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ПРИМІТКИ ДО ПРОМІЖНОЇ  ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ   ЗА МСФЗ 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

 «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПАСТУЛАТО КАПІТАЛ» 

на 30.06.2021 р.  

 
1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ. 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 

«ПАСТУЛАТО КАПІТАЛ»,  скорочена назва  ТОВ «ФК «ПАСТУЛАТО КАПІТАЛ»,  

надалі Товариство, зареєстроване в ЄДРПОУ з 21.04.2021року, номер  запису про включення 
відомостей про юридичну особу №1000741020000096265 

Код ЄДРПОУ 44393131 

Юридична адреса: Україна, 04050, м.Київ, вул.Січових Стрільців, буд.77, оф.702 
Фактична адреса: Україна, 04050, м.Київ, вул.Січових Стрільців, буд.77, оф.702 

Основний вид діяльності Товариства  за КВЕД: 

Код КВЕД 64.19 Інші види грошового посередництва (основний); 

Код КВЕД 64.91 Фінансовий лізинг; 
Код КВЕД 64.92 Інші види кредитування; 

Код КВЕД 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення).  

 
Розмір зареєстрованого статутного капіталу 5 900 000,00 грн. (п’ять мільйони дев’ятсот тисяч 

грн. 00 коп.) гривень. Статутний капітал був сформований грошовими коштами 11.05.2021 році. 

Відомості про розподіл статутного капіталу ТОВ «ФК «ПАСТУЛАТО КАПІТАЛ» на 

звітну дату 30.06.2021 року: 

 

 
Засновник (учасник) Товариства 

 
Частка в статутному 

капіталі, тис. грн. 

 
Частка в 

статутному 

капіталі,% 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИТВО «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ ФІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 

«БУДІВЕЛЬНІ, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТА 
ТЕХНОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ», Код ЄДРПОУ 

43770477,  

5 900 100% 

Всього 5 900 100% 

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – Бабіцький Роман Володимирович, країна 

громадянства Україна. 

Вищим органом управління Товариством є Загальні збори учасників. Загальне керівництво 
Товариством здійснює Директор, який призначається Загальними зборами учасників. 

Середня кількість працівників станом на 30.06.2021складала 2 особи. Посаду  директора займає 

Колісниченко Анна Василівна. 

2. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ. 

2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ. 

Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з 

метою достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків 
Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними 

економічних рішень. Концептуальною основою фінансової звітності Товариства є Міжнародні стандарти 

фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та 

Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), 
що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України. 

Концептуальною основою  фінансової звітності Товариства 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 1 січня 2021 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України. 

Підготовлена Товариством  фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім 
вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО, дотримання яких забезпечує достовірне 

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

інформації. 
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При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних 

законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання 
фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ. 

2.2. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення. 

Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України - 
гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч. 

2.3. Припущення про безперервність діяльності. 

Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, 

відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в ході звичайної діяльності. 
Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби 

Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до 

принципів безперервності діяльності. 
Керівництво Товариства вважає, що суттєвої невизначеності щодо можливості Товариства 

продовжувати свою діяльність на період, як мінімум 9 місяців з дати подання цієї фінансової звітності, не 

існує. Нам не відомі фактори, які могли би свідчити про неможливість продовжувати Товариством свою 
діяльність у майбутньому. Станом на дату фінансової звітності ми не маємо намірів припиняти чи суттєво 

згортати господарську діяльність Товариства. 

2.5. Рішення про затвердження фінансової звітності. 

Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівником  
Товариства. Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової 

звітності після її затвердження до випуску. 

2.6. Звітний період фінансової звітності. 
Фінансова звітність сформована за період з дати створення Товариства 21.04.2021 року  по 

30.06.2021 року. 

 

3. СУТТЄВІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ. 

3.1. Основи оцінки, застосовані при складанні фінансової звітності. 

Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної вартості активів та справедливої або 

амортизованої вартості фінансових активів та зобов’язань відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові 
інструменти», а також інвестиційної нерухомості, яка відображається за справедливою вартістю 

відповідно до МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість». 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, 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 

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

3.2. Загальні положення щодо облікових політик. 

3.2.1 Основа формування облікових політик. 

Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані 

суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ наводить облікові 
політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну 

та достовірну інформацію про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики 

не слід застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим. 

Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівником Товариства відповідно до 
вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших чинних МСФЗ, 

зокрема, МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами». 

3.2.2 Інформація про зміни в облікових політиках. 

Нові та переглянуті стандарти та тлумачення 

Товариство не застосовувало достроково стандарти, роз'яснення або поправки, які були випущені, але ще 

не вступили в силу. 

 3.2.3 Форма та назви фінансових звітів. 
Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, встановленим 

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

МСФЗ. 

3.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах. 

Згідно з МСФЗ та 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 

адміністративну діяльність. 
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Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів 

здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи 
надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні види грошових 

надходжень та грошових виплат формується на підставі облікових записів Товариства. 

3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів. 

3.3.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів. 

Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі відповідно до МСФЗ, коли і 

тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з 

придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою 
розрахунку. 

За строком виконання фінансові активи та фінансові зобов’язання поділяються на поточні (зі строком 

виконання зобов’язань до 12 місяців) та довгострокові (зі строком виконання зобов’язань більше 12 
місяців).   

Товариство 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. 

Товариство 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 амортизованою собівартістю. 
Товариство визнає такі категорії фінансових зобов'язань: 

 фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою собівартістю; 

 фінансові зобов'язання, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки 

у прибутку або збитку. 

Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Товариство оцінює їх за 
їхньою справедливою вартістю. 

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. 

Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовим активом, який 

обліковується за амортизованою вартістю. 

3.3.2. Грошові кошти та їх еквіваленти. 

Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у  банках. 

Грошові кошти - це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у відомі суми 
грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Інвестиція визначається зазвичай 

як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого строку погашення, наприклад, протягом не більше 

ніж три місяці з дати придбання. 

Грошові кошти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в національній валюті. Іноземна 
валюта - це валюта інша, ніж функціональна валюта України - гривня. 

Грошові кошти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами. 

Подальша оцінка грошових коштів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює номінальній 
вартості. 

Подальша оцінка грошових коштів, представлених депозитами, здійснюється за амортизованою 

собівартістю. 
Первісна оцінка грошових коштів в іноземній валюті здійснюється у функціональній валюті за 

офіційними курсами Національного банку України (НБУ). 

3.3.3. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю. 

До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, Товариство відносить 
облігації та векселі, що їх Товариство має реальний намір  та здатність утримувати до погашення. 

Після первісного визнання Товариство оцінює їх за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод 

ефективного відсотка. 
Застосовуючи аналіз дисконтованих грошових потоків, Товариство використовує одну чи кілька 

ставок дисконту, котрі відповідають переважаючим на ринку нормам доходу для фінансових інструментів, 

які мають в основному подібні умови і характеристики, включаючи кредитну якість інструмента, залишок 
строку, протягом якого ставка відсотка за контрактом є фіксованою, а також залишок строку до погашення 

основної суми та валюту, в якій здійснюватимуться платежі.  

У випадку фінансових активів кредитним збитком є теперішня вартість різниці між договірними 

грошовими потоками, належними до сплати на користь Товариства за договором, і грошовими потоками, 
які Товариство очікує одержати на свою користь. 
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Станом на кожну звітну дату Товариство оцінює, чи зазнав кредитний ризик за фінансовим 

інструментом значного зростання з моменту первісного визнання. При виконанні такої оцінки Товариство 
замість зміни суми очікуваних кредитних збитків використовує зміну ризику настання дефолту 

(невиконання зобов'язань) протягом очікуваного строку дії фінансового інструмента. Для виконання такої 

оцінки Товариство порівнює ризик настання дефолту (невиконання зобов'язань) за фінансовим 
інструментом станом на звітну дату з ризиком настання дефолту за фінансовим інструментом станом на 

дату первісного визнання, і враховує при цьому обґрунтовано необхідну та підтверджувану інформацію, 

що є доступною без надмірних витрат або зусиль, і вказує на значне зростання кредитного ризику з 

моменту первісного визнання. 
Товариство може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фінансовим інструментом не 

зазнав значного зростання з моменту первісного визнання, якщо було з'ясовано, що фінансовий інструмент 

має низький рівень кредитного ризику станом на звітну дату. 

Дебіторська заборгованість. 

Безумовна дебіторська заборгованість визнається як актив тоді, коли Товариство стає стороною 

договору та, внаслідок цього, набуває юридичне право одержати грошові кошти.  
Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю.  

Поточну дебіторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство оцінює за 

сумою первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. 

3.3.4. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату 

переоцінки у прибутку або збитку. 

До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату 

переоцінки у прибутку або збитку, відносяться акції та паї (частки) господарських товариств.  
Після первісного визнання Товариство оцінює їх за справедливою вартістю. 

Справедлива вартість акцій, які внесені до біржового списку, оцінюється за біржовим курсом 

організатора торгівлі. 

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. 

Зобов'язання.  

Кредиторська заборгованість визнається як зобов’язання тоді, коли Товариство 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: 

• Керівництво Товариства сподівається погасити зобов’язання або 

зобов’язання підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;  
• Керівництво Товариства не має безумовного права відстрочити 

погашення зобов’язання протягом щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду.  

Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання 
зобов’язань.  

Поточну кредиторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство оцінює за сумою 

первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. 

3.3.5. Використання ставок дисконтування 

Ставка дисконту - це процентна ставка, яка використовується для перерахунку майбутніх потоків 

доходів в єдине значення теперішньої (поточної) вартості, яка є базою для визначення ринкової вартості 

бізнесу. Припустима ставка дисконту повинна використовуватися як дисконтний фактор, якщо може 
бути легко визначений. 

Для фінансових активів Товариство  вирішило застосовувати облікову ставку НБУ  у 

національній валюті  на звітну дату. 

3.3.6. Згортання фінансових активів та зобов’язань. 

Фінансові активи та зобов’язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здійснювати 

залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати 

зобов’язання одночасно. 

3.4 Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів. 

3.4.1. Визнання та оцінка основних засобів. 

Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою 
використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і 

соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше 

одного року та вартість яких більше або дорівнює вартості, визначеної  нормами  Податкового кодексу 
України. 

Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. У подальшому основні засоби 

оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від 
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зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки виключається з валової 

балансової вартості. 

3.4.2. Подальші витрати. 

Товариство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне 

обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, 
коли вони понесені. В балансовій вартості об'єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які 

задовольняють критеріям визнання активу. 

3.4.3. Амортизація основних засобів. 

Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом з використанням 
мінімальних допустимих строків. 

Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх корисного 

використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання. Амортизацію 
активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як 

утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу. 

Ліквідаційна  вартість активу – це розрахункова сума, яку Товариство отримало б у даний час від 
вибуття активу, за вирахуванням витрат на вибуття, якби стан і період використання об’єкту основних 

засобів були такими, які очікуються у кінці терміну його експлуатації. Відповідно до облікової політики 

Товариства ліквідаційна вартість основних засобів встановлюється на рівні нуля. 

3.4.4. Нематеріальні активи. 
Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої 

амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. 

Амортизація нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу. 
Нематеріальні активи, які виникають у результаті договірних або інших юридичних прав, амортизуються 

протягом терміну чинності цих прав. 

3.4.5. Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів. 

На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може 
зменшитися. Товариство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного відшкодування, 

якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його балансової вартості. Таке 

зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою 
вартістю згідно з МСБО 16. Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу (за винятком гудвілу) 

в попередніх періодах, Товариство сторнує, якщо і тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані 

для визначення суми очікуваного відшкодування. Після визнання збитку від зменшення корисності 
амортизація основних засобів коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої 

балансової вартості необоротного активу на систематичній основі протягом строку корисного 

використання. 

3.5.  Облікові політики щодо інвестиційної нерухомості. 

3.5.1. Визнання інвестиційної нерухомості. 

До інвестиційної нерухомості Товариство відносить нерухомість (землю чи будівлі, або частину 

будівлі, або їх поєднання), утримувану на правах власності або згідно з угодою про фінансову оренду з 
метою отримання орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей, а не 

для: (а) використання у виробництві чи при постачанні товарів, при наданні послуг чи для 

адміністративних цілей, або (б) продажу в звичайному ході діяльності. 
Інвестиційна нерухомість визнається як актив тоді і тільки тоді, коли: (а) є ймовірність того, що 

Товариство отримає майбутні економічні вигоди, які пов’язані з цією інвестиційною нерухомістю, (б) 

собівартість інвестиційної нерухомості можна достовірно оцінити. 

Якщо будівлі включають одну частину, яка утримується з метою отримання орендної плати та 
другу частину для використання у процесі діяльності Товариства або для адміністративних цілей, в 

бухгалтерському обліку такі частини об'єкту нерухомості оцінюються та відображаються окремо, якщо 

вони можуть бути продані окремо. 

3.5.2. Первісна та послідуюча оцінка інвестиційної нерухомості. 

Первісна оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за собівартістю. Витрати на операцію 

включаються до первісної вартості. Собівартість придбаної інвестиційної нерухомості включає ціну її 

придбання та будь-які витрати, які безпосередньо віднесені до придбання. Безпосередньо віднесені 
витрати охоплюють, наприклад, винагороди за надання професійних юридичних послуг, податки, 

пов’язані з передачею права власності, та інші витрати на операцію. 

Оцінка після визнання здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки або за 
амортизованою вартістю, що залежить від цілей управлінського персоналу та мети утримання 

інвестиційної нерухомості. Якщо в складі інвестиційної нерухомості обліковується декілька об’єктів 

інвестиційної нерухомості, управлінський персонал приймає рішення про ті методи та оцінки обліку, що 
найповніше та найдостовірніше відображає облік для всіх об’єктів цієї групи.  

3.6. Облікові політики щодо непоточних активів, утримуваних для продажу. 
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Товариство класифікує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова 

вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного використання. 
Непоточні активи, утримувані для продажу, оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку за 

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. 

3.7.Облікові політики щодо оренди. 

Товариство-орендар не визнає актив з права користування та орендне зобов’язання до:                      
а) короткострокової оренди,  

та  

б) оренди, за якою базовий актив є малоцінним. 
Товариство є орендарем офісних приміщень і застосовує МСФЗ 16 «Оренда».  

На початку дії договору Товариство оцінює чи є договір орендою, або чи містить договір оренду. 

Договір є орендою, або чи містить оренду, якщо договір передає право користування активом протягом 
певного часу в обмін на компенсацію. Згідно МСФЗ 16, оренда вважається фінансовою, якщо орендар 

визнає такий актив у вигляді права користування та платежі, які витікають з даного договору формують 

суму обов’язків, що розділяються на поточну заборгованість та довгострокову заборгованість, якщо період 

оренди більше, ніж 12 місяців з дати початку орендних відносин. Товариство амортизує актив з права 
користування та нараховує відсоткові обов’язки. 

Товариство є орендарем офісного приміщення за адресою:Україна, 04050, м.Київ, вул.Січових 

Стрільців, буд.77, оф.702, згідно Договору суборенди нерухомого майна №2/02/с77/СУБ/21-Ю від 
22.04.2021 р.  укладеним між ТОВ «ФК «ПАСТУЛАТО КАПІТАЛ» та ТОВ «ЮБ «СТАЙЛІНГ», код за 

ЄДРПОУ 38273807. 

Договір суборенди офісних  приміщень кваліфіковано Товариством як короткостроковий.  

3.8. 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 (відшкодуванню) 

щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітний період. Поточні витрати Товариства за податками 
розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу.  

Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов'язань та являє собою 

податкові активи або зобов'язання, що виникають у результаті тимчасових різниць між балансовою 
вартістю активу чи зобов'язання в балансі та їх податковою базою. 

Відстрочені податкові зобов'язання визнаються, як правило, щодо всіх тимчасових різниць, що 

підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням імовірності наявності 

в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використані тимчасові різниці, 
що підлягають вирахуванню. Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на 

кожну дату й зменшується в тій мірі, у якій більше не існує ймовірності того, що буде отриманий 

оподаткований прибуток, достатній, щоб дозволити використати вигоду від відстроченого податкового 
активу повністю або частково. 

Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, будуть 

застосовуватися в періоді реалізації відповідних активів або зобов'язань. Товариство визнає поточні та 
відстрочені податки як витрати або дохід і включає в прибуток або збиток за звітний період, окрім 

випадків, коли податки виникають від операцій або подій, які визнаються прямо у власному капіталі або 

від об'єднання бізнесу. 

Товариство визнає поточні та відстрочені податки у капіталі, якщо податок належить до статей, які 
відображено безпосередньо у власному капіталі в тому самому чи в іншому періоді. 

3.9. Облікові політики щодо інших активів та зобов’язань. 

3.9.1. Забезпечення. 
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або 

конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж неможливо), що 

погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна 

достовірно оцінити суму зобов'язання. 
Товариство також створює резерв витрат на оплату щорічних (основних та додаткових) відпусток. 

Розрахунок такого резерву здійснюється на підставі правил Облікової політики Товариства. 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. 

3.10. Виплати працівникам. 
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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. 

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

3.11.1 Доходи та витрати. 

Товариство визнає дохід від надання послуг, коли (або у міру того, як) воно задовольняє 

зобов’язання щодо виконання, передаючи обіцяну послугу (тобто актив) клієнтові. Актив передається, 

коли (або у міру того, як) клієнт отримує контроль над таким активом.  
При визначені вартості винагороди від управління активами Товариство відповідно до МСФЗ 15 

використовує метод оцінювання за результатом. До методу оцінювання за результатом належить, зокрема, 

аналіз виконання, завершеного на сьогоднішній день, оцінки досягнутих результатів. Враховуючи 
принцип професійного скептицизму для змінної вартості винагороди розрахунок доходу здійснюється на 

кінець кожного місяця.  

Результат визначення розміру винагороди по управлінню активами оформлюється актом 
виконаних робіт, в якому відображається розрахунок (оцінка) досягнутих результатів на звітну дату. 

Дохід від продажу фінансових активів визнається у прибутку або збитку в разі задоволення всіх наведених 

далі умов: 

а) Товариство передає договірні права на одержання грошових потоків від такого фінансового 
активу; 

б) Товариство передало покупцеві ризики та переваги від володіння, пов’язані з фінансовим 

активів; 
в) за Товариством не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі, яка 

зазвичай пов’язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими фінансовими 

інструментами, інвестиційною нерухомістю або іншими активами; 

г) суму доходу можна достовірно оцінити; 
д) ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією; та 

е) витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно оцінити. 

Дивіденди визнаються доходом лише у разі, якщо: 

 право Товариства на одержання виплат за дивідендами встановлено; 

 є ймовірність, що економічні вигоди, пов’язані з дивідендами, надійдуть до Товариства; 

 суму дивідендів можна достовірно оцінити. 
Дохід — це збільшення активів або зменшення зобов'язань, наслідком якого є зростання власного 

капіталу, крім як унаслідок здійснення внесків держателями вимог до власного капіталу. 

Витрати — це зменшення активів або збільшення зобов'язань, наслідком якого є зменшення 
власного капіталу, крім як унаслідок здійснення розподілу держателям вимог до власного капіталу. 

З цих визначень доходу та витрат випливає, що внески держателів вимог до власного капіталу не є 

доходом, а розподіл держателям вимог до власного капіталу не є витратами. 

Дохід та витрати є елементами фінансової звітності, що стосуються фінансових результатів 
Товариства.  

3.11.2. Умовні зобов'язання та активи. 

Товариство не визнає умовні зобов'язання в звіті про фінансовий стан Товариства. Інформація про 
умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні 

вигоди, не є віддаленою. Товариство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив 

розкривається, коли надходження економічних вигід є високоймовірним. 

 

4.ОСНОВНІ ПРИПУЩЕННЯ, ОЦІНКИ ТА СУДЖЕННЯ. 

При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення, які мають вплив на 

елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з 
тлумачень міжнародної фінансової звітності. Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та 

інших факторах, що за існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких 

приймаються судження щодо балансової вартості активів та зобов’язань. Хоча ці розрахунки базуються на 
наявній у керівництва Товариства інформації про поточні події, фактичні результати можуть зрештою 

відрізнятися від цих розрахунків. Області, де такі судження є особливо важливими, області, що 

характеризуються високим рівнем складності, та області, в яких припущення й розрахунки мають велике 
значення для підготовки фінансової звітності за МСФЗ, наведені нижче. 

4.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ. 

 Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, 

керівництво Товариства застосовує судження під час розроблення та застосування облікової політики, щоб 
інформація була доречною для потреб користувачів для прийняття економічних рішень та достовірною, у 

тому значенні, що фінансова звітність: 
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 подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки Товариства; 

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

 є нейтральною, тобто вільною від упереджень; 

 є повною в усіх суттєвих аспектах. 

 Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність наведених 

далі джерел та враховує їх у низхідному порядку: 

 вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання; 

 визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів та витрат згідно з 
МСФЗ. 

Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші положення інших 

органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну основу для 
розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою, 

якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам. 

Операції, що не регламентуються МСФЗ Товариством не здійснювались. 

4.2. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства. 
Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках, 

розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на звітну дату. В інших 

випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх 
грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та 

інших факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості». 

4.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів. 
Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до оцінки 

фінансових інструментів, де ринкові котирування недоступні, є ключовим джерелом невизначеності 

оцінок, тому що:  

 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  

 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. 

Розуміючи важливість використання облікових оцінок та припущень щодо справедливої вартості 

фінансових активів в разі відсутності вхідних даних щодо справедливої вартості першого рівня, 
Керівництво Товариства планує використовувати оцінки та судження які базуються на професійній 

компетенції працівників Товариства, досвіді та минулих подіях, а також з використанням розрахунків та 

моделей вартості фінансових активів. Залучення  зовнішніх експертних оцінок щодо таких фінансових 
інструментів де оцінка, яка базується на професійній компетенції, досвіді та розрахунках є недостатньою, 

на думку Керівництва є прийнятним та необхідним. 

Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може мати значний 
вплив на передбачувану справедливу вартість.  

4.4. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів. 

Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових 

інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за цим питанням 
ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту, його прибутковості й динаміці та інших факторах. 

Проте існують невизначеності, які можуть бути пов’язані з призупиненням обігу цінних паперів, що не є 

підконтрольним керівництву Товариства фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових 
інструментів. 

 

5. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ. 

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

вартістю. 

Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов’язань, 

тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 13 «Оцінка справедливої 

вартості» у звіті про фінансовий стан на кінець  звітного періоду. 

Класи активів та Методики оцінювання Метод оцінки Вхідні дані 
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зобов’язань, оцінених 

за справедливою 

вартістю 

(ринковий, дохідний, 

витратний) 

Грошові кошти  Первісна та подальша оцінка 

грошових коштів здійснюється за 
справедливою вартістю, яка 

дорівнює їх номінальній вартості 

Ринковий Офіційні курси 

НБУ 

5.2. Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої вартості.  
Станом на 30.06.2021 р. Товариство має грошові кошти, які оцінюються за справедливою вартістю. В 

подальшому Товариство планує використовувати наступну ієрархію для оцінки справедливої вартості.  

1 рівень – активи та зобов’язання, які мають котирування та спостережувані; 
2 рівень - активи та зобов’язання, які не мають котирування, але спостережувані; 

3 рівень - активи та зобов’язання, які не мають котирування і не є спостережуваними. 

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

Станом на 30.06.2021 р. у Товариства наявні фінансові інструменти, які оцінюються за справедливою 
вартістю, тільки у вигляді грошових коштів, що розміщені на поточному рахунку, справедлива вартість 

яких становить 5 900 тис. грн.   

Справедлива вартість грошових коштів в порівнянні з їх балансовою вартістю не відрізняється. 
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.  

 

6.Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у проміжній фінансовій звітності. 

6.1. Доходи та витрати. 

За період з 21.04.2021 р. по 30.06.2021 р. Товариство доходів не отримувало та сума адміністративних 
витрат, що мали місце в обліку, за цей період відображено у звітності.  

     .    

6.2. Основні засоби. 

Основні засоби Товариством  у періоді з 21.04.2021 по 30.06.2021 р.  не придбавалися. Товариством 
заплановано придбання основних засобів на червень 2021 р. 

Інша інформація не розкривається у зв’язку з її відсутністю. 

6.3. Оренда. 

Договір суборенди офісних приміщень № 2/02/с77/СУБ/21-Ю від  22.04.2021 року укладений між 
орендодавцем ТОВ «ЮБ «СТАЙЛІНГ» та орендарем – Товариством, строк оренди 12місяців, до 

21.04.2022 р. 

Товариством застосовано звільнення щодо короткострокової оренди – тобто оренди, термін дії якої 
становить не більше 12 місяців. Товариство не визнає орендних платежів, пов’язані з такою орендою, у 

зв’язку з договором, що містить пункт про початок орендних платежів з третього кварталу 2021 року. 

6.4. Грошові кошти. 

Грошові кошти та їх еквіваленти станом на 30.06.2021 року представлені наступним чином: 

 
30.06.2021 

тис. грн 

Кошти на рахунках в банках 5 900 
Кошти в касі - 

Разом 5 900 
 

Поточний рахунок відкрито у банку АТ "Райффайзен Банк АВАЛЬ" м. Київ, код банку 380805. 
Станом на 30.06.2021 р. на рахунках Товариства рахуються грошові кошти у гривнях,  залишки на 

валютних рахунках Товариства відсутні.  

Грошові кошти, що обліковуються на рахунку в банку на 30.06.2021 року не обмежені до 
використання.  

6.5. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю. 

Фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю , станом на 30.06.2021 р.  у 
Товариство немає. Інша інформація не розкривається у зв’язку з її відсутністю. 

6.6. Запаси. 

Запасів у Товариства станом на 30.06.2021 року немає. Інша інформація не розкривається у зв’язку з її 

відсутністю. 

6.7. Власний капітал. 

        Рішенням єдиного засновника  ТОВ «ФК «ПАСТУЛАТО КАПІТАЛ» № 1 від 20.04.2021 р. прийнято 

рішення про створення Товариства, затверджений розмір статутного капіталу Товариства у сумі  5 900 тис. 
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грн. 

Статутний капітал Товариства на 30.06.2021 року представлений наступним чином:  
Засновник 30.06.2021 

    тис. грн % 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИТВО «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 

«БІТ», код ЄДРПОУ 43770477 

 

 5 900 100 

Інформація щодо сплати Статутного капіталу та документів, що підтверджують таку оплату: 

Засновник Сума внеску 

грошовими 

коштами 

Дата внеску та документ, що 

підтверджує оплату (АТ " 
Райффайзен Банк АВАЛЬ" м. 

Київ, код банку 380805) 

Сплачена 

частка, % 

АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИТВО 

«ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФІКОВАН

ИЙ ВЕНЧУРНИЙ 
КОРПОРАТИВНИЙ 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 

ФОНД «БІТ» 

5 900 000 гривень 
 

 

 

 

Платіжне доручення №5 від  
05.05.2021 року 

 

      100% 
 

 

 

        Всього                         5 900 000гривень                                                                     100 % 

 

Станом на 30.06.2021 року статутний капітал Товариства сплачений  в повному обсязі у сумі 5 900 тис. 

грн. Сплата здійснювалась виключно грошовими коштами на поточний рахунок Товариства, відповідно до 
вимог Статуту Товариства та в встановлені законодавством України терміни. 

 

Склад власного капіталу на дату 30.06.2021 р.  5 892 тис. грн.: 
Зареєстрований капітал       5 900 тис. грн. 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)          (8) тис. грн. 

6.8. Торговельна та інша кредиторська заборгованість. 
Короткострокова кредиторська заборгованість станом на 30.06.2021 р. становить 8 тис.грн.. 

Інша інформація не розкривається у зв’язку з її відсутністю. 

6.9. Звіт про рух грошових коштів. 

Звіт щодо руху грошових коштів Товариства за звітний період складено за вимогами МСБО 7 «Звіт 
про рух грошових коштів» за прямим методом. 

Звіт про рух грошових коштів сформований прямим методом шляхом розкриття інформації про 

основні види валових грошових надходжень i виплат. 
 Основні потоки грошових коштів (надходження та витрачання) у звітному періоді здійснювались 

за фінансовою діяльністю:  

надходження коштів від засновника Товариства -внесок до статутного капіталу у розмірі 5 900 тис. грн. 
Інша інформація не розкривається у зв’язку з її відсутністю. 

7. Розкриття іншої інформації. 

7.1. Оподаткування. 

Товариство за період з 21.04.2021 р. по 30.06.2021 р. не формувало резервів під податкові збитки. 
Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох років. 

7.2. Розкриття інформації про пов'язані сторони.  

На використання вимог МСБО 24 «Розкриття інформації про зв’язані сторони» Товариство 
розкриває наступну інформацію. 

До пов'язаних сторін або операцій з пов'язаними сторонами належать: 

підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають під контролем, або ж 

перебувають під спільним контролем разом з Товариством, 
асоційовані компанії, 

спільні підприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником, 

члени провідного управлінського персоналу Товариства, 
близькі родичі особи, зазначеної вище, 

компанії, що контролюють Товариства, або здійснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий відсоток 

голосів у Товаристві, 
програми виплат по закінченні трудової діяльності працівників Товариства або будь-якого іншого суб'єкта 

господарювання, який є пов'язаною стороною Товариства. 
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Інформація про власників та пов'язаних осіб Товариства. 
 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БІТ" (43770477) від імені, за рахунок та в 

інтересах якого діє Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління 

активами та адміністрування пенсійних фондів «ДАЛІЗ-ФІНАНС», Код ЄДРПОУ34938583 ; 
 

Інформація  

про учасників та голову наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 

ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БІТ» 

Повне найменування 
юридичної особи - 
учасника чи прізвище, 
ім’я, по батькові фізичної 
особи - учасника, голови 
наглядової ради 
корпоративного 

інвестиційного фонду 

Код за ЄДРПОУ 
юридичної особи - 
учасника або 
реєстраційний номер 
облікової картки 
платника податків 
фізичної особи - 

учасника, голови 
наглядової ради 
корпоративного 
фонду * 

Місцезнаходження юридичної 
особи чи паспортні дані фізичної 
особи, щодо якої подається 
інформація 

Частка в 
статутному 
капіталі 
корпоративного 
фонду, %** 

Належність фізичної 
особи - учасника до 
суб’єктів, визначених 
статтею 3 Закону 
України «Про 
запобігання корупції», 
та/або частка державної 

чи комунальної 
власності у юридичній 
особі - учаснику 

Учасники - фізичні особи     

Бабіцький Роман 
Володимирович 

3326918957  100 Не належить 

Учасники - юридичні 
особи 

    

Відсутні - - - - 

Голова наглядової ради     

Бабіцький Роман 
Володимирович 

3326918957  100 Не належить  

Усього:   100  

 

До управлінського персоналу відносяться: директор: Колісниченко Анна Василівна. 

Операції з пов’язаними особами за звітний період не здійснювались, окрім операцій по сплаті внесків до 

Статутного капіталу Товариства. 

7.3. Цілі та політики управління фінансовими ризиками. 
Управління ризиками має першочергове значення для ведення бізнесу Товариства і є важливим 

елементом її діяльності. Політика управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності фінансових 

ринків і націлена на мінімізацію потенційного негативного впливу на фінансові показники Товариства. 

Оперативний і юридичний контроль має на меті забезпечувати належне функціонування внутрішньої 
політики та процедур з метою мінімізації операційних і юридичних ризиків.  

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов’язана з фінансовими ризиками і 

вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу 
суб’єктивних чинників та об’єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно 

передбачити неможливо. До таких фінансових ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та 

ризик ліквідності. 

Політика з управління ризиками орієнтована на визначення, аналіз і управління ризиками, з якими 
стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постійний моніторинг за рівнем 

ризиків, дотриманням встановлених обмежень та політики управління ризиками. 

Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення 
ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування 

інструментарію щодо його пом’якшення.  

Враховуючи склад активів та зобов’язань Товариства найбільш суттєвим є кредитний ризик. 

7.3.1. Кредитний ризик. 

Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе 

виконати зобов’язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний 

ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні рахунки в банках, дебіторська 
заборгованість. 

Основним методом оцінки кредитних ризиків Товариства є оцінка кредитоспроможності 

контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна інформація щодо 
їх спроможності виконувати боргові зобов’язання.  

При визначенні рівня кредитного ризику фінансового активу у вигляді грошових коштів, розміщених 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n24
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на поточному рахунку в АТ "Райффайзен банк АВАЛЬ" м. Київ, код банку 380805, були враховані, в 

першу чергу, дані НБУ. Відповідно до цих даних складаються рейтинги банків. 
Рейтингове агентство «Кредит Рейтинг» оголосило про підтвердження довгострокового кредитного 

рейтингу АТ "Райффайзен банк АВАЛЬ" м. Київ, код банку 380805,  до рівня uaАА+ (https://www.credit-

rating.ua/ua/company/692/). Прогноз рейтингу – стабільний. 
Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAА характеризується дуже  високою 

кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. 

Знак «+» позначає проміжний рейтинговий рівень відносно основного рівня. 

Стабільний прогноз вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу 
протягом року. 

До заходів мінімізації впливу кредитного ризику Товариство відносить: 

 встановлення внутрішнього обмеження обсягу дебіторської заборгованості в активах; 

 диверсифікацію структури активів; 

 аналіз платоспроможності контрагентів; 

 здійснення заходів щодо недопущення наявності в активах Товариства простроченої дебіторської 

заборгованості. 
У Товариства для внутрішньої системи заходів із запобігання та мінімізації впливу ризиків створені: 

система управління ризиками, внутрішній аудит (контроль). 

Товариство використовує наступні методи управління кредитними ризиками: 

 ліміти щодо боргових зобов’язань за класами фінансових інструментів; 

 ліміти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоційованою групою); 

 ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за Національною 
рейтинговою шкалою; 

 ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами. 

7.4. Управління капіталом. 

Товариство розглядає управління капіталом як систему принципів та методів розробки і реалізації 

управлінських рішень, пов'язаних з оптимальним формуванням капіталу з різноманітних джерел, а також 
забезпеченням ефективного його використання у діяльності Товариства. Ключові питання та поточні 

рішення, що впливають на обсяг і структуру капіталу, а також джерела його формування, розглядаються 

управлінським персоналом. Механізм управління капіталом передбачає чітку постановку цілей і завдань 
управління капіталом, а також контроль за їх дотриманням у звітному періоді; удосконалення методики 

визначення й аналізу використання усіх видів капіталу; розроблення загальної стратегії управління 

капіталом. 
Управлінський персонал здійснює огляд структури капіталу на кінець кожного звітного періоду. При 

цьому проводиться аналіз вартості капіталу, його структура та можливі ризики. На основі отриманих 

висновків Товариство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або 

фінансування, а також виплати дивідендів та погашення існуючих позик. Товариство може здійснювати 
регулювання капіталу шляхом зміни структури капіталу. Система управління капіталом може 

коригуватись з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або стратегії розвитку.  

Управління капіталом Товариства  спрямовано на досягнення наступних цілей: 

 зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі забезпечувало 
дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим сторонам; 

 забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цін на послуги 

Товариства, що відповідають рівню ризику; 

 дотримання вимог до капіталу, встановлених регулятором, і забезпечення здатності Товариства 

функціонувати в якості безперервного діючого підприємства.  
Товариство вважає, що загальна сума капіталу, управління яким здійснюється, дорівнює сумі капіталу, 

відображеного в балансі. 

Склад власного капіталу на дату 30.06.2021 р. -  5 892  тис. грн.: 

Зареєстрований капітал                            5 900 тис. грн. 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)         (8) тис. грн. 

7.5. Події після Балансу. 

Між датою складання та затвердження фінансової звітності жодних подій, які б могли вплинути на 
показники фінансової звітності та економічні рішення користувачів, не відбувалося. 

 

 

Директор                                             ____________________ Колісниченко А.В. 
 

 

Головний бухгалтер                            ___________________  Олізарівська І.В. 
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