
 

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО  

АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ 

"ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН" 

  
 

 

 

 

Свідоцтво про включення до Реєстру 

 аудиторських фірм та аудиторів  № 0238 від 26.01.2001р. №98  

Україна, 04070, місто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11  

 

 

 
28 лютого 2021 року 

 

 

 

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

 (АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ) 

щодо річної фінансової звітності 

 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРУЮЧИЙ 

АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ 

«ПАРИТЕТ»,  

код ЄДРПОУ 33115602 

станом на 31.12.2020 р. 

 та щодо впевненості звітних даних 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наданий незалежною аудиторською фірмою 

ПП АК "ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН" 

2021 р. 



 2 

 НАЦІОНАЛЬНІЙ КОМІСІЇ З 

ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА 

ФОНДОВОГО РИНКУ 

 

 Учасникам та Керівництву  

 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРУЮЧИЙ 

АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ 

ФОНДІВ «ПАРИТЕТ» 

 

 

 
І. ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 

Думка із застереженням 

 

Ми провели аудит річної фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ "ПАРИТЕТ", код 

за ЄДРПОУ 33115602, адреса Товариства: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, 

ВУЛИЦЯ МЕЧНІКОВА, будинок 12, що складається з: 

 Балансу (Звіт про фінансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2020 року;  

 Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2) за 2020 рік;  

 Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), (Форма № 3) за 2020 рік;  

 Звіту про власний капітал (Форма № 4) за 2020 рік;  

 Приміток до фінансової звітності, що включають стислий виклад значущих облікових 

політик за 2020 рік.  

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного у розділі «Основа для 

думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в 

усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ "ПАРИТЕТ" на 31 грудня 2020 року, та 

фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до 

Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі – МСФЗ) та відповідає вимогам чинного 

законодавства України. 

 

Основа для висловлення думки 

 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу 

відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит 

фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з 

Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (далі 

– Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого аудиту фінансової 

звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми 

провели аудит відповідно до обраної Товариством концептуальною основою – Міжнародних 

стандартів фінансової звітності.  

Станом на 31 грудня 2020 року, у Звіті про фінансовий стан  ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ "ПАРИТЕТ" у 

рядку 1155 відображається  інша поточна дебіторська заборгованість  у загальній сумі 2 121 тис грн. 

Відповідно даних бухгалтерського обліку, банківських виписок та внутрішніх первинних 

документів інша поточна дебіторська заборгованість підтверджена. Проте, аудитор звертає увагу на 

те, що станом на дату проведення аудиту, аудитори не отримали зовнішнього підтвердження у 

вигляді Актів звірки, від контрагентів, які на запити аудитора не надали відповідь, а саме: від Міхєєва 

Сергій Володимирович у сумі 4,83 тис грн., ТОВ "АНДЕЛ" у сумі 10,83 тис грн. 

У ході аудиту ми не в повному обсязі отримали зовнішні підтвердження іншої поточної 

дебіторської заборгованості, що включені у Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2020 року. Отже, 

ми не змогли визначити, чи є потреба у будь-яких коригуваннях операцій, що могли вплинути на 

фінансові показники звітного року. 
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У зв’язку з чим аудитор не може отримати прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі 

для обґрунтування думки, проте доходить висновку, що можливий вплив на фінансову звітність 

невиявлених викривлень, якщо такі є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим.  

Управлінський персонал Товариства у фінансовій звітності навів виключні судження та провів 

оцінку макроекономічного впливу, що спричинений пандемією  COVID-19, яка вплинула на 

економіку не тільки поодиноких підприємств, а в цілому на економіку України та Світу.   

Товариство ідентифікувало суттєві невизначеності, які могли б поставити під значний сумнів 

здатність Товариства безперервно продовжувати діяльність. Проте, передбачити масштаби впливу 

ризиків на майбутнє діяльності Товариства на даний момент з достатньою достовірністю неможливо. 

Тому фінансова звітність не містить коригувань, які могли би бути результатом таких ризиків. 

Отже, все вище наведене, що описано у цьому параграфі «Основа для думки із застереженням» 

є підставою для формування думки аудитора із застереженням. 

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки. 

Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності 

Не змінюючи нашої думки щодо фінансової звітності, звертаємо Вашу увагу на те, що 

Товариство здійснює свою діяльність в умовах фінансово-економічної кризи. В результаті 

нестабільної ситуації в Україні діяльність Товариства супроводжується ризиками. 

Вплив економічної кризи та політичної нестабільності, які тривають в Україні, а також їхнє 

остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вірогідністю і вони можуть негативно 

вплинути на економіку України та операційну діяльність Товариства. 

Світова пандемія короновірусної хвороби (COVID – 19) та запровадження Кабінетом Міністрів 

України карантинних та обмежувальних заходів, спрямованих на протидію її подальшого поширення 

в Україні зумовили виникнення додаткових ризиків діяльності суб’єктів господарювання.  

Управлінський персонал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ "ПАРИТЕТ" ідентифікував суттєві 

невизначеності, які могли б поставити під значний сумнів здатність Товариства безперервно 

продовжувати діяльність. Проте, передбачити масштаби впливу ризиків на майбутнє діяльності 

Товариства на даний момент з достатньою достовірністю неможливо. Тому фінансова звітність не 

містить коригувань, які могли би бути результатом таких ризиків. Вони будуть відображені у 

фінансовій звітності, як тільки будуть ідентифіковані і зможуть бути оцінені. 

Ключові питання аудиту 

Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були значущими під 

час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті 

нашого аудиту фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не 

висловлюємо окремої думки щодо цих питань.  

Інша інформація  

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо 

висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв’язку з нашим аудитом 

фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомлення з іншою інформацією та при цьому 

розгляд існування суттєвої невідповідності між іншою інформацією і фінансовою звітністю або 

нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що 

містить суттєве викривлення.  

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення 

цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які 

потрібно було б включити до звіту. 

 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 

повноваженнями, за фінансову звітність 

 

Управлінський персонал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ "ПАРИТЕТ" в особі відповідальних 

посадових осіб, несе відповідальність, зазначену у параграфі 6 б) МСА 210 "Узгодження умов 

завдань з аудиту": 
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- за складання і достовірне подання фінансової звітності за 2020 рік, відповідно до Закону 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV 

з наступними змінами та доповненнями;  

- за внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб 

забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок 

шахрайства або помилки; 

- за наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та 

іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до Комісії разом з фінансовою 

звітністю; 

- за оцінку здатності суб’єкта господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній 

основі, а також доречності використання управлінським персоналом припущення про безперервність 

діяльності як основи для бухгалтерського обліку та відповідності розкриття питань, що стосуються 

безперервності діяльності.  

Відповідальна особа  несе відповідальність  також за: 

- початкові залишки на рахунках бухгалтерського обліку; 

- правочинність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій та  

господарських фактів; 

- доказовість, повноту та юридичну силу первинних облікових документів; 

- методологію та організацію бухгалтерського обліку; 

- управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію. 

Для проведення аудиторської перевірки за 2020 рік, відповідно до Міжнародних стандартів 

аудиту МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 

«Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та 

параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», були надані наступні документи: 

• Баланс (Звіт про фінансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2020 року;  

• Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2) за 2020 рік;  

• Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), (Форма № 3) за 2020 рік;  

• Звіт про власний капітал (Форма № 4) за 2020 рік;  

• Примітки до фінансової звітності, що включають стислий виклад значущих облікових 

політик за 2020 рік.  

• Статутні, реєстраційні документи; 

• Протоколи, накази; 

• Первинні та зведені документи бухгалтерського обліку. 

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва Товариства розрахунків та припущень, 

що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми 

доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду. 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової 

звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за таку систему 

внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити 

складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або 

помилки. При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку 

здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це 

застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про 

безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський 

персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних 

альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд 

за процесом фінансового звітування компанії.  

 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 

 

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі 

результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до вимог Міжнародних 

стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – 

МСА), зокрема, до МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», 

МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та 

параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 720  «Відповідальність аудитора щодо 

іншої інформації в документах, що містить перевірену аудитором фінансову звітність, МСА 240 

«Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності». 
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Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також зобов'язують 

нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в 

тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.  

Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття 

інформації у фінансових звітах, а також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й 

суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ "ПАРИТЕТ", а 

також оцінку загального подання фінансових звітів. Вибір процедур залежить від судження аудитора, 

включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або 

помилки.  

Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність 

облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності. 

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що 

стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з 

метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення 

думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. 

Перевірка проводилась відповідно до статті 10 Закону України «Про аудит фінансової звітності 

та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 року № 2258-VIII з наступними змінами та доповненнями, 

Законів України «Про цінні папери та Фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року № 3480-ІV з 

наступними змінами та доповненнями, «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» 

від 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР, з наступними змінами та доповненнями,  Міжнародних  

стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих 

Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості 

національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8  (надалі – МСА), з 

урахуванням  інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.   

Аудиторська перевірка включає оцінку застосованих Міжнародних стандартів фінансової 

звітності та суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ 

"ПАРИТЕТ", також оцінку загального подання фінансових звітів в цілому. Перевіркою не 

розглядалося питання правильності сплати податків, зборів, обов’язкових платежів. 

Отримані аудиторські докази, на думку аудитора, забезпечують достатню та відповідну основу 

для висловлення аудиторської думки. 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не 

містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск (складання) звіту 

аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не 

гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно 

існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, 

якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні 

рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. Виконуючи аудит 

відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм 

протягом усього завдання з аудиту.  

Крім того, ми: 

• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок 

шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а 

також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як 

основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, 

ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, 

навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; 

 • отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки 

аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо 

ефективності системи внутрішнього контролю; 

 • оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок 

і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; 

 • доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 

припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі 

отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або 

умов, які поставили б під значний сумнів можливість продовжити безперервну діяльність суб’єкта 

перевірки. Якщо ми доходимо висновку щодо 
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існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до 

відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є 

неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, 

отриманих до дати нашого звіту аудитора.  

• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями 

інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її 

складання, так, щоб досягти достовірного відображення.  

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про 

запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які 

суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.  

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 

виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші 

питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, 

де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.  

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими 

повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності 

поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту.  Ми описуємо ці питання в нашому 

звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне 

розкриття такого питання, або коли за вкрай оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть 

очікувано переважати його корисність для інтересів громадськості. 

Рівень суттєвості проведення аудиту фінансової звітності ТОВ "КЕРУЮЧИЙ 

АДМІНІСТРАТОР ПФ "ПАРИТЕТ" за 2020 рік, у відповідності до внутрішніх положень ПП АК "ДІ 

ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН", встановлюється наступним чином: 

• з метою виявлення суттєвих викривлень у фінансовій звітності та на підставі професійного 

судження згідно Міжнародного стандарту аудиту 320 «Суттєвість при плануванні та проведенні 

аудиту», аудитором визначений рівень суттєвості; 

• аудитором вивчено та проаналізовано за період з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року по 

Товариству рівень організації, постановки та автоматизації бухгалтерського обліку, кадровий склад 

бухгалтерської служби, рівень внутрішнього контролю, а також загальну тенденцію складання і 

подання фінансової звітності; 

• аудитором зібрано необхідну кількість аудиторських доказів для підтвердження достовірності 

фінансових звітів ТОВ "КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР ПФ "ПАРИТЕТ".  

Аудиторська перевірка здійснювалась із застосуванням розрахунково-аналітичного та 

документального методів з узагальненням отриманих результатів. 

Суцільно були перевірені установчі документи, свідоцтва про реєстрацію та присвоєння 

статистичних кодів, фінансова звітність за 2020 рік. Вибірково були перевірені господарські договори 

та інша документація, що супроводжує фінансово-господарську діяльність Товариства, регістри 

синтетичного та аналітичного обліку. 

Ми вважаємо, що отримали достатні і прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої 

думки.  

 

Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї. 

      Звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних суб’єктів господарювання 

 

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію. Товариство 

складає і подає до НКЦПФР  Дані щодо діяльності з адміністрування пенсійних фондів, а саме: 

- фінансову звітність, визначена Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні», складена за міжнародними стандартами фінансової звітності; 

-  дані щодо Адміністратора за останній місяць звітного кварталу; які відповідають вимогам  

Положення про порядок складання, подання та оприлюднення адміністратором недержавного 

пенсійного фонду адміністративних даних, у тому числі звітності з недержавного пенсійного 

забезпечення від 23.07.2020 № 379 

Дані звітності Товариства в цілому відповідають даним фінансової звітності за 2020 рік. 

Аудитор, згідно МСА 720 (переглянутий) «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації», 

ознайомився, розглянув, співставив, виконав інші процедури щодо іншої інформації та не виявив 

фактів суттєвої невідповідності та викривлень, які б необхідно було включити до звіту. 
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ІІ. ЗВІТ  ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ 

Основні відомості про Товариство 

 
Назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ 

«ПАРИТЕТ» 

Скорочена назва  ТОВ «КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР ПФ «ПАРИТЕТ» 

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

Форма власності  Приватна 

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 33115602 

Номер запису в ЄДР Дата запису: 12.08.2004 

Номер запису: 1 224 120 0000 000920 

Дата внесення змін до установчих 

документів 

12.04.2004 р., 17.01.2005 р., 17.11.2009 р., 26.01.2010 р., 23.08.2011 

р., 11.04.2013 р., 01.09.2014 р., 01.09.2017 р. 

Основні види діяльності 

(згідно з довідкою управління статистики) 
Код КВЕД 65.30 Недержавне пенсійне забезпечення (основний); 

Код КВЕД 58.29  Видання іншого програмного забезпечення; 

Код КВЕД 62.02 Консультування з питань інформатизації; 

Код КВЕД 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на 

веб-вузлах і пов’язані з ними діяльність; 

Код КВЕД 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 

Ліцензія Серія АЕ №294763, Видана НКЦПФР – 13.03.2015 року, 

строк дії ліцензії з 13.03.2015 р. безстрокова. Професійна 

діяльність на фондовому ринку – діяльність з управління активами 

інституційних інвесторів (діяльність з управління активами); 

Ліцензія Серія АБ №115989, Видана ДКРРФПУ – 02.09.2008 року, 

строк дії ліцензії з 21.08.2008 р. безстрокова, переоформлена 

Національною Комісією з цінних паперів та фондового ринку 

Провадження діяльності з адміністрування недержавних 

пенсійних фондів. 

Свідоцтво про реєстрацію фінансової 

установи 

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи видано 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у 

сфері ринків фінансових послуг видане згідно Розпорядження 

Держфінпослуг № 2371 від 17.09.2004 року, реєстраційний номер 

– 17101028, Серія та номер Свідоцтва АА №18, дата видачі: 

03.02.2005 рік. 

Місцезнаходження юридичної особи 49000,  Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Мечнікова, буд. 12 

Телефон +38 (098) 188 – 13 - 51 

 

ТОВ «КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР ПФ «ПАРИТЕТ» (надалі - Товариство) є юридичною 

особою, має самостійний баланс, поточний та  інші рахунки в установах банків, має печатку зі своїм 

найменуванням, штампи, фірмові бланки та інші реквізити.  

У звітному році компанія здійснювала адміністрування та управління активами ВПФ 

«ПРИВАТФОНД». 

Дані Товариства про наявність рахунка у банку наведені нижче у таблиці 1: 

Таблиця  
№ 

п/п 
Назва банку № рахунку Валюта 

Назва 

рахунку 

1 2 3 4 5 

1. 
АТ «А-БАНК» 

МФО 307770 
UA793077700000026009010028367 грн. Поточний 

 

Статутний капітал ТОВ «КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР ПФ «ПАРИТЕТ»  станом на 

31.12.2020 р. становить 7 000 000,00 (сім мільйонів гривень 00 копійок) згідно нової редакції Статуту 

Затвердженого Загальними зборами Учасників ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ПАРИТЕТ» 

Протоколом №01/09-2017 від 01 вересня 2017 року, зареєстровано 05.09.2017 року, реєстраційний № 

1 224 000920 17). 

Статутний капітал Товариства поділений на частки між Учасниками. Часткою Учасника у 

статутному капіталі є його вклад у статутний капітал Товариства, оцінений у гривнях. 

Статутний капітал сформований в повному обсязі грошовими коштами. 

Учасниками (засновниками) Товариства станом на 31.12.2020 рік наведені нижче у таблиці: 
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Таблиця  

№ 

п/п 
Учасник 

Розмір частки у 

статутному капіталі 

грн. % 

1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРЕНЕРГОРЕСУРС» 

Код ЄДРПОУ засновника: 32931057 

Адреса засновника: 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Соборний 

район, ПРОСПЕКТ ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, будинок 12 

301 100,00 4,30 % 

2. АЧІЛЛІОН КОММЕРШІАЛ ЛІМІТЕД 

Адреса засновника: ГРІГОРІУ КСЕНОФОНТОС, 2, ПЕЛЕНДРІ, П.С. 4878, 

ЛІМАССОЛ, КІПР 

5 999 900,00 85,71 % 

3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПБ-

КОНСАЛТІНГ» 

Код ЄДРПОУ засновника: 30011624 

Адреса засновника: 49094, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, 

Шевченківський район, ПРОСПЕКТ ГАГАРІНА , будинок 74, квартира 403 

699 000,00 9,99 % 

 Всього 7 000 000,00 100,0% 
 

Відповідальними за здійснення господарської діяльності Товариства були: 

 Директор: 

- Свистун Марина Леонідівна з 20 червня 2014 року по теперішній час відповідно до Наказу 

про призначення директора № 22-k від 20 червня 2014 року та  згідно Протоколу № 09/07-

19  Загальних Зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ПАРИТЕТ» від 09 липня 2019 

року про продовження Директора Товариства;  

 Головний бухгалтер: 

- Лагута С.В. у період з 26 вересня 2019 року по 18 листопада 2019 року відповідно до 

Наказу про призначення головного бухгалтера №15k від 26 вересня 2019 року та 

відповідно до Наказу про звільнення № 18k від 18 листопада 2019 року;  

- Панфілова О.Є. у період з 03 лютого 2020 року по 30 липня 2020 року відповідно до 

Наказу про призначення головного бухгалтера №21k від 03 лютого 2020 року та відповідно 

до Наказу про звільнення №30-k  від 30 липня  2020 року;  

- Людвігов Є.В. з 18 листопада 2020 року по теперішній час відповідно до Наказу про 

призначення головного бухгалтера №32-k  від 18 листопада 2020 року. 

 

Організація бухгалтерського обліку  

 

Облікова політика ТОВ «КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР ПФ «ПАРИТЕТ» на 2020 рік 

передбачена відповідним Наказом № 01-БУХ-20 від 02.01.2020 р.  

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 будується у відповідності з чинним законодавством України, а 

саме: Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», обраним планом 

рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій, основними 

принципами Міжнародних стандартів фінансової звітності, внутрішніми нормативними документами 

Товариства, що визначають порядок здійснення бухгалтерських операцій. 

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. 

Основні принципи облікової політики, застосовані при підготовці цієї фінансової звітності, 

послідовно застосовувалися протягом усіх представлених звітів періодів. 

 

Відомості щодо діяльності. Розкриття інформації про стан бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності 

Аудиторам надано до перевірки фінансову звітність Товариства складену за Міжнародними 

стандартами фінансової звітності, а саме: 

 Баланс (Звіт про фінансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2020 року; 

 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2) за 2020 рік; 

 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), (Форма № 3) за 2020 рік; 
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 Звіт про власний капітал (Форма № 4) за 2020 рік; 

 Примітки до фінансової звітності, що включають стислий виклад значущих облікових політик 

за 2020 рік.  

Фінансова звітність Товариства за 2020 фінансовий рік є звітністю, яка відповідає вимогам 

Міжнародних стандартів фінансової звітності.  

Відповідно до статті 5 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» бухгалтерській облік ведеться в грошовій одиниці України – гривня, фінансова звітність 

складена в тисячах гривень. 

Мета аудиту – перевірити дані фінансової звітності  Товариства станом на 31 грудня 2020 року 

для висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та 

відповідність вимогам законів України, стандартів бухгалтерського обліку або інших правил 

(внутрішніх положень суб'єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів.  

Перевірка здійснена на підставі: 

• Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. 

№2258-УІІІ (зі змінами і доповненнями); 

Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого  надання впевненості та 

супутніх послуг, видання 2016-2017 років, (далі – МСА), затверджених для обов’язкового 

застосування рішенням Аудиторської палати України від 08.06.2018р. №361, в т.ч. до МСА 700 

(переглянутий) «Формування думки та складання звіту щодо фінансової звітності», МСА 701 

«Повідомлення інформації з ключових питань аудиту в звіті незалежного аудитора», МСА 705 

(переглянутий) «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 (переглянутий) 

«Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 710 

«Порівняльна інформація – відповідні показники і порівняльна фінансова звітність», МСА 720 

(переглянутий) «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації», МСА 250 «Розгляд 

законодавчих та нормативних актів під час  аудиту фінансової звітності»,  МСА 550 «Пов’язані 

сторони», МСА 610 (переглянутий в 2013 р.) «Використання роботи внутрішніх аудиторів» МСА 240 

«Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності»; МСА 450 

«Оцінювання викривлень, виявлених під час аудиту» та інших стандартів, що стосуються підготовки 

аудиторського висновку. 

• Кодексу етики професійних бухгалтерів, 

а  також з урахуванням вимог. 

• Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. 

№996-ХІУ(зі змінами і доповненнями); 

• Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» 

від 12.07.2001р. №2664-ІІІ (зі змінами і доповненнями); 

• Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення» від 14.10.2014р. №1702-УІІ (зі змінами і доповненнями); 

• Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 28.08.2003  

№ 41 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сфері ринків фінансових послуг 28.11.2013 № 4368 (зі змінами і доповненнями); 

• Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім 

професійної діяльності на ринку цінних паперів), Постанова КМУ від 07.12.2016 р. №913 (зі 

змінами і доповненнями);  

• Інші спеціальні вимоги, що регламентують здійснення діяльності. 

Фінансова звітність складена на основі принципу історичної (фактичної) собівартості, за 

винятком фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю. 

Ведення бухгалтерського обліку Товариством здійснюється в цілому у відповідності до вимог 

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-ХІV від 

16.07.1999 р. (зі змінами та доповненнями) та до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та 

звітності. 

Для ведення бухгалтерського обліку Товариство використовує План рахунків, затверджений 

наказом Міністерства фінансів України №291 від 30.11.1999 року «Про застосування Плану рахунків 

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і 

організацій». 

Фінансова звітність була підготовлена на основі припущення, що Товариство розпочало й буде 

здатне продовжувати свою діяльність на безперервній основі у найближчому майбутньому. 

На думку керівництва, застосування припущення щодо здатності Товариства продовжувати 

свою діяльність на безперервній основі є прийнятним, враховуючи належний рівень достатності 

капіталу.  
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Товариство веде свій бухгалтерський облік згідно з українським законодавством. Дана 

фінансова звітність була підготовлена на основі бухгалтерських записів, які ведуться у відповідності 

до нормативно-правових актів України.  

Розкриття інформації щодо обліку необоротних активів 

 

На думку аудиторів, облік  необоротних активів ТОВ «КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР ПФ 

«ПАРИТЕТ», відповідає чинному законодавству України, а саме згідно обраній концептуальній 

основі, Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30.11.1999 року № 291. Порушень 

в обліку необоротних активів не виявлено.  

За перевірений період незалежною аудиторською перевіркою встановлено, що необоротні 

активи ТОВ «КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР ПФ «ПАРИТЕТ» станом на 31.12.2020 року складають 

880 тис грн, у т. ч. нематеріальні активи – 276 тис грн, основні засоби за залишковою вартістю – 95 

тис грн, інші необоротні активи – відсутні. 

Балансова вартість необоротних активів ТОВ «КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР ПФ 

«ПАРИТЕТ» станом на 31 грудня 2020 та 2019 років: 

 

Необоротні активи На 31.12. 2019 р. На 31.12.2020 р. Зміни(+,-) 

Нематеріальні активи(тис грн) 395 276 -119 

Незавершені капітальні інвестиції(тис грн) - - - 

Основні засоби(тис грн) 170 95 -75 

Інші фінансові інвестиції(тис грн) 509 509 - 

Інші необоротні активи(тис грн) - - - 

Разом 1 074 880 -194 

Розкриття інформації щодо обліку запасів 

Аудит даних запасів Товариства станом на 31.12.2020 р. свідчить, що облік запасів, ведеться 

згідно обраній концептуальній основі, а саме: Міжнародним стандартам фінансової звітності.  

Проведена Товариством інвентаризація була проведена вірно згідно з "Положенням про 

інвентаризацію активів та зобов'язань" від 02.09.2014 року № 879 з наступними змінами та 

доповненнями.  

Таким чином аудитор підтверджує, що станом на 31.12.2020 року запаси Товариства становлять 

1 тис грн. Зауважень до обліку не виявлено. 

Запаси ТОВ «КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР ПФ «ПАРИТЕТ» станом на 31 грудня 2020 та 

2019 років представлені наступним чином:       

Запаси На 31.12. 2019 р. На 31.12.2020 р. Зміни(+,-) 

Запаси (тис грн), в т.ч.: - 1 +1 

Виробничі запаси(тис грн) - - - 

Готова продукція(тис грн) -          -              -  

Товари(тис грн) - 1 +1 

Разом - 1 +1 

                                                         

Розкриття інформації щодо обліку дебіторської заборгованості 

Аудит даних дебіторської заборгованої ТОВ «КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР ПФ 

«ПАРИТЕТ»  станом на 31.12.2020 р. свідчить, що облік дебіторської заборгованості, ведеться згідно 

чинного законодавства України. Облік дебіторської заборгованості вівся згідно з обраною 

концептуальною основою. Проведена Товариством інвентаризація була проведена вірно згідно з 

чинним законодавством "Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань" від 02.09.2014 року 

№ 879 з наступними змінами та доповненнями.  

Таким чином аудитор підтверджує, що станом на 31.12.2020 року: дебіторська заборгованість 

за продукцію, товари, роботи, послуги становить – 177 тис грн, дебіторська заборгованість за 

розрахунками з бюджетом – 3 тис грн, інша поточна дебіторська заборгованість – 2 121 тис грн. 

Зауважень до обліку не виявлено. 

Дебіторська заборгованість ТОВ «КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР ПФ «ПАРИТЕТ»   станом 

на 31 грудня 2020 та 2019 років представлена наступним чином:   
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Дебіторська заборгованість На 31.12. 2019 р. 
На 31.12.2020 

р. 
Зміни(+,-) 

Дебіторська заборгованість за продукцію, 

товари, роботи, послуги(тис грн) 
210 177 -33 

Дебіторська заборгованість за 

розрахунками: з бюджетом(тис грн) 
9 3 -6 

Дебіторська заборгованість за 

розрахунками з нарахованих доходів(тис 

грн) 

18 1 -17 

Інша поточна дебіторська 

заборгованість(тис грн) 
4 780 2 121 -2 659 

Разом 5 017 2 302 - 2 715 

 

Грошові кошти. Касові та банківські операції. Облік розрахунків 

Облік касових та банківських операцій Фонду, відповідає чинному законодавству України. 

Порушень в обліку не виявлено. 

За перевірений період облік розрахунків вівся з дотриманням діючих вимог.  

Станом на 31.12.2020 року на балансі Товариства сума грошових коштів та їх еквівалентів 

становить –  5 085 тис грн.  

Гроші та їх еквіваленти ТОВ «КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР ПФ «ПАРИТЕТ» станом на 31 

грудня 2020 та 2019 років представлені наступним чином:                                                                           

Гроші та їх еквіваленти 
На 31.12. 2019 

р. 
На 31.12.2020 р. Зміни(+,-) 

Гроші та їх еквіваленти(тис грн) в т.ч.: 2 880 5 085 +2 205 

Готівка - - - 

Рахунки в банках 2 880 5 085 +2 205 

Інші оборотні активи 

Облік оборотних активів ведеться вірно, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 

звітності та до «Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 

капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій» від 30.11.1999 року № 291. 

Інші оборотні активи станом на 31.12.2019 року відсутні. Зауважень до обліку оборотних активів не 

виявлено.  

Інші оборотні активи ТОВ «КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР ПФ «ПАРИТЕТ» станом на 31 

грудня 2020 та 2019 років становлять:                                                             

Інші оборотні активи На 31.12. 2019 р. На 31.12.2020 р. Зміни(+,-) 

Інші оборотні активи(тис  грн) 2 - -2 

Розкриття інформації про відображення зобов'язань і забезпечень у фінансовій звітності 

Бухгалтерський облік та оцінка зобов'язань здійснюється відповідно до МСФЗ та Інструкції про 

застосування плану рахунків бухгалтерського обліку від 30.11.99 року № 291. Реальність розміру всіх 

статей пасиву балансу в частині зобов'язань станом на 31.12.2020 року, а саме в ІІІ розділі "Поточні 

зобов'язання і забезпечення" підтверджуються актами звірки з кредиторами та даними інвентаризації, 

яка проведена згідно з вимогами чинного законодавства України.  

Фактичні дані про зобов'язання Товариства  вірно відображені у статті балансу - поточна 

кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги станом на 31.12.2020 року становить – 1 тис 

грн, поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – 1 тис грн, у т.ч. з податку на 

прибуток – 1 тис грн. 

Інші поточні зобов’язання станом на 31.12.2020 року становлять – 2 тис грн.  

Поточні зобов’язання та забезпечення ТОВ «КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР ПФ «ПАРИТЕТ»  

станом на 31 грудня 2020 та 2019 років представлені наступним чином:                                                                             

Поточні зобов’язання та забезпечення На 31.12. 2019 р. На 31.12.2020 р. Зміни(+,-) 

Короткострокові кредити банків(тис грн) - - - 

Поточна кредиторська заборгованість за: 

товари, роботи, послуги(тис грн) 
51 1 -50 

Поточна кредиторська заборгованість за 62 1 -61 
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розрахунками з бюджетом(тис грн) 

Поточна кредиторська заборгованість за 

розрахунками з оплати праці(тис грн) 
- - - 

Поточна кредиторська заборгованість за 

одержаними авансами(тис грн) 
- - - 

Поточні забезпечення(тис грн) 147 52 -95 

Інші поточні зобов’язання(тис грн) 12 2 -10 

Разом 272 56 -216 

 

Інформація про відсутність у заявника прострочених зобов’язань щодо сплати 

податків(наявність/відсутність податкового боргу) та зборів 

Прострочені зобов’язання щодо сплати податків та зборів не виявлено. 

 

Розкриття інформації про статутний та власний капітал 

 

Власний капітал обліковувався Товариством протягом 2020 року в цілому відповідно до норм 

чинного законодавства щодо бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

Документальне оформлення та відображення в бухгалтерському обліку Товариства операцій з 

надходження та вибуття власного капіталу в цілому відповідає вимогам чинного законодавства. 

Статутний капітал 

Аудитором зібрано необхідну кількість аудиторських доказів для підтвердження достовірності 

розміру та складу статутного капіталу в фінансовій звітності ТОВ «КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР 

ПФ «ПАРИТЕТ» у всіх суттєвих аспектах. 

При зібрані доказів застосовувалися такі аудиторські процедури, як перевірка та підрахунок 

(обчислення). Аудитором, було проведено перевірку відповідності залишків на синтетичних та 

аналітичних регістрах обліку статутного капіталу, шляхом зіставлення даних Головної книги, 

журналів-ордерів та інших відомостей капіталу Товариства. 

Облік та використання коштів Товариства ведеться у відповідності з діючим законодавством. 

Відповідно до Протоколу № 01/09-2017 Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ 

«ПАРИТЕР» від 01 вересня 2017 року було прийнято рішення про зміну місцезнаходження 

Товариства та внесення змін до Статуту Товариства та затвердити в новій редакції Статуту. 

Згідно нової редакції Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ПАРИТЕР» Затвердженого Протоколом « 

01/09-2017 Загальними зборами Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ПАРИТЕР» від 01 вересня 2017 року 

Статутний капітал Товариства становить 7 000 000,00 грн (Сім мільйонів гривень 00 копійок) за 

рахунок вкладів Учасників грошових коштів. 

За даною новою редакцією Статуту Товариства частки у Статутному капіталі розподіляються 

між Учасниками наступним чином: 

  

Учасники товариства 

Частка у 

Статутному 

капіталі,% 

Розмір внеску до 

Статутного 

капіталу, грн. 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРЕНЕРГОРЕСУРС» 
4,30 301 100,00 

АЧІЛЛІОН КОММЕРШІАЛ ЛІМІТЕД 85,71 5 999 900,00 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПБ-

КОНСАЛТИНГ» 
9,99 699 000,00 

Всього 100,0 7 000 000,00 
 

Протягом 2020 року, що почався з 01 січня 2020 року та закінчився 31 грудня 2020 року у 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР 

ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ПАРИТЕР» не відбулося змін у Статутному капіталі та була чина   нова 

редакція Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРУЮЧИЙ 

АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ПАРИТЕР» Затверджена Протоколом « 01/09-2017 

Загальними зборами Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ПАРИТЕР» від 01 вересня 2017 року 

відповідно до якого Статутний капітал Товариства становить 7 000 000,00 грн (Сім мільйонів гривень 

00 копійок), який сформовано за рахунок грошових коштів Учасників. 
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Станом на 31.12.2020 року величина зареєстрованого(пайового) капіталу згідно з даними 

фінансової звітності(які аудитор підтверджує) наступна:  

 Зареєстрований статутний капітал – 7 000 тис  грн; 

 Сплачений статутний капітал – 7 000 тис грн; 

 Неоплачений капітал – відсутній. 

Внесені для формування статутного капіталу кошти були використані на здійснення 

професійної діяльності Товариства. 

Станом на 01.01.2020 року непокритий збиток становить (32) тис грн, станом на 31.12.2020 

року непокритий збиток становить (44) тис грн. 

 

Структура власного капіталу Товариства: 

Стаття Балансу Код рядка 
На початок звітного 

року, тис грн. 
На кінець звітного 

року, тис грн. 
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 7 000 7 000 

Внески до незареєстрованого статутного 

капіталу 
1401 - - 

Капітал у дооцінках 1405 1 698 1 698 

Додатковий капітал 1410 - - 

Емісійний дохід 1411 - - 

Накопичені курсові різниці 1412 - - 

Резервний капітал 1415 35 44 

Нерозподілений прибуток(непокритий 

збиток) 
1420 (32) (530) 

Неоплачений капітал 1425 - - 

Вилучений капітал 1430 - - 

Інші резерви 1435 - - 

Усього 1495 8 701 8 212 

 

Грошові кошти, які були внесені в статутний капітал Товариства в попередніх звітних періодах, 

були використані на формування технологічно-інформаційного потенціалу Товариства, придбання та 

створення професійного обладнання та інформаційних систем, створення потужної інфраструктури 

Товариства. 

Фондів та резервів, не передбачених чинним законодавством України, Товариство у звітному 

періоді не створювало та не використовувало.  
 

Капітал у дооцінках 

В Товаристві капітал у дооцінках обліковувався і відображається в рядку 1405 Балансу (Звіту 

про фінансовий стан) на 31 грудня 2020 року становить 1 698 тис грн. 
 

Додатковий капітал 

В Товаристві додатковий капітал не обліковувався і не відображається в рядку 1410 Балансу 

(Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2020 року. 
 

Емісійний дохід 

В Товаристві емісійний дохід не обліковувався і не відображається в рядку 1411 Балансу (Звіту 

про фінансовий стан) на 31 грудня 2020 року. 

Резервний капітал 

В Товаристві резервний капітал на 31 грудня 2020 року становить 44 тис грн та відображається 

у рядку 1415 Балансу (Звіту про фінансовий стан). 
 

Неоплачений та вилучений капітал 

В Товаристві вилучений  капітал і  неоплачений капітал відображається в рядку 1425 та в рядку 

1430 Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2020 року відсутній. 
 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 
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Станом на 31 грудня 2020 року Товариство має непокритий збиток та становить (44) тис грн, 

який відображений в рядку 1420 Балансу (Звіту про фінансовий стан). 

Аудитор висловлює думку, що розкриття інформації щодо обліку власного капіталу відповідає 

нормативам, встановленими Міжнародними стандартами фінансової звітності в Україні, власний 

капітал Товариства належним чином класифікований, у відповідності до вимог чинного 

законодавства, достовірно оцінений та відображений у фінансовій звітності за 2020 рік вірно. 
 

На думку Аудитора, статті Балансу (Звіту про фінансовий стан)  справедливо й 

достовірно відображають інформацію щодо власного капіталу ТОВ «КЕРУЮЧИЙ 

АДМІНІСТРАТОР ПФ «ПАРИТЕТ» станом на 31 грудня 2020 року, відповідно до Міжнародних 

стандартів фінансової звітності. 
 

Вартість чистих активів 

На підставі даних балансу ТОВ «КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР ПФ «ПАРИТЕТ» станом на 

31 грудня 2020 року відповідно до вимог провадження фінансової діяльності, аудитором розраховано 

вартість чистих активів на предмет порівняння їх суми із заявленим статутними документами 

розміром статутного капіталу. 

Станом на 31 грудня 2020 року вартість чистих активів складає 8 212 тис грн та визначена 

згідно Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів схвалених рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 
 

За 2020 рік Товариством отримано доходів у сумі 4 091 тис грн, які складаються з чистого 

доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 3 641 тис грн, та інших доходів – 450 тис грн  

Витрати Товариства за 2020 рік складають 4 580 тис грн.  

Витрати з податку на прибуток  Товариства за 2020 рік складають 26 тис грн. 

За результатами фінансово-господарської діяльності 2020 року Товариство має чистий збиток у 

сумі 489 тис грн. 

Визначаємо вартість чистих активів за формулою:  

(1.1+1.2)– (2.1+3.1) = (8 268)–(56) = 8 212 тис грн. 

При порівнянні вартості чистих активів із розміром статутного капіталу встановлено, що 

вартість чистих активів перевищує розмір статутного капіталу ТОВ «КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР 

ПФ «ПАРИТЕТ» на 1 212 тис грн (8 212-7000). 
 

Критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, 

прибутковості Товариства 

 

Для проведення аналізу фінансових показників Товариства використано фінансову звітність у 

складі: Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2020 року та Звіт про фінансові 

результати (Звіт про сукупний дохід) за 2020 рік. 

Економічна оцінка фінансового стану Товариства на 01 січня 2020 року та 31 грудня 2020 року 

проводилася на підставі розрахунків наступних показників достатності, платоспроможності, 

ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій: 

Активи та зобов’язання Товариства станом на 01 січня 2020 року та 31 грудня 2020 року 

наведено нижче: 

Таблиця  

АКТИВ На 01.01.2020 р. На 31.12.2020 р. 

 1.Необоротні активи 1 074 880 

 2.Оборотні активи, в т.ч. 

• Запаси 

• Дебіторська заборгованість 

• Поточні фінансові інвестиції 

• Грошові кошти та їх еквіваленти 

• Витрати майбутніх періодів 

• Інші оборотні активи 

7 899 

- 

5 017 

- 

2 880 

- 

2 

7 388 

1 

2 302 

- 

5 085 

- 

- 

БАЛАНС 8 973 8 268 

   

ПАСИВ На 01.01.2020 р. На 31.12.2020 р. 

1. Власний капітал 8 701 8 212 

2. Довгострокові зобов’язання - - 

3. Поточні зобов’язання 272 56 

БАЛАНС 8 973 8 268 
 



 15 

Економічна оцінка фінансового стану Товариства на 01 січня 2020 року та 31 грудня 2020 року 

проводилась на підставі розрахунків наступних показників: 

1.Коефіцієнт абсолютної ліквідності (К абс.л.) обчислюється як відношення грошових засобів, 

їхніх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань. Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності показує, яка частина боргів Товариства може бути сплачена негайно. Орієнтовне 

оптимальне значення  показника (0,25-0,5): 

   К абс.л на 01 січня 2020 року = (0+2 880)/272 = 10,5882; 

  К абс.л на 31 грудня 2020 року = (0+5 085)/56 = 90,8036 

2. Загальний коефіцієнт ліквідності характеризує достатність обігових коштів без урахування 

матеріальних запасів та затрат для погашення боргів:  

              К заг.лікв. на 01 січня 2020 року = 7 899/272 = 29,0404; 

              К заг.лікв. на 31 грудня 2020 року = 7 388/56 = 131,9286 

3. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) характеризує відношення власних та 

прирівняних до них коштів до сукупних активів Товариства: 

 К авт. на 01 січня 2020 року = 8 701/8 973 = 0,9696; 

 К авт. на 31 грудня 2020 року = 8 212/8 268 = 0,9932 

4. Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом розраховується як відношення 

залучених коштів до власних. Оптимальне значення показника: 0,5…1,0: 

             К покр. на 01 січня 2020 року = 272/7 899 =0,0334; 

              К покр. на 31 грудня 2020 року = 56/7 388 =0,0076 

5. Коефіцієнт рентабельності активів розраховується  як відношення чистого прибутку до 

середньорічної вартості активів Товариства: 

  К рент. на 31 грудня 2020 року = 26/((8 973+8268)/2) = 0,0030 

Основні показники фінансового стану ТОВ «КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР ПФ «ПАРИТЕТ» 

станом  на 01 січня 2020 року та 31 грудня 2020 року наведені в таблиці. 

Таблиця  

ПОКАЗНИК Оптимальне значення 
ФАКТИЧНЕ  ЗНАЧЕННЯ 

На 01.01.2020 р. На 31.12.2020 р. 

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,25…0,5 10,5882 90,8036 

2. Коефіцієнт загальної ліквідності            >1 29,0404 131,9286 

3.Коефіцієнт фінансової  незалежності 

(автономії)                
>0,5 

0,9696 
 

0,9932 

4. Коефіцієнт структури капіталу 
<1 0,0334 

 
0,0076 

5. Коефіцієнт рентабельності активів Якнайбільше 0,0047 0,0030 
 

Товариство здійснює заходи з управління капіталом, спрямовані на зростання рентабельності 

капіталу, за рахунок оптимізації структури заборгованості та власного капіталу, таким чином, щоб 

забезпечити безперервність своєї діяльності. Керівництво Товариства здійснює огляд структури 

капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його 

складовим ризики. 
 

Інформація щодо сформованих резервів 

Формування, ведення обліку, достатності та адекватності сформованих резервів визначені 

обліковою політикою Товариства та дотриманням законодавства (П(С)БО 10 «Дебіторська 

заборгованість», МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття 

інформації»). Товариство створює такі технічні резерви: резерв сумнівних боргів та резерви щорічних 

відпусток.  

Формування резервів на звітну дату здійснюється залежно від обсягу відповідальності з 

урахуванням сум надходжень за період попередніх дев’яти місяців (розрахунковий період). Станом 

на 31 грудня 2020 року за іншою поточною дебіторською заборгованістю було сформовано резерв під 

очікувані кредитні збитки у розмірі 157 тис грн, та була списана заборгованість за рахунок 

накопленого резерву у сумі 686 тис грн. 

 

Операції з пов’язаними сторонами 

Відповідно до вимог МСБО 24 «Розкриття інформації про зв’язані сторони» та МСА 550 

«Пов’язані сторони» ми звертались до управлінського персоналу із запитом щодо надання списку 

пов’язаних осіб та, за наявності таких осіб, характеру операцій з ними. 
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Згідно МСФЗ, пов’язаними сторонами вважаються: підприємства, що знаходяться під 

контролем або значним впливом інших осіб; підприємства або фізичні особи, що прямо або 

опосередковано здійснюють контроль Товариством або суттєво впливають на його діяльність, а 

також близькі члени родини такої фізичної особи. 

Перелік пов’язаних осіб Товариства: 

Таблиця 

№ 

з/п 

Повне найменування 

юридичної особи - 

власника ( учасника) 

Товариства чи П.І.Б. 

фізичної особи - 

власника ( учасника) 

та посадової особи 

Товариства 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи - власника 

заявника або 

реєстраційний 

номер облікової 

картки платника 

податків (за 

наявності) 

Місцезнаходження юридичної особи 

чи паспортні дані фізичної особи, про 

яку подається інформація (серія та 

номер паспорта, дата видачі та 

найменування органу, що його 

видав) 

Частка в 

статутному 

капіталі 

Товариства, 

% 

  
Власник - юридична 

особа 
      

 

АЧІЛЛІОН 

КОММЕРШІАЛ 

ЛІМІТЕД 

145392 
Грігоріу Ксенофонтос,2, 

Пелендрі ,П.С.4878,Лімассол,Кіпр 
85,71 

 Керівник Товариства    

 
Свистун  

Марина Леонідівна 

номер облікової 

картки платника 

податків 

2475200724 

Паспорт АМ 584529,виданий 

Індустріальним РВ ДМУ УМВС 

України В Дніпропетровській обл. 

20.07.2001р 

0 

 

Операцій з пов’язаними особами, що виходять за межі нормальної діяльності, не встановлено. 
 

Ризики суттєвого викривлення 

Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок 

шахрайства проводилась відповідно до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується 

шахрайства, при аудиті фінансової звітності». Під час огляду ми не знайшли фактів та тверджень про 

шахрайство, які б могли привернути увагу аудиторів. На нашу думку, заходи контролю, які 

застосував та яких дотримувався управлінський персонал Товариства для запобігання й виявлення, є 

відповідними та ефективними. 

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для отримання 

розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як 

цього вимагає МСА 315 (переглянутий) «Ідентифікація та оцінювання ризиків суттєвого викривлення 

через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища», аудитор виконав процедури, необхідні 

для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого 

викривлення внаслідок шахрайства. Аудитором були подані запити до управлінського персоналу 

суб’єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може 

допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. 

Аудитором були проведені аналітичні процедури, спостереження та перевірка. Аудитор отримав 

розуміння зовнішніх чинників діяльності суб’єкта господарювання, структуру його власності та 

корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і 

пов’язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів. 

У своїй поточній діяльності Товариство наражається на зовнішні та внутрішні ризики. Загальна 

стратегія управління ризиками в ТОВ «КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР ПФ «ПАРИТЕТ» 

визначається Загальними зборами Учасників, а загальне керівництво управлінням ризиків здійснює 

Директор. 

Товариство має Положення про організацію системи управління ризиками, затверджене 

Протоколом №18/08-14 Загальних Зборів Учасників ТОВ «КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР ПФ 

«ПАРИТЕТ»    від 18 серпня 2014 року. 

Аудитор не отримав доказів стосовно можливого шахрайства та суттєвого викривлення 

фінансової  звітності Товариства внаслідок шахрайства. 

ТОВ «КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР ПФ «ПАРИТЕТ» управляє своїм капіталом для 

забезпечення безперервної діяльності в майбутньому і одночасної максимізації прибутку за рахунок 

оптимізації співвідношення позикових і власних коштів. Керівництво ТОВ «КЕРУЮЧИЙ 

АДМІНІСТРАТОР ПФ «ПАРИТЕТ» регулярно переглядає структуру свого капіталу. На основі 
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результатів такого перегляду Керівництво вживає заходів для збалансування загальної структури 

капіталу.  

Керівництво Товариства здійснюватиме огляд структури капіталу на щорічній основі. При 

цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі 

отриманих висновків Товариство здійснює регулювання капіталу. 

Згідно чинного законодавства фінансові компанії-адміністратори пенсійних фондів, зобов'язані 

мати власний капітал у розмірі не менше 2,5 млн. гривень. 

Станом на 31 грудня 2020 року власний капітал Товариства становить 8 212 тис грн. 

 

Події після звітного періоду 

Аудитори дослідили інформацію про наявність подій після дати балансу, які не знайшли 

відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан 

Товариства. 

Аудитори не отримали аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво 

викривлена, у зв’язку з вищенаведеною інформацію, що розкривається Товариством та подається до 

Комісії з цінних паперів та фондового ринку. 

Подією після звітної дати визнається факт господарської діяльності, який надав інформацію 

про ситуації на дату фінансових звітів, що можуть потребувати  коригувань або про ситуації, що 

виникли після дати складання фінансової звітності, які можуть потребувати розкриття або може 

вплинути на фінансовий стан, рух грошових коштів або результати діяльності організації і який мав 

місце в період між звітною датою і датою підписання бухгалтерської звітності за звітний рік (згідно 

МСА 560 "Подальші події"). 

Аудитори підтверджують на дату проведення аудиту відсутність подій після дати балансу,  

наявність яких потребує необхідність проведення коригування фінансової звітності. 

Нами було також розглянуто, чи існують події або умови, які можуть поставити під значний 

сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність, оцінені оцінки 

управлінського персоналу щодо здатності суб’єкта господарювання безперервно продовжувати 

діяльність згідно до вимог МСА 570 «Безперервність» та визначено, що не  існує суттєвої 

невизначеності, що стосується подій або умов, які окремо або в сукупності можуть поставити під 

значний сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність.  

Аудитори дійшли впевненості у тому, що загроза безперервності діяльності відсутня. 

 

Інформація про ступінь ризику КУА на основі аналізу результатів пруденційних показників 

діяльності 

 

Відповідно до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на 

фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, затвердженого рішенням Національної 

комісії з цінних та фондового ринку від 01.10.2015  № 1597 Компанія, забезпечує відповідність 

вартості та структури активів вимогам діючого законодавства. 

Станом на 31 грудня 2020 року значення пруденційних нормативів ТОВ «Керуючий 

адміністратор ПФ «ПАРИТЕТ» становлять: 

Найменування нормативу 
Розрахункове 

значення 

Нормативне 

значення 

Пояснення до нормативного 

значення 

Статутний капітал 7 000 тис грн 
Не менше 7000 

тис. грн. 

Фактичні показники значення 

статутного капіталу 

перевищують його нормативне 

значення 

Розмір власних коштів 7 936 тис грн 
Не менше 3500 

тис. грн. 

Фактичні показники розміру 

власних коштів перевищують 

його нормативне значення 

Норматив достатності 

власних коштів 
8,47 Не менше 1,0 

Фактичні показники 

нормативів достатності 

власних коштів перевищують 

його нормативне значення 

Коефіцієнт покриття 

операційного ризику 
11,8 Не менше 1,0 

Коефіцієнт покриття 

операційного ризику 

перевищує нормативне 

значення 

Коефіцієнт фінансової 0,99 Не менше 0,5 Коефіцієнт фінансової 
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стійкості стійкості перевищує 

нормативне значення 

 

Висновок. Фінансовий стан Товариства можна характеризувати загалом як задовільний. 

Аналізуючи показники фінансової звітності, можна зробити висновок, що Товариство має ліквідний 

баланс, ступінь ризику – низький, вірогідності банкрутства немає. За результатами оцінки зібраних 

аудиторських доказів, не виявлено події та умови, які можуть поставити під сумнів припущення про 

безперервність діяльності Товариства, окрім погіршення економічного стану в країні.  

За результатами проведення відповідних процедур аудитором не ідентифіковано ризиків 

суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства. 

Не отримано аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлена, у зв’язку 

з інформацією, що розкривається Товариством.  

Події після дати балансу, які потребують коригування у фінансовій звітності на дату проведення 

аудиту відсутні. 

Наявність та обсяг у Товариства непередбачених активів та/або зобов’язань, ймовірність 

визнання яких на балансі є достатньо високою – відсутні. 

Події після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть 

мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства – відсутні. 

Наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність Товариства  у 

майбутньому та оцінку ступеня їхнього впливу – відсутні. 
 

Згідно Методичних рекомендацій щодо інформації, яка стосується аудиту за 2020 рік 

суб’єктів господарювання, нагляд за якими здійснював до 30.06.2020 року Нацкомфінпослуг, але 

відповідно до УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ від 30.06.2020 № 259/2020 "Про припинення 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 

перебуває в стадії припинення, з 1 липня 2020 року функцію регулювання та нагляду у системі 

накопичувального пенсійного забезпечення, регулювання та нагляду за функціонуванням 

фінансово-кредитних механізмів і управління майном при будівництві житла та операцій з 

нерухомістю розпочала виконувати Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

(НКЦПФР), з метою формування професійного судження та висловлення думки щодо 

дотримання Товариством положень законодавчих та нормативних актів, аудитор здійснив 

відповідні аудиторські процедури та отримав достатні докази з наступних питань, зокрема: 

 

Статутом ТОВ «КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР ПФ «ПАРИТЕТ» предметом діяльності  

визначено вичерпний перелік видів фінансових послуг для фінансової компанії, які буде надавати 

заявник з урахуванням вимог законодавства,  як це і передбачено обов'язковими вимогами 

Положення про державний реєстр фінансових установ та встановлення вимог до облікової та 

реєструючої системи фінансових компаній, затверджених Розпорядженням Державної  комісії з 

регулювання ринків фінансових послуг України 28.08.2003  № 41 (у редакції розпорядження 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 

28.11.2013 № 4368). 

1. Дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства щодо формування (зміни) 

статутного (складеного/пайового) капіталу суб'єкта господарювання. 

Вважаємо, що розмір статутного капіталу Компанії відповідає вимогам останньої редакції статуту. 

Внесення коштів до статутного капіталу проведено у минулих періодах.  Відповідно до тверджень 

управлінського персоналу Компанії внесені кошти були використані за напрямками передбаченими 

статутом. 

 

2. Дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства щодо обов'язкових 

критеріїв і нормативів достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, 

прибутковості, якості активів та ризиковості операцій, додержання інших показників і вимог, 

що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами. 

Згідно вимог чинного законодавства, Товариство не зобов’язане здійснювати  розрахунок та 

дотримуватись відповідності обов'язкових критеріїв і нормативів достатності капіталу та 

платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій, додержання 

інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами. 

3. Дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства щодо формування, ведення 

обліку, достатності та адекватності сформованих резервів відповідно до законодавства. 
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Формування, ведення обліку, достатності та адекватності сформованих резервів визначені обліковою 

політикою та дотриманням законодавства (МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСФЗ 7 «Фінансові 

інструменти: розкриття інформації”).  

4. Дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства щодо встановлених 

фінансових нормативів та застосованих заходів впливу до фінансової групи, у разі входження 

суб'єкта господарювання до такої. 

ТОВ «КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР ПФ «ПАРИТЕТ» у 2020 році не входило до жодної 

фінансової групи. 

5. Дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства щодо структури 

інвестиційного портфелю із зазначенням реквізитів емітента (назва, код за ЄДРПОУ), суми, 

ознаки фіктивності тощо. 

До складу довгострокових фінансових інвестицій Компанії включається вартість частки у статутному 

капіталі іншого товариства, що оцінюється Компанією у складі активів за справедливою вартістю, а 

саме 4,26% у статутному капіталі ТОВ «КОРСИС ЛТД», ЄДРПОУ 35202225. 

 

6. Дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства щодо наявності заборони 

залучення фінансових активів від фізичних осіб із зобов'язанням щодо наступного їх повернення. 

 

ТОВ «КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР ПФ «ПАРИТЕТ» дотримується вимог щодо заборони 

залучення фінансових активів від фізичних осіб із зобов’язаннями щодо наступного їх повернення, 

установлених п.38 Ліцензійних умов №913. 

7. Дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства щодо допустимості 

суміщення окремих господарських операцій, на провадження яких суб'єкт отримав ліцензію. 

ТОВ «КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР ПФ «ПАРИТЕТ» дотримується обмежень щодо суміщення 

провадження видів господарської діяльності, установлених п.37 Ліцензійних умов №913, розділом 2 

Положення №1515. 

 

8. Дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства щодо надання фінансових 

послуг на підставі договору у відповідності до законодавства та внутрішніх правил надання 

фінансових послуг суб'єктом господарювання. 

На виконання вимог Положення №41, у Товариства наявні внутрішні правила (Положення), що 

регламентують надання фінансових та супутніх послуг. Внутрішнє положення ТОВ «КЕРУЮЧИЙ 

АДМІНІСТРАТОР ПФ «ПАРИТЕТ» про провадження діяльності з адміністрування недержавних 

пенсійних фондів затверджене Протоколом Загальних Зборів Учасників ТОВ «КЕРУЮЧИЙ 

АДМІНІСТРАТОР ПФ «ПАРИТЕТ»  05.10.2009  р. №26. Внутрішні правила надання фінансових 

послуг з адміністрування недержавних пенсійних фондів ТОВ «КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР ПФ 

«ПАРИТЕТ», що затверджені директором Товариства 11.01.2017 р.  

Товариство дотримується затверджених внутрішніх правил надання відповідних фінансових послуг, 

які відповідають встановленим до таких правил вимогам статті 7 Закону «Про фінансові послуги та 

державне регулювання ринків фінансових послуг» та статей 10, 15, 18, 19 Закону «Про захист прав 

споживачів», та укладає договори з надання фінансових послуг виключно відповідно до таких правил 

з обов’язковим посиланням на внутрішні правила надання фінансових послуг. Договір відповідає 

вимогам статті 6 Закону» Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 

послуг», ст.18 Закону «Про захист прав споживачів», розділу ІІ Закону «Про споживче 

кредитування», ст.1056 ЦКУ та положення внутрішніх правил надання фінансових послуг 

фінансовою компанією. 

 

9. Дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства щодо розміщення 

інформації на власному веб-сайті (веб-сторінці) та забезпечення її актуальності. 

Інформація клієнту (споживачу) відповідно до статті 12 Закону «Про фінансові послуги та 

державне регулювання ринків фінансових послуг» та її актуальність розміщена на власному веб-сайті 

http://ua-paritet.com.ua 

 

http://ua-paritet.com.ua/


 20 

10.  Дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства щодо прийняття рішень у 

разі конфлікту інтересів. 

 

У разі конфлікту інтересів ТОВ «КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР ПФ «ПАРИТЕТ» 

дотримується вимог статті 10 Закону «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг» щодо прийняття рішень. 

 

11. Дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства щодо відповідності 

приміщень, у яких здійснюється суб'єктом господарювання обслуговування клієнтів 

(споживачів), доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення 

відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, що документально 

підтверджується фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має 

кваліфікаційний сертифікат. 

 

Приміщення, у яких здійснюється обслуговування клієнтів (споживачів), доступні для осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм, 

правил і стандартів, що документально підтверджуються фахівцем з питань технічного обстеження 

будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів 

робіт (послуг) пов’язаних зі створенням об’єкта архітектури серії АЕ № 002261 виданий 

Атестаційною архітектурно-будівельною комісією Міністерства регіонального розвитку, будівництва 

та житлово-комунального господарства України 19.04.2013 р . 

Інформація про умови доступності приміщення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних 

груп населення розміщена у доступному для візуального сприйняття клієнтом (споживачем). 

Товариством розміщено наклейки з візуальною позначкою для інвалідів, про можливість 

маломобільним групам  населення та людям з інвалідністю натиснути кнопку для виклику 

спеціаліста.  

 

12. Дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства щодо внесення суб'єктом 

господарювання інформації про всі свої відокремлені підрозділи до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та до Державного 

реєстру фінансових установ відповідно до вимог, установлених законодавством. 

Товариство не має відокремлених підрозділів. 

13. Дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства щодо внутрішнього 

контролю та внутрішнього аудиту. 

 

Служба внутрішнього аудиту (контролю) ТОВ «КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР ПФ 

«ПАРИТЕТ» підпорядковується Загальним зборам Учасників Товариства та звітує перед ними. 

Відповідно до Протоколу №18/08-14 від 18/08/2014 року затверджено «Положення про внутрішній 

аудит (контроль)” ТОВ «КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР ПФ «ПАРИТЕТ». Вказане Положення 

відповідає вимогам «Порядку проведення внутрішнього аудиту (контролю) у фінансових установах”, 

затверджений Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг України від 05.06.2014 р. №1772.  

 

14. Дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства щодо облікової та 

реєструючої системи (програмне забезпечення та спеціальне технічне обладнання), які 

передбачають ведення обліку операцій з надання фінансових послуг споживачам та подання 

звітності до Комісії. 

Облікова та реєструюча системи Товариства ведуться в електронному вигляді шляхом 

використання відповідного програмного забезпечення, що забезпечує облік споживачів послуг 

фінансової компанії та здійснює реєстрацію їх операцій. Обліково-реєструюча система в повній мірі 

відповідає нормативно правовим актам України. 

Товариством враховано вимоги стосовно відповідності керівника і головного бухгалтера 

Професійним вимогам до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, затверджене 

розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13.07.2004 

№1590, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.08.2004 за N 955/9554 (за виключенням 

чергових підвищень кваліфікації). 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0955-04
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Бухгалтерський облік діяльності Товариства ведеться в програмі «1С:Бухгалтерія», яка 

удосконалена до специфіки сфери діяльності фінансової компанії. 

 

15. Дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства щодо готівкових 

розрахунків. 

 

Товариство у своїй діяльності не використовує готівкові грошові кошти. Розрахунки 

здійснюються у безготівковій формі. 

 

16. Дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства щодо зберігання грошових 

коштів і документів та наявності необхідних засобів безпеки (зокрема сейфи для зберігання 

грошових коштів, охоронну сигналізацію та/або відповідну охорону). 

ТОВ «КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР ПФ «ПАРИТЕТ» має в користуванні нежитлове 

приміщення, на правах оренди, що знаходиться в будинку за адресою: м. Дніпро, вул. Мечнікова, 

буд. 12 (Договір №АА01-20 від 02.01.2020 року), призначене для надання фінансових послуг (з 

урахуванням вимог щодо заборони розташування приміщення Товариства в малих архітектурних формах, 

тимчасових або некапітальних спорудах). Приміщення є нежитловим з обмеженим доступом, 

обладнане засобами пожежної та охоронної сигналізації. 

 

17. Дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства щодо розкриття 

інформації щодо порядку формування статутного капіталу (джерела походження коштів). 

 

Товариство в цілому дотримується вимог законодавства щодо розкриття інформації щодо 

порядку формування статутного капіталу.  

 

18. Дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства щодо розкриття джерел 

походження складових частин власного капіталу (капітал у дооцінках, внески до додаткового 

капіталу). 

 

У період з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року внески до додаткового капіталу ТОВ 

«КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР ПФ «ПАРИТЕТ» не здійснювалися. 

 

19. Дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства щодо розкриття 

інформації з урахуванням вимоги Міжнародних стандартів фінансової звітності відносно 

методів оцінки справедливої вартості активів фінансових компаній. 

Оцінка вартості активів та зобов’язання  Товариства здійснена у відповідності з вимогами 

МСФЗ за справедливою вартістю.  

Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та 

зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на 

кінець кожного звітного періоду. 

Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої 

вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва 

інформація щодо застосування справедливої вартості, яка може бути корисною для користувачів 

фінансової звітності.  

Аудитор вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до оцінки фінансових 

інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом невизначеності оцінок, тому 

що: (а) вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки базуються 

на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності, змін валютних курсів, 

показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час оцінки інструментів, а також 

специфічних особливостей операцій; та (б) вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про 

фінансовий стан, а також на доходи (витрати) може бути значним. 

Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може мати 

значний вплив на передбачувану справедливу вартість. 
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3acrocyBaHHt crlpaBeAJrl{Boi naprocri, tKa Mox(e 6yrrn ropucHoro AJrr Kopr4cryBaqin $iuaHcoroi gsifirocri.

Iu{opmaqifl ruoAo posruipy BJracHoro rcanira.ny

Bracrmft rtanirar TOB (KEPyIOT{I4fi AA4IHICTPATOP IIo ([IAPI4TET> crasonura 3l rpyAHs
2020 porcy cKJraAae 8 212 rLIc fpH., Iqo nepeBr{qye o6on'.asKoei sprr\,rofu npo ueo6xiAnicrr nassHocri
BJracHoro ranimny n posnripi He MeHrrre HiN 2 500 Tr{c. rpH.

Inrfopnraqifl rrloAo niqpaxynanb Ao p$epBnoro rcanira.ny

Posrraip qopi.rHnx niapaxynaub Ao p$epBuoro SoHlty craHoBr.rrb 5%o cyutu upu6yrrcy Tonapr.rcraa.
CraHona na 31 rpyans 2020 poxy c pe3epBHr{fi narirar TOB (KEPyIOt9IrfrI AAMIHICTPATOP fIO
dIAPI{TET) craHoBHTb 44 ruc rpt.

Ha .uyuxy ayrrqlropa, s TOB (KEPyIOT{I4IZ AAMIHICTPATOP IIO ([IAPI4TET) 3ararroM
AOTpHMyIOTbCf, BLIMoI 3aKoHOAaBrII{X Ta HopMaTI{sHI4x aKris.

IHIIII EJIEMEHTLI
Ocuonni niqo*rocri npo ayArrropcbKy Qipmy ra yMoBrr AoroBopy Ha rrpoBeAeHnq ayArry

ffosHa nasaa ni4npueMcrBa lPr{BATFm nlArrpr{eMcTBo Ayru,ITOpCbKA
(OMTIAHUI 

"III 
.IDKI XEIZ TOXPBTTTT'

Crcopoqesa Ha3sa ni.unpueMcrBa III AK ''lU .IDKI KEI,I TOKPEI4H'
OsHara oco6u [Opu.uuqna
KoA ga C.{PIOY 21326993
lOpugrEuHa aApeca Vnpaiha, 04070, uic'ro Kai'n, nyr. Bparcrra,6y4ranox

j, rraprupa 11

Agpeca $arruvHoro uicqesnaxoAx(eHHs Vrpaina, 0407 0, ir.ricro Kui'n, nya. Bparcrra, 6y4r.rnox 5,
csaprupa I I

Csi,qoqrso npo BKrroqeHHr Ao Peecrpy
avlrrrroDcbKnx 6ionr ra av-uurooig

Nb 0238 sir,26.01.2001 pory Na 98

Csiloqrso Hpo BKrroqeHH.s Ao Peecrpy
ayArrropcbKnx $ipu ra ayAuropiB

lsiAoqrso npo ni4noaiAsicrr cucreMlr KoHTpoJrro

u<ocri Ns0244 Piureuns AITy N249/5 sit26.04.2012
,vl.ame AyArEropcrroro flararoro Vrpaihu

Biauosiauicrb p_-eecrpy ayAuropie, qo Marorb
npaBo sAificHrosaru ay ALrr npo$. y.racuurin

Songonoro pHHKy

BKJrroqeHo Ao peecrpy <Cy6'exra ayAuropcrroi
qiamuocri, sri uarorr npaBo npoBoAr.rrr.r o6os'seKossi
ty4rrr SiHaHcoooi ssirHocri ui4npueucrn, rq(
lraHoBJrrrb cvcnimnufi inreoec>>

MicqesnaxoA)r(eHHt Vrpaiua, 04070, ruicro Kui'n, nyl. Eparcrra,6yAuuor 5

rnaornoa 1 1

OcHonni niAoruocri npo yMoBrr AoroBopy Ha rrpoBeAennq ayArry:

fiarara HoMep AoroBopy Ha upoBeAeHrur ayAury Ns 25/02-7 sir,25 rrrororo 2021 poxy

,{ara novarxy ra Auta gaxiHqenn-s npoBeAeHHr ay4vry g 25 ruororo 2021 por<y ro 28 rrororo 2021 pory

,{ara cua4aHHA ay ArnopcbKoro Br{cHoBKy 28ruororoffiffiu*

Kffo.rosuft raprHep s ay4krry
(ceprz(firar Ns00l199
sir,28.04.199a p)

A.B. rlupna
$,ffsvronl$

,2

22



AoAaror 1

lo Hauiosursoro nonoxeHu (crau'aapry) - .

6y*au-apc"*oro o6lixy I "3arurni ttrMorn ao QlHaHcoBol jBlilom

,{ara (pir, MictIIb, qucro)

3a CAPIIOy
Ili4npnerrlcmo
Teprropi-a

TOBJ' ATOP
3a KOATyy

NHIIIPOIIETPOBCbKALePt\Lvva 
3a KOIIO|

OprauigaqifiHo-npu** Oop"u .*Ioaupo*"ry TosaPFcrgo 
-g 

o6l\'rgNeqolo siAnosi'qanrgicfio 
ra KRF.II

Bua erosouiqnoi Ai-tnruocri
SA KBE,{

HeAepxagHe neHcift He ga6egneqeHHq

Cepe4nr ri;rrxicrb TIpaIIiBHI'IKiB | '7

AApeca,reneQoH ril,!ffi##-
3ffi"#:Tff, rr.. npo cvxvn'nft4oxia) (oopua*2),

6*o"i "o**itinxlr 
sroio tauo4"t""" u tp'nenrx s rouiixauu)

CruraAeno (spo6nru no:na'rry "v" y ni4noni,qHifi xnirunqi):

3a rroroxeun.f,Mu (cralrgaprauz) 6yxraarepcrroro o6liry

:a uixHapogrultu craHAapraul <!inancosoi ssiruocri
Earanc (3nir npo r[inanconufi cran)

31 rovanq 2020 p.

KOnU
2020 12 131

33115602

1210136600

240
65.30

HA rPYAnn
@opMa J\!1 KoA 3a AKY 1E01001

AKTI,IB
Koa Ha noqarox

csirHoro neoioaY

IIa xineqs
gsirHono nepioav

, J 4

I. Heo6oPorni axrurN

llerrrareDianrrd axrtlsu
1000 395 276

t00l 1 188 I 187

1002 793 911

14nrfrtrRgt lHBecflllll 1005

1010 t70

nepBicEa Bapricrb

3IIOC

101 I 46r 482

t012 291 387

101 5

1016

1017

1020

t02l
IlepBlcHa Bapncrb AUEr uurPUnu6/l

6innoriqqux axrugin 1022

{orrocrporoni r$iuaucosi iunecmqri:

rxi o6rixonyorrct 3a MeroAoM y{acri r xanirali

iuurrx niAnplreMcrs
1030

1035 509 509

"o6nnrnnasicrs
1040

1045

1050

1060

1065
5:IJII,IuIOK v f feHtrrdfllubdni"rw

1090

1095 | 074 880

II. O6oporni arrusn
I 100

FllnnAurwi
r 101

r 102

I'J

l 104

6innnriqsi 1l l0
1115

t120

no6ors I lt{ 210 t77

fle6iropcrxa sa6oproBaHicrb 3a po3paxyHKaMll:

3a BI,IAaHriMIr aBaHcaMr{
I 130

I 135 9 J

I 136

I 140 l8 I

ig gunmirrsix Pospaxluxis I 145

ra6nnnonasi I l)) 4'780

1 160

I 165 2 880

r 166

)axvgru s 6agrax
t167 2 880 ) ud)

1 170

l 180

V TOMV TIHCTI B:

ilerepiax 4orrocrpoxooux :o6ou' r:aur
l18l

I 182

:e:epnax nesaPo6nesux nPeffi I 183



pBepB.{oBrocTpoKoB[X 3O6OB'x3aH6

Ilorovn a xpe4urop."^--a6of.o ras i crs ra :

IV. 3o6oa'rsanxn, non'r3ani r r*Ooporn"r"lG"iin-[
)"TprrMyBadl|Mtr ans trpoAar(y, Ta rpynauu rn6yrra

Cnucryn Mapuna Jleoniginua
Kepirnurc

fonosuufi 6yxralrep
J[oAsiros €sreu

I Bagnaqaglrcr B noptA*y, BcraHoBJreHoMy qelrrprlrrr;HnM opranoM ouxoaanuoi rna4r, 
'qo 

peaaisye gepxaB'y non

n
k Ftr

vror*lIilEg

ffiif*tun*";
!, t^29

aT\t ,\uL-LrtPQ ktu-,OF

STI $K ^OU 014{-i' XDrcPFirw' t*+abB



,{ara (Pir, lriclqr, vuclo

Ilisnpuencrno TOB "KEpyIOTII{fi MMIHICTPATOP IIEHCIfrHI'IX OOHAIB sa e[Pflov
"IIAPITET"

20201 12 | 3l
33115602

(nafivenyraun.r)

3nir npo rpinanconi pe3ynbrarlr (3ni'r upo cyrcynnufi aoxia)
3a Pirc2020 P.

@opnaN2 xoa.u4rvffioio-og I

I. ATI,I

Crarrs Koa
pflAKa

3a rsirurfi
nepio4

3a ana.noriqnuft
nepioa

nollepeAHboro
DOKV

I ,, 3 4

9ucrufi .uoxia sin peari3auii npoAyrqil (rcnapie' pSOrr'4994yD- 2000 3 641 4 554

Vucmi sapo6neui cmpaxoei nPeui! 201 0

nneaii' nidnucqui. eanoea cvua 201 I
npeuii', nepedaui y nepecmpaxysaHHn ' 2012

euiua pesepey uesspo6neHux npglvtfut sargqs-qJvtq 2013

stuiua qacmKu nepecmpqxoeurcie y pesepei uesapo6nenux

nncd,t.i.ii.

2014

Co6inapricrr pealisoaanoi npoayrqii
(roeaoie-oo6ir. noqvr) 2050 I

Vucmi noueceui s6umrcu 3a cmpgxoqtuvtu sunnarluwu 2070

Ba;ronnfi:
nnu6vror 2090 3 641 4 554

s6zror 2095 { )

[oxid (eumpamu) eid suiuu y pesepeax doezocmpoKosux
zo6oe'nsaua

2105

Ioxid (eumpamu) eid sTtiHu iHul 2110

suiua iuwux cmpficosttx pesepeie, qctJlosa cynta 2111

suiua uacmrcu nepecmpaxoeuKtg s itlutux cmpaxogux pnep 21 12

Isuri oneoauifini aoxo.uu 2t20 J

y mo*ty vucni:
doxid sid suiuu eapmocmi arctnueie, nxi oqiunnmbcn 3a

cnpaeednueorc eapmicmn

2121

doxid eid nepeicuozo ntrtHaHHn 6ionoziuuux arcmueie i
cina carco zo cno d ap caxoi' np o dyxtlii'

2122

doxid eid suKopucmaHuh t<oumie, eueintueuux eid
onodamrcveauw

2123

AlrrailricmarusHi sI,ITparI4 2t30 ( 4249 ) ( 3745

BHmaru na s6vr 2150 I (

nuri onepauifiHi surparu 2180 305 ) ( 862 )

y molvty HucJIt:'eumpdmu 
eid suinu eapmocmi arcmueie, axi otliuronmbcn 3a

c np a e e dnue oto e ap micmto

2181

sumpamu eid nepeicuozo nwlHaHHn 6ionozi'tuux arcmueie i
c ina ca rco z o cn o d ap c ox o i' np o dy xtl ii'

2182

Oinasconnft peyJlbrar nh onepaqiftnoi Aislrnocri:
nnu6rrror 2190

s6zrox 2195 910 ) ( 53

Iloxoa sia y.Iacli s rarirari 2200

Inrui 6inascosi AoxoAL 2220 447 413

Inuri.uoxoan 2240

v mouy qucni:
doxid eid 1nazodiuuoi' dononozu

2241

OiHancosi BI,ITDaTLI 2250 ( 99 )

Bmaru ei,u yqacri s ranirad 2255 ( )

Inuri sI,ITpaflI 2270 ( )

flnu1vmorc G6umod eid ennuey iudnnui[na uouemapui cmammi 227s



(Dinanconr.rfi p$ynbrar Ao orroAarKyru"rr"l
npu6vror
-F.,,^^-.

n

2290 261

Burparz (AoxiA) s noAarxy Ha npu6yror
2295 463 )
2300 (26) (63)[Ipz6yror (s6r,nox) si4 upunnHenoi airmuocri nicnr

orroAaTKyBaHrur
2305

r{! | rn qrftiatlco|'nlt p$yJIbTaT:
nDu6vror 2350 198

K 2355 489 I

II. CYKYIIHI,Ifr

Crarrr Koa
prAKa

3a snirHrfi
nepio4

3a ana.loriqnuft
nepiog

IIonepeAHbOrO

I , 3 4
r.{rruqrHKa (yqlHKa, HeooopoTHI,IX aKTIIBIB

Aoorli"*u
2400 (17\
2405
2410

9acrra isruoro cyKy[Horo Aoxo4y acoqifiosaHr.rx ra cnilrnzx
nl.unplreMcTB

2415

Hrur,rrT cyKy[HHI,I,qOXt,4 2445
lnurnft cyrcynnufi AoxiA ao onoAarrcynannr 2450 (r7\
lroAaToK Ha np[oyToK. non,rganufr 3 iHrilzv cvxvn 2455
Inrrrnfi cyxynnuft AoxiA nic.ns ono4arry*a"n, 246A (r7)
uyxyrrnru noxu (cyMa pqrrcin 2J50.2355 ra2460l 2465 (489) 181

HIIX BIITPAT

Hassa crarri Koa
pffAr(a

3a snirunfi
nepio4

3a auarori.rgufi
uepiog

nollepeAHbOrO

I , 3 4
vraTeplaJlbHl 3aTpaTIl 2500 22 86
Bnrparn na ounarv npard 250s 2 602 2 009
ElApaxyBaHrur Ha coulrlJrbllt 3axortr 25t0 546 409
Atr{oprugaqit 2515 229 230
IHrui onepar{ifi rd gl{rparu 2520 l 156 | 873
Pagou 2550 4 555 4 607

I V. PO3PAXYHOK NOKA?I{I{ICrR A

Hasna crarri Kor
pflAKa

3a rsirHr.rft
nepiog

3a aua.noriqnnfi
nepiog

IIoIIepeAHboro

POKY
I 7 3 4

-epeAHropr.rHa riruxicrl upocrzx arurifi 2600
Cropurorana cepeluropiqHa rinrxicrr upocrux aruifi 2605
{ucrnfi upu6wor (g6r,rror) sa oAr{y rpocry aruiro 2610
Urcopzroranait qucrnfi npn6yror (s6uror) na
o,quv npocrv axrlirc 26ts
Arasi'qeHAr,r Ha oAHv rpocry arqirc 2650

Kepirnur

Iolonuuft 6yxralrep
4oPcsai

ffiffi
LFgQB.

Q..[***-," b
S5f'' J^ '.nu Qwe kF; 3D



,{ara (Pir, nicsqr, qsclo

flisupreucrno TOB "KEpyIOqnn AAMIHICTPATOP IIEHCInHUX OOH,4IB "IIAPIIITET" sa e,{PIIoY
(IrafirrlenYnauux)

3nit npo pyx rporroBlrx KoIIrriB (ra npxuuu MeroAoM)

3a Pir 2020 P.

2020 lt2 lrt
33 I I 5602

@opruaN3 roa.uArv.d_lsoloo4 I

Crarrs KoA 3a gnitnufi nepiog 3a ananori.rHrEfi uepio,4
TTOTTCNCIIHI,O.rO NOKV

2 3 4

I. Pyx roilris y p$yJrbrari onepaqifinoiqir.nsHocri
HaAxoAxeHH.fl siA:
Pea,ni ganii noo-nvrlii (rosaois. oo6ir. nocnvr) 3000 3 674 4 539

lloseoHeHHr noratrie i g6opis 3005

r' TOMY TII,ICNI NO.qATKY HA AOAAITY BAPTTCTb 3006

Iinr,onoro ibinancveaHHt 3010

Flarxorxenns sia orpuMalrru cy6cuaifi, Aoraqii 301 I

Flaaxorxenns asaHcis si.q noxynqin i sarvrong44ie 3015

Flarxo.uxenng nia uosepHeHl{t aBaHciB 3020 2

HaAxoAxenns siA siAcomie ga SaruIuxaMLI KoIIrrlB Ha

[oToqHI,IX paxyHKax 3025

Ff a;rxo-nxenur sia 6opxHzxis HeycroftKra (rurparbis' ueHi) 3035 J

Fla.uxoaxenns si,u onepallifinoi openAu 3040

HaAxoAxenrlf, ri4 orpnuaHnr pornri, aBTopcbKI'Ix

BrrHil[opoA

3045

HaaxoaxeHns siA crpaxosux nperr.tifi 3050

Ha,uxo.{xenns 0iHancosux ycraHoB BIA noBepHeH 3055

lHrui na.uxo.uxeHHJl 3095 4 543 52

Bnrpauanur Ha olrJlary:
fosaois (oo6ir. nocrvr) 3100 962 982 )

[Ipaqi 3 105 2 148 | 657

Biaoaxwanr na coqialrni saxo.qu 3110 565 450

3o6os'qgaHr s uo,aamis i s6opis 31 15 608 400

Burpaqanns Ha orlJlary 3o6oB's3aub 3 noAarKy na npu6yrox 3rl6 87 78

Burpavannr Ha olrnary so6*on'roanr 3 rloAarKy Ha AoAaHy
BapTrcTb

3tt7 ( ) ( )

B[ma.raHHr Ha orlJlary go6os'.f,gaHr s iuuux noAarrin i s6opir 3118

BumaqaHns Ha onJlarv aBaHcB 3 135

Bumaqann"n Ha olrJlary noBepHeHHrI asaHcis 3t40 72 t32

B[maqal*rs Ha oIIJIarv uinrosux sHecrig 3145

Bnrpa.raunr Ha o[rlary 3o6oB'f,3aHb 3a crpaxoBl'rMl'I
KOHTPAKTAMI,I 3150

( ) I )

Burnaqanru diHancos[x vcraHoB Ha Ha!'aHHfl rIo3I{K 3 155

lnIui surpa.IaHur 3 190 24 ) 58

tlncruft pvx Konrris sir onepaqiftuoi Aislsnocri 3195 3 841 9t4

II. Pyx rcourrin y p$yJlbrari isnecruqifinoiAiqmuocri
HaAxoAxeHnq ni4 pea-nisauii:

diHancosux insecruqift 3200

neo6oootnux arcrusis 320s

HaAxoAxenns nig orpuuanux:
siacorxig 3215 464 401

trI,IBUICH]IIB 3220

Flaaxoaxenns si,u Aepurarl,tnts 3225

F{alxo,uxeHH.f, eia uoralueHHt rIo3HK 3230

HaAxoANennr nig nu6yrrr go'ripnroro qi4npnerracrna ra
imuoi rocuogapcrroi oAlanuqi 3235

lsrui uaaxoAxeHH{ 3250 I 852



Burpauanna ua npug6anna:
6inancosux ingecruuifi 3255
HeooopoTHr4x aKTuBlB 3260 69
Bunlrarr,r 3a Aepr,rBarr{BaMr4 3270
BnrpavaHnx Ha HaAaHH{ no3r.rK 3275 2100 )
BrErpavaHnx ua npuA6annr govipnroro nignpraeucrBa ra
iluuoi rocnoAapcrnoi oAunuqi 3280

) ( )

IHrui nrtarexi 3290
rlncrnft pyx xourrin niA innecruqifinoi ais.lrrnocri 3295 -r 636 2 184

III. Pyx rcourris y pery.lrrari Qinauconoi ginlrnocri
Hagxogxennr ni4:
Bnacnoro rauiranv 3300
OmuIraatrtlf, rro3r{K 330s
Ha4xogxeunx rig npo4axy qacrKrr r 4ovipnrouy
IIrAIIpueMcTBl 33 10

Luui narxo.uxeHrur 3340
Br,rrpavannr ua:
Br,Ircyn sracHr.rx aruifi 3345
lloraruennr no3r{K 3350
UNJIATV .[I,IBT.[CH.IITB 3355
BnrpaqaHHr Ha cmrary siacorxis 3360
Bnrpavarurx Ha crrJrary ra6oproraxocri s (pinanconoi
opeHAH

3365 ( ) ( )

Bxrpavauur Ha npn46annx qacrKlr n govipurouy
rnArrpr{eMcTBr 3370

( ) ( )

Burpauann-r Ha Bvrt:r,aru HeKoHTpoJrboBaHr.rM qacrKaM y
4OrnpHlX [rAnpueMcTBax 3375

( ) ( )

[srui nnarexi 3390 5 088
tlucruft pvx rourris nia dinancosoi AisflrHocri 3395 -s 088

{ncruft pyx rporrroBux xorurin sa snirHr.rfi ueDio.u 3400 2205 I 990

]aruuror romris Ha noqaroK poKy 340s 2 880 4 870
3urure sN{iHu sanrcrnux rcvncis Ha 3aJrr,rruoK KorrrrlB 3410
3arnruor romris na xineur poxy 3415 5 085 2 880

Kepinuun

IoJrosuuft 6yxrarrep

Cnncrvn Mapnna JleoHhiena

Y

Jlrcasiros €nren Boro,ruuuponuq

6*p**".1=
SIT S K "O$ e?ld sFi,

#re
+ / Y=\41*_^Y,A'a

)KoAa
{szosV

.s

il.4

UC}CPFil v, %FasB



,{ata (pir, Irlicxqr, vucno)

fli4upr.rerucrno ToB rKEpyroqroz MvITUICTPATOP ilEHCrffHr,IX OOHATB "IIAPATET" ea e,{PrIoY

(nafiIr,renyrauu.a)

3nir upo nnacnufi rcaniran
3a Pir 2020 P.

KOm
2020 t2 3l

33 l 1 5602

iDoprvra J\!4 Koa ra AKV 1801005

Crartq

KoA
pflA-

KA

3apee-
crpoBa-

nufi
(nafronnft)
nanirar

Kauirar 5

Aoorlin-
Kax

,{oqar-
xonuft

ranirar

Perep-
sHuft

ranirar

Ileporno-
Ainesnft

npn6yron
(Heuoxpn-

rnft
s6urox)

Heo-
IIJIA.

qenr.rfi
rcanira.n

Bury-
qeHufi

naniran

Bcroro

I , 3 4 tr 6 7 8 9 10

3a.nnurorc Ha rloqaron
norcv 4000 7 000 1 698 J) (32) 8 701

Kopnrynannx:
3rvrina o6rixosoi
nonirnrr,r 4005

BilupasreHHt [oMtrJIoK 4010

Inuri guinu 4090

Crcopuronanufr galu'
IIIOK HA NOIIATOK DOKV 4095 7 000 1 698 35 (32) 8 701

Ilucruft npudyrox
(r6uron) sa suirHrft
nenion 4100

(48e) (48e)

Inurufi cyrynnufi
Aoxi,q ga snirulrfr
nenion 4L10

Aooqiura (yqinra)
aeo6oootnux arflrsig 4rt1
Aooqinra (yqinra)
fiinancosfix ilrcmyMeHtis 4t12
Iaronrqeni rypconi
oisHr,rui 4t13
facrra inuroro cyKy[Horo

IoxoAy acoqifiosaHl,Ix i
lninrunx nianplreiucre

:

4rl4
Inuruft cvxvnnufi,uoxiA 4tt6
PosnoAir npll6yrxy:
Buuaru BJIaoHI,IKaM
(nvreileHnfi) 4200

Cupruynauua npr.r6yrny

,qo 3apeecTpoBaHoro

ranirany 4205

Bigpaxyranur go

ne3eoBHoro ranitanv 4210 9 (e)

Cyrr,ra uncroro npu6ytry,
HaJre)KIra 4o 6lo4xery
siAuosiAHo Ao
?AI(OHOIIABCTBA 4215

Cyua uuctoro npu6yrrY
Ha cTBopeHrul

cneqianrnux
(uinrosnx) donais 4220



I t 3 4 5 6 7 8 9 l0
Cyua uucroro npz6yrxy
na rraarepianrne

3aoxoqeHHt 4225
Bnecru yuacnurdn:
Bnecr<n ro rauirarry 4240
floraureHrrs :a6opro-
saHocri s xalirary 4245
BruryveHun ranira.rry:
Buryn axuifi (.ractor) 4260
flepenpo4ax Br.rKyn-

JreHux aruifi (.racrox) 426s
Anynrcnaunx BrrKynne-

sux aruifi (qacror) 4270
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1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ 

Компанія є товариством з обмеженою відповідальністю, що зареєстроване та здійснює свою 

діяльність відповідно до законодавства України та на її території. Компанія була створена  (код 

ЄДРПОУ 33115602) та зареєстрована 12.08.2004 року. Місце проведення державної реєстрації – 

Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної 

особи Серія А00 №406589 від 12.08.2004 р.  

Місцезнаходження Компанії: вул. Мечнікова, 12, м. Дніпро, 49000, Україна. 

Відповідно до довідки ЄДРПОУ, Компанія здійснює наступні види діяльності за КВЕД-2010: 

65.30 – Недержавне пенсійне забезпечення; 

58.29 – Видання іншого програмного забезпечення; 

62.02 - Консультування з питань інформатизації; 

63.11 – Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність; 

66.30 – Управління фондами. 

Основним видом діяльності Компанії є надання послуг з управління активами інституційних 

інвесторів та адміністрування недержавних пенсійних фондів.  

У звітному році Компанія здійснювала адміністрування та управління активами ВПФ 

«ПриватФонд». 

Компанія має наступні ліцензії: 

- Ліцензія Серія АЕ №294763, Видана НКЦПФР – 13.03.2015 року, строк дії ліцензії з 

13.03.2015 р., безстрокова. Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з управління 

активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами); 

- Ліцензія Серія АБ №115989, Видана ДКРРФПУ – 02.09.2008 року, строк дії ліцензії з 

21.08.2008 р. безстрокова. Провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних 

фондів. 

Кількість працівників станом на 31 грудня 2020 р. та 31 грудня 2019 р. складала 7 та 9 осіб, 

відповідно. 

Станом на 31 грудня 2020 р. та 31 грудня 2019 р. учасниками ТОВ «КЕРУЮЧИЙ 

АДМІНІСТРАТОР ПФ «ПАРИТЕТ» були: 

Учасники товариства: 31.12.2020 

 

31.12.2019 

 % % 

ТОВ «ПБ-Консалтинг» (ЄДРПОУ 30011624) 9,99 9,99 

ТОВ «Укренергоресурс» 4,30 4,30 

Компанія АЧІЛІОН КОММЕРШІАЛ ЛІМІТЕД 85,71 85,71 

2. ЗАГАЛЬНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

2.1 Достовірне подання та відповідність МСФЗ 

Фінансова звітність Компанії є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована 

з метою достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових 

потоків Компанії для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті 

ними економічних рішень. 
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Концептуальною основою фінансової звітності Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2020 

року, є Міжнародні Стандарти Фінансової Звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти 

бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2020 року, що офіційно 

оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України. 

Підготовлена Компанією фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає 

всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО, дотримання яких забезпечує 

достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та 

зрозумілої інформації. 

При формуванні фінансової звітності Компанія керувалася також вимогами національних 

законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання 

фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ. 

2.2 Застосовані МСФЗ та інтерпретації 

Компанія застосувала всі МСФЗ, інтерпретації та поправки до них, що мають ефективну дату 

01.01.2020 року, у звітному році 

Стандарти та 

правки до них 
Вплив поправок 

МСФЗ (IFRS) 15 

«Виручка за 

контрактами з 

клієнтами» 

Компанія застосувала МСФЗ 15 ретроспективно з кумулятивним ефектом первісного 

застосування, визнаним на дату первісного застосування. Укладені угоди не носять 

багатокомпонентний характер, компанія не має програм лояльності та специфічних 

гарантій, тому перше застосування МСФЗ 15 не суттєво вплинуло на фінансовий стан 

та фінансові результати компанії. 

Поправка до 

МСФЗ 9 

«Фінансові 

інструменти» 

Поправка дозволяє застосовувати модель амортизованої вартості до 

фінансових інструментів, які мають опцію дострокового погашення, 

незалежно від того, що при достроковому погашенні може виникнути 

компенсація (як позитивна, так і негативна). До суттєвого впливу на фінансову 

звітність така поправка не призвела.  

МСФЗ 16 

«Оренда» 

Для орендарів встановлено єдину модель обліку оренди і немає необхідності 

визначати класифікацію оренди, всі договори оренди будуть відображатися у звіті про 

фінансовий стан шляхом визнання активів у формі права користування і зобов'язань з 

оренди. 

Подвійна модель обліку оренди орендодавцем, класифікація оренди визначається на 

основі критеріїв класифікації, аналогічних МСБО 17 «Оренда», модель обліку 

фінансової оренди на основі підходів до обліку фінансової оренди, аналогічна МСБО 

17, вона передбачає визнання чистої інвестиції в оренду, що складається з дебіторської 

заборгованості з оренди, і залишкового активу, модель обліку операційної оренди на 

основі підходів до обліку операційної оренди, аналогічно МСБО 17. 

Необов’язкове звільнення щодо короткострокової оренди - тобто оренди, термін дії 

якої становить не більше 12 місяців. 

Компанія скористуваль необовязковим звільненням щодо короткострокової оренди. 

Компанія орендує приміщення для здійснення діяльності саме на умовах 

короткострокової оренди.  

КТМФЗ (IFRIC) 

23 

«Невизначеність 

щодо правил 

обчислення 

податку на 

прибуток» 

Роз'яснення IFRIC 23 вимагає, щоб використовуваний компанією підхід ґрунтувався 

на тому, що краще прогнозує результат вирішення невизначеності. Роз'яснення IFRIC 

23 вимагає, щоб компанія виходила з того, що податкові органи перевірять всі суми, 

які вони має право перевірити, і ознайомляться з усією пов'язаною інформацією при 

проведенні своєї перевірки. 

Компанії повинні враховувати ймовірність того, що податкові органи будуть приймати 

або відхиляти невизначені податкові трактування, при цьому обліковий процес буде 

визначатися цією оцінкою податкових органів. 

Роз'яснення IFRIC 23 вимагає від компанії необхідної переоцінки (зміни) судження 
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або оцінка, в разі зміни фактів і обставин, на яких ґрунтувалося це судження або 

оцінка, а також в результаті отримання нової інформації, яка впливає на судження або 

оцінку. Застосування цього стандарту не здійснило вплив на фінансову звітність 

Компанії. 

Поправка до 

МСБО 19 

«Виплати 

працівникам» 

Поправки до МСБО 19 «Виплати працівникам» стосуються порядку обліку 

компаніями пенсійних програм з визначеною виплатою. Якщо до програми вносяться 

зміни (програма скорочується або по ній відбувається розрахунок), МСБО 19 вимагає 

від компанії переоцінки її чистих активів або зобов'язань за встановленими 

виплатами. Поправки вимагають від компанії використовувати нові припущення, 

використані при проведенні переоцінки, щоб визначити вартість послуг поточного 

періоду і чистий відсоток на залишок звітного періоду після зміни програми з 

визначеною виплатою. До суттєвого впливу на фінансову звітність така поправка не 

призвела.  

Поправка до 

МСБО 12 

«Податки на 

прибуток» 

Організація повинна визнати наслідки з податку на прибуток, пов'язані з дивідендами, 

як вони визначені в МСФЗ 9, коли вона визнає зобов'язання сплатити дивіденди. 

Наслідки з податку на прибуток щодо дивідендів пов'язані більш безпосередньо з 

минулими операціями чи подіями, які генерували розподіл прибутку, ніж з 

розподілами на користь власників. Тому організації слід визнавати наслідки з податку 

на прибуток щодо дивідендів у складі прибутків або збитків, іншого сукупного доходу 

або в капіталі відповідно до того, де організація спочатку визнала такі минулі операції 

або події. Застосування цього стандарту не здійснило вплив на фінансову звітність 

Компанії. 

Концептуальна 

основа 

фінансової 

звітності 

Введено концепцію діяльності керівництва в інтересах власників і уточнено 

інформацію, виникає в зв'язку з цим. 

Повернено концепцію обачності, яка підтримує нейтральність інформації і тому 

описує обачність як «обережність при винесенні суджень в умовах невизначеності». 

Невизначеність оцінки є фактором, який може вплинути на достовірне надання 

інформації. 

Суб’єкт, що звітує - це організація, яка за власною ініціативою складає або зобов'язана 

складати фінансову звітність і не обов'язково є юридичною особою. 

Актив - існуючий економічний ресурс, контрольований організацією в результаті 

минулих подій. Економічний ресурс - це право, яке може принести економічні вигоди. 

Зобов'язання - існуючий обов'язок організації передавати економічний ресурс в 

результаті минулих подій. Зобов'язання - це обов'язкова відповідальність, якої у 

організації відсутня практична можливість уникнути. 

Визнання - це процес фіксації для включення в звіт про фінансовий стан або в звіт (и) 

про фінансові результати статті, яка відповідає визначенню активу, зобов'язання, 

капіталу, доходів або витрат. 

Припинення визнання - це виключення повністю або частково визнаної активу або 

зобов'язання зі звіту про фінансовий стан організації. 

Введено дві категорії методів оцінки: 

1. Оцінка на основі історичної (первісної) вартості. 

Показники історичної вартості надають інформацію про об'єкти обліку, яка 

формується на основі історичної (первісної) суми операції або події. 

2. Оцінка на основі поточної (переоціненої) вартості. 

Показники поточної вартості надають грошову інформацію про об'єкти обліку, 

оновлену для відображення поточних умов на дату оцінки. Методи оцінки цієї 

категорії можуть включати справедливу вартість, цінність використання, вартість 

виконання і поточну вартість. 

Застосування таких чинників не здійснило суттєвого впливу на фінансову звітність 

Компанії.  
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2.3.Нові МСФЗ та інтерпретації 

 

В складі Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, офіційно наведених на веб-

сайті Міністерства фінансів України, оприлюднено . В продовж 2020 року Міністерство 

фінансів актуалізував офіційний переклад наступних документів: 

- МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки"; 

- МСБО 23 "Витрати на позики"; 

- МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість"; 

- КТМФЗ 16 "Хеджування чистих інвестицій в закордонну господарську одиницю". 

Зміна вищезазначених  стандартів не мало впливу на відображення результатів діяльності. 
  

2.4. Істотні судження і джерела невизначеності у оцінках  

При підготовці фінансової звітності Компанія здійснює оцінки та припущення, які мають 

вплив на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених 

Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Оцінки та судження базуються на 

попередньому досвіді та інших факторах, що за існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за 

результатами яких приймаються судження щодо балансової вартості активів та зобов’язань. Хоча ці 

розрахунки базуються на наявній у керівництва Компанії інформації про поточні події, фактичні 

результати можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків. Області, де такі судження є особливо 

важливими, області, що характеризуються високим рівнем складності, та області, в яких припущення 

й розрахунки мають велике значення для підготовки фінансової звітності за МСФЗ, наведені нижче. 

2.5 Суттєвість 

Для господарських операцій та об'єктів обліку поріг суттєвості визначається обліковою 

політикою. Зокрема встановлена межа суттєвості для:  

- розкриття статей фінансової звітності (окремих об'єктів обліку, що належать до активів, 

зобов'язань та власного капіталу) – 2 відсотки від валюти балансу;  

- розкриття статей фінансової звітності (окремих видів доходів та витрат) – 5 відсотків від 

чистого прибутку (збитку) Компанії;  

- проведення переоцінки або зменшення корисності об’єктів обліку – величину, що дорівнює 

10-відсотковому відхиленню залишкової вартості об’єктів обліку від їх справедливої вартості;  

- визначення подібних активів – різниця між справедливою вартістю об’єктів обміну не 

повинна перевищувати 10 %.  

Для кожного із звітів фінансової звітності є окрема база визначення кількісних критеріїв і 

якісних ознак суттєвості статей фінансової звітності і діапазон кількісних критеріїв, зокрема:  

для статей балансу – базою є сума підсумку балансу, кількісний критерій суттєвості 

визначений у діапазоні до 5 відсотків бази;  

для статей звіту про фінансові результати – базою є сума чистого доходу від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) із визначенням кількісного критерію суттєвості у 5 відсотків бази;  

для статей звіту про рух грошових коштів – базою є сума чистого руху грошових коштів від 

операційної діяльності із визначенням кількісного критерію суттєвості у 5 відсотків бази;  

для статей звіту про зміни у власному капіталі – базою є розмір власного капіталу 

підприємства із визначенням кількісного критерію суттєвості у 5 відсотків. 

2.6 Функціональна валюта та валюта подання 

Фінансова звітність представлена в українській гривні, що є функціональною валютою 

Компанії. Вся фінансова інформація, представлена в українських гривнях, округляється до 

https://ips.ligazakon.net/document/view/MU17031?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12
https://ips.ligazakon.net/document/view/mu17041?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12
https://ips.ligazakon.net/document/view/MU17054?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12
https://ips.ligazakon.net/document/view/MU17067?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12
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найближчої тисячі, якщо не вказано інше. Гривня не є вільноконвертованою валютою за межами 

України. 

2.7 Припущення про безперервність діяльності 

Фінансова звітність була підготовлена виходячи з припущення, що Компанія буде 

продовжувати свою діяльність як діюче підприємство в осяжному майбутньому, що передбачає 

реалізацію активів та погашення зобов’язань у ході звичайної діяльності. 

Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, 

якби Компанія не могла продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності 

відповідно до принципів безперервності діяльності. 

Таким чином, керівництво Компанії підготувало цю фінансову звітність відповідно до 

принципу подальшого безперервного функціонування. Формуючи таке професійне судження, 

керівництво врахувало фінансовий стан Компанії, свої існуючі наміри, заплановану в бюджеті 

прибутковість діяльності у майбутньому та доступ до фінансових ресурсів, а також проаналізувало 

вплив поточної фінансової та економічної ситуації на майбутню діяльність Компанії. 

При цьому слід зазначити, що на дату затвердження звітності, Компанія функціонує в 

нестабільному середовищі, що пов'язано з наслідками світової економічної кризи та нестабільної 

ситуації у країн, та пандемії Covid-19. Стабілізація економічної ситуації в Україні буде значною мірою 

залежати від ефективності фіскальних та інших заходів, що будуть здійснюватися урядом України. У 

той же час не існує чіткого уявлення того, яких заходів вживатиме уряд України для подолання кризи. 

У зв'язку з відсутністю чіткого плану заходів уряду по виходу з кризи неможливо достовірно оцінити 

ефект впливу поточної економічної ситуації на фінансовий стан Компанії. В результаті виникає 

невизначеність, яка може вплинути на майбутні операції, можливість відшкодування вартості активів 

Компанії та здатність Компанії обслуговувати і платити за своїми боргами в міру настання термінів їх 

погашення. Дана фінансова звітність не включає ніяких коригувань, які можуть мати місце в 

результаті такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі та 

зможуть бути оцінені. 

2.8 Рішення про затвердження фінансової звітності 

Фінансова звітність Компанії затверджена до випуску (з метою оприлюднення) відповідно до 

Статуту Компанії. Ні учасники ТОВ «КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР ПФ «ПАРИТЕТ», ні інші особи 

не мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску. 

2.9 Звітний період фінансової звітності 

Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто 

період з 01 січня по 31 грудня 2020 року. 

2.10 Відповідальність 

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї 

фінансової звітності. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та 

використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансової 

звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки, вибір та 

застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам. 

3. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

3.1 Основа оцінки, застосована при складанні фінансової звітності 

Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості та справедливої 

вартості фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». Оцінка 

справедливої вартості здійснюється з використанням методів оцінки фінансових інструментів, 

дозволених МСФЗ 13 «Оцінки за справедливою вартістю». Такі методи оцінки включають 

використання справедливої вартості як ціни, яка була б отримана за продаж активу, або сплачена за 

передачу зобов’язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки. Зокрема, 
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використання біржових котирувань або даних про поточну ринкову вартість іншого аналогічного за 

характером інструменту, аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі визначення 

справедливої вартості. Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобовязань 

визначається з використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки. 

3.2 Загальні положення щодо облікових політик 

3.2.1 Основа формування облікових політик 

Облікові політики – конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика? 

застосовані суб’єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ 

наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову звітність, 

яка міститиме доречну та достовірну інформацію про операції, інші події та умови, до яких вони 

застосовуються. Такі політики не слід застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим. 

Облікова політика Компанії розроблена та затверджена керівництвом відповідно до вимог 

МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших чинних МСФЗ. 

Протягом звітного періоду Компанія дотримувалась наступних принципів діяльності, обліку 

та складання фінансової звітності: автономність, безперервність, періодичність, нарахування та 

відповідності доходів і витрат, повного висвітлення, послідовності, превалювання сутності над 

формою та єдиного грошового вимірника. 

3.2.2 Форма та назви фінансових звітів 

Перелік та назви форм фінансової звітності Компанії відповідають вимогам, встановленим 

НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», та форми Приміток, що розроблені у 

відповідності до МСФЗ. 

3.2.3 Інформація про зміни в облікових політиках 

Компанія обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операцій, 

інших подій або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорій 

статей, для яких інші політики можуть бути доречними. 

3.2.4 Методи подання інформації у фінансових звітах 

Згідно НП(С)БО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у прибутку 

або збитку, за класифікацією, основаною на методі «функції витрат» або «собівартості реалізації», 

згідно з яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини собівартості чи, наприклад, 

витрат на збут або адміністративну діяльність. 

Підходи до розкриття в фінансовій звітності про витрати, які визначені МСБО 1 «Подання 

фінансової звітності», передбачають окремого розкриття статей доходів і витрат та неприпустимість 

їх згортання, за виключенням випадків коли того вимагає або дозволяє МСФЗ. Дозволеним МСФЗ є: 

згортання статей доходів та витрат за групами подібних операцій, зокрема операцій з купівлі-продажу 

валюти, операцій з визнання курсових різниць, операцій з реалізації та/або переоцінки фінансових 

інструментів, утриманих для продажу, тощо. Згортання доходів та витрат є можливим за умови, коли 

таке згортання відображає сутність господарської операції. У цьому випадку здійснюється розкриття 

на нетто-основі інформації про прибутки або збитки від групи подібних операцій шляхом зменшення 

доходу на суму пов’язаних з ними витрат, які виникають при здійсненні тієї самої операції. 

Відображення на нетто-основі передбачає включення до звітності результату групи подібних 

операцій, отриманого шляхом віднімання від доходів сум витрат. Таким чином, операції з визначення 

курсових різниць, операції з купівлі-продажу валюти будуть представлені в фінансовій звітності на 

нетто-основі. Брутто-основа передбачає окреме представлення в звітності доходів та витрат за 

групами операцій. 

Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів 

здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкриваеться інформація про основні 

класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні види 

грошових надходжень та грошових виплат формується на підставі облікових записів Компанії. 
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3.3 Облікові політики щодо фінансових інструментів 

3.3.1 Визнання та оцінка фінансових інструментів 

Компанія визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання у балансі відповідно до МСФЗ, 

тоді і тільки тоді, коли вона стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. 

Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за 

датою розрахунку. 

Під час первісного визнання фінансового активу Компанія оцінює їх за справедливою 

вартістю. Витрати на операцію, які прямо відносяться до придбання фінансового активу, не 

включаються до їх вартості, а визнаються у складі прибутку або збитку. 

За строком виконання фінансові активи та фінансові зобов’язання поділяються на 

поточні/короткострокові та непоточні/довгострокові. Актив є поточним, якщо: 

а) Компанія сподівається реалізувати цей актив або має намір продати чи спожити його у 

своєму нормальному операційному циклі;   

б) актив утримується в основному з метою продажу;   

в) Компанія сподівається реалізувати актив протягом дванадцяти місяців після звітного 

періоду;  

або  

г) актив є грошовими коштами чи еквівалентами грошових коштів (як визначено у МСБО 7), 

якщо немає обмежень щодо обміну чи використання цього активу для погашення зобов’язання 

принаймні протягом дванадцяти місяців після звітного періоду.  

Усі інші активи класифікуються як непоточні. 

Зобов’язання є поточним, якщо:  

а) Компанія сподівається погасити це зобов’язання в ході свого нормального операційного 

циклу;  

б) це зобов’язання утримується в основному з метою продажу;   

в) зобов’язання підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;   

г) Компанія не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання протягом як 

мінімум дванадцяти місяців після звітного періоду. 

Компанія класифікує  всі інші зобов’язання як непоточні. 

Відстрочені податкові активи та зобов’язання класифікуються як непоточні/довгострокові 

активи та зобов’язання. 

Компанія класифікує фінансові активи як такі, що оцінюються у подальшому або за 

амортизованою собівартістю, або за справедливою вартістю на основі обох таких чинників: 

а) моделі бізнесу суб’єкта господарювання для управління фінансовими активами; та 

б) характеристик контрактних грошових потоків фінансового активу. 

Компанія визнає такі категорії фінансових активів: 

- фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату 

переоцінки у прибутку або збитку; 

- фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату 

переоцінки в іншому сукупному доході. 

Фінансовий актив оцінюється за справедливою вартістю, з відображенням результату 

переоцінки в іншому сукупному доході у разі одночасного дотримання обох зазначених нижче умов: 
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- фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, мета якої досягається як шляхом 

одержання договірних грошових потоків, так і шляхом продажу фінансових активів, і 

- договірні умови фінансового активу генерують у певні дати грошові потоки, котрі є суто 

виплатами основної суми та процентів на непогашену частку основної суми. 

Фінансовий актив оцінюється за справедливою вартістю, з відображенням результату 

переоцінки у прибутку або збитку, якщо він не оцінюється за амортизованою собівартістю або за 

справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки в іншому сукупному доході. 

Можливість призначення фінансового активу, що оцінюються за справедливою вартістю, з 

відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку. 

Незважаючи на положення пунктів 4.1.1-4.1.4 МСФЗ 9, Компанія під час первісного визнання 

має право безвідклично призначити фінансовий актив як такий, що оцінюється за справедливою 

вартістю через прибуток або збиток, якщо таке рішення усуває або значно зменшує невідповідність в 

оцінці або визнанні, що в іншому випадку виникла б при оцінці активів, або при визнанні прибутків і 

збитків за ними на різних основах. 

Компанія визнає такі категорії фінансових зобов’язань: 

- фінансові зобов’язання, що оцінюються за амортизованою собівартістю; 

- фінансові зобов’язання, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням 

результату переоцінки у прибутку або збитку. 

Перекласифікація 

Компанія здійснює перекласифікацію всіх охоплених відповідними змінами фінансових 

активів тоді і лише тоді, коли вона змінює свою бізнес-модель управління фінансовими активами. 

Компанія не проводить перекласифікації жодних фінансових зобовязань. 

При припиненні визнання фінансового активу повністю різниця між: 

а) балансовою вартістю (оціненою на дату припинення визнання) та 

б) отриманою компенсацією (включаючи будь-який новий отриманий актив мінус будь-яке 

нове взяте зобов’язання) визнають у прибутку або збитку. 

 

3.3.2 Грошові кошти та їх еквіваленти 

Грошові кошти та їх еквіваленти включають залишки на поточних рахунках та депозитів «до 

запитання».  

Еквівалентами грошових коштів визнаються короткострокові високоліквідні інвестиції, які 

вільно конвертуються у суми грошових коштів з незначним ризиком зміни вартості. У якості 

класифікаційної ознаки еквівалентів грошових коштів Компанія застосовує період їх конвертації, що 

не перевищує трьох місяців. 

Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в національній валюті 

здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості. 

Первісна оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті здійснюється у 

функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку України. 

Подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті здійснюється у 

функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку України. 

У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках у банках (наприклад. У 

випадку призначення Національни банком України в банківській установі тимчасової адміністрації) ці 

активи можуть бути класифіковані у складі непоточних активів. У випадку прийняття Національни 

банком України рішення про ліквідацію банківської установи та відсутності ймовірності повернення 
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грошових коштів, визнання їх як активу припиняється і їх вартість відображається у складі збитків 

звітного періоду. 

3.3.3 Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату 

переоцінки у прибутку або збитку 

До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням 

результату переоцінки у прибутку або збитку, відносяться: 

- акції господарських товариств; 

- банківські депозити; 

- дебіторська заборгованість. 

Після первісного визнання Компанія оцінює їх за справедливою вартістю. 

Справедлива вартість акцій, які внесені до біржового списку, оцінюється за біржовим курсом 

організатора торгівлі. 

Якщо акції мають обіг більш як на одному організаторі торгівлі, при розрахунку вартості 

активів такі інструменти оцінюються за курсом на основному ринку для цього активу або, за 

відсутності основного ринку, на найсприятливішому ринку для нього. За відсутності свічень на 

користь протилежного, ринок, на якому Компанія зазвичай здійснює операцію продажу активу, 

приймається за основний ринок або, за відсутності основного ринку, за найсприятливіший ринок. 

При оцінці справедливої вартості активів застосовуються методи оцінки вартості, які 

відповідають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість, 

максимізуючи використання доречних відкритих даних та мінімізуючи використання закритих 

вхідних даних. 

Справедлива вартість акцій, обіг яких зупинено, у тому числі цінних паперів емітентів, які 

включені до Списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, визначається із урахуванням наявності 

строків відновлення обігу таких цінних паперів, наявності фінансової звітності таких емітентів, 

результатів їх діяльності, очікування надходження майбутніх економічних вигід. 

3.3.4 Дебіторська заборгованість 

Дебіторська заборгованість – це фінансовий актив, який являє собою контрактне право 

отримати гршові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб’єкта господарювання після 

настання відповідних умов угоди. 

Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли 

Компанія стає стороною контрактних відношень щодо цього інструменту. Первісна оцінка 

дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості 

погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки. 

Компанія у своєму обліку та звітності розрізнює наступні види дебіторської заборгованості: 

- Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги; 

- Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами; 

- Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом; 

- Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів; 

- Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків; 

- Інша поточна дебіторська заборгованість; 

- Довгострокова дебіторська заборгованість. 

У разі, якщо існують об'єктивні свідчення знецінення дебіторської заборгованості 

(прострочення платежів, фінансові труднощі боржника, його можливе банкротство та інше) 

Компанією створюється резерв під знецінення, на основі принципів, викладених у розділі «Знецінення 

фінансових активів 
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Подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка 

дорівнює вартості погашення – сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.  

Для поточної дебіторської заборгованості, ефект дисконтування вважається несуттєвим і 

поточна дебіторська заборгованість оцінюється за первісною вартістю. 

3.3.5 Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату 

переоцінки у іншому сукупному доході 

До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням 

результату переоцінки у іншому сукупному доході, відносяться: 

- частки (паї) господарських товариств; 

- облігації внутрішньої державної позики. 

Первісна оцінка фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з 

відображенням результату переоцінки у іншому сукупному доході, здійснюється за справедливою 

вартістю. 

Прибуток або збиток за фінансовим активом, що оцінюється за справедливою вартістю через 

інший сукупний дохід, визнається в іншому сукупному доході, окрім прибутку чи збитку від 

зменшення корисності та прибутку чи збитку від курсових різниць доти, доки не відбудеться 

припинення визнання або перекласифікація фінансового активу. У разі припинення визнання 

фінансового активу кумулятивний прибуток або збиток, що був раніше визнаний в іншому сукупному 

доході, перекласифіковується з власного капіталу в прибуток або збиток як коригування  

перекласифікації. 

3.3.6 Зобов’язання та кредиторська заборгованість 

Кредиторська заборгованість визнається як збовязання тоді, коли Компанія стає стороною 

договору та, внаслідок цього, набуває юридичне зобов’язання сплатити грошові кошти. 

Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із 

нижченаведених ознак: 

- Компанія сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає погашенню протягом 

12 місяців після звітного періоду; 

- Компанія не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання протягом 

щонайменше 12 місяців після звітного періоду. 

Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання 

зобов’язань. 

Поточні зобов’язання оцінюються у подальшому за амортизованою собівартістю. 

Поточну кредиторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Компанія оцінює за 

сумою первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. 

3.3.7 Згортання фінансових активів та зобов’язань 

Фінансові активи та зобов’язання згортаються, якщо Компанія має юридичне право 

здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив 

та виконати зобов’язання одночасно. 

3.4 Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів 

3.4.1 Визнання та оцінка основних засобів 

Компанія класифікує актив як основний засіб, якщо це матеріальний об’єкт, що його:  

а)  утримують для використання у процесі своєї діяльності чи наданні послуг, або для 

здійснення адміністративних функцій;  
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б)  використовуватимуть, за очікуванням, протягом більше одного періоду та його вартість 

більше 6000 грн. 

Собівартість об’єкта основних засобів визнається активом, якщо і тільки якщо: а) є 

ймовірність, що майбутні економічні вигоди, пов’язані з об’єктом, надійдуть до Компанії; б)  

собівартість об’єкта можна достовірно оцінити.  

Основні засоби первісно відображаються за собівартістю. У подальшому основні засоби 

оцінюються за їх собівартістю, за вирахуванням накопиченого зносу та будь-яких накопичених 

збитків від зменшення корисності. Балансова вартість майна та обладнання переглядається на 

предмет зменшення корисності у разі виникнення подій чи обставин, які б вказували на ймовірність 

того, що балансова вартість такого активу не може бути відшкодована. 

Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до нерозподіленого 

прибутку, коли припиняється визнання відповідного активу. 

Нарахування амортизації активу починається з дати, коли він став придатним для 

використання. Знос нараховується за прямолінійним методом протягом таких строків корисної 

служби: 

Будівлі та споруди  50-100 років  

Виробниче обладнання та інвентар  2-15 років 

Транспортні засоби  5-10 років 

Офісні меблі та обладнання  До 10 років 

Інші  5-15 років 

Поліпшення орендованих основних 

засобів 

 Протягом найменшого з двох строків: строку оренди чи 

строку корисної експлуатації 

Амортизація активу припиняється на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої 

актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу. 

Залишкова вартість, строки корисної служби та методи нарахування амортизації активів 

аналізуються наприкінці кожного звітного року і коригуються за необхідності. Витрати на ремонт та 

відновлення відображаються у звіті про сукупні прибутки та збитки у періоді, в якому такі витрати 

були понесені, та включаються до статті «Інші адміністративні та операційні витрати», крім випадків, 

коли такі витрати підлягають капіталізації. 

Основний засіб знімається з обліку при його вибутті або у випадку, якщо від його подальшого 

використання не очікується отримання економічних вигід. Прибуток або збиток від вибуття активу 

(розраховується як різниця між чистими надходженнями від вибуття та балансовою вартістю активу), 

включається до звіту про сукупні прибутки та збитки за період, в якому визнання активу 

припиняється у складі інших операційних прибутків та збитків. 

3.4.2 Нематеріальні активи 

Нематеріальні активи (далі – НМА), що було придбано окремо, при первісному визнанні 

оцінюються за собівартістю. Компанія класифікує актив як НМА, якщо це немонетарний актив, який 

не має фізичної субстанції та може бути ідентифікований. Після  первісного визнання  НМА 

відображається за його собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких 

накопичених збитків від зменшення корисності. НМА, що було створено всередині Компанії, за 

виключенням капіталізованих витрат на розробку, не капіталізуються, і відповідні витрати 

відображаються у складі прибутку та збитку за період, в якому вони виникли. 

Строк корисної експлуатації НМА може бути або визначеним, або невизначеним. 

НМА з визначеним строком корисної експлуатації амортизуються на протязі цього строку та 

щорічно оцінюються на предмет знецінення, якщо мають місце ознаки знецінення цього НМА. 

Амортизація починається, коли НМА стає придатним до використання, тобто коли він доставлений до 

місця розташування та приведений у стан, у якому він придатний до експлуатації у спосіб, 

визначений управлінським персоналом. Амортизація припиняється на одну з двох дат, що відбулася 

раніше: на дату, з якої актив класифікується як утримуваний для продажу (або включається до 
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ліквідаційної групи) відповідно до МСФЗ 5, або на дату, з якої припиняється визнання цього активу. 

Компанія рівномірно амортизує НМА із визначеним строком експлуатації протягом терміну їх 

використання.  

Строк та метод амортизації для НМА з обмеженим строком корисного використання 

переглядаються як мінімум в кінці кожного звітного періоду. Зміна очікуваного строку корисного 

використання або передбачуваної структури споживання майбутніх економічних вигід, утілених в 

активі, змінює строк або метод амортизації відповідно та враховуються як зміна оціночних значень. 

Витрати на амортизацію НМА з визначеним строком корисного використання визнаються у звіті про 

прибутки та збитки у тій категорії витрат, яка відповідає функції НМА.  

НМА з невизначеним строком корисної експлуатації не амортизуються, а тестуються на 

предмет знецінення щорічно або окремо, або на рівні одиниць, що генерують грошові потоки. Строк 

корисної експлуатації НМА з невизначеним строком експлуатації переглядаються щорічно з метою 

визначення того, наскільки прийнятно продовжувати відносити цей актив у категорію активів з 

невизначеним строком корисної експлуатації. Якщо це неприйнятно, зміна оцінки строку корисного 

використання -  з невизначеного на визначений – здійснюється на перспективній основі. 

Прибуток або збиток, що виникає від припинення визнання нематеріального активу, 

визначається як різниця між чистими надходженнями від вибуття (якщо вони є) та балансовою 

вартістю активу, та визнаються у звіті про прибутки та збитки, в момент припинення визнання активу.  

Нижче наводиться коротка інформація відносно облікової політики, що застосовується до 

НМА Компанії:  

 Комп’ютерні програми Ліцензії 

Строк корисної експлуатації Визначений, від 2 до 5 років Визначений, від 2 до 5 років 

Застосований метод амортизації 

Прямолінійний,  на протязі 

очікуваного періоду отримання 

майбутніх економічних вигід 

Прямолінійний,  на протязі 

строку дії ліцензій 

Створено всередині Компанії 

або придбано 
Придбані активи Придбані активи 

3.5 Облікові політики щодо непоточних активів, утримуваних для продажу 

Компанія класифікує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова 

вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного використання. 

Непоточні активи, утримувані для продажу, оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку 

за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартістю з вирахуванням витрат на 

операції, пов'язані з продажем. Амортизація на такі активи не нараховується. Збиток від зменшення 

корисності при первісному чи подальшому списанні активу до справедливої вартості за вирахуванням 

витрат на продаж визнається у звіті про фінансові результати. 

3.6 Облікові політики щодо оренди 

Фінансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всі ризики та винагороди, 

пов'язані з правом власності на актив. Команія як орендатор на початку строку оренди визнає 

фінансову оренду як активи та зобов'язання за сумами, що дорівнюють справедливій вартості 

орендованого майна на початок оренди або (якщо вони менші за справедливу вартість) за 

теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів. Мінімальні орендні платежі розподіляються 

між фінансовими витратами та зменшенням непогашених зобов'язань. Фінансові витрати 

розподіляються на кожен період таким чином, щоб забезпечити сталу періодичну ставку відсотка на 

залишок зобов'язань. Непередбачені орендні платежі відображаються як витрати в тих періодах, у 

яких вони були понесені. Політика нарахування амортизації на орендовані активи, що амортизуються, 

узгоджена із стандартною політикою Компанії щодо подібних активів. 
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Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив, 

фактично залишаються в орендодавця, класифікується як операційна оренда. Орендні платежі за 

угодою про операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі протягом строку 

оренди. Дохід від оренди за угодами про операційну оренду Компанія визнає на прямолінійній основі 

протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацію, понесені при отриманні доходу від 

оренди, визнаються як витрати. 

Компанія застосувала МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» з 01.01.2019 р. МСФЗ 16 замінило діючі 

вимоги щодо обліку оренди, що містяться у МСБО 17 «Оренда», КТМФЗ 4 «Визначення, чи містить 

угода оренду», ПКТ-15 «Операційна оренда – заохочення» та ПКТ-27 «Оцінка сутності операцій, які 

мають юридичну форму угоди про оренду». Відповідно до цієї моделі, орендар визнає актив у формі 

права користування, що являє собою право використовувати базовий актив, і зобов'язання з оренди, 

що являє собою обов'язок здійснювати орендні платежі. Передбачені необов'язкові звільнення від 

вимог стандарту щодо короткострокової оренди. Компанією застосоване таке звільнення. Відповідно 

як і раніше платежі за договорами операційної оренди рівномірно списується на витрати протягом 

строку оренди і включаються до складу інших операційних витрат. 

 

3.7 Облікові політики щодо податку на прибуток 

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого 

податків. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті щодо 

оподаткованого прибутку (збитку) за звітний період. Поточні витрати Компанії за податками 

розраховуються з використанням податкових ставок, чинних на дату балансу.  

Поточний податок – сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо 

оподаткованого прибутку (податкового збитку) за період. 

Оподатковуваний прибуток (податковий збиток) – прибуток (збиток) за період, визначений 

відповідно до правил, установлених податковими органами, згідно з якими податки на прибуток 

підлягають сплаті (відшкодуванню). 

Поточні податкові зобов'язання (активи) за поточний і попередній періоди оцінюються за 

сумою, яку передбачається сплатити податковим органам (відшкодувати у податкових органів) із 

застосуванням ставок оподаткування та податкового законодавства, що діють або превалюють до 

кінця звітного періоду. 

Податкові ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку цієї суми - 

це ставки і законодавство, прийняті або фактично прийняті на звітну дату в Україні чи в іншій країні, 

де Компанія здійснює свою діяльність і отримує оподатковуваний дохід.  

Податкові активи та зобов'язання з поточного податку на прибуток також включають в себе 

коригування стосовно податків, сплата або відшкодування яких очікується відносно минулих періодів. 

Поточні податки визнаються поза прибутком або збитком, якщо податок відноситься до 

статей, що визнаються в тому самому або іншому періоді поза прибутком або збитком. Отже, поточні 

податки, які відносяться до статей, що визнаються в тому самому або в іншому періоді: 

а) в іншому сукупному прибутку, визнаються в іншому сукупному прибутку; 

б) безпосередньо у власному капіталі, визнаються безпосередньо у власному капіталі. 

Керівництво Компанії періодично здійснює оцінку позицій, відображених у податкових 

деклараціях, щодо яких відповідне податкове законодавство може бути по-різному інтерпретовано. 

У відношенні розрахунку та відображення відстроченого податку Компанія керується чинним 

Податковим кодексом України, а саме у зв'язку зі змінами до Податкового Кодексу з 2016 року 

платник податку, у якого річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами 

бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти 

мільйонів гривень, має право прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового 

результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих 
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податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень відповідного розділу Податкового 

Кодексу. Раніше визнані відстрочені податкові активи та зобов’язання Компанія припиняє визнавати у 

якості активів та зобов’язань і відображає у складі прибутку або збитку в періоді списання. 

3.8 Облікові політики щодо інших активів та зобов’язань 

3.8.1 Забезпечення 

Забезпечення визнаються, коли Компанія має теперішню заборгованість (юридичну або 

конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність, що погашення зобов'язання вимагатиме 

вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму 

зобов'язання. 

Компанія також створює резерв витрат на оплату щорічних відпусток. Розрахунок такого 

резерву здійснюється на підставі правил Облікової політики Компанії. Розмір створеного резерву 

оплати відпусток підлягає інвентаризації на кінець року. Розмір відрахувань до резерву відпусток, 

включаючи відрахування на соціальне страхування з цих сум, розраховуються виходячи з кількості 

днів фактично невикористаної працівниками відпустки та їхнього середньоденного заробітку на 

момент проведення такого розрахунку. Також можуть враховуватися інші об’єктивні фактори, що 

впливають на розрахунок цього показника. У разі необхідності робиться коригуюча проводка в 

бухгалтерському обліку згідно даних інвентаризації резерву відпусток. 

3.8.2 Виплати працівникам 

Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання після 

вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очікувану вартість короткострокових 

виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток - під час надання працівниками послуг, 

які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних. 

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

3.9.1 Доходи та витрати 

Дохід – це валове надходження економічних вигід протягом періоду, що виникає в ході 

звичайної діяльності Компанії, коли чисті активи збільшуються в результаті цього надходження, а не в 

результаті внесків учасників.  

Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або зменшення 

зобов’язань (наприклад, чисте збільшення активу в результаті продажу активів чи зменшення 

зобов’язань у результаті відмови від боргу, який підлягає сплаті). 

Визнання доходів при продажу активів 

Дохід від продажу фінансових інструментів, основних засобів або інших активів визнається у 

прибутку або збитку в разі задоволення всіх наведених далі умов: 

а) Компанія передала покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов’язані з власністю на 

фінансовий інструмент, інвестиційну нерухомість або інші активи; 

б) за Компанією не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі, яка, 

як правило, пов’язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими фінансовими 

інструментами, інвестиційною нерухомістю або іншими активами; 

в) суму доходу можна достовірно оцінити; 

г) ймовірно, що до Компанії надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією; та  

ґ) витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно оцінити. 

Дохід визнається, тільки коли є ймовірність надходження до Компанії економічних вигід, 

пов’язаних з операцією. У деяких випадках цієї ймовірності може не бути до отримання компенсації 

або до усунення невизначеності. Проте, коли невизначеність виникає стосовно оплати суми, яка вже 

включена до доходу, але є сумою безнадійної заборгованості або сумою, щодо якої ймовірність 
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відшкодування перестала існувати, така сума визнається як витрати, а не як коригування первісно 

визнаної суми доходу.  

Доходи та витрати, пов’язані з тією самою операцією або іншою подією, визнаються 

одночасно. Витрати, як правило, можуть бути достовірно оцінені в разі забезпечення інших умов 

визнання доходу. Проте дохід не може бути визнаний, якщо витрати неможливо достовірно оцінити; 

за таких обставин будь-яка вже отримана за продаж товарів компенсація визнається як зобов’язання. 

Дохід визнається, тільки коли є ймовірність надходження до Компанії економічних вигід, 

пов’язаних з операцією. Але в разі виникнення невизначеності щодо можливості отримання суми, яка 

вже включена до доходу, неоплачувана сума або сума, стосовно якої перестає існувати ймовірність 

відшкодування, визнається як витрати, а не як коригування суми первісно визнаного доходу.  

Дохід має оцінюватися за справедливою вартістю компенсації, яка була отримана або підлягає 

отриманню. 

Дохід включає тільки валові надходження економічних вигід, які отримані чи підлягають 

отриманню Компанією на його власний рахунок. Суми, отримані від імені третіх сторін (такі, як 

податок з продажу, податки на товари та послуги і податок на додану вартість), не є економічними 

вигодами, що надходять до Компанії, і не ведуть до збільшення власного капіталу. Отже, вони 

виключаються з доходу.  

Визнання доходів при наданні робіт/послуг 

Якщо результат операції, яка передбачає надання послуг, може бути попередньо оцінений 

достовірно, дохід, пов’язаний з операцією, визнається шляхом посилання на той етап завершеності 

операції, який існує на кінець звітного періоду. Результат операції може бути попередньо оцінений 

достовірно у разі задоволення всіх наведених далі умов:  

а) можна достовірно оцінити суму доходу;  

б) є ймовірність надходження до Компанії економічних вигід, пов’язаних з операцією;  

в) можна достовірно оцінити ступінь завершеності операції на кінець звітного періоду; та  

г) можна достовірно оцінити витрати, понесені у зв’язку з операцією, та витрати, необхідні 

для її завершення. 

Дохід, який виникає в результаті використання третіми сторонами активів Компанії, що 

приносять відсотки, роялті та дивіденди, має визнаватися якщо:  

а) є ймовірність, що економічні вигоди, пов’язані з операцією, надходитимуть до суб’єкта 

господарювання; та  

б) можна достовірно оцінити суму доходу.  

Дохід має визнаватися на такій основі:  

а) відсотки мають визнаватися із застосуванням методу ефективної ставки відсотка; 

б) роялті мають визнаватися на основі принципу нарахування згідно із сутністю відповідної 

угоди; та  

в) дивіденди мають визнаватися, коли встановлюється право акціонера на отримання виплати. 

Визнання та оцінка витрат  

Витрати – це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи 

амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом чого є зменшення чистих 

активів, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам. 

Визнання витрат відбувається одночасно з визнанням збільшення зобов’язань або зменшення 

активів. 
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Правила оцінки витрат МСФЗ не встановлені і в цьому немає необхідності, оскільки їх 

величина є похідною від вартості активів і зобов’язань, правила оцінки яких встановлені МСФЗ. 

3.9.2 Умовні зобов’язання та активи 

Компанія не визнає умовні зобов'язання в звіті про фінансовий стан Компанії. Інформація про 

умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі 

економічні вигоди, не є віддаленою. Компанія не визнає умовні активи. Стисла інформація про 

умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигід є ймовірним. 

4. ОСНОВНІ ПРИПУЩЕННЯ, ОЦІНКИ ТА СУДЖЕННЯ 

При підготовці фінансової звітності Компанія здійснює оцінки та припущення, які мають 

вплив на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених 

Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Оцінки та судження базуються на 

попередньому досвіді та інших факторах, що за існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за 

результатами яких приймаються судження щодо балансової вартості активів та зобов’язань. Хоча ці 

розрахунки базуються на наявній у керівництва Компанії інформації про поточні події, фактичні 

результати можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків. Області, де такі судження є особливо 

важливими, області, що характеризуються високим рівнем складності, та області, в яких припущення 

й розрахунки мають велике значення для підготовки фінансової звітності за МСФЗ, наведені нижче. 

4.1 Судження щодо операцій, подій або усов за відсутності конкретних МСФЗ 

Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, 

керівництво Компанія застосовує судження під час розроблення та застосування облікової політики, 

щоб інформація була доречною для потреб користувачів для прийняття економічних рішень та 

достовірною, у тому значенні, що фінансова звітність: 

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

Компанії; 

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

• є нейтральною, тобто вільною від упереджень; 

• є повною в усіх суттєвих аспектах. 

Під час здійснення судження керівництво Компанії посилається на прийнятність наведених 

далі джерел та враховує їх у низхідному порядку: 

а) вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання; 

б) визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів та витрат у 

Концептуальній основі фінансової звітності. 

Під час формування судження керівництво Компанії враховує найостанніші положення інших 

органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну основу 

для розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією 

мірою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам. 

Операції, що не регламентовані МСФЗ, відсутні. 

4.2 Судження щодо справедливої вартості активів Компанії 

Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових 

ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на звітну дату. 

В інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних 

майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим 

інструментам, та інших факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості». 
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4.3 Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів 

Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до 

оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом 

невизначеності оцінок, тому що:  

а) вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки базуються 

на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності, змін валютних курсів, 

показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час оцінки інструментів, а також 

специфічних особливостей операцій; та  

б) вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також на доходи 

(витрати) може бути значним. 

Якби керівництво Товариства використовувало інші припущення щодо відсоткових ставок, 

волатильності, курсів обміну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти і коригувань під 

час оцінки інструментів, більша або менша зміна в оцінці вартості фінансових інструментів у разі 

відсутності ринкових котирувань мала б істотний вплив на відображений у фінансовій звітності 

чистий прибуток та збиток. 

Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може мати 

значний вплив на передбачувану справедливу вартість. 

4.4 Судження щодо очікуваних термінів утримання фінансових інструментів 

Керівництво Компанії застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових 

інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за цим питанням 

ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту, його прибутковості й динаміці та інших 

факторах. Проте існують невизначеності, які можуть бути пов’язані з призупиненням обігу цінних 

паперів, що не є підконтрольним керівництву Компанії фактором і може суттєво вплинути на оцінку 

фінансових інструментів. 

4.5 Судження щодо виявлення ознак знецінення активів 

Відносно фінансових активів, які оцінюються за амортизованою вартістю, Компанія на дату 

виникнення фінансових активів та на кожну звітну дату визначає рівень кредитного ризику.  

Кредитний ризик за фінансовим інструментом вважається низьким, якщо фінансовий 

інструмент має низький ризик настання дефолту, позичальник має потужній потенціал виконувати 

свої договірні зобов'язання щодо грошових потоків у короткостроковій перспективі, а несприятливі 

зміни в економічних і ділових умовах у довгостроковій перспективі можуть знизити, але не 

обов’язково здатність позичальника виконувати свої зобов'язання щодо договірних грошових потоків.  

Фінансові інструменти не вважаються такими, що мають низький кредитний ризик лише на 

підставі того, що ризик дефолту за ними є нижчим, ніж ризик дефолту за іншими фінансовими 

інструментами Компанії або ніж кредитний ризик юрисдикції, в якій Компанія здійснює діяльність. 

Управлінський персонал оцінює зменшення корисності депозитів в банках, грошей та їх 

еквівалентів, визначаючи ймовірність відшкодування їх вартості на основі детального аналізу банків. 

Фактори, що беруться до уваги, включають фінансовий стан банку, кредитні рейтинги, присвоєні 

банку, та історію співробітництва з ним. 

Станом на 31.12.2020 року, управлінський персонал не ідентифікував ознак знецінення 

грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках в АТ «Акцент-БАНК» відповідно, не створював 

резерви на покриття збитків від знецінення цих сум.  
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5. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ 

5.1 Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою 

вартістю 

Компанія здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та 

зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСБО 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на 

кінець кожного звітного періоду. 

 

Класи активів та 

зобов’язань, 

оцінених за 

справедливою 

вартістю 

Методики оцінювання 

Метод 

оцінки 

(ринковий, 

дохідний, 

витратний) 

Вихідні дані 

Грошові кошти Первісна та подальша оцінка 

грошових коштів здійснюється за 

справедливою вартістю, яка 

дорівнює їх номінальній вартості 

Ринковий Офіційні курси НБУ 

Інструменти 

капіталу 

Первісна оцінка інструментів 

капіталу здійснюється за їх 

справедливою вартістю, яка 

зазвичай дорівнює ціні операції, в 

ході якої був отриманий актив. 

Подальша оцінка інструментів 

капіталу здійснюється за 

справедливою вартістю на дату 

оцінки. 

Ринковий, 

витратний 

Офіційні біржові курси 

організаторів торгів на дату 

оцінки, за відсутності 

визначеного біржового курсу 

на дату оцінки, 

використовується остання 

балансова вартість, ціни 

закриття біржового 

торгового дня 

Довгострокові 

фінансові 

інвестиції: інші 

фінансові інвестиції 

(частка у 

статутному капіталі 

іншої компанії) 

Первісна оцінка частки 

здійснюється за собівартістю. 

Подальша оцінка частки 

здійснюється за справедливою 

вартістю на дату оцінки. 

Ринковий, 

дохідний, 

витратний 

Дані оцінки професійних 

оцінювачів, аналіз 

Керівництвом Компанії 

 

5.2 Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої вартості 

 

Класи активів та 

зобов’язань, 

оцінених за 

справедливою 

вартістю 

1 рівень 

(ті, що мають 

котирування, та 

спостережувані) 

2 рівень 

(ті, що не мають 

котирувань, але 

спостережувані) 

3 рівень 

(ті, що не мають 

котирувань і не є 

спостережуваними) 

 

Усього 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Дата оцінки 31.12.20 31.12.19 31.12.20 31.12.19 31.12.20 31.12.19 31.12.20 31.12.19 

Частка у 

статутному 

капіталі іншої 

компанії 

- - - - 509 509 509 509 

5.3 Рух активів, що оцінюються за справедливою вартістю з використанням вихідних даних 

3-го рівня ієрархії 

Класи активів, оцінених Залишки Придбання Залишки станом Стаття (статті) у 
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за справедливою вартістю 

з використанням 3-го 

рівня ієрархії 

станом на 

31.12.2019 

р. 

(продажі) на 31.12.2020 р. прибутку або збитку, у 

якій прибутки або 

збитки визнані 

Частка у статутному 

капіталі іншої компанії 
509 - 509 Змін не відбулося 

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

Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю 
 

 Балансова вартість Справедлива вартість 

2019 2019 2020 2019 

1 2 3 4 5 

Інші довгострокові фінансові інвестиції 509 509 509 509 

Поточні фінансові інвестиції - - - - 

Грошові кошти 5085 2880 5085 2880 

Керівництво Компанії вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої 

вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва 

інформація щодо застосування справедливої вартості, яка може бути корисною для користувачів 

фінансової звітності. 

6. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЄ СТАТТІ ПОДАНІ У ФІНАНСОВИХ 

ЗВІТАХ 

6.1 Основні засоби 

Рух основних засобів за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, був наступним: 

  

Виробниче 

обладнання та 

інвентар   

Офісні меблі та 

обладнання  Інші  Всього 

Первісна вартість          

на 01.01.2020 р.  -   461  -  461 

за 2020 рік          

Надійшло  -   34  -  34 

Вибуло  -   (13)  -  (14) 

На 31.12.2020  -   482  -  482 

Знос          

на 01.01.2020 р.  -   (291)  -  (291) 

за 2020 рік          

Нараховано  -   109  -  109 

Вибуло  -   (13)  -  (13) 

Знос          

на 31.12.2020 р.  -   (387)  -  (387) 

Балансова 

вартість: 

 

 

  

 

 

 

 

 

На 31.12.2019 р.  -   170  -  170 

На 31.12.2020 р.  -   95  -  95 

Станом на 31.12.2018 року Компанія провела переоцінку вартості наявних у неї основних 

засобів до їх справедливої вартості.  
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Основні засоби, первісна вартість яких дорівнює їх зносу та залишкова вартість яких дорівнює 

нулю, та які продовжують експлуатуватися станом на 31.12.2020 року у Компанії відсутні. 

На звітну дату основні засоби не були надані у будь-яку заставу, та не обмежені у 

розпорядженні та використанні Компанією. 

6.2 Нематеріальні активи 

Рух нематеріальних активів за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, був наступним: 

 

 
Програми 

 
Ліцензії 

  
Всього 

Первісна вартість       

на 01.01.2020 р. 1185  3   1188 

За 2020 р.       

Надійшло -  -   - 

Вибуло (1)  -   (1) 

на 31.12.2020 р. 1184  3   1187 

Знос       

на 01.01.2020 р. (790)  (3)   (793) 

За 2020 р.       

Нараховано 119  -   119 

Вибуло (1)  -   (1) 

на 31.12.2020 р. (908)  (3)   (911) 

Балансова 

вартість:  

 

 

  

 

на 31.12.2019 р. 395  -   395 

на 31.12.2020 р. 276  -   276 

 Програми  Ліцензії   Всього 

До нематеріальних активів включаються комп’ютерні програми, які використовуються 

Компанією при здійсненні своєї господарської діяльності, а також ліцензії на провадження 

професійної  діяльності.Станом на 31.12.2018 року Компанія провела переоцінку вартості наявних в 

неї нематеріальних активів до їх справедливої вартості.  

На звітну дату нематеріальні активи не були надані у будь-яку заставу, та не обмежені у 

розпорядженні та використанні Компанією. 

6.3 Довгострокові фінансові інвестиції: інші фінансові інвестиції 

До складу довострокових фінансових інвестицій Компанії включається вартість частки у 

статутному капіталі іншого товариства, що оцінюється Компанією у складі активів за справедливою 

вартістю, а саме 4,26% у статутному капіталі ТОВ «Корсис ЛТД». Станом на 31.12.2020 року 

Компанія не проводила переоцінку частки зазначених фінансових інвестицій.  

Станом на звітну дату, довгострокові фінансові інвестиції включають: 

 31.12.2020  31.12.2019  

Інші фінансові інвестиції  

(частка у статутному капіталі товариства) 509  509  

Разом 509  509  

 

Сума зміни справедливої вартості частки, що володіє Компанія, відображається Компанією у 

складі капіталу у дооцінках у Балансі (Звіт про фінансових стан) та у складі сукупного доходу Звіту 

про фінансовий стан (Звіт про сукупний дохід) Компанії на звітну дату. 

6.4 Поточна дебіторська заборгованість 

Станом на звітну дату, дебіторська заборгованість включає: 
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 31.12.2020  31.12.2019  

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 

Дебіторська заборгованість з бюджетом 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих 

доходів 

Інша поточна дебіторська заборгованість 

 

177 

3 

 

1 

2121  

 

210 

9 

 

18 

5309 

 

Резерв очікуваних кредитних збитків -  (529)  

Разом 2302  5017  

Дебіторська заборгованість обліковується за справедливою вартістю та є поточною. 

Станом на 31 грудня 2020 року за іншою поточною дебіторською заборгованістю було 

сформовано резерв під очікувані кредитні збитки у розмірі 157 тис.грн, та була списана 

заборгованість за рахунок накопленого резерву у сумі 686 тис грн. 

Згідно аналізу дебіторської заборгованості щодо дат формування, Компанія має наступні 

періоди утворення дебіторської заборгованості (без врахування впливу резерву очікуваних кредитних 

збитків): 

 31.12.2020  31.12.2019  

до 3-х місяців 202  237  

від 3-х місяців до року 2100  5309  

більше року -  -  

Разом 2302  5546  

Керівництво Компанії вважає, що дебіторська заборгованість Компанії буде погашена шляхом 

отримання грошових коштів та балансова вартість приблизно дорівнює її справедливій вартості. 

 

6.5 Поточні фінансові інвестиції 

Станом на 31.12.20 року відсутні поточні фінансові інвестиції: 

 31.12.2020  31.12.2019  

Облігації внутрішньої державної позики -  -  

Разом -  -  

Облік ОВДП ведеться за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки в 

іншому сукупному доході.  

6.6 Грошові кошти 

Станом на звітну дату, грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти на рахунках 

в банках у таких валютах: 

 31.12.2020  31.12.2019  

Українські гривні 5085  2880  

Разом 5085  2880  

Станом на 31.12.2020 року, грошові кошти утримуються Компанією в АТ «Акцент-Банк»  на 

депозитному рахунку в сумі 5000 тис. грн., та поточному рахунку-в сумі  85 тис.грн. 

6.7 Власний капітал 

Власний капітал підприємства включає зареєстрований капітал, капітал у дооцінках резервний 

капітал та нерозподілений прибуток (непокритий збиток). 

 

 31.12.2020  31.12.2019  

Зареєстрований (пайовий) капітал 7000  7000  
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Капітал у дооцінках 1698  1698  

Резервний капітал 44  35  

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (530)  (32)  

Разом 8212  8701  

Резервний капітал формується згідно законодавства України з метою забезпечення покриття 

збитків підприємств. Встановлений законодавством розмір резервного капіталу становить не менше 

25% статутного капіталу. Його формування проводиться шляхом щорічних відрахувань не менш ніж 

5% відсотків з прибутку підприємств.  

6.8 Поточні зобов’язання і забезпечення 

Станом на звітні дати поточні зобов'язання за розрахунками включають: 

 31.12.2020  31.12.2019  

Товари, роботи, послуги 1  51  

Зобов’язання перед бюджетом 1  62  

в т.ч. податок на прибуток 1  62  

Зобов’язання зі страхування -  -  

Зобов’язання з оплати праці -  0  

Зобов’язання з учасниками -  -  

Зобов’язання з одержаних авансів -  -  

Разом 2  113  

Станом на звітну дату, згідно аналізу кредиторської заборгованості щодо дат формування, 

Компанія має наступні періоди утворення торгової кредиторської заборгованості: 

 

 

 
31.12.2020  31.12.2019 

 

до 3-х місяців 2  113  

від 3-х місяців до року -  -  

більше року -  -  

Разом 2  113  

Керівництво Компанії вважає, що погашення поточної кредиторської заборгованості Компанії 

призведе до відтоку грошових коштів або інших активів, тому балансова вартість поточної 

кредиторської заборгованості приблизно дорівнює її справедливій вартості. 

Поточні забезпечення складаються із забезпечення виплат персоналу, які включають 

зобов’язання з оплати відпусток працівникам, які Компанія буде сплачувати у майбутньому при 

наданні відпусток, або у вигляді компенсації у разі звільнення працівників, по яким залишились 

невикористані відпустки. 

Станом на звітні дати поточні забезпечення включають: 

 2020 рік  2019 рік 

Резерв з оплати відпусток 52  147 

Разом 52  147 

Інші поточні зобов’язання включають кредиторську заборгованість Компанії у сумі 2 тис. грн. 

6.9 Чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг) 

За звітні роки чисті доходи від основних операцій Компанії за категоріями включають: 

 2020 рік  2019 рік 

Доходи від надання послуг по адмініструванню НПФ 1883  2473 

Доходи від надання послуг з управління активами 1758  2081 

Разом 3641  4554 
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Виручка Компанії за географічним розташуванням замовників складається із замовників, 

розташованих у: 

2020 рік 

Країна 

Діяльність по адмініструванню НПФ Діяльність із управління активами 

Обсяг доходу, 

тис. грн. 

Відсоток від 

загального обсягу, % 

Обсяг доходу, 

тис. грн. 

Відсоток від 

загального обсягу, % 

Україна 1883 51,72 1758 48,28 

2019 рік 

Країна Діяльність по адмініструванню НПФ Діяльність із управління активами 

 
Обсяг доходу, 

тис. грн. 

Відсоток від 

загального обсягу, % 

Обсяг доходу, 

тис. грн. 

Відсоток від 

загального обсягу, % 

Україна 2473 54,30 2081 45,70 

6.10 Інші операційні доходи та витрати 

За звітний період інші операційні доходи та витрати включають: 

 2020 рік  2019 рік 

Інші операційні доходи: 3  - 

Визнання претензії 3  - 

Інші операційні витрати 305  862 

Перерозподілений ПДВ 38  43 

Визнані пені, штрафи, неустойки 6  290 

Витрати щодо резерву очікуваних кредитних збитків 261  529 

Фінансовий результат від іншої операційної діяльності (302)  (862) 

6.11 Адміністративні витрати 

За звітні роки адміністративні витрати Компанії включають: 

  2020 рік  2019 рік 

Зарплата адміністративного апарату  2518  2009 

Нарахування ЄСВ    543  409 

Консультаційні послуги та аудит  441  414 

Витрати на ТМЦ, послуги адміністративного призначення  437  539 

Послуги зв’язку  4  9 

Послуги банків  13  22 

Амортизація нематеріальних активів та основних засобів  206  230 

Резерв з оплати відпусток  87  113 

Разом  4249  3745 

6.12 Інші фінансові доходи та фінансові витрати 

 За звітні роки інші фінансові доходи та витрати включають: 

 2020 рік  2019 рік 

Інші фінансові доходи:    

Дохід за нарахованими відсотками за депозитом 447  413 

Інші доходи: -  - 

Повернення судового збору -  - 
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Фінансові витрати:    

Аморизація примії ОВДП -  99 

Інші витрати:    

Визнані пені, штрафи, неустойки -  - 

Сумнівні та безнадійні борги -  - 

Фінансовий результат від іншої діяльності 447  314 

6.13 Витрати (дохід) з податку на прибуток 

Ставки оподаткування, які застосовувалися до Компанії протягом звітного періоду були 

наступними: 

З 1 січня 2020  р. по 31 грудня 2020 р. 18% 

Компоненти витрат по податку на прибуток Компанії за рік, що скінчився 31 грудня, 

включають: 

 2020 рік  2019 рік 

Поточний податок (26)  (63) 

Разом 
(26) 

 
(63) 

 

У відношенні розрахунку та відображення відстроченого податку Компанія керується чинним 

Податковим кодексом України, а саме у зв'язку зі змінами до Податкового Кодексу з 2016 року 

платник податку, а саме  визначений за правилами бухгалтерського обліку та скоригований на 

податкові різниці, визначені відповідно до положень відповідного розділу Податкового Кодексу. 

6.14 Звіт про рух грошових коштів 

Стаття «Інші надходження» в результаті операційної діяльності в звіті про рух грошових 

коштів у Компанії складає 4543 тис. грн. До складу цієї статті за 2020 рік включена сума страхового 

відшкодування отриманого від страхової компанії ПрАТ СК "Інгосстрах" за договор 17/06/09-1 

(09.06.17) 4500 тис грн., за страхування дебіторської заборгованості від неповернення. 

Стаття «Інші витрачання» в результаті операційної діяльності в звіті про рух грошових коштів 

у Компанії складає 24 тис. грн. До складу статті «Інші витрачання» за 2020 рік включена сума 

грошових коштів виданих під звіт та на господарчі потреби, пенсійні внески до НПФ, сплата 

розрахунково-касового обслуговування банкам. 

7. РОЗКРИТТЯ ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

7.1 Умовні зобов’язання 

7.1.1 Оподаткування 

З моменту прийняття Податкового кодексу України у 2011 році, постійно приймаються зміни 

до нього, що змінюють (інколи кардинально) основні принципи оподаткування. Податкове, валютне 

та митне законодавство України часто змінюється, тому може тлумачитися по-різному. Відповідні 

органи можуть не погодитися з тлумаченням цього законодавства керівництвом Компанії у зв’язку з 

діяльністю Компанії та операціями в рамках цієї діяльності. Внаслідок цього може існувати значна 

невизначеність щодо забезпечення або тлумачення нового законодавства та нечіткі або відсутні 

правила його виконання. Податкові органи України можуть займати більш агресивну позицію у 

своєму тлумаченні законодавства та проведенні податкових перевірок, застосовуючи досить складний 

підхід. Ці фактори у поєднанні із зусиллями податкових органів, спрямованими на збільшення 

податкових надходжень у відповідь на зростання бюджетного тиску, можуть призвести до зростання 

рівня та частоти податкових перевірок, тому існує можливість, що операції та діяльність, які раніше 

не заперечувались, можуть бути оскаржені. У результаті можуть бути нараховані додаткові суттєві 
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суми податків, штрафів та пені. Відповідні органи можуть проводити податкові перевірки у 

фінансових періодах протягом трьох календарних років після їх закінчення. За певних обставин 

перевірка може стосуватися довших періодів.  

Українське податкове законодавство не містить чітких інструкцій з певних податкових питань. 

Іноді тлумачення Компанією таких невизначених податкових питань призводить до зменшення 

загальної податкової ставки по Компанії. Як зазначено вище, таке тлумачення податкового 

законодавства може надзвичайно ретельно перевірятися. Наслідки таких перевірок з боку податкових 

органів не можуть бути оцінені з достатнім ступенем надійності, проте вони можуть бути суттєвими 

для фінансового стану та діяльності організації в цілому. 

7.1.2 Зобовязання за оперативною орендою 

Станом на кінець звітного періоду Компанія не мала зобов’язань за нескасованими 

договорами оперативної оренди. 

7.1.3 Дотримання показників 

Компанія повинна дотримуватися певних пруденційних показників. Недотримання цих 

показників може призвести до негативних наслідків для Компанії. Станом на звітні дати 2019 року 

Компанія дотримувалася цих пруденційних показників. 

7.2 Розкриття інформації про пов’язані сторони 

Пов'язані сторони або операції з пов'язаними сторонами, як визначено у МСБО 24 «Розкриття 

інформації щодо пов’язаних сторін», представлені таким чином: 

а) Особа, або близький член родини такої особи пов'язаний з Компанією, якщо така особа: 

- має контроль або спільний контроль над Компанією; 

- має значний вплив на Компанію; або 

- є представником провідного управлінського персоналу Компанії або її материнської компанії. 

б) Компанія пов’язана з іншою Компанією, якщо виконується будь-яка з наведених нижче умов: 

- Компанія та інша компанія є членами однієї групи (що означає, що кожна материнська чи 

дочірня компанія пов’язані між собою); 

- Компанія є асоційованою компанією або спільним підприємством з іншою компанією (або 

асоційованою компанією чи спільним підприємством члена групи, до складу якої також входить і 

інша компанія); 

- Обидві компанії є спільним підприємством іншої компанії; 

- Компанія є спільним підприємством компанії, а інша компанія є асоційованою компанією в 

останній; 

- Інша компанія є програмою виплат після закінчення трудової діяльності працівникам Компанії 

чи працівникам будь-якої пов’язаної компанії. Якщо Компанія сама є такою програмою виплат, то 

компанії - спонсори програми є також пов'язаними сторонами Компанії; 

- Компанія знаходиться під контролем або спільним контролем особи, визначеної в а); 

- Особа, визначена в а)і) має значний вплив на Компанію, або є представником провідного 

управлінського персоналу Компанії (або її материнської компанії). 

При розгляді кожної можливої пов’язаної сторони особлива увага приділяється змісту 

відношень, а не тільки їх юридичній формі. 

Пов’язані сторони можуть укладати угоди, які не проводилися б між непов’язаними 

сторонами. Ціни та умови таких угод можуть відрізнятися від цін та умов угод між непов’язаними 

сторонами. 

Перелік пов’язаних осіб Товариства: 
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№з/п 

Повне найменування 

юридичної особи - 

власника ( учасника) 

Товариства чи П.І.Б. 

фізичної особи - 

власника ( учасника) 

та посадової особи 

Товариства 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи - 

власника заявника 

або реєстраційний 

номер облікової 

картки платника 

податків (за 

наявності) 

Місцезнаходження юридичної 

особи чи паспортні дані фізичної 

особи, про яку подається 

інформація (серія та номер 

паспорта, дата видачі та 

найменування органу, що його 

видав) 

Частка в 

статутному 

капіталі 

Товариства, 

% 

  
Власник - юридична 

особа 
      

 

АЧІЛЛІОН 

КОММЕРШІАЛ 

ЛІМІТЕД 

145392 
Грігоріу Ксенофонтос,2, 

Пелендрі ,П.С.4878,Лімассол,Кіпр 
85,71 

 Керівник Товариства    

 
Свистун Марина 

Леонідівна 

номер облікової картки 

платника податків 

2475200724 

Паспорт АМ 584529,виданий 

Індустріальним РВ ДМУ УМВС 

України В Дніпропетровській обл. 

20.07.2001р 

0 

7.3 Цілі та політика управління фінансовими ризиками 

Функція управління ризиками у Компанії здійснюється стосовно фінансових ризиків, а також 

операційних та юридичних ризиків. Фінансові ризики складаються з ринкового ризику (який включає 

валютний ризик, ризик процентної ставки та інший ціновий ризик), кредитного ризику та ризику 

ліквідності. Основними цілями управління фінансовими ризиками є визначення лімітів ризику й 

нагляд за тим, щоб ці ліміти не перевищувались. Управління операційними та юридичними ризиками 

має на меті забезпечення належного функціонування внутрішніх процедур та політики, що 

спрямовані на мінімізацію цих ризиків. 

До процессу управління ризиками у Компанії залучено всі види бізнесу, які впливають на 

параметри цих ризиків. Управління ризиками у Компанії здійснюється на всіх рівнях організації від 

вищого керівництва до рівня, на якому ці ризики безпосередньо приймаються.  

В рамках своєї програми по управлінню ризиками, Компанія проводить інвентаризацію своїх 

поточних ризикових позицій за категоріями ризику, вимірює чутливість чистого доходу і власного 

капіталу в рамках стохастичного і детермінованого сценаріїв. Моделі, сценарії і допущення регулярно 

переглядаються і оновлюються по мірі необхідності. 

Проте, моделі чутливі до граничних малоймовірних сценаріїв і можуть показати невірні 

результати при їх настанні. Різкі можливі коливання не є однозначною підставою для перегляду 

оцінок, якщо вони не призводять до змін в тривалій перспективі та на постійній основі. 

Аналіз чутливості не відображає того, який чистий прибуток за період міг би бути, якби були 

інші змінні ризику, ніж при проведенні аналізу, тому що аналіз заснований на експозиції в 

майбутньому інформації, відомої на звітну дату. І при цьому результати чутливості призначені для 

точного передбачення майбутнього власного капіталу або прибутку. Аналіз не враховує вплив 

майбутнього нового бізнесу, який може бути важливим компонентом майбутніх доходів. Не 

розглядаються всі методи, доступні для управління, що реагують на зміни у фінансовому середовищі, 

такі як зміна розподілу інвестиційного портфеля або коригування ставок по кредитах. Крім того, 

результати аналізу не можуть бути екстрапольовані для більш тривалих періодів, так як ефект не має 

лінійної тенденції. Тому, процес управління ризиками не може гарантувати точного передбачення 

майбутніх результатів. 

Основні ризики, що властиві Компанії в ході її операційної діяльності, і способи їх управління 

представлені нижче. 
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Компанія при веденні професійної діяльності здійснює управління фінансовими та 

нефінансовими ризиками. 

Загальний фінансовий ризик (ризик банкрутства) - ризик неможливості продовження 

діяльності підприємства, який може виникнути при погіршенні фінансового стану Компанії, якості 

його активів, структури капіталу, при виникненні збитків від його діяльності внаслідок перевищення 

витрат над доходами. 

Метою управління ринковим ризиком є управління та контроль за збереженням рівня 

ринкового ризику в прийнятих межах з одночасно оптимізацією прибутковості по операціях. 

7.3.1 Ринковий ризик 

Ринковий ризик - ризик виникнення фінансових втрат (збитків), які пов'язані з несприятливою 

зміною ринкової вартості фінансових інструментів у зв'язку з коливаннями цін на чотирьох сегментах 

фінансового ринку, чутливих до зміни відсоткових ставок: ринку боргових цінних паперів, ринку 

пайових цінних паперів, валютному ринку і товарному ринку.  

Метою управління ринковим ризиком є управління та контроль за збереженням рівня 

ринкового ризику в прийнятих межах з одночасно оптимізацією прибутковості по операціях. 

Ринковий ризик включає: 

 процентний ризик, пов'язаний з негативними наслідками коливання цін на боргові цінні 

папери та похідні фінансові інструменти процентної ставки. Компанія зазнає впливу коливань 

переважних рівнів ринкових процентних ставок на свій фінансовий стан та грошові потоки. 

Процентна маржа може збільшуватись в результаті таких змін, але може й зменшуватись або 

призводити до збитків у разі виникнення несподіваних змін.  

 пайовий ризик, пов'язаний з негативними наслідками коливання цін на пайові цінні папери 

та похідні фінансові інструменти, базовим активом яких є такі цінні папери; 

 валютний ризик, пов'язаний з негативними наслідками коливання курсів іноземних валют та 

золота. Значні коливання курсів не можуть значно вплинути на розмір прибутку Компанії, оскільки 

Компанія не проводить операцій в іноземній валюті, але це може погіршити її стан, бо впливає на 

фінансове становище її клієнтів. 

 товарний ризик, пов'язаний з негативними наслідками коливання цін на похідні фінансові 

інструменти, базовим активом яких є товари; 

 інший ціновий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки 

від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають 

унаслідок процентного, пайового, валютного чи товарного ризиків), незалежно від того, чи 

спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його емітента, 

чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на 

ринку. 

Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Компанія не проводила аналіз 

чутливості валютного та відсоткового ризиків, оскільки станом на звітні дати не мала на балансі  

фінансових активів у іноземній валюті та/або фінансових інструментів із фіксованою відсотковою 

ставкою.  

Серед методів пом’якшення цінового ризику Компанія використовує диверсифікацію активів 

та дотримання лімітів на вкладення в акції та інші фінансові інструменти з нефіксованим прибутком. 

7.3.2 Кредитний ризик 

Кредитний ризик – ризик виникнення у Компанії фінансових втрат (збитків) внаслідок 

невиконання в повному обсязі або неповного виконання контрагентом своїх фінансових зобов'язань 

перед Компанією відповідно до умов договору. Розмір збитків у цьому випадку пов'язаний із сумою 

невиконаного зобов'язання. 

До кредитних ризиків відносяться, зокрема: 
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ризик контрагента – ризик виникнення збитків, повної або часткової втрати активів через 

невиконання або несвоєчасне виконання клієнтом або контрагентом за правочином щодо цінних 

паперів своїх зобов’язань перед Компанією;  

ризик дефолту – ризик виникнення збитків, повної або часткової втрати активів через 

невиконання або несвоєчасне виконання емітентом або особою, що видала цінний папір, що належать 

Компанії, своїх зобов’язань щодо виплати доходу та/або погашення цінних паперів; 

Кредитний ризик виникає, головним чином, у зв’язку із дебіторською заборгованістю. 

Дебіторська заборгованість 

Управління кредитним ризиком, що пов'язаний із покупцями, здійснюється кожною бізнес-

одиницею у відповідності до політики, процедур та системі контролю, встановленими Компанією по 

відношенню до управління кредитними ризиками, що пов'язані із покупцями. Кредитна якість 

покупця оцінюється на основі детальної форми оцінки кредитного рейтингу. Основні фактори, які 

беруться до уваги в ході аналізу зменшення корисності дебіторської заборгованості включають 

визначення того, чи прострочені виплати основної суми заборгованості більш, ніж на 365 днів, чи 

відомо про будь-які труднощі з огляду на грошові потоки контрагентів,зниження кредитного рейтингу 

або порушення первісних умов відповідного договору.  Здійснюється регулярний моніторинг 

непогашеної дебіторської заборгованості покупців. Компанія здійснює аналіз зменшення корисності 

заборгованості, що оцінюються індивідуально (по великим контрагентам), і резерву на зменшення 

корисності заборгованості, що оцінюються у сукупності (велика кількість малих дебіторів 

об’єднуються у однорідні групи). Компанія оцінює концентрацію ризика по відношенню до торгової 

дебіторської заборгованості, як низьку.  

Резерв під зменшення корисності заборгованості, що оцінюється на індивідуальній основі 

Компанія визначає суму резерву на зменшення корисності окремо за кожною суттєвою 

заборгованістю в індивідуальному порядку. Питання, що розглядаються при визначенні суми резерву, 

включають можливість реалізації бізнес-плану контрагента, його здатність підвищити продуктивність 

праці в разі виникнення фінансових труднощів, грошові надходження та очікувані виплати дивідендів 

в разі оголошення банкрутом, наявність іншої фінансової підтримки та можлива вартість продажу 

застави, а також часові рамки очікуваних грошових потоків. Збитки від зменшення корисності 

оцінюються на кожну звітну дату, якщо будь-які непередбачені обставини не вимагають більшої 

уваги. 

Резерв під зменшення корисності заборгованості, що оцінюється на сукупній основі 

Компанія визначає суму резерву на зменшення корисності несуттєвої  заборгованості, а також 

окремої суттєвої заборгованості, стосовно якої ще немає об’єктивних ознак зменшення корисності, на 

сукупній основі. Компанія аналізує резерви на знецінення на кожну звітну дату, при цьому кожний 

сукупність заборгованостей (портфель) перевіряється окремо. 

В ході аналізу резерву на зменшення корисності заборгованості на сукупній основі Компанія 

враховує зменшення корисності, що може мати місце у портфелі, навіть якщо немає об’єктивних 

ознак зменшення корисності окремої заборгованості. Збитки від зменшення корисності визначаються 

з урахуванням такої інформації: збитки в портфелі у попередніх періодах, поточні економічні умови, 

відповідний проміжок часу між моментом можливого понесення збитку від зменшення корисності та 

моментом визначення зменшення корисності як такого, що потребує створення резерву в ході аналізу 

знецінення окремих активів, а також очікувані надходження та відшкодування в разі знецінення 

зменшення корисності. Керівництво Компанії відповідає за прийняття рішення щодо тривалості 

такого періоду, що не повинна перевищувати один рік.  

Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Компанії є оцінка 

кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша 

доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові зобов’язання. Компанія використовує 

наступні методи управління кредитними ризиками: 

 ліміти щодо боргових зобов’язань за класами фінансових інструментів; 
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 ліміти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоційованою групою); 

 ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за 

Національною рейтинговою шкалою; 

 ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки дефолту та 

неповернення депозитів протягом останніх п’яти років. 

7.3.3 Ризик ліквідності 

Ризик ліквідності – ризик виникнення збитків у Компанії у зв'язку з неможливістю 

своєчасного виконання ним в повному обсязі своїх фінансових зобов'язань, не зазнавши при цьому 

неприйнятних втрат, внаслідок відсутності достатнього обсягу високоліквідних активів. Ризик 

ліквідності існує тоді, коли існує розбіжність у строках виплат за активами і зобов'язаннями. Для 

управлінського персоналу Компанії надзвичайно важливо, щоб строки виплат за активами 

відповідали строкам виплат за зобов'язаннями, процентні ставки по активах відповідали процентним 

ставкам по зобов'язаннях, а якщо існую будь-яка невідповідність, щоб вона булла під контролем. 

Компанія здійснює управління ліквідністю з метою забезпечення постійної наявнисті коштів, 

необхідних для виконання усіх зобов'язань у визначені терміни. Політики ліквідності компанії 

перевіряється і затверджується управлінським персоналом. 

Як правило, Компанія забезпечує наявність достатніх грошових коштів на вимогу для оплати 

очікуваних операційних витрат на період до 3-х місяців, включаючи обслуговування фінансових 

зобов'язань; це не поширюється на екстремальні ситуації, які неможливо передбачити, такі, як 

стихійне лихо. 

До ризиків ліквідності відносяться, зокрема: 

ризик ринкової ліквідності – ризик виникнення збитків, повної або часткової втрати активів 

через неможливість купівлі або продажу активів у потрібній кількості за достатньо короткий період 

часу в силу погіршення ринкової кон'юнктури; 

ризик балансової ліквідності – ризик виникнення збитків, виникнення дефіциту грошових 

коштів або інших високоліквідних активів для виконання зобов’язань перед 

інвесторами/контрагентами. 

Інформація щодо кожного окремого виду дебіторської та кредиторської заборгованості 

Компанії у розрізі строків погашення представлена у відповідних розділах цих приміток. 

Зниження ризику 

Компанія не використовує похідні фінансові інструменти для управління ризиками, що 

виникають внаслідок зміни процентних ставок, а також кредитного ризику та ризику ліквідності. 

Компанія не приймала участі в будь-яких операціях з використанням похідних фінансових 

інструментів. Загальна програма управління ризиками направлена на відстежування динаміки 

фінансового ринку України і зменшення його потенційного негативного впливу на результати 

діяльності Компанії. 

7.3.4 Операційні ризики 

Операційний ризик включає наступні: 

 правовий ризик - наявний або потенційний ризик виникнення збитків, повної або часткової втрати 

активів, пов'язаний з недотриманням Компанією вимог законодавства, договірних зобов'язань, а також 

з недостатньою правовою захищеністю Компанії або з правовими помилками, яких припускається 

Компанія при провадженні професійної діяльності; 

 інформаційно-технологічний ризик - наявний або потенційний ризик виникнення збитків, повної 

або часткової втрати активів, пов'язаний з недосконалою роботою інформаційних технологій, систем 

та процесів обробки інформації або з їх недостатнім захистом, включаючи збій у роботі програмного 

та/або технічного забезпечення, обладнання, інформаційних систем, засобів комунікації та зв'язку, 
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порушення цілісності даних та носіїв інформації, несанкціонований доступ до інформації сторонніх 

осіб та інше; 

 ризик персоналу - наявний або потенційний ризик виникнення збитків, повної або часткової втрати 

активів, пов'язаний з діями або бездіяльністю працівників Компанії (людським фактором), включаючи 

допущення помилки при проведенні операції, здійснення неправомірних операцій, пов'язане з 

недостатньою кваліфікацією або із зловживанням персоналу, перевищення повноважень, 

розголошення інсайдерської та/або конфіденційної інформації та інше. 

7.3.5 Інші нефінансові ризики 

До інших нефінансових ризиків діяльності Компанії відносяться: 

 стратегічний ризик - ризик виникнення збитків, які пов'язані з прийняттям неефективних 

управлінських рішень, помилками, які були допущені під час їх прийняття, а також з неналежною 

реалізацією рішень, що визначають стратегію діяльності та розвитку Компанії; 

 ризик втрати ділової репутації (репутаційний ризик) - ризик виникнення збитків, пов'язаних 

зі зменшенням кількості клієнтів або контрагентів Компанії через виникнення у суспільстві 

несприятливого сприйняття Компанії, зокрема його фінансової стійкості, якості послуг, що 

надаються Компанією, або його діяльності в цілому, який може бути наслідком реалізації інших 

ризиків; 

 системний ризик – ризик виникнення збитків у значної кількості установ, який обумовлений 

неможливістю виконання ними своїх зобов'язань у зв'язку з невиконанням (несвоєчасним 

виконанням) зобов'язань однією установою внаслідок реалізації у неї кредитного ризику, ризику 

ліквідності або іншого ризику. Системний ризик,  на який впливає стан економіки загалом і певною 

мірою відбиваються на дохідності цінних паперів та фінансових інструментів, що обертаються на 

ринку цінних паперів, спричинені кон'юнктурою та особливостями фондового ринку, на якому 

Компанія здійснює свою діяльність, несе загрозу порушення діяльності всієї фінансової системи. 

 ризик настання форс-мажорних обставин - ризик виникнення збитків, повної або часткової 

втрати активів, через настання невідворотних обставин, у тому числі обставин непереборної сили, що 

неможливо передбачити, які призводять або створюють передумови для виникнення збоїв у роботі 

Компанії або безпосередньо перешкоджають її нормальному функціонуванню. 

7.3.6 Управління капіталом 

Компанія розглядає позикові засоби і власний капітал як основні джерела формування 

фінансових ресурсів. Завданнями управління капіталом є: забезпечення здатності Компанії 

продовжувати функціонувати як підприємство, що постійно діє, з метою отримання прибутків, а 

також забезпечення фінансування операційних потреб, капіталовкладень і стратегії розвитку 

Компанії. Політика Компанії по управлінню капіталом направлена на забезпечення і підтримку його 

оптимальної структури з метою зменшення сукупних витрат по залученню капіталу. 

7.3.7 Політики та процедури управління ризиками 

Політики управління ризиками Компанії визначаються з метою виявлення, аналізу та 

управління ризиками, з якими стикається Компанія, встановлення належних лімітів ризиків і засобів 

контролю за ними, постійного моніторингу рівнів ризиків і дотримання лімітів. Політики і процедури 

управління ризиками регулярно переглядаються з метою відображення змін ринкових умов, продуктів 

і послуг, що пропонуються, та провідних практик. 

Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за управління ключовими ризиками, 

розробку та впровадження процедур управління ризиками та контролю, а також за затвердження 

укладення договорів на значні суми. 

7.4 Події після дати балансу 

Події після дати балансу до дати затвердження фінансової звітності, які б вимагали 

коригування даних фінансової звітності чи розкриття відсутні. 
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