
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.  

Директор       Отченаш А. А. 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

М.П. 
26.04.2018 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2017 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Приватне акцiонерне товариство "Автоальянс - ХХI сторiччя" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

31282328 

4. Місцезнаходження 

м. Київ , Шевченкiвський, 04116, Київ, Старокиївська, 10 

5. Міжміський код, телефон та факс 

044 593-79-81 044 490-28-96 

6. Електронна поштова адреса 

sekretar@avtoalians.com 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2018 

 (дата) 

2. Річна інформація опублікована у     

 (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці www.avtoalians.com 

в мережі 

Інтернет 26.04.2018 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 

часток, паїв) 
 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди  

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом X 

4) інформація про похідні цінні папери  

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій 

протягом звітного періоду 
 

13. Опис бізнесу  

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів 
 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів  

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо 

вчинення яких є заінтересованість 
 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 

протягом звітного періоду 
X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 



18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 
 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін 

іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 

іпотечних активів до складу іпотечного покриття 
 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних 

активів та інших активів на кінець звітного періоду 
 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, 

які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року 
 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 

кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, 

які включено до складу іпотечного покриття 

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

23. Основні відомості про ФОН  

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

27. Правила ФОН  

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність  

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку (у разі наявності) 
X 

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення 

випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) 
 

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 

зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будівництва) 

 

34. Примітки 

3. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб - емiтент у творенi юридичних 

осiб участi не приймав. 

4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря - посада корпоративного секретаря 

вiдсутня. 

5. Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня тому, що емiтент не зареєстрований в 

рейтинговому агентствi. 

6. Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру 

часток, паїв) вiдсутня тому, що емiтент - приватне акцiонерне товариство. 

10. Iнформацiя про дивiденди е надається тому, що в звiтному перiодi дивiденди не 

нараховувались i не сплачувались. 

 



11. Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент не надає тому, що 

емiтент - приватне акцiонерне товариство. 

12. Вiдомостi про цiннi папери емiтента: 

2) iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня тому, що емiтент не проводив випуск власних 

облiгацiй. 

4) iнформацiя про похiднi цiннi папери , випущенi емiтентом вiдсутня тому, що емiтент не 

проводив випуск похiдних цiнних паперiв. 

5) iнформацiя про викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй 

протягом звiтного перiоду вiдсутня тому, що емiтент не проводив викуп акцiй. 

13. Опис бiзнесу емiтент не надає тому, що емiтент - приватне акцiонерне товариство. 

14. Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента: 

4) iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня тому, що 

емiтент не виробниче пiдприємство. 

5) iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня тому, що емiтент не виробниче 

пiдприємство. 

6) iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв вiдсутня тому, що вчинення значних правочинiв не вiдбулося. 

7) iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв 

вiдсутня тому, що вчинення значних правочинiв не вiдбулося. 

8) iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо 

вчинення яких є заiнтересованiсть вiдсутня тому, що вчинення значних правочинiв не 

вiдбулося. 

15. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня тому, що емiтент не 

випускав борговi цiннi папери. 

18. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня тому, що емiтент не проводилось 

випуски iпотечних облiгацiй 

19. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня тому, що емiтент не 

проводилось випуски iпотечних облiгацiй. 

20. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за 

кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, 

якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня тому, що емiтент не проводилось випуски 

iпотечних цiнних паперiв. 

21. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня тому, що емiтент не проводилось 

випуски iпотечних сертифiкатиiв. 

22. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня тому, що у емiтента вiдсутнi iпотечнi 

активи.  

23. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi тому, що емiтент не проводив випуск ФОН. 

30. Рiчна фiнансова звiтнiсть емiтента складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 

бухгалтерського облiку. 

32. Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення 

випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) вiдсутня тому, 

що емiтент не здiйснював випуск боргових цiнних паперiв. 

33. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 

зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будiвництва) вiдсутнi тому, що емiтент не здiйснюва випуск цiльових облiгацiй. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

Приватне акцiонерне товариство "Автоальянс - ХХI сторiччя" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

Серiя А01 № 726621 

3. Дата проведення державної реєстрації 

06.02.2001 

4. Територія (область) 

м. Київ  

5. Статутний капітал (грн) 

15357310 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

7 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

66.30 Управлiння фондами 

64.30 Трасти фонди та подiбнi фiнансовi суб'єкти 

66.29 допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування та пенсiйного забезпечення 

10. Органи управління підприємства 

Загальнi збори Товариства, Наглядова Рада Товариства, Директор 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 

у національній валюті 

АТ "Райффайзен Банк Аваль" 

2) МФО банку 

380805 

3) поточний рахунок 

26000440895 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 

у іноземній валюті 

АТ "Райффайзен Банк Аваль" 

5) МФО банку 

380805 



6) поточний рахунок 

26002440893 

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності* 

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 

Державний 

орган, що 

видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з 

управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв (дiяльнiсть з 

управлiння активами) 

2107 22.12.2015 

Нацiональна 

комiсiя з 

цiнних 

паперiв та 

фондового 

ринку 

Необмежена 

Опис Лiцензя не пiдлягає подовженню 

  

V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада* 

Директор 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Отченаш Анатолiй Антонович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1956 

5) освіта** 

вища економiчна 

6) стаж роботи (років)** 

42 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав Президент ПрАТ "Фондова компанiя 

"Автоальянс-iнвест"  

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

25.02.2017 до переобрання чи звiльнення 

9) Опис 

До призначення на посаду Директора емiтента, займав посаду Президента ПрАТ Фондова 

компанiя "Автоальянс-iнвест" (Україна, м. Київ, вул. Старокиївська, 10). Здiйснює загальне 

керiвництво пiдприємством у вiдповiдностi iз Статутом. Непогашеноi судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи складає 26 рокiв. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 



акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Голова Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Отченаш Валерiя Анатолiївна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1980 

5) освіта** 

вища економiчна 

6) стаж роботи (років)** 

16 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав Генеральний директор ТОВ 

"Київська консалтингова група"  

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

26.09.2015 обрано на три роки 

9) Опис 

Як Голова Наглядової Ради емiтента здiйснює контроль за дотриманням iнтересiв акцiонерiв, 

керує засiданнями Наглядової ради, затверджує договори пiдписанi Директором у вiдповiдностi iз 

Статутом, за дорученням та вiд iменi Товариства пiдписує з Директором Товариства трудовий 

контракт. Винагороди в 2017 не отримувала. За звiтний перiод обiймала посаду Генерального 

директора ТОВ "Київська консалтингова група" (Україна, м. Київ, вул. Старокиївська, 10). 

Загальний стаж керiвної роботи складає 14 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Захожий Iгор Вiталiйович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1964 

5) освіта** 

вища економiчна 

6) стаж роботи (років)** 



33 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПрАТ "Турбота", заступник директора з управлiння об'єктами, керiвник проекту 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

26.09.2015 обрано на три роки 

9) Опис 

Як Член Наглядової Ради емiтента здiйснює контроль за дотриманням iнтересiв акцiонерiв. 

Винагороди в 2017 роцi не отримував. В звiтному перiодi обiймав посаду директора ПрАТ 

"Турбота" (Україна, м. Київ, вул. Старокиївська, 10). Загальний стаж керiвної роботи складає 21 

рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Отченаш Вiктор Антонович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1962 

5) освіта** 

вища економiчна 

6) стаж роботи (років)** 

37 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав Займає посаду ДП "Либiдь", 

Директор  

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

26.09.2015 обрано на три роки 

9) Опис 

Як Член Наглядової Ради емiтента здiйснює контроль за дотриманням iнтересiв акцiонерiв. 

Винагороди в 2017 роцi не отримував. В звiтному перiодi займав посаду ДП "Либiдь" директор 

(Україна, м. Трускавець, Вул. Данилишиних, 50). Загальний стаж керiвної роботи складає 15 рокiв. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Головний бухгалтер 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 



Петрук Юлiанна Володимирiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1969 

5) освіта** 

вища економiчна 

6) стаж роботи (років)** 

32 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав ПрАТ "Автоальянс-ХХI сторiччя", 

Головний бухгалтер  

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

25.04.2014 обрано до переобрання 

9) Опис 

Як Головний бухгалтер емiтента здiйснює бухгалтерський, статичтичний, податковий, 

управлiнський облiк емiтента. В звiтному перiодi обiймала посаду Головного бухгалтера ПрАТ 

"Фондова компанiя" Автоальянс-iнвест" (Україна, м. Київ, вул. Старокиївська, 10). Загальний стаж 

керiвної роботи складає 24 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Ревiзор 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Отченаш Iрина Вiкторiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1988 

5) освіта** 

вища економiчна 

6) стаж роботи (років)** 

13 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПрАТ "Автоальянс - ХХI сторiччя", посада - фахiвець вiддiлу звiтностi. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

26.09.2015 обрано на три роки 

9) Опис 



Здiйснює функцiї внутрiшнього контролю: проведення перевiрок фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства, складання висновку по рiчному звiту та балансу Товариства, дослiдження 

дiяльностi виконачвного органу щодо залучення позикових коштiв, iншi.  

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові 

посадової особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

Кількість 

акцій (шт.) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані на 

пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Директор Отченаш Анатолiй Антонович  153420 9.990030 153420 0 0 0 

Голова 

Наглядової 

ради 

Отченаш Валерiя Анатолiївна  153420 9.990030 153420 0 0 0 

Член 

Наглядової 

ради 

Захожий Iгор Вiталiйович  0 0 0 0 0 0 

Член 

наглядової 

ради 

Отченаш Вiктор Антонович  0 0 0 0 0 0 

Головний 

бухгалтер 

Петрук Юлiанна 

Володимирiвна 
 0 0 0 0 0 0 

Ревiзор Отченаш Iрина Вiкторiвна  0 0 0 0 0 0 

Усього 306840 19.98006 306840 0 0 0 



VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних 

товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента 

(для публічних акціонерних товариств) 

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи* 
Місцезнаходження 

Кількість 

акцій (штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

привілейовані 

іменні 

ПрАТ "Фондова компанiя 

"Автоальянс - iнвест" 
22926761 

04116 Україна Київська Шевченкiвський 

р-н м.Київ вул. Старокиївська,10 
643961 41.931887 643961 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** 
Кількість 

акцій (штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

привілейовані 

іменні 

Усього     

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади 

іноземної держави про реєстрацію юридичної особи. 

**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності). 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X  

Дата 

проведення 
21.04.2017 

Кворум 

зборів** 
90.811476 

Опис 

1. Обрання лiчильної комiсiї, голови, секретаря та затвердження регламенту загальних зборiв 

акцiонерiв. 

Вирiшили: 

1. Обрати Головою загальних зборiв акцiонерiв Товариства Отченаш Валерiю Анатолiївну. 

2. Обрати Секретарем загальних зборiв акцiонерiв Товариства Отченаша Анатолiя Антоновича. 

3. Створити лiчильну комiсiю у складi двох осiб та обрати до неї: 

- Тараненка Дмитра Григоровича (Голова лiчильної комiсiї); 

- Петрук Юлiанну Володимирiвну; 

4. Затвердити регламент зборiв, а саме: надавати слово кожному доповiдачу, по питанню порядку 

денного, до 10 хвилин, на обговорення по 5 хвилин кожному виступаючому. Закiнчити збори за 1 

годину, без перерви. 

2. Звiт Директора товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 

р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду. 

Вирiшили: 

Затвердити Звiт Директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства в 2016 р.  

3. Звiт Наглядової ради та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 

Вирiшили: 

Затвердити Звiт Наглядової ради 

4. Звiт ревiзора Товариства щодо дiяльностi Товариства в 2016 р. та прийняття рiшення за 

наслiдками розгляду звiту. 

Вирiшили: 

Затвердити звiт Ревiзора Товариства щодо дiяльностi Товариства в 2016 р. 

5. Про затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства в 2016 р. Порядок покриття збиткiв 

Товариства. 

Вирiшили:  

Затвердити рiчнi результати дiяльностi Товариства в 2016 р. Покрити збитки Товариства за рахунок 

прибуткiв майбутнiх перiодiв. 

6. Про дiяльнiсть Товариства в 2017 р. Затвердження бюджету Товариства на 2017 р. 

Вирiшили: 

- затвердити наданий план дiяльностi Товариства в 2017 р. 

- затвердити бюджет дiяльностi Товариства в 2017 р. 

7. Про затвердження планових показникiв розподiлу прибуткiв в 2017 р.  

Вирiшили: 

-затвердити наступнi напрямки використання прибуткiв в 2017 р.;  

-90% на покриття збиткiв минулих рокiв та наповнення резервного фонду Товариства; 

-10% на матерiальне стимулювання працiвникiв Товариства. 

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі. 

** У відсотках до загальної кількості голосів. 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14.03.2001 123/1/01 ДКЦПФР UA1006091003 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
10 200000 2000000 100 

Опис 
Перший випуск акцiй розмiщено на внутрiшньому ринку з метою формування початкового статутного капiталу та здiйснення статутної 

дiяльностi. 

  

12.07.2002 328/1/02 ДКЦПФР UA1006091003 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
10 240000 2400000 100 

Опис 
Другий випуск акцiй розмiщено на внутрiшньому ринку з метою збiльшення статутного капiталу зарахунок реiнвестицiї дивiдендiв та 

здiйснення статутної дiяльностi. 

  

14.07.2003 328/1/03 ДКЦПФР UA1006091003 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
10 250000 2500000 100 

Опис 
Третiй випуск акцiй розмiщено на внутрiшньому ринку в зв'язку з приєднанням ЗАТ "Iнвестицiйний фонд "Автоальянс-портфолiо" до 

Товариства. 

  

23.04.2004 225/1/04 ДКЦПФР UA1006091003 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
10 500000 5000000 100 

Опис Четвертий випуск акцiй розмiщено на внутрiшньому ринку з метою збiльшення статутного капiталу та розширення статутної дiяльностi. 

  

15.02.2007 78/1/07 ДКЦПФР UA1006091003 Акція проста Бездокументарні 10 1535731 15357310 100 



бездокументарна 

іменна 

іменні 

Опис 
П'ятий випуск акцiй розмiщено на внутрiшньому ринку з метою збiльшення гранично допустимого розмiру активiв, якими Товариство може 

управляти згiдно з чинним законодавством України, поповнення обiгових коштiв Товариства та розширення статутної дiяльностi. 

  

23.12.2010 78/1/07 ДКЦПФР UA1006091003 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
10 1535731 15357310 100 

Опис Шостий випуск акцiй зареєстровано у зв'язку iз змiною назви Товариства. 

  

3. Інформація про інші цінні папери 

1) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних 

сертифікатів, сертифікатів ФОН) 

Дата 

випуску 
Вид цінних паперів 

Обсяг випуску 

(грн) 

Обсяг розміщених цінних паперів на звітну 

дату (грн) 
Умови обігу та погашення 

1 2 3 4 5 

09.04.2003 
Інвестиційний сертифікат бездокументарний 

іменний 
10000000 13808 

Обiг зупинено у зв'язку з лiквiдацiєю 

фонду 

Опис 
Iнвестицiйнi сертифiкати Пайового iнтервального диверсифiкованого iнвестицiйногго фонду  

"Автоальянс-Портфолiо" 

  



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування 

основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 

грн.) 

Орендовані основні засоби 

(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 

грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
1 1 0 0 1 1 

будівлі та 

споруди 
0 0 0 0 0 0 

машини та 

обладнання 
1 1 0 0 1 1 

транспортні 

засоби 
0 0 0 0 0 0 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

будівлі та 

споруди 
0 0 0 0 0 0 

машини та 

обладнання 
0 0 0 0 0 0 

транспортні 

засоби 
0 0 0 0 0 0 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інвестиційна 

нерухомість 
0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 1 1 0 0 1 1 

Опис 1. Визнання та оцiнка основних засобiв 

Товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою 

використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i 

соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких 

бiльше одного року та вартiсть яких (для груп придбаних з 2015р.) бiльше 6000 грн. 

Основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi 

накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки 

виключається з валової балансової вартостi активу та чистої суми, перерахованої до переоцiненої 

суми активу. Дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, переноситься до нерозподiленого 

прибутку, коли припиняється визнання вiдповiдного активу. 

2. Подальшi витрати. 

Товариство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне 

обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати визнаються в прибутку чи 

збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв визнаються такi 

подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу. 

3. Амортизацiя основних засобiв. 

Основнi засоби, що складаються з декiлькох компонентiв, що мають рiзнi термiни корисної 

експлуатацiї чи тих, що приносять вигоду товариству рiзними способами, враховувати окремо. 

Об'єкти основних засобiв, якi вiдповiдають критерiям визнання активу, оцiненi за їх собiвартiстю 

Строк корисної експлуатацiї основних засобiв визначається виходячи з очiкуваної корисностi 

активу. 

Нарахування амортизацiї по об'єктах основних засобiв, проводиться прямолiнiйним способом 



виходячи з термiну корисного використання кожного об'єкта. Нарахування амортизацiї основних 

засобiв починається з моменту коли цей актив знаходиться у мiсцi та у станi, необхiдному для 

його використання у спосiб передбачений комiсiєю.  

Амортизацiю активу припиняємо на одну з двох дат, яка вiдбудеться ранiше: на дату, з якої актив 

класифiкується як утримуваний для продажу згiдно з МСФЗ 5 «Необоротнi активи, утримуванi для 

продажу, та припинена дiяльнiсть», або на дату, з якої припиняється визнання його активом. 

Розрахунок амортизацiї проводиться вiдповiдно до встановленого термiну експлуатацiї. 

Експлуатацiйнi витрати на основнi засоби признаються витратами поточного перiоду. Витрати на 

капiтальний ремонт основних засобiв додаються до вартостi вiдповiдного активу i списуються з 

використанням лiнiйного методу протягом найменшого з термiну експлуатацiї або термiну дiї 

договору оренди. 

Прибуток або збитки вiд продажу основних засобiв розраховуються як рiзниця мiж балансовою 

вартiстю активу i доходом вiд продажу i вiдображається в звiтi про прибутки i збитки по мiрi 

виникнення. Метод амортизацiї, термiн корисного використання i залишкова вартiсть щорiчно 

передивляються. 

Протягом 2017р. Товариство не мало нерухомостi у власностi. 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 

показника 
За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 

чистих активів (тис. грн)  
12270 12982 

Статутний капітал (тис. 

грн.)  
15357 15357 

Скоригований статутний 

капітал (тис. грн)  
15357 15357 

Опис Звiт про власний капiтал. 

Товариство складає Звiт про власний капiтал де iнформує про змiни у власному капiталi 

вiдповiдно до МСБО1. Звiт про власний капiтал за 2017р. включає таку iнформацiю: 

- загальний сукупний прибуток за перiод; 

- змiни в результатi отриманого прибутку (збитку). 

До статей власного капiталу в балансi Товариства входять: 

тис. грн. 31 грудня 2017 31 грудня 2016 

Статутний капiтал 15 357 15 357 

Додатковий капiтал 25 25 

Резервний капiтал 89 89 

Нерозполiлений прибуток(непокритий збиток) (2 443) (3 201) 

Всього власний капiтал 13 028 12 270 

Операцiї з акцiонерами протягом 2017 року не здiйснювались. 

Непокритi збитки на 31.12.2017 р. становлять 2 443 тис. грн. В порiвняннi з залишком на 

кiнець 2016 року непокритi збитки зменшились на 758 тис. грн. (тобто 23,68%) за рахунок 

отриманого за пiдсумками роботи в 2017 роцi прибутку. 

Висновок Отже, розмiр власного капiталу ПрАТ "Автоальянс-ХХI Сторiччя" станом на 31.12.2017 р. 

вiдповiдає вимогам законодавства України та є не меншим встановленого розмiру. 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за 

користування коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X 



за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами)(за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 0 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 

X 0 X X 

Інші зобов’язання та забезпечення X 9 X X 

Усього зобов’язань та забезпечень X 9 X X 

Опис: н/д 



XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про 

інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі 

даних Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

24.02.2017 02.03.2017 
Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента 

21.03.2017 02.03.2017 

Інформація про зміну власників акцій, 

яким належить 10 і більше відсотків 

голосуючих акцій 

21.04.2017 27.04.2017 

Інформація про зміну власників акцій, 

яким належить 10 і більше відсотків 

голосуючих акцій 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "Аудиторська фiрма 

"Блискор Гарант" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 
16463676 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01042, м. Київ, Печерський р-н, 

бульвар Марiї Приймаченко, 

1/27 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 
0218 26.01.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення 

до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 

професійних учасників ринку цінних паперів** 

348 П 0000348 29.01.2016 

24.09.2020р. 

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, 

виданого Аудиторською палатою України 

0331 

31.01.2013 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017 

31.12.2017 

Думка аудитора*** із застереженням 

Пояснювальний параграф (у разі наявності)  

Номер та дата договору на проведення аудиту 10-04/02-16 

10.02.2016 

Дата початку та дата закінчення аудиту 19.01.2018 

23.02.2018 

Дата аудиторського висновку (звіту) 23.02.2018 

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 16000.00 

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий 

орган і мають відмітку у паспорті. 

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів. 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 



- підприємця) ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АУДИТОРСЬКА 

ФIРМА «БЛИСКОР ГАРАНТ» 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника 

податків - фізичної особи) 
16463676 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01042, м. Київ, Печерський район, бульвар 

Марiї Приймаченко, 1/27  

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру 

аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою 

України 

0218 26.01.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії 

свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть 

проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку 

цінних паперів** 

348 П 000348 29.01.2016 24.09.2020 р. 

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю 

якості, виданого Аудиторською палатою України 

0331 

31.01.2013 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017 

31.12.2017 

Думка аудитора*** із застереженням 

Пояснювальний параграф (у разі наявності)  

Номер та дата договору на проведення аудиту 10-04/02-16 

10.02.2016 

Дата початку та дата закінчення аудиту 19.01.2018 

23.02.2018 

Дата аудиторського висновку (звіту) 23.02.2018 

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 16000.00 

Текст аудиторського висновку (звіту)  

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

(Аудиторський висновок) 

щодо рiчної фiнансової звiтностi  

Приватного акцiонерного товариства 

«АВТОАЛЬЯНС – ХХI СТОРIЧЧЯ»  

станом на 31 грудня 2017 року 

 

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 

Акцiонерам та Керiвництву  

Приватного акцiонерного товариства 

«АВТОАЛЬЯНС – ХХI СТОРIЧЧЯ»  

 

 

Думка iз застереженням 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОАЛЬЯНС - ХХI 

СТОРIЧЧЯ» (надалi по тексту «Компанiя»), що складається з Балансу (Звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 2017 

року, Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд), Звiту про змiни у власному капiталi, Звiту про рух 

грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, та Примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий 

виклад значущих облiкових полiтик. 

На нашу думку, за винятком питань, описаних в роздiлi «Основа для думки iз застереженням» нашого звiту, фiнансова 

звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Компанiї на 31 грудня 2017 

року, її фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). 

Основа для думки iз застереженням 

Iнформацiя в окремих роздiлах примiток до фiнансової звiтностi розкрита не в повному обсязi, що не в повнiй мiрi 

вiдповiдає вимогам МСФЗ, а саме:  

- в Примiтцi 6.8 наведена iнформацiя про залишки нарахованого резерву сумнiвних боргiв, проте, згiдно з МСФЗ 7 

«Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї», не наведена iнформацiя про його рух; 

- в Примiтках 7.7 та 7.8 наведена iнформацiя про первiсну вартiсть, нараховану амортизацiю та рух нематерiальних 



активiв та основних засобiв, що знаходяться у складi непоточних активiв Компанiї, протягом 2017 року. Проте 

управлiнським персоналом не подана порiвняльна iнформацiя за попереднiй звiтний перiод за зазначеними статтями; 

- в Примiтцi 8.3.3 наведена iнформацiя щодо недисконтованих платежiв за фiнансовими зобов'язаннями Компанiї в 

розрiзi строкiв погашення за 2017 рiк станом на 31.12.2017 р. Проте управлiнським персоналом не подана порiвняльна 

iнформацiя за попереднiй звiтний перiод за зазначеними статтями; 

- в Примiтцi 8.4 наведена iнформацiя щодо виконання законодавчих вимог до розмiру капiталу та фiнансових 

спiввiдношень, що розраховуються на пiдставi величини капiталу, станом на 31.12.2017 р. Проте управлiнським 

персоналом Компанiї не розкрита зазначена iнформацiя для порiвняння за попереднiй звiтний перiод. 

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту видання 2015 року, прийнятих в якостi нацiональних 

стандартiв аудиту (далi за текстом - МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими МСА викладено в роздiлi 

«Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до 

Компанiї згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв, та 

етичними вимогами, застосованими в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки 

з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки iз застереженням. 

Ключовi питання аудиту 

Ключовi питання аудиту – це питання, що, на наше професiйне судження були значущими пiд час нашого аудиту 

фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядалися в контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в 

цiлому та при формуваннi думки щодо неї; при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. 

Крiм питань, викладених у роздiлi «Основа для думки iз застереженням», ми визначили, що немає iнших ключових 

питань, iнформацiю щодо яких слiд вiдобразити в нашому звiтi. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до 

застосованої концептуальної основи фiнансової звiтностi – Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) та за 

таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити 

складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 

При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Компанiї 

продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються 

безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi для бухгалтерського облiку, 

крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати пiдприємство чи припинити дiяльнiсть, або не 

має iнших реальних альтернатив цьому. 

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi 

Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого 

викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обґрунтована 

впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди 

виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 

вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на 

економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi. 

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм 

протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми: 

• Iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, 

розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що 

є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого 

викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може 

включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього 

контролю. 

• Отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, 

якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю. 

• Оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних 

розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 

• Доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть 

дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв,робимо висновок, чи 

iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть компанiї 

продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми 

повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, 

якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на 

аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити 

компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. 

• Оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттям iнформацiї, а також те, чи 

показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного 

вiдображення. 

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час 

проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього 



контролю, виявленi нами пiд час аудиту. 

Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi 

вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатись 

такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв. 

З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми 

визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є 

ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в своєму звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи 

регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми 

визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення 

можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi. 

Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних вимог 

Цей роздiл складений з урахуванням Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї про результати 

дiяльностi iнститутiв спiльного iнвестування (пайових та корпоративних iнвестицiйних фондiв) та компанiї з 

управлiння активами, затверджених Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 

11.06.2013 року №991 

ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО КОМПАНIЮ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ (КУА)  

- повне найменування : Приватне акцiонерне товариство «АВТОАЛЬЯНС – ХХI СТОРIЧЧЯ» 

- код за ЄДРПОУ : 31282328 

- осн. вид дiяльностi за КВЕД: 66.30 Управлiння фондами; 

64.30 Трасти, фонди та подiбнi фiнансовi суб’єкти; 

66.29 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування та пенсiйного 

забезпечення 

- серiя, номер, дата видачi та термiн чинностi лiцензiї на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв - 

дiяльностi з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв : 

Лiцензiя; видана НКЦПФР 22.12.2015 р. згiдно з її Рiшенням №2107 вiд 15.12.2015 р. , строк дiї лiцензiї з 22.12.2015 р. 

необмежений, на професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з управлiння активами iнституцiйних 

iнвесторiв (дiяльнiсть з управлiння активами) 

 

- мiсцезнаходження : 04116 м. Київ, Шевченкiвський район вул. Старокиївська, 10 

- перелiк iнституцiйних iнвесторiв, активи яких перебувають в управлiннi КУА:  

ПАТ «ЗНКIФ «Автоальянс-нерухомiсть» 

ПАТ «ЗНКIФ «Старокиївська нерухомiсть»  

ПIДIФ «Автоальянс-Портфолiо» (26.02.2015 р. прийнято рiшення Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Автоальянс 

– ХХI сторiччя» про лiквiдацiю)  

- перелiк недержавних пенсiйних фондiв, активи яких перебувають в управлiннi КУА: 

ВНПФ «Iнiцiатива» (до 31.07.2017р.) 

ВIДПОВIДНIСТЬ РОЗМIРУ СТАТУТНОГО ТА ВЛАСНОГО КАПIТАЛУ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА 

УКРАЇНИ  

Статутний капiтал Компанiї згiдно Статуту в редакцiї, затвердженiй протоколом № 2 Загальних зборiв акцiонерiв вiд 

30.06.2015 р., зареєстрованiй Шевченкiвською районною держадмiнiстрацiєю м. Києва 14.07.2015 р. за № 1 074 105 

0029 001495, становить 15 357 310,00 грн. 

В ходi аудиту встановлено, що Статутний капiтал ПрАТ «Автоальянс-ХХI Сторiччя» станом на 31.12.2017р. 

сплачений повнiстю грошовими коштами у встановленi законодавством термiни в загальнiй сумi 15 357 310,00 грн. 

Розмiр фактично сформованого Статутного капiталу Компанiї вiдповiдає вимогам Закону «Про iнститути спiльного 

iнвестування» № 5080-VI вiд 15.07.2012 р. i станом на 31.12.2017р., як вбачається, є не менше нiж 7 000 000 грн.  

Висновок 

Отже, розмiр повнiстю сплаченого грошовими коштами Статутного капiталу ПрАТ «Автоальянс-ХХI Сторiччя» 

станом на 31.12.2017 р. вiдповiдає вимогам законодавства України та пiдтверджується в сумi 15 357,3 тис. грн. 

Розмiр власного капiталу Компанiї згiдно фiнансової звiтностi станом на 31.12.2017 р. становить 13 028 тис. грн. та 

складається з : 

- статутного капiталу в сумi 15 357 тис. грн. 

- додаткового капiталу в сумi 25 тис. грн. 

- резервного капiталу в сумi 89 тис. грн. 

- нерозподiлених прибуткiв (непокритих збиткiв) в сумi (2443) тис. грн. 

Мiнiмальний розмiр власного капiталу ПрАТ «АВТОАЛЬЯНС – ХХI СТОРIЧЧЯ» вiдповiдно до Закону «Про 

iнститути спiльного iнвестування» № 5080-VI вiд 15.07.2012 р., повинен становити не менше 7 000 тис. грн. 

Висновок 

Отже, розмiр власного капiталу ПрАТ «АВТОАЛЬЯНС – ХХI СТОРIЧЧЯ» станом на 31.12.2017 р. вiдповiдає вимогам 

законодавства України та є бiльшим встановленого мiнiмального розмiру. 

 

НФОРМАЦIЇ ПРО АКТИВИ, ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА ЧИСТИЙ ПРИБУТОК (ЗБИТОК)  

АКТИВИ 

Основнi засоби, нематерiальнi активи 



Матерiально-технiчну базу Компанiї становлять власнi основнi засоби та нематерiальнi активи, оцiнка яких в облiку й 

звiтностi достовiрна.  

Бухгалтерський облiк, класифiкацiя, визнання, оцiнка й розкриття iнформацiї про основнi засоби й нематерiальнi 

активи здiйснюється Компанiєю вiдповiдно до МСБО 16 «Основнi засоби» та МСБО 38 «Нематерiальнi активи».  

До складу основних засобiв Компанiї входить здебiльше офiсне обладнання.  

У складi нематерiальних активiв враховуються лiцензiї та програмне забезпечення. 

Для нарахування амортизацiї основних засобiв й нематерiальних активiв в бухгалтерському облiку Компанiєю 

застосовувався, згiдно обраної облiкової полiтики, прямолiнiйний метод. 

За даними бухгалтерського облiку станом на 31.12.2016 р.: 

• балансова вартiсть основних засобiв становила 1 тис. грн. 

• балансова вартiсть нематерiальних активiв становила 3 тис. грн. 

Протягом 2017 року змiни у вартостi основних засобiв вiдбувались в результатi нарахування амортизацiї в загальнiй 

сумi 1 тис.  

Протягом 2017 року змiни у вартостi нематерiальних активiв не вiдбувались.  

Отже, за даними бухгалтерського облiку станом на 31.12.2017 р.: 

• балансова вартiсть основних засобiв становить 0 тис. грн. 

• балансова вартiсть нематерiальних активiв становить 3 тис. грн. 

Поточна дебiторська заборгованiсть 

Поточна дебiторська заборгованiсть вiдображається Компанiєю з урахуванням МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти: 

подання» та 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка». 

В ходi вибiркової перевiрки сум дебiторської заборгованостi встановлено їх пiдтвердження актами звiрок та 

вiдповiдними первинними документами.  

За даними бухгалтерського облiку Компанiї станом на 31.12.2016 р. загальна сума дебiторської заборгованостi 

становила 4 173 тис. грн. i складалась з: 

• торгiвельної дебiторської заборгованостi - 286 тис. грн. 

• авансiв виданих – 24 тис. грн. 

• iншої поточної дебiторської заборгованостi – 4 956 тис. грн. 

• резерв пiд зменшення корисностi – (1 093) тис. грн.  

Протягом 2017 року змiни вiдбувались у зв’язку зi здiйсненням звичайної поточної дiяльностi (нарахувань, здiйснення 

платежiв, а також нарахування резерву пiд зменшення корисностi). 

За даними бухгалтерського облiку Компанiї станом на 31.12.2017 р. загальна сума поточної дебiторської 

заборгованостi, що вiдображена у фiнансовiй звiтностi, становить 10 418 тис. грн., i складається iз :  

• торгiвельної дебiторської заборгованостi - 276 тис. грн. 

• авансiв виданих – 8 тис. грн. 

• iншої поточної дебiторської заборгованостi – 12 319 тис. грн. 

• резерв пiд зменшення корисностi – (2 185) тис. грн.  

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Всi грошовi кошти Компанiї знаходяться в банкiвських установах з кредитним рейтингом iнвестицiйного рiвня. 

За даними бухгалтерського облiку Компанiї, станом на 31.12.2016 р. загальна сума залишку грошових коштiв та їх 

еквiвалентiв становила 1 тис. грн.  

Протягом 2017 року змiни вiдбувались у зв’язку зi здiйсненням звичайної поточної дiяльностi (отримання оплат та 

здiйснення платежiв). 

За даними бухгалтерського облiку Компанiї, станом на 31.12.2017 р. загальна сума залишку грошових коштiв та їх 

еквiвалентiв становила 1 тис. грн.  

Змiни активiв, якi вiдбулися порiвняно з попереднiм перiодом,  

вiдображенi в таблицi нижче: 

тис. грн. 

Активи Сума активу станом на 01.01.2017 р. 

Сума активу станом на 31.12.2017 р. 

Змiна активу порiвняно з попереднiм перiодом Причина змiни 

Нематерiальнi активи 3 3 - -  

Основнi засоби 1 0 - 1 Зменшення в результатi нарахування амортизацiї 

Поточна дебiторська заборгованiсть 4 173 10 418 + 6 245 Збiльшення в результатi виникнення нової поточної 

заборгованостi  

Iнвестицiї, утримуванi для продажу 8 158 2 617 - 5 541 Зменшення в результатi продажу частини цiнних паперiв 

Грошi та їх еквiваленти 1 1 - - 

 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ i ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Класифiкацiя, облiк та оцiнка кредиторської заборгованостi здiйснюється Компанiєю з урахуванням МСБО 39 

«Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка». 

За даними бухгалтерського облiку Компанiї станом на 31.12.2016 р. загальна сума поточних зобов’язань та 

забезпечень становила 54 тис. грн. i складалась з: 



• торгiвельної кредиторської заборгованостi – 14 тис. грн.  

• кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом – 6 тис. грн. 

• заборгованостi по зарплатi та соцiальних внесках – 33 тис. грн.  

• поточнi забезпечення – 12 тис. грн. (резерв вiдпусток) 

• iншi поточнi зобов’язання – 1 тис. грн.  

Протягом 2017 року змiни вiдбувались у зв’язку зi здiйсненням звичайної поточної дiяльностi (нарахувань та сплати).  

За даними бухгалтерського облiку Компанiї станом на 31.12.2017 р. загальна сума поточних зобов’язань та 

забезпечень становить 9 тис. грн. i складається з поточних забезпечень – 9 тис. грн. (резерв вiдпусток). 

Змiни зобов'язань i забезпечень, якi вiдбулися порiвняно з попереднiм перiодом, вiдображенi в таблицi нижче:  

тис. грн. 

Стаття Сума зобов’язань/ забезпечень станом на 01.01.2017 р. Сума зобов’язань / забезпечень станом на 31.12.2017 р. 

Змiна зобов’язань / забезпечень порiвняно з попереднiм перiодом Причина змiни 

Торгiвельна кредиторська заборгованiсть 14 0 -14 Зменшення в результатi погашення  

Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 6 0 -6 Зменшення в результатi погашення 

Заборгованiсть по зарплатi та соцiальних внесках 33 0 -33 Зменшення в результатi погашення 

Поточнi забезпечення 12 9 -3 Нарахування резерву вiдпусток 

Iншi поточнi зобов’язання 1 0 - 1 Погашення Компанiєю поточних заборгованостей  

 

ЧИСТИЙ ПРИБУТОК (ЗБИТОК) 

Основним узагальнюючим показником фiнансових результатiв господарської дiяльностi Компанiї є прибуток або 

збиток. Прибутком Компанiї, пiсля покриття матерiальних та прирiвняних до них витрат, перерахування податкiв до 

державного бюджету та сплати iнших обов’язкових вiдрахувань, згiдно з чинним законодавством самостiйно 

розпоряджається Компанiя в особi Загальних зборiв учасникiв та уповноважених ними органiв. 

За перiод 01.01.2016 р. – 31.12.2016 р. фiнансовим результатом дiяльностi Компанiї був збиток в сумi 712 тис. грн. 

За перiод 01.01.2017 р. – 31.12.2017 р. фiнансовим результатом дiяльностi Компанiї є прибуток в сумi 758 тис. грн.  

Аналiз фiнансових результатiв Компанiї за 2017 рiк порiвняно з попереднiм перiодом свiдчить про те, що основними 

факторами, якi вплинули на розмiр чистого прибутку в сумi 758 тис. грн. за результатами 2017 року порiвняно з 

розмiром чистого збитку в сумi 712 тис. грн. за аналогiчний перiод попереднього року є збiльшення доходiв вiд 

операцiй з реалiзацiї цiнних паперiв. 

ФОРМУВАННЯ ТА СПЛАТА СТАТУТНОГО КАПIТАЛУ 

Згiдно iз статтею 4 Установчого договору про створення та дiяльнiсть АТ «Автоальянс- ХХI сторiччя» вiд 07 червня 

2000 р. (Протокол №2) та статтею 3 (п.3.1.) Статуту АТ, затвердженого Установчими зборами ВАТ «Автоальянс-ХХI 

сторiччя» вiд 30 листопада 2000 року (Протокол № 3) Статутний капiтал ВАТ на дату заснування становив 2 000 

000,00 грн., подiлених на 200 000 тис. простих iменних акцiй. Номiнальна вартiсть однiєї акцiї 10 грн.  

Згiдно iз ст.4 Установчого договору частка засновникiв у статутному капiталу становила 25%. 

Засновники: ПрАТ (ВАТ) «Автоальянс - ХХI сторiччя» були 2 юридичнi особи (ЗАТ «Фiнансова компанiя 

«Автоальянс – iнвест», частка у статутному капiталi – 12,5% та ТОВ «Фенiкс, К» , частка у статутному капiталi – 

12,5%) 

Решта акцiй придбана акцiонерами за вiдкритою пiдпискою на акцiї. Форма випуску акцiй – бездокументарна. Оплата 

акцiй першої емiсiї здiйснено до державної реєстрацiї АТ - у перiод з червня 2000 року до Установчих зборiв. 

30.11.2000 р. сформовано 30% статутного капiталу АТ, тобто витримана умова реєстрацiї АТ. Оплата акцiй 

акцiонерами АТ здiйснена у встановлений термiн – протягом одного року пiсля дати державної реєстрацiї АТ. 

Статутний капiтал згiдно Статуту в редакцiї, затвердженiй протоколом № 2 Загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.06.2015 

р., зареєстрованiй Шевченкiвською районною держадмiнiстрацiєю м. Києва 14.07.2015 р. за № 1 074 105 0029 001495, 

становить 15 357 310 грн. та розподiлений на 1 535 731 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 10 грн. кожна.  

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй першої емiсiї видане Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, 

реєстрацiйний № свiдоцтва 123/1/01, дата реєстрацiї – 14 березня 2001 р.  

Вказане Свiдоцтво втратило чиннiсть в момент одержання Свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй на суму 15 357 310 

грн. (1 535 700 акцiй) 15.02.2007 р. Реєстрацiйний № 78/1/07. 

 

Данi про змiни розмiру статутного капiталу 

Дата Розмiр внеску до статутного капiталу 

(грн.) Прийняття рiшення Загальними зборами акцiонерiв Реєстрацiя 

у РДА  

Форма оплати акцiй 

30.11.2000 2 000 000 30.11.2000 р. Протокол № 3 

Формування початкового статутного капiталу ВАТ 06.02.2001р. 

Реєстрацiйний № 13258 Внески грошовими коштами та у виглядi основних засобiв та цiнних паперiв 

22.03.2002 2 400 000 22.03.2002 р.  

Протокол № 4 

Реiнвестування дивiдендiв 29.04.2002 р. 

Погашення заборгованостi по внесках до статутного капiталу пiд час додаткової емiсiї у 2002 роцi здiйснювалось 

грошовими коштами - шляхом реiнвестування дивiдендiв акцiонерами ВАТ 



07.02.2003 2 500 000 24.12.2002 р. Протокол № 21  

та 07.02.2003 р. Протокол № 5 

Реорганiзацiя шляхом приєднання 

частини активiв ЗАТ IФ «Автоальянс – портфолiо» 02.06.2003 р. 

Реєстрацiйний 

№ 15940  

Збiльшення статутного капiталу у 2003 роцi вiдбулось внаслiдок приєднання частини активiв ЗАТ IФ «Автоальянс – 

портфолiо» 

27.01.2004 5 000 000 27.01.2004 р. Протокол № 8 

Додаткова пiдписка на акцiї 03.2004 р.  

Реєстрац.  

№ 13258 Грошовими коштами 

05.07.2006 15 357 310 25.07.2006 р. Протокол № 14 

Додаткова пiдписка на акцiї 19.10.2006 р. № запису 1 074 105 0004 001495 Грошовими коштами 

Номiнальна вартiсть однiєї акцiї пiд час вказаних змiн статутного капiталу не змiнювалась i становила 10,00 грн. 

Станом на 31.12.2017 р. оголошений ПрАТ «Автоальянс-XXI сторiччя» статутний капiтал у сумi 15 357 310,00 грн. 

сформований у повному розмiрi.  

Власниками акцiй ПрАТ «Автоальянс-XXI сторiччя» станом на кiнець дня 31.12.2017 р. були:  

№ № з/п Назва юридичної 

(фiзичної) особи Кiл-ть 

акцiй 

(шт.) Номiнальна вартiсть акцiї 

(грн.) Загальна 

вартiсть акцiй  

(грн.) Вiдсоток у статутному капiталi 

(%) 

1 2 3 4 5 6 

1 Мелiченко Євген Iванович 12 10,00 120,00 0,000781 

2 Москвiн Сергiй Олександрович 120 10,00 1 200,00 0,007813 

3 Отченаш Анатолiй Антонович 153420 10,00 1 534 200,00 9,990030 

4 Васильєв Вадим Валерiйович 240 10,00 2 400,00 0,015627 

5 Тараненко Дмитро Григорович 60 10,00 600,00 0,003906 

6 Отченаш Валерiя Анатолiївна 153420 10,00 1 534 200,00 9,990030 

7 Отченаш Катерина Георгiївна 140 739 10,00 1 407 390?00 9,164300 

8 ПрАТ ФК «Автоальянс-Iнвест» 643961 10,00 6 439 609,88 41,931887 

9 ПрАТ «ТУРБОТА» 136 919 10,00 1 369 189,88 8,915558 

10 ТОВ «Фенiкс, К» 153420 10.00 1 534 200,00 9,990030 

11 ТОВ «Київська консалтингова група» 153420 10,00 1 534 200,00 9,990030 

Всього 1535731 15 357 310,00 100,00 

Як вбачається з викладеного вище, заборгованостi акцiонерiв перед Компанiєю по внесках до Статутного капiталу не 

має.  

Таким чином, Статутний капiтал Компанiї станом на 31.12.2017 р. пiдтверджується в зареєстрованiй сумi 15 357 тис. 

грн. 

 

ВIДПОВIДНIСТЬ РЕЗЕРВНОГО ФОНДУ УСТАНОВЧИМ ДОКУМЕНТАМ 

Згiдно п. 2 ст. 63 Закону «Про iнститути спiльного iнвестування» № 5080-VI вiд 05.07.2012 р. у компанiї з управлiння 

активами створюється резервний фонд у розмiрi, визначеному установчими документами, але не меншому як 25 

вiдсоткiв статутного капiталу. Розмiр щорiчних вiдрахувань до резервного фонду визначається установчими 

документами компанiї з управлiння активами, але не може бути меншим 5 вiдсоткiв суми чистого прибутку. Кошти 

резервного фонду використовуються в порядку, визначеному Комiсiєю. 

Таким чином, Компанiя повинна створити резервний фонд в сумi не менше 3 839 тис. грн. 

За даними бухгалтерського облiку у 2017 роцi Компанiєю не створювався резервний капiтал оскiльки за результатами 

2016 року отриманi збитки. Станом на 31.12.2017 року його загальна сума склала 89 тис. грн. та вiдображена у 

фiнансовiй звiтностi. 

ДОТРИМАННЯ ВИМОГ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТIВ КОМIСIЇ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО 

РИНКУ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ТА РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ КОМПАНIЯМИ З 

УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ, ЯКI ЗДIЙСНЮЮТЬ УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ IНСТИТУЦIЙНИХ IНВЕСТОРIВ 

(IСI) ТА/АБО НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСIЙНИХ ФОНДIВ (НПФ) 

Порядок складання та розкриття iнформацiї компанiєю з управлiння активами, якi здiйснюють управлiння активами 

IСI та/або НПФ регулюється Положенням про порядок складання та розкриття iнформацiї компанiями з управлiння 

активами та особами, що здiйснюють управлiння активами недержавних пенсiйних фондiв, та подання вiдповiдних 

документiв до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, затвердженого рiшенням Нацiональної 

комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 02 жовтня 2012 року № 1343, iз змiнами та доповненнями. 



За результатами аудиторської перевiрки аудитор вважає, що отриманi аудиторськi докази є достатнiми i надають 

пiдстави для висловлення думки про те, що ПрАТ «Автоальянс-ХХI Сторiччя» протягом 2017 року дотримувалась 

вимог зазначеного вище Положення № 1343 вiд 02 жовтня 2012 року, iз змiнами та доповненнями.  

НАЯВНIСТЬ ТА ВIДПОВIДНIСТЬ СИСТЕМИ ВНУТРIШНЬОГО АУДИТУ (КОНТРОЛЮ), НЕОБХIДНОЇ ДЛЯ 

СКЛАДАННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI, ЯКА НЕ МIСТИТЬ СУТТЄВИХ ВИКРИВЛЕНЬ УНАСЛIДОК 

ШАХРАЙСТВА АБО ПОМИЛКИ 

Порядок та особливостi створення i органiзацiї роботи пiдроздiлу або окремої посадової особи для проведення 

внутрiшнього аудиту (контролю) регламентує Положення про особливостi органiзацiї та проведення внутрiшнього 

аудиту (контролю) в професiйних учасниках фондового ринку, затверджене Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку вiд 19.07.2012 р. № 996.  

Статутом Компанiї передбачено створення служби внутрiшнього аудиту, дiяльнiсть якої здiйснюється на пiдставi 

Положення про службу внутрiшнього аудиту (контролю). 

В ходi аудиту з’ясовано, що Компанiєю: 

• Рiшенням Наглядової ради вiд 17.06.2014 р. затверджене Положення про службу внутрiшнього аудиту (контролю); 

• затверджено Посадову iнструкцiю внутрiшнього аудитора; 

• Рiшенням Наглядової Ради вiд 02.01.2013 р. на посаду внутрiшнього аудитора призначена окрема посадова особа 

Компанiї.  

Службою внутрiшнього аудиту (контролю) Компанiї складений Звiт про її роботу в 2017 роцi.  

Висновок 

За результатами виконаних процедур перевiрки стану внутрiшнього аудиту можна зробити висновок, що прийнята та 

функцiонуюча система внутрiшнього аудиту вiдповiдає вимогам чинного законодавства та Статуту, наведена у 

рiчному Звiтi про результати її дiяльностi, в повнiй мiрi та достовiрно розкриває фактичний стан про надiйнiсть i 

ефективнiсть систем, процесiв, операцiй поточної дiяльностi Компанiї. 

СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛIННЯ  

Формування складу органiв корпоративного управлiння Компанiї, здiйснюється вiдповiдно до Статуту в редакцiї, 

затвердженiй протоколом № 2 Загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.06.2015 р., зареєстрованiй Шевченкiвською 

районною держадмiнiстрацiєю м. Києва 14.07.2015 р. за № 1 074 105 0029 001495.  

Протягом звiтного року в Компанiї функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння:  

- Загальнi збори учасникiв;  

- Директор Компанiї.  

Порядок формування та кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає Статуту 

Компанiї.  

Протягом звiтного року Директор Компанiї здiйснював поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю в 

межах повноважень, встановлених Статутом.  

Змiни посадових осiб Компанiї, в тому числi директора, протягом звiтного року не вiдбувалось.  

Компанiя, як компанiя з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв, проводить свою дiяльнiсть з урахуванням 

особливостей, визначених її Статутом, Внутрiшнiм положенням про професiйну дiяльнiсть з управлiння активами 

iнститутiв спiльного iнвестування, iншими внутрiшнiми нормативними документами та чинним законодавством 

України.  

Наявнiсть та функцiонування корпоративного управлiння пiдтверджується: 

– статутними документами; 

– протоколами зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та звiтами Ревiзора 

– Положеннями Про загальнi збори акцiонерiв, Про Наглядову раду, Про Виконавчий орган (Дирекцiю), Про порядок 

придбання та Про вiдчуження акцiй; Про службу внутрiшнього аудиту (контролю), Про професiйну дiяльнiсть та 

управлiння активами IСI, Про органiзацiю системи управлiння ризиками 

– iснуванням органiв, а саме: Загальних зборiв, Наглядової ради, Дирекцiї, Ревiзора, внутрiшнього аудитора; 

– наявнiстю iнформацiї про дiяльнiсть Компанiї i її фiнансовi результати, яка затверджуються щорiчно Ревiзором й 

аудиторською фiрмою, та розповсюджуються на Загальних зборах акцiонерiв з розмiщенням у ЗМI та мережi 

Iнтернет;  

– iншими документами, пов’язаними з фiнансово-господарською дiяльнiстю. 

За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння можна зробити висновок, що 

прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння в Компанiї вiдповiдає вимогам дiючого законодавства 

i вимогам Статуту. ПрАТ «Автоальянс-ХХI Сторiччя» дотримується затверджених процедур та правил власної 

корпоративної поведiнки. 

ПОВ’ЯЗАНI ОСОБИ КОМПАНIЇ 

Iнформацiя щодо пов’язаних осiб, якi були встановленi аудитором в процесi виконання процедур аудиту фiнансової 

звiтностi ПрАТ «Автоальянс – ХХI Сторiччя» за 2017 рiк, наведена в таблицi нижче: 

Група № запису Повна назва юр. особи власника (акцiонера, учасника) 

Компанiї чи П.I.Б фiз. особи – власника (акцiонера, учасника) та посадової особи Компанiї 

Частка в  

Статутному капiталi Компанiї (бiльше 5 %),  

% 

1 2 3 4 



А Учасники Компанiї – фiзичнi та юридичнi особи  

1 1 фiзична особа 9,990030 

2 2 фiзична особа 9,990030 

3 3 фiзична особа 9,164300 

4 1 юридична особа 41,931887 

Б Керiвники – фiзична особа  

5 4 фiзична особа – директор Компанiї 0 

6 5 фiзична особа - керiвник юридичної особи, що є акцiонером Компанiї 0 

С Iншi 

7 ПАТ «ЗНКIФ «Автоальянс-нерухомiсть» 0 % 

8 ПАТ «ЗНКIФ «Старокиївська нерухомiсть» 0 % 

9 ВНПФ «Iнiцiатива» (до 31.07.2017р.) 0 % 

Витрат, визнаних протягом перiоду щодо безнадiйних або сумнiвних боргiв пов'язаних сторiн у звiтному роцi не було.  

Умови ведення господарської дiяльностi iз пов’язаними сторонами визначаються на основi умов, характерних для 

кожного договору або операцiї.  

В ходi перевiрки аудитори не виявили ознак iснування вiдносин та операцiй з пов’язаними сторонами, що виходять за 

межi нормальної дiяльностi Компанiї, якi управлiнський персонал ранiше не iдентифiкував або не розкривав аудитору.  

ПОДIЇ ПIСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ 

Подiї, якi вiдбуваються вiд дати балансу до дати затвердження фiнансових звiтiв, за прийнятою концептуальною 

основою, вiдносяться до подiй пiсля дати балансу. Облiковою полiтикою встановлено, що Компанiя коригує суми, 

визначенi у фiнансовому звiтi для вiдображення подiй, якi є коригуючими у вiдповiдностi до вимог МСФЗ. Компанiя 

розкриває iнформацiю про суттєву категорiю подiй, якi не є коригуючими, якщо не розкриття iнформацiї може 

вплинути на економiчнi рiшення користувачiв, прийнятi на основi фiнансових звiтiв.  

Фiнансова звiтнiсть Компанiї не була скоригована через вiдсутнiсть коригуючих подiй.  

Аудиторами не виявлено нiяких подiй пiсля дати балансу, якi є суттєвими i якi можуть впливати на економiчнi 

рiшення користувачiв щодо Компанiї (наприклад, оголошення плану про припинення дiяльностi, iстотнi придбання 

активiв, оголошення про значну реструктуризацiю, прийняття значних або непередбачених зобов’язань, початок 

великого судового процесу).  

Аудитори не виявили подiй пiсля дати балансу, якi не були вiдображенi у фiнансовiй звiтностi за 2017 рiк, проте 

можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан Компанiї.  

Керуючись Мiжнародним стандартом аудиту 560 «Подальшi подiї» аудитор не несе вiдповiдальностi за здiйснення 

процедур або запитiв стосовно фiнансових звiтiв пiсля дати Аудиторського висновку. Протягом перiоду, починаючи з 

дати надання звiту незалежних аудиторiв до дати оприлюднення фiнансових звiтiв, вiдповiдальнiсть за iнформування 

аудитора про факти, якi можуть вплинути на фiнансовi звiти, несе управлiнський персонал Компанiї.  

IНФОРМАЦIЯ ПРО СТУПIНЬ РИЗИКУ КУА,  

НАВЕДЕНА НА ОСНОВI АНАЛIЗУ РЕЗУЛЬТАТIВ ПРУДЕНЦIЙНИХ ПОКАЗНИКIВ ДIЯЛЬНОСТI КУА 

Порядок розрахунку обов’язкових до виконання пруденцiйних нормативiв та порядок нагляду Нацiональною комiсiєю 

з цiнних паперiв та фондового ринку (НКЦПФР) за їх дотриманням юридичними особами, що провадять дiяльнiсть з 

управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв (дiяльнiсть з управлiння активами) - компанiями з управлiння активами 

(Компанiя) та особами, якi провадять дiяльнiсть з управлiння пенсiйними активами (Особа) встановлює Положення 

щодо пруденцiйних нормативiв професiйної дiяльностi на фондовому ринку та вимог до системи управлiння 

ризиками, яке затверджене Рiшенням НКЦПФР вiд 01.10.2015р. № 1597 (iз змiнами та доповненнями). 

Система управлiння ризиками Компанiї створена та протягом 2017 року функцiонувала на пiдставi нової редакцiї 

Положення про органiзацiю системи управлiння ризиками, затвердженого рiшенням рiшенням Наглядової ради вiд 

22.01.2016 р.  

Iнформацiя щодо визначення пруденцiйних нормативiв, що застосовуються до Компанiї, якi були встановленi 

аудитором в процесi виконання процедур аудиту фiнансової звiтностi ПрАТ «Автоальянс – ХХI Сторiччя», наведена в 

таблицi нижче: 

Показник: Значення на 31.12.2017 Значення на 31.12.2016 Нормативне значення  

Розмiр власних коштiв 9 804 тис. грн. 6 628 тис. грн. не менше 3500000 грн. 

Норматив достатностi власних коштiв 68,4977 53,9117 > = 0,5 

Коефiцiєнт покриття операцiйного ризику 412,6600 207.9814 > = 0,5 

Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi 0,9991 0,9947 > = 0,5 

Висновки: 

Як вбачається з даних в таблицi вище, значення пруденцiйних нормативiв, що застосовуються до Компанiї згiдно 

Положення щодо пруденцiйних нормативiв професiйної дiяльностi на фондовому ринку та вимог до системи 

управлiння ризиками, яке затверджене Рiшенням НКЦПФР вiд 01.10.2015р. № 1597 (iз змiнами та доповненнями), 

перевищують встановленi норми та вказують на низькiй ступiнь ризику Компанiї. 

В ходi перевiрки аудитори виявили, що система управлiння ризиками ПрАТ «Автоальянс – ХХI сторiччя» створена та 

функцiонує.  

IНША ФIНАНСОВА IНФОРМАЦIЯ 

За пiдсумками 2017 року НКЦПФР (Комiсiєю) до Компанiї були застосованi наступнi санкцiї: 

- у виглядi попередження за порушення вимоги пункту 4 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї 



емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Комiсiї вiд 03.12.2013 № 2826, в частинi нерозмiщення на 

сторiнцi в мережi Iнтернет регулярної рiчної iнформацiї за 2016 рiк (Постанова № 4-ЦА-УП-Е вiд 11.01.2018 р. про 

накладення санкцiї за правопорушення на ринку цiнних паперiв); 

- у виглядi штрафу в розмiрi 2 000 грн. за порушення вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв, затвердженого рiшенням Комiсiї вiд 03.12.2013 № 2826, в частинi подання до Комiсiї недостовiрної 

регулярної рiчної iнформацiї, а саме: невiрно визначений звiтний перiод (Постанова № 5-ЦА-УП-Е вiд 11.01.2018 р. 

про накладення санкцiї за правопорушення на ринку цiнних паперiв); 

- у виглядi штрафу в розмiрi 2 000 грн. за порушення вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв, затвердженого рiшенням Комiсiї вiд 03.12.2013 № 2826, в частинi подання до Комiсiї недостовiрної 

регулярної рiчної iнформацiї, а саме: невiрно визначений звiтний перiод (Постанова № 6-ЦА-УП-Е вiд 11.01.2018 р. 

про накладення санкцiї за правопорушення на ринку цiнних паперiв). 

 

Iншi елементи 

ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ 

Повна найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АУДИТОРСЬКА 

ФIРМА «БЛИСКОР ГАРАНТ» 

Код за ЄДРПОУ 16463676 

Дата державної реєстрацiї 29.11.1993 р. 

Свiдоцтво АПУ Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 0218, виданого згiдно з 

рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.01.2001 р. за № 98, дiя якого подовжена до 24.09.2020 р. рiшенням 

Аудиторської палати України № 315/3 вiд 24.09.2015 р. 

Свiдоцтво НКЦПФР 

Свiдоцтво Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi 

можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, реєстрацiйний номер 

свiдоцтва 348 серiя та номер Свiдоцтва П 000348, строк дiї Свiдоцтва: з 29.01.2016 р. по 24.09.2020 р. 

Аудитори, що брали участь в аудитi Вавiлова Вiкторiя Валерiївна 

сертифiкат аудитора № 004056 серiї А,  

виданий згiдно з рiшенням Аудиторської палати України вiд 24.12.1999 р. за № 85, дiя якого подовжена до 24.12.2018 

р. рiшенням Аудиторської палати України № 281/2 вiд 31.10.2013 р. 

Мiсцезнаходження 01042, м. Київ, бульвар Марiї Приймаченко, 1/27 

 

ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ 

Дата та номер договору на проведення аудиту Договiр № 10-04/02-16 вiд 10.02.2016 р. 

Дата початку i дата закiнчення аудиту 19.01.2018 р. - 23.02.2018 р. 

 

Партнером завдання з аудиту,  

результатом якого є цей Звiт незалежного аудитора, є  

Генеральний директор В.В. Вавiлова 

Сертифiкат АПУ серiї А № 004056 вiд 24.12.1999 р.  

 

23 лютого 2018 року 

Київ, Україна 

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний 

контролюючий орган і мають відмітку у паспорті). 

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів. 



Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових  

1 2017 1 0 

2 2016 2 1 

3 2015 3 2 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу?  

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  

Акціонери   X 

Депозитарна установа  X 

Інше (запишіть): - Ні 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X  

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу?  

 Так Ні 

Підняттям карток   X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X  

Підняттям рук   X 

Інше (запишіть): Голосування з питань порядку деннго вiдбувалось бюлетнями 

(таємне голосування). 
Ні 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?  

 Так Ні 

Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X 



Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради  X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу  X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)  X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (запишіть): Позачерговi збори акцiонерiв у 2017 роцi не скликались. Ні 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

(так/ні)  
Ні 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і 

більше відсотків простих акцій товариства 
н/д 

Інше (зазначити) н/д 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх 

непроведення 
н/д 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 
н/д 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3 

членів наглядової ради - акціонерів 1 

членів наглядової ради - представників акціонерів 2 

членів наглядової ради - незалежних директорів 2 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 1 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 2 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 Так Ні 

Складу  X 

Організації  X 

Діяльності  X 

Інше (запишить) н/д 

 



н/д 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  
4 

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?  

 Так Ні 

Стратегічного планування  X  

Аудиторський  X  

З питань призначень і винагород   X 

Інвестиційний  X  

Інші (запишіть)  iншi комiтети не створено 

Інші (запишіть)  н/д 

 

н/д 

н/д 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні) 
Ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою   X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 

акцій  
X  

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди   X 

Інше (запишіть)  Винагорода членiв Наглядової 

ради є вiдсотком вiд чистого 

прибутку або збiльшення 

ринкової вартостi акцiй. 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 

товариства?  

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X  

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X  

Відсутність конфлікту інтересів  X  

Граничний вік  X  

Відсутні будь-які вимоги   X 

Інше (запишіть): Згiдно iз Статутом товариства, порядок обрання Голови X  



Наглядової ради та порядок виконання радою своїх функцiй визначається 

Положенням про Наглядову раду Товариства, яке затверджується Загальними 

зборами. Члени Наглядової ради не можуть бути членами виконавчого органу. 

Персональний склад Наглядової ради обирається Загальними зборами акцiонерiв. 

Змiни в ньому затверджуються Загальними зборами 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 

своїми правами та обов'язками?  

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства  
 X 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 

ознайомили з його правами та обов'язками  
 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту)  
 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було 

обрано нового члена  
X  

Інше (запишіть)  В звiтному роцi новий член 

Наглядової ради не обирався 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або 

введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено 

посаду ревізора / ні) 

так, введено 

посаду ревізора 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб; 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 

трьох років? 0 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 

кожного з цих питань?  

 

Загальні 

збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 

бюджету 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

ревізійної комісії 
Так Ні Ні Ні 



Визначення розміру винагороди для голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів виконавчого органу 
Так Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 

власних акцій  
Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  Ні Так Ні Ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні) Так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так 

 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X  

Положення про наглядову раду  X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X  

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про акції акціонерного товариства   X 

Положення про порядок розподілу прибутку   X 

Інше (запишіть):  Внутрiшнє положення про 

професiйну дiяльнiсть з 

управлiння активами iнститутiв 

спiльного iнвестування.Програма 

проведення фiнансового 

монiторингу. Положення про 

службу внутрiшного аудиту 

(контролю). Положення про 

органiзацiю системи управлiння 

ризиками. 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлення 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет-



загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві 

акціонера сторінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності  
Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу  

Ні Так Ні Ні Так 

Інформація про склад органів 

управління товариства  
Так Ні Ні Ні Так 

Статут та внутрішні 

документи  
Ні Ні Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення  
Ні Ні Так Так Так 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства  
Ні Ні Ні Ні Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі   X 

Менше ніж раз на рік   X 

Раз на рік  X  

Частіше ніж раз на рік   X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше (запишіть) Затвердження зовнiшнього 

аудитора проводить, вїдповiдно 

до Статуту, Наглядова рада 

товариства. 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 

(так/ні) Ні 

 

З якої причини було змінено аудитора?  

 Так Ні 



Не задовольняв професійний рівень   X 

Не задовольняли умови договору з аудитором   X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X 

Інше (запишіть)  В звiтному роцi змiна аудитора не 

проводилась 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році?  

 Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Наглядова рада  X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X  

Стороння компанія або сторонній консультант  X 

Перевірки не проводились  X 

Інше (запишіть) - 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

 Так Ні 

З власної ініціативи   X 

За дорученням загальних зборів   X 

За дорученням наглядової ради   X 

За зверненням виконавчого органу   X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X 

Інше (запишіть)  Перевiрка фiнансово-

господарської дiяльностi 

ревiзором не проводилась. 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 

наступних трьох років? 

 Так Ні 

Випуск акцій   X 

Випуск депозитарних розписок   X 

Випуск облігацій   X 

Кредити банків   X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X 

Інше (запишіть): -    



 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором   

Так, плануємо розпочати переговори   

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році   

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років   

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років   

Не визначились  X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні) Ні 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: н/д  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 

правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: -  

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року 

- 

Звіт про корпоративне управління* 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи. 

Товариство створюється з метою здiйснення пiдприємницької дiяльностi для одержання прибутку 

в iнтересах акцiонерiв Товариства, максимiзацiї добробуту акцiонерiв у виглядi зростання 

ринкової вартостi акцiй Товариства, а також отримання акцiонерами дивiдендiв. Дiяльнiсть 

товариства є управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв (iнститутiв спiльного iнвестування 

(пайових та корпоративних iнвестицiйних фондiв); -управлiння iпотечним покриттям; - випуск 

iнвестицiйних сертифiкатiв пайових iнвестицiйних фондiв; - розмiщення та викуп цiнних паперiв 

iнститутiв спiльного iнвестування; - надання аналiтичних та консультацiйних послуг з питань 

iнвестицiйної дiяльностi недержавного пенсiйного забезпечення та управлiння активами; - надання 

позик за рахунок активiв венчурних фондiв, що перебувають в управлiннi Товариства; - надання 

послуг iнвестицiйного консультанта; - здiйснення дiяльностi з адмiнiстрування пенсiйних фондiв; - 

iнша дiяльнiсть з управлiння активами не заборонена законодавством України.  

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за 

фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, 

місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність 

встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік. 



- ПрАТ Фондова компанiя "Автоальянс - iнвест", код за ЄДРПОУ 22926761, м. Київ, вул. 

Старокиївська, 10  

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та 

виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння 

шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг. 

Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу фiнансової установи 

внутрiшнiх правил, що призвели до заподiяння шкоди фiнансовiй установi або споживачам 

фiнансових послуг вiдсутнi. 

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до 

фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або 

про відсутність таких заходів. 

Заходи впливу, застосованi протягом року органами державної влади до фiнансової установи, у 

тому числi до членiв її наглядової ради та виконавчого органу товариства вiдсутнi. 

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 

характеристики або про відсутність такої системи. 

(1) усвiдомлене прийняття ризикiв - Компанiя повинна належним чином оцiнити та зважити 

можливi позитивнi та негативнi наслiдки вiд реалiзацiї ризику, усвiдомлено приймати рiшення про 

його прийняття або уникнення, враховуючи, що повне уникнення ризику може бути неможливим; 

(2) мiнiмiзацiя (оптимiзацiя) ризикiв - до складу портфелiв фондiв Компанiя повинна придбавати 

активи, рiвень ризику за якими найкраще пiддається мiнiмiзацiї або оптимiзацiї вiдповiдно до 

iнвестицiйної стратегiї кожного фонду, та прагнути до мiнiмiзацiї (оптимiзацiї) власних ризикiв; 

(3) iндивiдуальний пiдхiд - ризики окремих фондiв можуть бути спiльними або подiбними, але 

кожний фонд має свої особливостi, згiдно з якими Компанiя має приймати (мiнiмiзувати чи 

оптимiзувати) ризики у вiдповiднiй мiрi та окремо вiд iнших фондiв; можливi фiнансовi втрати за 

кожним видом ризику кожного фонду також мають бути оцiненi окремо i мають мiнiмiзуватися 

(нейтралiзуватися) iндивiдуально; (4) вiдповiднiсть стратегiям - рiшення Компанiї з прийняття 

ризику при управлiннi iнвестицiйними портфелями фондiв в управлiннi мають вiдповiдати 

iнвестицiйним стратегiям цих фондiв; (5) доцiльнiсть прийняття ризикiв - Компанiя повинна 

спiввiдносити рiвень ризику за операцiями з активами фондiв iз рiвнем їхньої потенцiйної 

(прогнозної) доходностi; очiкувана дохiднiсть iнвестицiйних iнструментiв має компенсувати 

прийнятий ризик за ними; (6) економiчнiсть - витрати Компанiї на управлiння ризиками, тобто 

мiнiмiзацiю (нейтралiзацiю) чи оптимiзацiю вiдповiдного ризику, не повиннi перевищувати суму 

можливих фiнансових збиткiв вiд його прийняття та/або реалiзацiї при найбiльш iмовiрному 

сценарiї настання ризикового випадку; (7) конкретнiсть - рiшення з прийняття ризику мають бути 

конкретними i чiткими для забезпечення однозначного їх трактування та виконання; (8) 

вiдповiднiсть капiталу Компанiї рiвню ризикiв - розмiр капiталу Компанiї повинен бути достатнiм 

для покриття ризикiв дiяльностi Компанiї; (9) адекватнiсть стимулiв - стимули для досягнення 

високої доходностi фондiв мають узгоджуватися з профiлем ризику кожного з фондiв вiдповiдно 

до iнвестицiйної стратегiї; (10) уникнення або передача надмiрних ризикiв - у певних випадках або 

щодо певних ризикiв, коли можливi негативнi наслiдки реалiзацiї ризику для Компанiї 

перевищують її фiнансовi можливостi, Компанiя повинна, за можливостi, уникати (вiдмовлятися 

вiд прийняття) або частково чи повнiстю передавати ризик.  

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи 

внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та 

консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку. 

Внутрiшнiм аудитором Компанiї складений Звiт, який вiдповiдає вимогам чинного законодавства 

та Статуту. У Звiтi наведена iнформацiя про результати дiяльностi служби внутрiшнього аудиту 

(контролю) в повнiй мiрi та достовiрно розкриває фактичний стан про надiйнiсть i ефективнiсть 



систем, процесiв, операцiй поточної дiяльностi Компанiї. Данi, зазначенi в Примiтках до рiчної 

фiнансової звiтностi (на кiнець звiтного перiоду), тис. грн.: 1. Нематерiальнi активи - 3; 2. Основнi 

засоби - 0; 3. Фiнансовi iнвестицiї - 2617; 4. Грошовi кошти - 1; 5. Запаси - 0; 6. Дебiторська 

заборгованiсть - 10418;  

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у 

статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність. 

Факти вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi розмiр, 

не вiдбувались.  

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що 

перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір. 

Купiвля-продаж активiв протягом року в обсязi, що перевищує встановлений у статутi розмiр, не 

вiдбувалась 

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї 

промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така 

інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність. 

Операцiї з пов'язаними особами здiйснювались, були короткостроковi виплати керiвнику компанiїї 

за рiк.  

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють 

державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту). 

Вимоги до аудиторського висновку, що подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку при розкриттi iнформацiї про результати дiяльностi iнститутiв спiльного 

iнвестування (пайових та корпоративних iнвестицiйних фондiв) та компанiї з управлiння 

активами, затверджених рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 

України № 991 вiд 11.06.2013 р. 

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, 

призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, 

найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові) 

Зовнiшнiй аудитор Наглядової ради товариства - аудитор товариства ,товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Блискор Гарант", код за ЄДРПОУ 16463676, 

мiсцезнаходження: м.Київ, бульвар Марiї Приймаченко, 1/27 

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 

загальний стаж аудиторської діяльності; 

Загальний стаж роботи зовнiшнього аудитора складає - 17 рокiв. 

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі; 

Кiлькiсть рокiв, протягом яких зовнiшнiй аудитор надає аудиторськi послуги складає - 4 роки. 

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року; 

Зовнiшнiй аудитор проводив аудиторську перевiрку фiнансово - господарської дiяльностi 

товариства. Iншi послуги не надавались 

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій 

внутрішнього аудитора; 

Випадкiв виникнення конфлiкту iнтересiв зовнiшнього аудитора або сумiщення виконання 

функцiй внутрiшнього аудитора протягом звiтного перiоду не виникало. 

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років; 

Протягом звiтного року змiна аудитора не вiдбувалась. 



стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та 

факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським 

висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових 

послуг. 

Стягнення, застосованi до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти 

подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена аудиторським висновком, 

виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг не 

проводились. 

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 

послуг, зокрема: 

наявність механізму розгляду скарг; 

Порядок i строки розгляду звернень клiєнтiв зазначенi у Внутрiшньому положеннi про професiйну 

дiяльнiсть з управлiння активами iнститутами спiльного iнвестування приватного акцiонерного 

товариства "Автоальянс - XXI сторiччя". 

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати 

скарги; 

Директор Отченаш Анатолiй Антонович. 

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових 

послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг); 

Протягом 2017 року скарг стосовно надання фiнансових послуг не було. 

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та 

результати їх розгляду. 

Позови до суду стосовно надання фiнансових послуг товариством протягом 2017 року не 

надходили. 

 

 

 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 

"Автоальянс - ХХI сторiччя" 
за ЄДРПОУ 31282328 

Територія  за КОАТУУ 8039100000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

 за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
 за КВЕД 66.30 

Середня кількість 

працівників 
7  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  

Адреса 04116 м. Київ, Старокиївська, 10  

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):   

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   

за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2017 р. 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 3 3  

первісна вартість 1001 74 74  

накопичена амортизація 1002 71 71  

Незавершені капітальні інвестиції 1005    

Основні засоби: 1010 1 0  

первісна вартість 1011 156 122  

знос 1012 155 122  

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0  

первісна вартість 1016 0 0  

знос 1017 0 0  

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0  

первісна вартість 1021 0 0  



накопичена амортизація 1022 0 0  

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030 

 

0 

 

0 
 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0  

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0  

Відстрочені податкові активи 1045 0 0  

Гудвіл 1050 0 0  

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0  

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 0 0  

Інші необоротні активи 1090 0 0  

Усього за розділом I 1095 4 3  

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 0 0  

Виробничі запаси 1101 0 0  

Незавершене виробництво 1102 0 0  

Готова продукція 1103 0 0  

Товари 1104 0 0  

Поточні біологічні активи 1110 0 0  

Депозити перестрахування 1115 0 0  

Векселі одержані 1120 0 0  

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 286 276  

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

24 

 

8 
 

з бюджетом 1135 0 0  

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0  

з нарахованих доходів 1140 0 0  

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0  

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 3863 10134  

Поточні фінансові інвестиції 1160 8158 2617  

Гроші та їх еквіваленти 1165 1 1  

Готівка 1166 0 0  

Рахунки в банках 1167 1 1  

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0  

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0  

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 
 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0  

резервах незароблених премій 1183 0 0  

інших страхових резервах 1184 0 0  



Інші оборотні активи 1190 0 0  

Усього за розділом II 1195 12332 13036  

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0  

Баланс 1300 12336 13039  

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 15357 15357  

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0  

Капітал у дооцінках 1405 0 0  

Додатковий капітал 1410 25 25  

Емісійний дохід 1411 0 0  

Накопичені курсові різниці 1412 0 0  

Резервний капітал 1415 89 89  

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -3201 -2443  

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( ) 

Інші резерви 1435 0 0  

Усього за розділом I 1495 12270 13028  

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0  

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0  

Довгострокові кредити банків 1510 0 0  

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0  

Довгострокові забезпечення 1520 0 2  

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 2  

Цільове фінансування 1525 0 0  

Благодійна допомога 1526 0 0  

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0  

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 

звітного періоду) 
1531 0 0  

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 

початок звітного періоду) 
1532 0 0  

резерв незароблених премій; (на початок звітного 

періоду) 
1533 0 0  

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0  

Інвестиційні контракти; 1535 0 0  

Призовий фонд 1540 0 0  



Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0  

Усього за розділом II 1595 0 2  

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0  

Векселі видані 1605 0 0  

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 0 0  

за товари, роботи, послуги 1615 14 0  

за розрахунками з бюджетом 1620 6 0  

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0  

за розрахунками зі страхування 1625 7 0  

за розрахунками з оплати праці 1630 26 0  

за одержаними авансами 1635 0 0  

за розрахунками з учасниками 1640 0 0  

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0  

за страховою діяльністю 1650 0 0  

Поточні забезпечення 1660 12 9  

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0  

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0  

Інші поточні зобов’язання 1690 1 0  

Усього за розділом IІІ 1695 66 9  

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 0 0  

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800 0 0  

Баланс 1900 12336 13039  

 

Примітки н/д 

Керівник Отченаш А.А.  

Головний бухгалтер Петрук Ю.В. 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 

"Автоальянс - ХХI сторiччя" 
за ЄДРПОУ 31282328 

 (найменування)   

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 12 місяців 2017 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 51 83 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2050 ( 0 ) ( 0 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 

 прибуток 

 

2090 

 

51 

 

83 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 34 22 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 15 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 486 ) ( 572 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 1111 ) ( 1093 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 2182 ( 0 ) ( 0 ) 



сільськогосподарської продукції 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 

 прибуток 

 

2190 

 

0 

 

0 

 збиток 2195 ( 1512 ) ( 1560 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 

Інші доходи 2240 2270 848 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 

 прибуток 

 

2290 

 

758 

 

0 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 712 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 

 прибуток 

 

2350 

 

758 

 

0 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 712 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 758 -712 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 1 0 

Витрати на оплату праці 2505 295 354 

Відрахування на соціальні заходи 2510 71 80 

Амортизація 2515 0 1 



Інші операційні витрати 2520 1230 1230 

Разом 2550 1597 1665 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки н/д 

Керівник Отченаш А. А. 

Головний бухгалтер Петрук Ю. В. 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 

"Автоальянс - ХХI сторiччя" 
за ЄДРПОУ 31282328 

 (найменування)   

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 12 місяців 2017 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

3000 

 

61 

 

163 

Повернення податків і зборів 3005 2 9 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 21 29 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 115 ) 

 

( 220 ) 

Праці 3105 ( 265 ) ( 280 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 84 ) ( 86 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 59 ) ( 60 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( 59 ) ( 60 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 7 ) ( 15 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 6 ) ( 1 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик  3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -452 -486 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 480 485 

необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 0 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( -28 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 452 485 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 0 0 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 



Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 -1 

Залишок коштів на початок року 3405 1 2 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 1 1 

 

Примітки н/д 

Керівник Отченаш А. А. 

Головний бухгалтер Петрук Ю. В. 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 

"Автоальянс - ХХI сторiччя" 
за ЄДРПОУ 31282328 

 (найменування)   

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 12 місяців 2017 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500     

Коригування на: 

амортизацію необоротних активів 
3505  X  X 

збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510     

збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
3515     

збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності та інших 

негрошових операцій 

3520     

Прибуток (збиток) від участі в 

капіталі 
3521     

Зміна вартості активів, які 

оцінюються за справедливою 

вартістю, та дохід (витрати) від 

первісного визнання 

3522     

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, 

утримуваних для продажу та груп 

вибуття 

3523     

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій 
3524     

Зменшення (відновлення) 

корисності необоротних активів 
3526     

Фінансові витрати 3540 X  X  

Зменшення (збільшення) 

оборотних активів 
3550     

Збільшення (зменшення) запасів 3551     

Збільшення (зменшення) 

поточних біологічних активів 
3552     

Збільшення (зменшення) 3553     



дебіторської заборгованості за 

продукцію, товари, роботи, 

послуги 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської 

заборгованості 

3554     

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів 
3556     

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів 
3557     

Збільшення (зменшення) 

поточних зобов'язань 
3560     

Грошові кошти від операційної 

діяльності 
3570     

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

товари, роботи, послуги 

3561     

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з бюджетом 

3562     

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками зі страхування 

3563     

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з оплати праці 

3564     

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів 
3566     

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов’язань 
3567     

Сплачений податок на прибуток 3580 X  X  

Сплачені відсотки 3585 X  X  

Чистий рух коштів від 

операційної діяльності 
3195     

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності   

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200  X  X 

необоротних активів 3205  X  X 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215  X  X 

дивідендів 3220  X  X 

Надходження від деривативів 3225  X  X 

Надходження від погашення 

позик 
3230  X  X 

Надходження від вибуття 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3235  X  X 

Інші надходження 3250  X  X 

Витрачання на придбання: 3255 X  X ( ) 



фінансових інвестицій 

необоротних активів 3260 X  X  

Виплати за деривативами 3270 X  X  

Витрачання на надання позик 3275 X  X  

Витрачання на придбання 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3280 X  X  

Інші платежі 3290 X  X  

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності 
3295     

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності   

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300  X  X 

Отримання позик 3305  X  X 

Надходження від продажу частки 

в дочірньому підприємстві 
3310  X  X 

Інші надходження 3340  X  X 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 X  X  

Погашення позик 3350 X  X  

Сплату дивідендів 3355 X  X  

Витрачання на сплату відсотків 3360 X  X  

Витрачання на сплату 

заборгованості з фінансової 

оренди 

3365 X  X  

Витрачання на придбання частки 

в дочірньому підприємстві 
3370 X  X  

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 

3375 X  X  

Інші платежі 3390 X  X  

Чистий рух коштів від 

фінансової діяльності 
3395     

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період 
3400     

Залишок коштів на початок року 3405  X  X 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 
3410     

Залишок коштів на кінець року 3415     

 

Примітки н/д 

Керівник Отченаш А.А.  

Головний бухгалтер Петрук Ю.В. 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01 

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Автоальянс - ХХI сторiччя" за ЄДРПОУ 31282328 

 (найменування)   

 

Звіт про власний капітал 

за 12 місяців 2017 р. 

 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 

початок року 
4000 15357 0 25 89 -3201 0 0 12270 

Коригування: 

Зміна облікової 

політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 

помилок 
4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 

залишок на 

початок року 

4095 15357 0 25 89 -3201 0 0 12270 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 758 0 0 758 

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 



Дооцінка 

(уцінка) 

необоротних 

активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 

(уцінка) 

фінансових 

інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 

курсові різниці 
4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 

сукупного 

доходу 

асоційованих і 

спільних 

підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 

дохід 
4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 

прибутку: 

Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 

резервного 

капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку, 

належна до 

бюджету 

відповідно до 

законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 



прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) 

фондів 

Сума чистого 

прибутку на 

матеріальне 

заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 

учасників: 

Внески до 

капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу: 

Викуп акцій 

(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 

викуплених акцій 

(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

частки в капіталі 
4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 

номінальної 

вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 

капіталі 
4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання 

(продаж) 

неконтрольованої 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 



частки в 

дочірньому 

підприємстві 

Разом змін у 

капіталі 
4295 0 0 0 0 758 0 0 758 

Залишок на 

кінець року 
4300 15357 0 25 89 -2443 0 0 13028 

 

Примітки н/д 

Керівник Отченаш А. А. 

Головний бухгалтер Петрук Ю. В. 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

Примiтки до фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 р. 

ПрАТ ««Автоальянс-ХХI сторiччя» (код 31282328) 

Звiт про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд за рiк, 

який закiнчився 31 грудня 2017 року 

в тис. грн. 

Примiтки Рiк, що закiнчився 31 грудня 

2017 2016 

1 2 3 4 

Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (робiт,послуг) 7.1 51 83 

Валовий прибуток 51 83 

Iншi доходи 7.2,7.4 2304 870 

Адмiнiстративнi витрати 7.3 (486) (572) 

Iншi витрати 7.2 (1111) (1093) 

Прибуток за рiк 7.5 758 (712) 

Усього:СУКУПНИЙ ПРИБУТОК (ЗБИТОК) ЗА РIК 7.5 758 (712) 

Звiт про фiнансовий стан станом на 31 грудня 2017 року 

в тис. грн. Примiтки 31 грудня 2017 31 грудня 2016 

1 2 3 4 

АКТИВИ  

Непоточнi активи 3 4 

Нематерiальнi активи 7.6 3 3 

Основнi засоби 7.7 - 1 

Поточнi активи 13036 12332 

Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть 7.8 10418 4173 

Iнвестицiї, утримуванi для продажу 7.9 2617 8158 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 7.10 1 1 

Усього активи 13039 12336 

 

Власний капiтал та зобов’язання  

Власний капiтал 13028 12270 

Статутний капiтал 7.11,7.16 15357 15357 

Додатковий капiтал 7.16 25 25 

Резервний капiтал 7.18 89 89 

Нерозподiленi прибутки (непокритi збитки) 7.16 (2443) (3201) 

Непоточнi зобов’язання 2 - 

Довгостроковi забезпечення витрат персоналу 7.12 2 - 

Поточнi зобов’язання 9 66 

Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть 7.14,7.15 - 54 

Короткостроковi забезпечення 7.13 9 12 

Всього зобов’язань 9 66 

Разом власний капiтал та зобов’язання 13039 12336 

Звiт про змiни в капiталi за рiк, який закiнчився 31 грудня 2017 року 

Вкладений 

акцiонерний 

капiтал 

Додатковий 

капiтал Резервний капiтал Нерозподiлений прибуток/ збиток Усього 

власний 



капiтал 

Залишок на 31 грудня 2015 року 15357 25 89 (2489) 12982 

Усього сукупний прибуток за рiк - - (712) (712) 

Залишок на 31 грудня 2016 року 15357 25 89 (3201) 12270 

Усього сукупний прибуток за рiк - - 758 758 

Залишок на 31 грудня 2017року 15357 25 89 (2443) 13028 

Звiт про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року 

в тис. грн. 

Примiтки Рiк, що закiнчився 31 грудня 

2017 2016 

1 2 3 4 

1.Операцiйна дiяльнiсть  

Надходження вiд:  

Реалiзацiя продукцiї (робiт, послуг) 61 163 

Iншi надходження 23 38 

Витрачання на оплату:  

Продукцiї(робiт послуг) (115) 220 

Iншi витрачання (421) 467 

Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi -452 -486 

II. Iнвестицiйна дiяльнiсть  

Надходження вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй 480 485 

Витрачання на надання позик (28) - 

Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi 452 485 

III. Фiнансова дiяльнiсть  

Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi - - 

Чистийрух коштiв за звiтнiй перiод 7.17 - -1 

Залишок коштiв на початок перiоду 1 2 

Залишок коштiв на кiнець перiоду 7.10 1 1 

Загальнi положення  

Приватне акцiонерне товариство «Автоальянс-ХХI сторiячя» (надалi – Товариство) було засноване 

06.02.2001р вiдповiдно до чинного законодавства України.  

Товариство знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська, 10. 

ПрАТ «Автоальянс-ХХI сторiччя» - компанiя з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв 

(компанiя з управлiння активами), що здiйснює виключний вид професiйної дiяльностi на 

фондовому ринку. 

У звiтному роцi Товариство здiйснювала управлiння активами ПАТ«ЗНКIФ «Старокиївська 

нерухомiсть», ПАТ«ЗНКIФ «Автоальянс–нерухомiсть» та ВНПФ «Iнiцiатива» (до 31.07.17р.) , 

ПIДIФ «Автоальянс – портфолiо» знаходиться в лiквiдацiї. 

Товариство має лiцензiю № 2107, видану НКЦПФР – 15.12.2015 р., строк дiї лiцензiї з 15.12.2015 

р. – необмежений, на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку – дiяльнiсть з 

управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв (дiяльнiсть з управлiння активами). 

Кiлькiсть працiвникiв станом на 31 грудня 2017 р. та 31 грудня 2016 р. складала 7 та 6 осiб, 

вiдповiдно. 

Станом на 31 грудня 2017 р. та 31 грудня 2016 р. акцiонерами Товариства були: 

Акцiонери компанiї 31.12.2017 31.12.2016 

% % 

Юридична особа резидент – 1(одна) 41,931887 45,9368 

Юридична особа резидент – 1(одна) 9,990030 9,99 

Юридична особа резидент – 1(одна) 9,990030 9,99 

Юридична особа резидент – 1(одна) 8,915558 4,9787 

Фiзичнi особи,громадяни України: 8(вiсiм) –2016р., 8(вiсiм) –2017р. 29,172495 29,1045 

Разом 100,0 100,0 

2. Загальна основа формування фiнансової звiтностi. 



2.1. Достовiрне подання та вiдповiднiсть МСФЗ. 

Фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована з 

метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових 

потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при 

прийняттi ними економiчних рiшень.  

Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 

року, є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти 

бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних 

стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї чиннiй на 01 сiчня 2017 року, що офiцiйно 

оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України. 

Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдає всiм 

вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на 01 сiчня 2017 року, 

дотримання яких забезпечує достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме, 

доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої iнформацiї. 

При формуваннi фiнансової звiтностi Товариство керувалося також вимогами нацiональних 

законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та 

складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ. 

2.2. МСФЗ, якi прийнятi, але ще не набули чинностi. 

2.2.1. МСФЗ, якi прийнятi та набули чинностi з 01 сiчня 2017 р.  

Стандарти та поправки до них Основнi вимоги Ефективна дата Достроко¬ве застосу¬вання 

Застосування у фiнансовiй звiтностi 

МСБО (IAS) 1 «Подання фiнан¬сової звiтностi» щодо професiй¬ного судження в разi прийняття 

рiшень про вiдо¬браження iнфор¬мацiї у фiнансо¬вiй звiтностi Фактор суттєвостi повинен 

за¬стосовуватися щодо всiєї звiтно¬стi в цiлому, i додаткове вклю¬чення несуттєвої iнформацiї не 

тiльки не приносить користi, а й може, навпаки, завдати шкоди. Професiйне судження повинно 

застосовуватися компанiями для визначення того, де саме в звiтах i в якiй послiдовностi їм 

найкраще розкрити iнформацiю  

01.01.2017  

Так, дозволяється  

Застосовано 

МСБО (IAS) 

34 «Промiжна фiнансова звiт¬нiсть» щодо роз¬криття iнфор¬мацiї в iнших компонентах 

промiжної фiнансової звiтно¬стi (п. 16(a) Iнформацiя повинна розкрива¬тися в промiжних 

фiнансових звiтах або промiжнi фiнансовi звiти повиннi мiстити поси¬лання на будь-який iнший 

звiт (наприклад, звiт керiвництва або звiт про ризики). При цьому такий звiт повинен бути 

доступний користувачам фiнансової звiтностi на тих же умовах i в той же час, що й промiжнi 

фiнансовi звiти  

01.01.2017  

Так, дозволяється  

Застосовано 

Поправки до МСБО (IАS) 7 «Iнiцiатива в сферi розкриття iнформацiї» Поправки до МСБО (IАS) 7 

«Звiт про рух грошових коштiв» є частиною iнiцiативи Ради по МСФЗ в сферi розкриття 

iнформацiї та потребують, щоб органiзацiя розкривала iнформацiю, яка дозволяє користувачам 

фiнансової звiтностi оцiнити змiни в зобов`язаннях, зумовлених фiнансовою дiяльнiстю, 

включаючи такi змiни, обумовленi грошовими потоками, так i змiни, що не обумовленi ними. При 

першому застосуваннi даних поправок суб’єкти господарювання не зобов`язанi представляти 

порiвняльну iнформацiю за попереднi перiоди.  

01.01.2017  

Так, дозволяється  

Застосовано 

Поправки до МСБО (IАS) 12 «Визнання вiдстрочених податкових активiв у вiдношеннi 

нереалiзованих збиткiв» 

Поправки роз`яснюють що суб’єкт господарювання повинен враховувати те, чи обмежує 



податкове законодавство джерела оподатковуваного прибутку, напроти якого вона може робити 

вирахування при вiдновленнi такої вирахуваної тимчасової рiзницi. Крiм того, поправки мiстять 

вказiвки щодо того, як суб’єкт господарювання повинен визначати майбутнiй прибуток до 

оподаткування, та перелiченi обставини, при яких прибуток до оподаткування може передбачати 

вiдшкодування деяких активiв в сумi, яка перевищує їх балансову вартiсть. Суб’єкти 

господарювання повиннi застосовувати данi поправки ретроспективно. Однак при початковому 

застосуваннi поправок змiна власного капiталу на початок найбiльш раннього порiвняльного 

перiоду може бути визнано у складi нерозподiленого прибутку на початок перiоду (або у складi 

iншого компонента власного капiталу вiдповiдно) без розподiлу змiн мiж нерозподiленим 

прибутком та iншими компонентами власного капiталу на початок перiоду. Суб’єкти 

господарювання, якi застосовують таке звiльнення повиннi розкрити такий факт.  

 

01.01.2017  

Так, дозволяється  

Очiкується, що даннi поправки не здiйснять впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства. 

 

Продовження тексту приміток 

2.2. 2. МСФЗ, якi прийнятi, але ще не набули чинностi. 

Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi, поправки до них, iнтерпретацiї, якi були виданi, але не 

враховувались на дату випуску фiнансової звiтностi Товариства. В цей перелiк включенi 

стандарти, iнтерпретацiї та роз'яснення, якi потенцiйно можуть впливати на розкриття iнформацiї, 

фiнансовий стан або фiнансовi показники Товариства.  

МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти». 

У липнi 2014 Рада з МСФЗ випустила остаточну редакцiю МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi 

iнструменти», яка вiдображає результати всiх етапiв проекту за фiнансовими iнструментами i 

замiнює МСФЗ (IFRS) 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» i всi попереднi редакцiї 

МСФЗ (IFRS) 9. Стандарт вводить новi вимоги щодо класифiкацiї та оцiнки, знецiнення та облiку 

хеджування. Стандарт застосовується ретроспективно, але надання порiвняльної iнформацiї не є 

обов'язковим. Застосування МСФЗ (IFRS) 9 вплинуло на класифiкацiю та оцiнку фiнансових 

активiв Товариства, але не вплинуло на класифiкацiю та оцiнку фiнансових зобов'язань. 

Керiвництво Товариства прийняло рiшення при складаннi фiнансової звiтностi у 2017 роцi 

керуватися стандартом 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка», стандарт 9 «Фiнансовi 

iнструменти» почати застосовувати з дати набрання його чинностi.  

За очiкуваннями Товариства, вплив стандарту буде наступний: 

тис.грн. 31 грудня 2017 01 сiчня 2018 

Поточнi фiнансовi iнвестицiї 2617 2617 

Торговельна та iнша дебiторська аборгованнiсть 10418 8233 

в т.ч.  

Торговельна дебiторська заборгованiсть 276 276 

Аванси виданi 8 8 

Iнша дебiторська заборгованiсть 12319 12319 

Резерв вiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi (2185) (4370) 

. МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями» виданий в травнi 2014 р. передбачає 

модель, яка включає п`ять етапiв, яка буде застосовуватися у вiдношеннi до виручки за 

договорами з покупцями. Згiдно МСФЗ (IFRS) 15 виручка визнається в сумi, яка дорiвнює 

вiдшкодуванню, право на яке суб’єкт господарювання очiкує отримати в обмiн на передачу товару 

або послуг покупцю. Новий стандарт по виручцi замiнить всi iснуючi вимоги МСФЗ до визнання 

виручки. Буде вимагатися повне ретроспективне застосування або модифiковане ретроспективне 

застосування для рiчних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати, при 

цьому допускається дострокове застосування. МСФЗ (IFRS) 15 мiстить бiльш ретельнi вимоги до 

представлення та розкриття iнформацiї, нiж дiючi МСФЗ. Вимоги до представлення вносять значнi 



змiни в iснуючу практику та значним чином збiльшують обсяг iнформацiї, яка вимагається до 

розкриття в фiнансовiй звiтностi. За пiдсумками 2017 року Товариство планує оцiнити можливий 

вплив МСФО (IFRS) 15 на свою фiнансову звiтнiсть. 

Поправки в МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IАS) 28 «Продаж або внесення активiв угодах мiж 

iнвестором або його асоцiйованою компанiєю або спiльним пiдприємством» розглядають 

протирiччя мiж МСФЗ (IFRS) 10 та МБФО (IАS) 28 в частинi облiку втрати контролю над 

дочiрнiм пiдприємством, яке продається асоцiйованiй органiзацiї або спiльному пiдприємству або 

вноситься в них. Поправки роз`яснюють, що прибуток або збиток, який виникає в результатi 

продажу або внеску активiв, якi представляють собою бiзнес згiдно визначенню в МСФЗ (IFRS) 3 

в угодi мiж iнвестором та його асоцiйованою компанiєю або спiльним пiдприємством, визнаються 

в повному обсязi. Однак прибуток або збиток, який виникає в результатi продажу або внеску 

активiв, якi не представлять собою бiзнес, визнаються тiльки в межах частки участi, що є у iнших, 

нiж органiзацiя, iнвесторiв в асоцiйовану компанiю або спiльне пiдприємство. Рада по МСФЗ 

перенесла дату набуття чинностi даних поправок на невизначений строк, однак суб’єкт 

господарювання, який застосовує данi поправки достроково, повинний застосовувати їх 

перспективно. Товариство очiкує, що вказанi поправки суттєво не вплинуть на її фiнансову 

звiтнiсть. 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Класифiкацiя та оцiнка операцiй по виплатам на основi акцiй». Рада 

по МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Виплата на основi акцiй», в яких розглядаються 

три основних аспекти:  

- вплив умов переходу прав на оцiнку операцiй по виплатам на основi акцiй з розрахунком 

грошовими коштами;  

- класифiкацiя операцiй по виплатам на основi акцiй з умовою розрахункiв на нетто-основi для 

зобов`язань по податку, утримуваному у джерела;  

- облiк змiн умов операцiй по виплатам на основi акцiй, в результатi якого операцiя перестає 

класифiкуватися як операцiя з розрахунками грошовими коштами та починає класифiкуватися як 

операцiя з розрахунками пайовими iнструментами. При прийняттi поправок суб’єкти 

господарювання не повиннi перераховувати iнформацiю за попереднi перiоди, однак допускається 

ретроспективне застосування, при умовi застосування поправок у вiдношеннi всiх трьох аспектiв 

та врахуваннi iнших критерiїв. Поправки вступають в дiю для рiчних перiодiв, що починаються 1 

сiчня 2018 року або пiзнiше цiєї дати. Допускається дострокове застосування. На даний час 

Товариство оцiнює можливий вплив даних поправок на свою фiнансову звiтнiсть. 

МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда»  

МСФЗ (IFRS) 16 був виданий в сiчнi 2016 року та замiнює собою МСБО (IАS) 17 «Оренда», 

роз’яснення КРМФО (IFRIС) 4 «Визначення наявностi в угодах ознак оренди», роз’яснення ПКР 

(SIC) 15 «Операцiйна оренда-стимули» та роз’яснення ПКР (SIC) 27 «Визначення сутностi 

операцiй, якi мають юридичну форму оренди». МСФЗ (IFRS) 16 встановлює принципи визнання, 

оцiнки, представлення та розкриття iнформацiї про оренду та вимагає, щоб орендатори 

вiдображали всi договори оренди з використанням єдиної моделi облiку в балансi,аналогiчно 

порядку облiку, передбаченому МСБО (IАS) 17 для фiнансової оренди. Стандарт передбачає два 

звiльнення вiд визнання для орендаторiв – у вiдношеннi оренди активiв з низькою вартiстю 

(наприклад персональних комп’ютерiв) та короткострокової оренди (тобто оренди зi строком не 

бiльше 12 мiсяцiв). На дату початку оренди орендатор буде визнавати зобов’язання у вiдношеннi 

орендних платежiв (тобто зобов’язання по орендi), а також актив, який представляє право 

користування базовим активом впродовж термiну оренди(тобто актив у формi права 

користування). Орендатори зобов’язанi будуть визнавати вiдсотковий дохiд iз зобов’язань по 

орендi окремо вiд витрат по амортизацiї активу у формi права користування. Орендатори також 

повиннi будуть переоцiнювати зобов’язання по орендi при настаннi визначеної подiї (наприклад 

змiни строкiв оренди, змiни майбутнiх орендних платежiв в результатi змiни iндексу або ставки, 

якi використовуються для визначення таких платежiв). В бiльшостi випадкiв орендатор буде 

враховувати суми переоцiнки зобов’язань по орендi в якостi корегування активу в формi права 

користування.  

Порядок облiку для орендодавця у вiдповiдностi до МСФЗ (IFRS) 16 практично не змiнюється у 



порiвняння з дiючими вимогами МСБО (IАS) 17. Орендодавцi будуть продовжувати 

класифiкувати оренду, використовуючи тi ж самi принципи класифiкацiї, що iснують в МСБО 

(IАS) 17, вiдокремлюючи два рiзновиди оренди: операцiйну та фiнансову. 

Крiм цього, МСФЗ (IFRS) 16 вимагає вiд орендодавцiв та орендарiв розкриття бiльшого обсягу 

iнформацiї у порiвняння МСБО (IАS) 17.  

МСФЗ (IFRS) 16 набуває чинностi у вiдношеннi для рiчних перiодiв, якi починаються з сiчня 2019 

року або пiзнiше цiєї дати. Допускається дострокове застосування, але не ранiше застосування 

суб’єктом господарювання МСФЗ (IFRS) 15. Орендатор може застосувати цей стандарт з 

використанням ретроспективного пiдходу або модифiкованого ретроспективного пiдходу. 

Перехiднi положення стандарту передбачають окремi звiльнення. За пiдсумками 2017 року 

Товариство планує оцiнити можливий вплив МСФО (IFRS) 16 на свою фiнансову звiтнiсть. 

Поправки до МСФО (IFRS) 4 «Застосування МСФЗ (IFRS) 9 “Фiнансовi iнструменти” разом з 

МСФЗ (IFRS) 4 “Договори страхування”. 

У вереснi 2016 року Рада з МСФО випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 4, щоб вирiшити питання, 

що виникають у зв'язку з рiзними датами вступу в силу МСФЗ (IFRS) 9 i нового стандарту з облiку 

договорiв страхування МСФЗ (IFRS) 17 "Договори страхування". Поправки передбачають двi 

альтернативнi можливостi для органiзацiй, що випускають договори, що вiдносяться до сфери 

застосування МСФО (IFRS) 4, а саме: тимчасове звiльнення i метод накладення. Тимчасове 

звiльнення дозволяє органiзацiям, якi задовольняють певним критерiям, вiдкласти дату 

впровадження МСФЗ (IFRS) 9 до дати вступу в силу МСФЗ (IFRS) 17 (тобто. 1 сiчня 2021 року). 

Метод накладення дозволяє органiзацiї, що застосовує МСФЗ (IFRS) 9 починаючи з 2018 року, 

виключати iз складу прибутку або збитку вплив деяких облiкових невiдповiдностей, якi можуть 

виникнути в результатi застосування МСФЗ (IFRS) 9 до початку застосування МСФЗ (IFRS) 17. На 

даний час Товариство оцiнює можливий вплив даних поправок на свою фiнансову звiтнiсть. 

МСФЗ (IFRS) 17 «Договори страхування» 

У травнi 2017 року Рада з МСФЗ випустила МСФЗ (IFRS) 17 "Договори страхування", новий 

всеохоплюючий стандарт фiнансової звiтностi для договорiв страхування, який розглядає питання 

визнання i оцiнки, представлення i розкриття iнформацiї. Коли МСФЗ (IFRS) 17 набуде чинностi, 

вiн замiнить собою МСФЗ (IFRS) 4 "Договори страхування", який був випущений в 2005 роцi. 

МСФЗ (IFRS) 17 набуває чинностi вiдносно рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2021 

року або пiсля цiєї дати. При цьому вимагається представити порiвняльну iнформацiю. 

Також з 01 сiчня 2018 року вступлять в силу : 

- Роз'яснення КРМФЗ (IFRIC) 22 "Операцiї в iноземнiй валютi i попередня оплата"; 

- Поправки до МСФЗ (IAS) 40 "Переведень до категорiї або з категорiї iнвестицiйної нерухомостi"; 

- Роз'яснення КРМФЗ (IFRIC) 23 "Невизначенiсть вiдносно правил обчислення податку на 

прибуток". 

2.3. Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, ступiнь округлення. 

Валюта подання звiтностi вiдповiдає функцiональнiй валютi, якою є нацiональна валюта України – 

гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч. 

2.4. Припущення про безперервнiсть дiяльностi. 

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi, 

вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов’язань вiдбувається в ходi звичайної 

дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi необхiдно було б провести в тому 

випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської 

дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi. 

2.5. Рiшення про затвердження фiнансової звiтностi. 

Фiнансова звiтнiсть Товариства затверджена до випуску керiвником Товариства 23 лютого 2018 

року. Фiнансова звiтнiсть буде затверджена з метою оприлюднення керiвником Компанiї в квiтнi 

2018 року. Нi учасники Товариства, нi iншi особи не мають права вносити змiни до цiєї фiнансової 

звiтностi пiсля її затвердження до випуску. 

2.6. Звiтний перiод фiнансової звiтностi. 

Звiтним перiодом, за який формується фiнансова звiтнiсть, вважається календарний рiк, тобто 

перiод з 01 сiчня по 31 грудня 2017 року. 



3. Суттєвi положення облiкової полiтики. 

3.1. Основа (або основи) оцiнки, застосована при складаннi фiнансової звiтностi.  

Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi, за винятком оцiнки за 

справедливою вартiстю дозволених МСФЗ 13 «Оцiнки за справедливою вартiстю». Передбачувана 

справедлива вартiсть фiнансових активiв i зобов’язань визначається з використанням наявної 

iнформацiї про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки. 

3.2. Загальнi положення щодо облiкових полiтик. 

3.2.1. Основа формування облiкових полiтик. 

Облiковi полiтики - конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, застосованi 

суб'єктом господарювання при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi. МСФЗ наводить 

облiковi полiтики, якi, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фiнансову звiтнiсть, яка 

мiститиме доречну та достовiрну iнформацiю про операцiї, iншi подiї та умови, до яких вони 

застосовуються. Такi полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим. 

Облiкова полiтика Товариства розроблена та затверджена керiвництвом Товариства вiдповiдно до 

вимог МСБО 8 «Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки» та iнших чинних 

МСФЗ. 

3.2.2. Iнформацiя про змiни в облiкових полiтиках. 

Компанiя обирає та застосовує свої облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiї, iнших 

подiї або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорiї статей, 

для яких iншi полiтики можуть бути доречними. 

Компанiя не застосовує змiни в облiкових полiтиках в 2017 роцi порiвняно iз облiковими 

полiтиками, якi Компанiя використовувала для складання фiнансової звiтностi за перiод, що 

закiнчився 31 грудня 2016 року. 

3.2.3. Форма та назви фiнансових звiтiв. 

Формат фiнансової звiтностi МСБО1 "Подання фiнансових звiтiв" не встановлює єдиного формату 

фiнансових звiтiв, у стандартi наводиться перелiк показникiв, якi необхiдно наводити в кожнiй з 

форм звiтностi та у примiтках. Порядком встановленим Мiнiстерством фiнансiв України та 

Законом України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16 липня 1999 

року N 996-XIV для звiтностi за МСФЗ Товариство застосувало форми звiтностi, передбаченi 

нацiональними положеннями(стандартами) бухгалтерського облiку (НП(С)БО). Статтi фiнансової 

звiтностi за МСФЗ вписанi в найбiльш доречнi рядки форм фiнансових звiтiв, затверджених 

Мiнiстерством фiнансiв України. Розкриття додаткової iнформацiї, як це передбачено 

МСФЗ/МСБО, здiйснюється у примiтках до рiчної фiнансової звiтностi. Перелiк та назви форм 

фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдають вимогам, встановленим НП(С)БО 1 «Загальнi 

вимоги до фiнансової звiтностi».  

3.2.4. Методи подання iнформацiї у фiнансових звiтах. 

Згiдно МСБО 1 Звiт про сукупний дохiд передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або 

збитку, за класифiкацiєю, основаною на методi "функцiї витрат" або "собiвартостi реалiзацiї", 

згiдно з яким витрати класифiкують вiдповiдно до їх функцiй як частини собiвартостi чи, 

наприклад, витрат на збут або адмiнiстративну дiяльнiсть. Проте, оскiльки iнформацiя про 

характер витрат є корисною для прогнозування майбутнiх грошових потокiв, то ця iнформацiя 

наведена в п. 7.2, 7.3 цих Примiток. 

Представлення грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi у Звiтi про рух грошових коштiв 

здiйснюється iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкривається iнформацiя про 

основнi класи надходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв. Iнформацiя про основнi 

види грошових надходжень та грошових виплат формується на пiдставi облiкових записiв 

Товариства. 

3.3. Облiковi полiтики щодо фiнансових iнструментiв. 

3.3.1. Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв. 

Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i тiльки коли воно 

стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або 

продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку. 

Товариство визнає такi види фiнансових iнструментiв: 



• iнвестицiї, доступнi для продажу; 

• iнвестицiї, утримуванi для продажу; 

• iнвестицiї, утримуванi до погашення; 

• дебiторська заборгованiсть; 

• фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою вартiстю. 

Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство оцiнює 

їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi безпосередньо належить до 

придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання. 

Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у 

вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики. 

3.3.2. Грошовi кошти та їхнi еквiваленти. 

Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та коштiв на поточних рахунках у банках. 

Еквiваленти грошових коштiв – це короткостроковi, високолiквiднi iнвестицiї, якi вiльно 

конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни 

вартостi. Iнвестицiя визначається зазвичай як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi короткого 

строку погашення, наприклад, протягом не бiльше нiж три мiсяцi з дати придбання. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти можуть утримуватися, а операцiї з ними проводитися в 

нацiональнiй валютi та в iноземнiй валютi. 

Iноземна валюта – це валюта iнша, нiж функцiональна валюта, яка визначена в п.2.3 цих Примiток. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання активами. 

Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою 

вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi. 

Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв в iноземнiй валютi здiйснюється 

у функцiональнiй валютi за офiцiйними курсами Нацiонального банку України (НБУ). 

У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках в у банках (наприклад, у 

випадку призначення НБУ в банкiвськiй установi тимчасової адмiнiстрацiї) цi активи можуть бути 

класифiкованi у складi непоточних активiв. У випадку прийняття НБУ рiшення про лiквiдацiю 

банкiвської установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв, визнання їх як 

активу припиняється i їх вартiсть вiдображається у складi збиткiв звiтного перiоду. 

3.3.3. Дебiторська заборгованiсть 

Дебiторська заборгованiсть – це фiнансовий актив, який являє собою контрактне право отримати 

грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб’єкта господарювання. 

Дебiторська заборгованiсть визнається у звiтi про фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли 

Товариство стає стороною контрактних вiдношень щодо цього iнструменту. Первiсна оцiнка 

дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi 

погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки. 

Пiсля первiсного визнання подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за 

амортизованою собiвартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка.  

Якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова 

вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв. 

Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою 

вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв.Визначення суми 

резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та 

вiдображає суму,яка, на думку керiвництва, достатня для покриттi понесених збиткiв.Для 

дебiторської заборгованностi , яка є суттєвою,резерв створюється на основi iндивiдуальної оцiнки 

окремих дебiторiв,для дебiторської заборгованностi, суми якої є iндивiдуально не iстотними – на 

основi групової оцiнки. Групова оцiнка дебiторської заборгованностi визначається розрахунково з 

принципу: борг бiльше 1 року – 25% вiд суми заборгованностi, борг бiльше 2-х рокiв – 50% вiд 

суми заборгованностi, борг бiльше 3-х рокiв – 100% вiд суми заборгованностi. Фактори, якi 

Товариство розглядає при визначеннi того, чи є у нього об'єктивнi свiдчення наявностi збиткiв вiд 

зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї непогашення заборгованостi у строк, 

лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника. Для групи дебiторiв такими факторами є негативнi 

змiни у станi платежiв позичальникiв у групi, таких як збiльшення кiлькостi прострочених 



платежiв; негативнi економiчнi умови у галузi або географiчному регiонi.  

Сума збиткiв визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд 

зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подiєю, яка 

вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення 

корисностi сторнується за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування визнається у прибутку 

чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi вона списується за 

рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi. 

Дебiторська заборгованiсть може бути нескасовно призначена як така, що оцiнюється за 

справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку, якщо таке 

призначення усуває або значно зменшує невiдповiднiсть оцiнки чи визнання (яку iнколи 

називають «неузгодженiстю облiку»), що iнакше виникне внаслiдок оцiнювання активiв або 

зобов’язань чи визнання прибуткiв або збиткiв за ними на рiзних пiдставах. 

Подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка 

дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату 

оцiнки. 

У разi змiн справедливої вартостi дебiторської заборгованостi, що мають мiсце на звiтну дату, такi 

змiни визнаються у прибутку (збитку) звiтного перiоду. 

3.3.4. Iнвестицiї, доступнi для продажу. 

До iнвестицiй доступних для продажу, Товариство вiдносить iнвестицiї в акцiї, якщо вiдсоток 

володiння менш 20%. Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за справедливою вартiстю. 

Результати вiд змiни справедливої вартостi доступного для продажу такого фiнансового активу 

визнаються прямо у власному капiталi з вiдображенням у звiтi про змiни у власному капiталi, за 

винятком збиткiв вiд зменшення корисностi та збиткiв вiд iноземної валюти, доки визнання 

фiнансового активу не буде припинено, коли кумулятивний прибуток або збиток, визнаний ранiше 

у власному капiталi, слiд визнавати у прибутку чи збитку. 

Якщо iснує об'єктивне свiдчення зменшення корисностi фiнансового активу, доступного для 

продажу, сума кумулятивного збитку виключається з власного капiталу и визнається у прибутку 

чи збитку. Фiнансовi активи, справедливу вартiсть яких неможливо визначити, облiковуються за 

собiвартiстю, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є. 

3.3.5. Iнвестицiї, утримуванi для продажу. 

До iнвестицiй призначених для продажу вiдносяться фiнансовi активи, якi Товариство планує 

реалiзувати протягом року. Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за справедливою 

вартiстю. Результати вiд змiни справедливої вартостi утримуваного для продажу фiнансового 

активу визнаються через прибутки чи збитки. 

Якщо iснує об'єктивне свiдчення зменшення корисностi фiнансового активу, призначеного для 

продажу, сума кумулятивного збитку визнається у прибутку чи збитку. Фiнансовi активи, 

справедливу вартiсть яких неможливо визначити, облiковуються за собiвартiстю, за вирахуванням 

збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є. 

3.3.6. Iнвестицiї, утримуванi до погашення. 

До iнвестицiй, утримуваних до погашення, Товариство вiдносить облiгацiї та векселi, що їх 

Товариство має реальний намiр та здатнiсть утримувати до погашення. Пiсля первiсного визнання 

Товариство оцiнює їх за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка, 

за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є. 

3.3.6. Зобов'язання.  

Поточнi зобов’язання – це зобов’язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз нижченаведених 

ознак: 

• Товариство сподiвається погасити зобов’язання або зобов’язання пiдлягає погашенню протягом 

дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду; 

• Товариство не має безумовного права вiдстрочити погашення зобов’язання протягом 

щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду. 

Поточнi зобов’язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання 

зобов’язань.  

3.3.7. Згортання фiнансових активiв та зобов'язань. 



Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здiйснювати 

залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та 

виконати зобов'язання одночасно. 

3.4. Облiковi полiтики щодо основних засобiв та нематерiальних активiв. 

3.4.1. Визнання та оцiнка основних засобiв. 

Товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою 

використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i 

соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких 

бiльше одного року та вартiсть яких (для груп придбаних з 2015р.) бiльше 6000 грн. 

Основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi 

накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки 

виключається з валової балансової вартостi активу та чистої суми, перерахованої до переоцiненої 

суми активу. Дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, переноситься до нерозподiленого 

прибутку, коли припиняється визнання вiдповiдного активу. 

3.4.2. Подальшi витрати. 

Товариство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне 

обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати визнаються в прибутку чи 

збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв визнаються такi 

подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу. 

3.4.3. Амортизацiя основних засобiв. 

Основнi засоби, що складаються з декiлькох компонентiв, що мають рiзнi термiни корисної 

експлуатацiї чи тих, що приносять вигоду товариству рiзними способами, враховувати окремо. 

Об'єкти основних засобiв, якi вiдповiдають критерiям визнання активу, оцiненi за їх собiвартiстю 

Строк корисної експлуатацiї основних засобiв визначається виходячи з очiкуваної корисностi 

активу. 

Нарахування амортизацiї по об'єктах основних засобiв, проводиться прямолiнiйним способом 

виходячи з термiну корисного використання кожного об'єкта. Нарахування амортизацiї основних 

засобiв починається з моменту коли цей актив знаходиться у мiсцi та у станi, необхiдному для 

його використання у спосiб передбачений комiсiєю.  

Амортизацiю активу припиняємо на одну з двох дат, яка вiдбудеться ранiше: на дату, з якої актив 

класифiкується як утримуваний для продажу згiдно з МСФЗ 5 «Необоротнi активи, утримуванi для 

продажу, та припинена дiяльнiсть», або на дату, з якої припиняється визнання його активом. 

Розрахунок амортизацiї проводиться вiдповiдно до встановленого термiну експлуатацiї. 

Експлуатацiйнi витрати на основнi засоби признаються витратами поточного перiоду. Витрати на 

капiтальний ремонт основних засобiв додаються до вартостi вiдповiдного активу i списуються з 

використанням лiнiйного методу протягом найменшого з термiну експлуатацiї або термiну дiї 

договору оренди. 

Прибуток або збитки вiд продажу основних засобiв розраховуються як рiзниця мiж балансовою 

вартiстю активу i доходом вiд продажу i вiдображається в звiтi про прибутки i збитки по мiрi 

виникнення. Метод амортизацiї, термiн корисного використання i залишкова вартiсть щорiчно 

передивляються. 

Протягом 2017 року Товариство не мало нерухомостi у власностi. 

Продовження тексту приміток 

3.4.4. Нематерiальнi активи. 

Нематерiальнi активи вiдповiдно до облiкової полiтики вiдображаються у фiнансовiй звiтностi 

згiдно з МСБО 38 «Нематерiальнi активи». 

Об'єктами нематерiальних активiв є: 

• авторськi права (в т.ч. на програмне забезпечення); 

• лiцензiї. 

Програмне забезпечення, яке є невiд'ємним i необхiдним для забезпечення роботи основних 

засобiв, враховується у складi цих об'єктiв.  

Нематерiальнi активи оцiнюються за первiсною вартiстю (собiвартiстю), яка включає в себе 



вартiсть придбання i витрати пов'язанi з доведенням нематерiальних активiв до експлуатацiї. 

Нематерiальнi активи амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного строку їх 

використання, але не бiльше 10 рокiв. Нарахування амортизацiї починається з моменту коли цей 

нематерiальний актив знаходиться у мiсцi та у станi, необхiдному для його використання у спосiб 

передбачений комiсiєю.  

Термiн корисного використання нематерiальних активiв по групах:  

- лiцензiї – безстроковi. 

- програмне забезпечення – до 10 рокiв. 

3.4.5. Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв. 

На кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може 

зменшитися. Товариство зменшує балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного 

вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його 

балансової вартостi. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не 

облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з МСБО 16. Збиток вiд зменшення корисностi, 

визнаний для активу (за винятком гудвiлу) в попереднiх перiодах, Товариство сторнує, якщо i 

тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного 

вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя основних засобiв 

коригується в майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутої балансової вартостi 

необоротного активу на систематичнiй основi протягом строку корисного використання. 

3.5. Облiковi полiтики щодо оренди. 

Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив, фактично 

залишаються в орендодавця, класифiкується як операцiйна оренда. Оренднi платежi за угодою про 

операцiйну оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди.  

Товариство у 2017 р. виступала суборендарем основних засобiв – офiсних примiщень. 

3.6. Облiковi полiтики щодо податку на прибуток. 

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого податкiв. 

Поточний податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi 

(вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати за 

податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) 

на дату балансу 

Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов'язань та являє собою 

податковi активи або зобов'язання, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж 

балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в балансi та їх податковою базою. 

Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються, як правило, щодо всiх тимчасових рiзниць, що 

пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням iмовiрностi 

наявностi в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi 

тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових 

активiв переглядається на кожну дату й зменшується в тiй мiрi, у якiй бiльше не iснує ймовiрностi 

того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити використати вигоду 

вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково. 

Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть 

застосовуватися в перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або зобов'язань.  

Товариство прийняло рiшення про незастосування податкових рiзниць з 2015р. вiдповiдно до 

податкового законодавства України.В 2017 роцi це рiшення не змiнювалось.  

4. Облiковi полiтики щодо iнших активiв та зобов’язань. 

4.1. Забезпечення. 

Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або 

конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж 

неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi 

економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання. 

4.2. Виплати працiвникам. 

Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля 

вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очiкувану вартiсть 



короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час надання 

працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних. 

4.3. Пенсiйнi зобов'язання. 

Вiдповiдно до українського законодавства, до Пенсiйного фонду Товариство здiйснює поточнi 

внески. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань 

заробiтної платнi, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi працiвниками 

послуги, що надають їм право на одержання внескiв, та зароблена вiдповiдна заробiтна платня. 

Додатково Товариство має недержавну пенсiйну програму з визначиними внесками за договором з 

працiвником та вiдображаються у перiодi, в якому була нарахована вiдповiдна плата. 

4.4 Доходи та витрати. 

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. 

Дохiд – це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi надходження чи 

збiльшення корисностi активiв або у виглядi зменшення зобов’язань, результатом чого є 

збiльшення чистих активiв, за винятком збiльшення, пов’язаного з внесками учасникiв. 

Дохiд визнається у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та критерiям 

визнання. Визнання доходу вiдбувається одночасно з визнанням збiльшення активiв або 

зменшення зобов’язань. 

Дохiд вiд продажу фiнансових iнструментiв, iнвестицiйної нерухомостi або iнших активiв 

визнається у прибутку або збитку в разi задоволення всiх наведених далi умов: 

а) Товариство передало покупцевi суттєвi ризики i винагороди, пов’язанi з власнiстю на 

фiнансовий iнструмент, iнвестицiйну нерухомiсть або iншi активи; 

б) за Товариством не залишається анi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка 

зазвичай пов’язана з володiнням, анi ефективний контроль за проданими фiнансовими 

iнструментами, iнвестицiйною нерухомiстю або iншими активами; 

в) суму доходу можна достовiрно оцiнити; 

г) ймовiрно, що до Товариства надiйдуть економiчнi вигоди, пов’язанi з операцiєю; 

та 

ґ) витрати, якi були або будуть понесенi у зв’язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити. 

Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження 

коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату 

балансу. 

Дивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштiв. 

Витрати – це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи 

амортизацiї активiв або у виглядi виникнення зобов’язань, результатом чого є зменшення чистих 

активiв, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам. 

Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та 

одночасно з визнанням збiльшення зобов’язань або зменшення активiв. 

Витрати негайно визнаються у звiтi про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутнiх 

економiчних вигiд або тодi та тiєю мiрою, якою майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або 

перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан. 

Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають 

зобов’язання без визнання активу. 

Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi 

доходи. 

4.5. Витрати за позиками. 

Витрати за позиками, якi не є частиною фiнансового iнструменту та не капiталiзуються як частина 

собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Товариство капiталiзує витрати на позики, 

якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого 

активу, як частина собiвартостi цього активу. 

4.6. Умовнi зобов'язання та активи. 

Товариство не визнає умовнi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан Товариства. Iнформацiя про 

умовне зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi 

економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Товариство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про 



умовний актив розкривається, коли надходження економiчних вигiд є ймовiрним. 

4.7. Статутний капiтал. 

Статутний капiтал, включає в себе внески учасникiв. Товариство визнає додатковий капiтал, 

сформований внесенням грошових коштiв її учасниками, в складi власного капiталу. 

4.8. Подiї пiсля дати балансу. 

Товариство коригує показники фiнансової звiтностi у разi якщо подiї пiсля звiтної дати є такими, 

що коригування показникiв являється необхiдним. Подiї пiсля звiтної дати, якi потребують 

коригування показникiв фiнансової звiтностi, пов’язанi з пiдтвердженням або спростуванням 

обставин, iснуючих на звiтну дату, а також оцiнок i суджень керiвництва, здiйснених в умовах 

невизначеностi й неповноти iнформацiї станом на звiтну дату.Вiдповiдно, Товариство розкриває 

характер таких подiй й оцiнку їх фiнансових наслiдкiв або констатує неможливiсть такої для 

кожної суттєвої категорiї некоригованих подiй, що вiдбулись пiсля звiтної дати.  

4.9. Операцiйнi сегменти. 

Компанiя не застосовує i не розкриває iнформацiю вiдповiдно МСФЗ 8 «Операцiйнi сегменти» 

оскiльки є приватним акцiонерним товариством, iнструменти власного капiталу (акцiї) Компанiї 

не обертаються на вiдкритому ринку. Також Компанiя не планує випуск фiнансових iнструментiв 

на вiдкритий ринок. 

5. Основнi припущення, оцiнки та судження. 

При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство здiйснює оцiнки та припущення, якi мають вплив 

на елементи фiнансової звiтностi, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених 

Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Оцiнки та судження базуються на 

попередньому досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих обставин вважаються обґрунтованими i 

за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартостi активiв та зобов’язань. 

Хоча цi розрахунки базуються на наявнiй у керiвництва Товариства iнформацiї про поточнi подiї, 

фактичнi результати можуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв. Областi, де такi судження 

є особливо важливими, областi, що характеризуються високим рiвнем складностi, та областi, в 

яких припущення й розрахунки мають велике значення для пiдготовки фiнансової звiтностi за 

МСФЗ, наведенi нижче. 

5.1. Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ. 

Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операцiї, iншої подiї або умови, 

керiвництво Товариства застосовує судження пiд час розроблення та застосування облiкової 

полiтики, щоб iнформацiя була доречною для потреб користувачiв для прийняття економiчних 

рiшень та достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть: 

• подає достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки 

Товариства; 

• вiдображає економiчну сутнiсть операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну форму; 

• є нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень; 

• є повною в усiх суттєвих аспектах. 

Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства посилається на прийнятнiсть наведених далi 

джерел та враховує їх у низхiдному порядку: 

а) вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов’язанi з ними питання; 

б) визначення, критерiї визнання та концепцiї оцiнки активiв, зобов’язань, доходiв та витрат у 

Концептуальнiй основi фiнансової звiтностi. 

Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства враховує найостаннiшi положення iнших 

органiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну концептуальну 

основу для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi 

практики, тiєю мiрою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам. 

5.2. Судження щодо справедливої вартостi активiв Товариства. 

Справедлива вартiсть iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових ринках, 

розраховується на основi поточної ринкової вартостi на момент закриття торгiв на звiтну дату. В 

iнших випадках оцiнка справедливої вартостi ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних 

майбутнiх грошових потокiв, iснуючої економiчної ситуацiї, ризикiв, властивих рiзним 

фiнансовим iнструментам, та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцiнка 



справедливої вартостi». 

5.3. Судження щодо змiн справедливої вартостi фiнансових активiв. 

Керiвництво Товариства вважає, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до оцiнки 

фiнансових iнструментiв, де ринковi котирування не доступнi, є ключовим джерелом 

невизначеностi оцiнок, тому що:  

а) вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки базуються 

на припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн валютних курсiв, 

показникiв кредитоспроможностi контрагентiв, коригувань пiд час оцiнки iнструментiв, а також 

специфiчних особливостей операцiй; та  

б) вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на доходи 

(витрати) може бути значним. 

Якби керiвництво Товариства використовувало iншi припущення щодо вiдсоткових ставок, 

волатильностi, курсiв обмiну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти i коригувань 

пiд час оцiнки iнструментiв, бiльша або менша змiна в оцiнцi вартостi фiнансових iнструментiв у 

разi вiдсутностi ринкових котирувань мала б iстотний вплив на вiдображений у фiнансовiй 

звiтностi чистий прибуток та збиток. 

Використання рiзних маркетингових припущень та/або методiв оцiнки також може мати значний 

вплив на передбачувану справедливу вартiсть.  

На протязi 2017 року переоцiнка фiнансових iнструментiв iз залученням незалежних оцiнювачiв не 

здiйснювалась. 

5.4. Судження щодо очiкуваних термiнiв утримування фiнансових iнструментiв. 

Керiвництво Товариства застосовує професiйне судження щодо термiнiв утримання фiнансових 

iнструментiв, що входять до складу фiнансових активiв. Професiйне судження за цим питанням 

ґрунтується на оцiнцi ризикiв фiнансового iнструменту, його прибутковостi й динамiцi та iнших 

факторах. Проте iснують невизначеностi, якi можуть бути пов’язанi з призупиненням обiгу цiнних 

паперiв, що не є пiдконтрольним керiвництву Товариства фактором i може суттєво вплинути на 

оцiнку фiнансових iнструментiв. 

5.5. Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв. 

На кожну звiтну дату Товариство проводить аналiз дебiторської заборгованостi, iншої дебiторської 

заборгованостi та iнших фiнансових активiв на предмет наявностi ознак їх знецiнення. Збиток вiд 

знецiнення визнається виходячи з власного професiйного судження керiвництва за наявностi 

об’єктивних даних, що свiдчать про зменшення передбачуваних майбутнiх грошових потокiв за 

даним активом у результатi однiєї або кiлькох подiй, що вiдбулися пiсля визнання фiнансового 

активу та вiдповiдно до облiкових полiтик. 

5.6. Судження щодо визнання економiки у станi гiперiнфляцiї, вiдповiдно до положень МСБО 29 

«Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї». 

Вiдповiдно до пункту 3 МСБО 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї» показником 

гiперiнфляцiї є характеристики економiчного середовища країни. Цi характеристики є кiлькiсними 

i якiсними. 

Щодо аналiзу кiлькiсного фактору. Статистичнi данi Мiнiстерства статистики України свiдчать, 

що кумулятивний рiвень iнфляцiї за останнi три роки не перевищiв 100%. Цей показник незначно 

нижче за 100% i складає лише 69,3% на кiнець 2017 року. Ми очiкуємо, що за результатами 2018 

року рiвень iнфляцiї зменшиться. Нацiональний банк України прогнозує рiвень iнфляцiї на 2018 

рiк – 9,0 %, на 2019 рiк – 6,5%. Мiжнародний валютний фонд прогнозує рiвень iнфляцiї в Українi 

на 2018 рiк у розмiрi 10%. При цьому, за попереднi роки рiвень iнфляцiї складав:, за 2015 рiк – 

43,3 %, за 2016 рiк – 12,3 %, за 2017 рiк – 13,7 %. Тобто у наступнi роки кумулятивний рiвень 

iнфляцiї за останнi три роки не буде перевищувати 100%. 

Аналiз якiсних факторiв пункту 3 МСБО 29 не дає аргументованих доказiв того, що економiка 

України є гiперiнфляцiйною, а саме: 

- немає офiцiйно пiдтвердженої iнформацiї, що основна маса населення вiддає перевагу 

збереженню своїх цiнностей у формi немонетарних активiв або у вiдносно стабiльнiй iноземнiй 

валютi i що суми, утримуванi в нацiональнiй валютi, негайно iнвестуються для збереження 

купiвельної спроможностi; 



- немає офiцiйно пiдтвердженої iнформацiї i даних, що основна маса населення розглядає грошовi 

суми не в нацiональнiй грошовiй одиницi, а у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. За офiцiйними 

даними Нацбанку України схильнiсть до заощаджень населення на цей час досi становить 

величину нижче нуля, тобто основна маса населення витрачає ранiше заощадженi кошти; 

- вiдсотковi ставки, реальна заробiтна плата та цiни формуються ринком (тобто через попит та 

пропозицiю) i не обов’язково iндексуються згiдно iндексу iнфляцiї. Iндексацiї пiдлягає лише 

частка заробiтної плати i лише при деяких умовах; 

- немає офiцiйно пiдтвердженої iнформацiї та спостереження, що продаж та придбання на умовах 

вiдстрочки платежу пiдприємствами здiйснюється за цiнами, якi компенсують очiкувану втрату 

купiвельної спроможностi протягом перiоду вiдстрочки платежу, навiть якщо цей строк є 

коротким. 

Отже, здiйснивши аналiз кiлькiсного та якiсних факторiв, управлiнський персонал Товариства 

дiйшов висновку щодо вiдсутностi характеристик, якi свiдчать, що загальний стан економiки 

країни є гiперiнфляцiйним. Тому управлiнським персоналом було прийняте рiшення не 

застосовувати за результатами 2017 року норми МСБО 29 i не здiйснювати перерахунок 

показникiв фiнансової звiтностi. 

Але, поряд з тим, Товариство буде слiдкувати за рiвнем iнфляцiї протягом 2018 та наступних 

рокiв, враховуючи, що функцiональною валютою пiдприємства є українська гривня. 

6. Розкриття iнформацiї щодо використання справедливої вартостi . 

6.1. Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за справедливою 

вартiстю. 

Товариство здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов’язань, 

тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець кожного 

звiтного перiоду. 

Класи активiв та зобов’язань, оцiнених за справедливою вартiстю  

Методики оцiнювання Метод оцiнки (ринковий, дохiдний, витратний)  

Вихiднi данi 

Грошовi кошти та їх еквiваленти Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв 

здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi Ринковий Офiцiйнi 

курси НБУ 

Борговi цiннi папери Первiсна оцiнка боргових цiнних паперiв як фiнансових активiв здiйснюється 

за справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив. 

Подальша оцiнка боргових цiнних паперiв здiйснюється за справедливою вартiстю. Ринковий, 

дохiдний Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, котирування аналогiчних 

боргових цiнних паперiв, дисконтованi потоки грошових коштiв 

Iнструменти капiталу Первiсна оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за їх справедливою 

вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив. Подальша оцiнка 

iнструментiв капiталу здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки. Ринковий, 

витратний Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, за вiдсутностi визначеного 

бiржового курсу на дату оцiнки, використовується остання балансова вартiсть, цiни закриття 

бiржового торгового дня 

Дебiторська заборгованiсть Первiсна та подальша оцiнка дебiторської заборгованостi 

здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних 

контрактних грошових потокiв на дату оцiнки. Дохiдний Контрактнi умови, ймовiрнiсть 

погашення, очiкуванi вхiднi грошовi потоки 

Поточнi зобов’язання Первiсна та подальша оцiнка поточних зобов’язань здiйснюється за вартiстю 

погашення Витратний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вихiднi грошовi 

потоки 

6.2. Рiвень iєрархiї справедливої вартостi, до якого належать оцiнки справедливої вартостi. 

Класи активiв та зобов’язань, оцiнених за справедливою вартiстю 1 рiвень 

(тi, що мають котирування, та спостережуванi) 2 рiвень 

(тi, що не мають котирувань, але спостережуванi) 3 рiвень 

(тi, що не мають котирувань i не є спостережуваними)  



Усього 

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Дата оцiнки 31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16 

Iнвестицiї утримуванi для продажу - 216 2617 7942 – – 2617 8158 

Перемiщення мiж рiвнями iєрархiї справедливої вартостi у 2017р. не вiдбувалося. 

6.3. Iншi розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцiнка справедливої вартостi». 

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв в порiвняннi з їх балансовою вартiстю 

тис. грн. Балансова вартiсть Справедлива вартiсть 

2017 2016 2017 2016 

Iнвестицiї утримуванi для продажу 2617 8158 8158 8158 

Торговельна дебiторська заборгованiсть 276 286 276 286 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 1 1 1 1 

Торговельна кредиторська заборгованiсть - - 14 14 

Справедлива вартiсть дебiторської та кредиторської заборгованостi, а також iнвестицiй, доступних 

для продажу, неможливо визначити достовiрно, оскiльки немає ринкового котирування цих 

активiв. 

Керiвництво Компанiї вважає, що наведенi розкриття щодо застосування справедливої вартостi є 

достатнiми, i не вважає, що за межами фiнансової звiтностi залишилась будь-яка суттєва 

iнформацiя щодо застосування справедливої вартостi, яка може бути корисною для користувачiв 

фiнансової звiтностi.  

7. Розкриття iнформацiї, що пiдтверджує статтi поданi у фiнансових звiтах. 

 

 

 

7.1. Дохiд вiд реалiзацiї.  

тис. грн. 2017 2016 

Винагорода за управлiння активами iнвестицiйних фондiв  

(повязаним особам) 51 83 

Всього доходи вiд реалiзацiї 51 83 

7.2. Iншi операцiйнi доходи, iншi операцiйнi витрати.  

тис. грн. 2017 2016 

Iншi операцiйнi доходи  

Доходи вiд списання кредиторської заборгованностi - 3 

Отримання % по ОДВП 

19 18 

Дооцiнка цiнних паперiв 

15 1 

Всього iнших операцiйних доходiв 34 22 

Iншi операцiйнi витрати 

- - 

Витрати вiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi 1093 1093 

Всього iнших операцiйних витрат 1093 1093 

7.3. Адмiнiстративнi витрати. 

 

тис. грн. 2017 2016 

Витрати на персонал 366 434 

Амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв - 1 

Iншi 120 137 

Всього адмiнiстративних витрат 486 572 

7.4. Iншi доходи та витрати. 

 

тис. грн. 2017 2016 

Доходи  



Прибуток вiд операцiй з цiнними паперами 2270 848 

Всього iншi доходи 2270 848 

Витрати - - 

Всього iншi витрати - - 

7.5. Податок на прибуток. 

Основнi компоненти витрат з податку на прибуток за звiтний перiод: 

31.12.2017 31.12.2016 

Прибуток(збиток) до оподаткування 758 (712) 

Всього збиток 758 (712) 

Товариство в 2015 роцi прийняло рiшення про незастосування податкових рiзниць згiдно з 

податковим законодавством України. Напротязi 2017 року Товариство не змiнювало рiшення про 

не застосування податкових рiзниць. 

7.6 Нематерiальнi активи.  

За iсторичною вартiстю, тис. грн. 

Лiцензiї 

 

 

Програмне забезпечення (право користування) Всього 

31 грудня 2016 року 3 71 74 

31 грудня 2017 року 3 71 74 

Накопичена амортизацiя  

31 грудня 2016 року - 71 71 

Нарахування за рiк - - - 

31 грудня 2017 року - 71 71 

Чиста балансова вартiсть  

31 грудня 2016 року 3 - 3 

31 грудня 2017 року 3 - 3 

7.7 Основнi засоби.  

За iсторичною вартiстю, тис. грн. 

Машини та обладнання Iнструменти,прилади та iнвентар Iншi основнi засоби Всього 

1 2 3 4 5 

31 грудня 2016 року 145 8 3 156 

Вибуло за рiк 34 - - 34 

31 грудня 2017 року 111 8 3 122 

Накопичена амортизацiя  

31 грудня 2016 року ( 144) (8) (3) (155) 

Нарахування за рiк - - - - 

Вибуло за рiк 33 - - 33 

31 грудня 2017року (111) (8) (3) (122) 

Чиста балансова вартiсть  

31 грудня 2016 року 1 - - 1 

31 грудня 2017 року - - - - 

Станом на 31 грудня 2017р. та на 31 грудня 2016р. у складi основних засобiв повнiстю зношенi 

основнi засоби становлять 122 тис. грн. та 148 тис. грн. вiдповiдно. Проте керiвництво планує й 

надалi використовувати об’єкти основних засобiв та отримувати вiд цього економiчнi вигоди.  

7.8. Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть.  

тис. грн. 31 грудня 2017 31 грудня 2016 

Торговельна дебiторська заборгованiсть винагорода за управлiння активами iнвестицiйних фондiв 

(пов’язанi особи) 

276 286 

Аванси виданi 8 24 

Розрахунки з бюджетом - - 

Iнша дебiторська заборгованiсть 



в т.ч.  

1 контрагент за операцiї з цiнними паперами(пов’язана особа) 

1 контрагент за операцiї з цiнними паперами(пов’язана особа) 

1 контрагент за операцiї з цiнними паперами 

1 контрагент за операцiї з цiнними паперами 

12319 

93 

- 

7590 

4370 

4956 

1 

163 

421 

4370 

Резерв вiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi 2185 1093 

Чиста вартiсть торговельної та iншої дебiторської заборгованостi 10418 4173 

В 2017р. знецiнено дебiторську заборгованiсть на iндивiдуальнiй основi з 1 конрагентом на суму 

1093 тис. грн.  

7.9. Iнвестицiї, утримуванi для продажу  

тис. грн. Частка% 31 грудня 2017 Частка % 31 грудня 2016 

ПрАТ «Турбота» 6,3708 2617 19,3314 7942 

ВАТ «Укрспецсплав» 0,0234 0 0,0234 0 

ВАТ «Металлургспецкомплекс» 0.5008 0 0.5008 0 

ВАТ «Завод «Будiвельних металоконструкцiй» 0,2848 0 0,2848 0 

ОВДП (194138)* - 216 

Всього 2617 8158 

У зв'язку iз зупиненням НКЦПФР обiгу, акцiї ВАТ «Укрспецсплав», ВАТ 

«Металлургспецкомплекс», ВАТ «Завод «Будiвельних металоконструкцiй» станом на 31.12.2017р. 

та 31.12.2016р. облiковувались за нульовою вартiстю. 

7.10. Грошовi кошти.  

тис. грн. 31 грудня 2017 31 грудня 2016 

Грошовi кошти в нацiональнiй валютi 1 1 

Грошовi кошти в iноземнiй валютi - - 

Грошовi кошти та їх еквiваленти включають:  

тис. грн. 31 грудня 2017 31 грудня 2016 

Кошти в касi - - 

Поточнi рахунки в банках 1 1 

7.11. Статутний капiтал.  

Чинну редакцiю Статуту Товариства затверджено Загальними зборами акцiонерiв вiд 30 червня 

2015р. Державну реєстрацiю змiн до установчих документiв проведено 14.07.2015р. 

Шевченкiвською районною державною адмiнiстрацiєю в м. Києвi реєстрацiйний номер 1 074 105 

0029001495.  

Статутний капiтал вiдображений в балансi наступним чином:  

тис. грн. 31 грудня 2017 31 грудня 2016 

Статутний капiтал 15 357 15 357 

7.12. Довгостроковi забезпечення.  

тис. грн. 31 грудня 2017 31 грудня 2016 

Довгостроковi забезпечення витрат персоналу 2 - 

Всього довгостроковi забезпечення 2 - 

7.13. Короткостроковi забезпечення. 

тис. грн. 31 грудня 2017 31 грудня 2016 

Короткостроковi забезпечення резерв вiдпусток 9 12 



Всього короткостроковi забезпечення 9 12 

7.14. Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть.  

тис. грн. 31 грудня 2017 31 грудня 2016 

Торговельна кредиторська заборгованiсть - 14 

Розрахунки з бюджетом - 6 

Заробiтна плата та соцiальнi внески - 33 

Iнша - 1 

в т.ч.1 контагент внесок до НПФ - 1 

Всього кредиторська заборгованiсть - 54 

7.15. Пенсiї та пенсiйнi плани. 

Товариство з 28.11.2016р. до 30.06.2017р. мало недержавну пенсiйну програму з визначими 

внесками. Сума внескiв до недержавного пенсiйного фонду станом на 31грудня 2016р., становила 

1 тис. грн., станом на 31грудня 2017р. – 0 грн. (див. примiтку 7.14) 

7.16. Звiт про власний капiтал. 

Товариство складає Звiт про власний капiтал де iнформує про змiни у власному капiталi 

вiдповiдно до МСБО1. Звiт про власний капiтал за 2017 рiк включає таку iнформацiю: 

- загальний сукупний прибуток за перiод; 

- змiни в результатi отриманого прибутку (збитку). 

До статей власного капiталу в балансi Товариства входять: 

тис. грн. 31 грудня 2017 31 грудня 2016 

Статутний капiтал 15 357 15 357 

Додатковий капiтал 25 25 

Резервний капiтал 89 89 

Нерозполiленi прибутки(непокритi збитки) (2443) (3 201) 

Всього власний капiтал 13 028 12 270 

Операцiї з акцiонерами протягом 2017 року не здiйснювались. 

Непокритi збитки на 31.12.2017р. становлять 2443 тис. грн. В порiвняннi з залишком на кiнець 

2016 року непокритi збитки зменшились на 758 тис. грн. (тобто 23,68%) за рахунок отриманого за 

пiдсумками роботи в 2017 роцi прибутку. 

7.17. Звiт про рух грошових коштiв. 

Звiт грошових коштiв за 2018 рiк складено за вимогами МСБО 7 «Звiт про рух грошових коштiв» 

за прямим методом, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових 

надходжень грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв на нетто-основi. У звiтi 

вiдображено рух грошових коштiв вiд операцiйної та неоперацiйної (iнвестицiйної та фiнансової) 

дiяльностi. 

Операцiйна дiяльнiсть – полягає в отриманнi прибутку вiд звичайної дiяльностi, витрати на 

придбання оборотних активiв, втрати на оплату працi персоналу, сплату податкiв, вiдрахування на 

соцiальнi заходи та iншi витрати. 

Iнвестицiйна дiяльнiсть — це придбання та продаж: необоротних активiв, у тому числi активiв 

вiднесених до довгострокових, та поточних фiнансових iнвестицiй, iнших вкладень, що не 

розглядаються як грошовi еквiваленти, отриманi вiдсотки та дивiденди. 

Фiнансова дiяльнiсть — це надходження чи використання коштiв, що мали мiсце в результатi 

отримання та погашення позик. 

Результатом чистого руху коштiв вiд дiяльностi Товариства за звiтний рiк є значення руху 

грошових коштiв в сумi – 0 тис. грн. 

7.18. Резервний капiтал. 

Товариство визнає резервний фонд в складi власного капiталу, який сформований вiдповiдно до 

Статуту компанiї i вiдображається в балансi наступним чином:  

тис. грн. 31 грудня 2017 31 грудня 2016 

Резервний капiтал – 5% вiд чистого прибутку 

за результатами дiяльностi 89 89 

Разом резервний капiтал 89 89 

Порядок розподiлу накопиченого прибутку встановлюється Загальними зборами акцiонерiв. 



Товариство нараховує дивiденди учасникам, якi визнає як зобов'язання на звiтну дату тiльки в 

тому випадку, якщо вони були оголошенi до звiтної дати включно. 

Продовження тексту приміток 

8. Розкриття iншої iнформацiї 

8.1 Умовнi зобов'язання. 

8.1.1. Станом на звiтну дату Товариство не є нi позивачем, нi вiдповiдачем за жодним судовим 

процесом. 

8.2 Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони 

До пов'язаних сторiн або операцiй з пов'язаними сторонами належать: 

• пiдприємства, якi прямо або опосередковано контролюють або перебувають пiд контролем, або ж 

перебувають пiд спiльним контролем разом з Товариством; 

• асоцiйованi компанiї; 

• члени провiдного управлiнського персоналу Товариства; 

• близькi родичi особи, зазначеної вище; 

• компанiї, що контролюють Товариство, або здiйснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий 

вiдсоток голосiв у Товариствi. 

 

Група № запису Повна назва юр. особи власника (акцiонера, учасника) 

Компанiї чи П.I.Б фiз. особи – власника (акцiонера, учасника) та посадової особи Компанiї * 

Частка в  

Статутному капiталi Компанiї, % 

1 2 3 4 

А Акцiонери Компанiї – фiзичнi та юридичнi особи  

1 1 фiзична особа 9,990030 % 

2 1 фiзична особа 9,990030 % 

3 1 фiзична особа 9,1643 00% 

4 1 юридична особа 41,931887 % 

Б Iншi фiзичнi особи  

1 1 фiзична особа - директор 9,990030 % 

1 1 фiзична особа – керiвник юридичної особи,що є акцiонером Товариства 0,003906% 

В Iншi юридичнi особи  

1 1 iнвестицiйний фонд – винагорода за управлiння активами 0% 

2 1 iнвестицiйний фонд– винагорода за управлiння активами 0% 

* Iнфомацiя щодо пов’язанних осiб є чутливою для Товариства, тому призвiща фiзичних осiб та 

назви юридичних осiб не розкриваються. 

Операцiї з пов'язаними сторонами, якi мали мiсце протягом 2017 року. 

тис. грн. 2017 2016 

Операцiї з пов’язаними 

сторонами Всього Операцiї з пов’язаними 

сторонами Всього 

1 2 3 4 5 

Реалiзацiя послуг за рiк 

(винагорода за управлiння активами iнвестицiйних фондiв) 51 

(В) 51 83 

(В) 83 

Торговельна та iнша дебiторська заборгованнiсть 369 

(А,В) 10 418 450 

(А,В) 4173 

Торговельна та iнша кредиторська заборгованнiсть - - - 66 

Короткостроковi виплати працiвникам за рiк 50 

(Б) 298 79 

(Б) 356 



8.3. Цiлi та полiтики управлiння фiнансовими ризиками. 

Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть Товариства пов’язана з ризиками i вартiсть чистих 

активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись унаслiдок впливу 

суб’єктивних чинникiв та об’єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких заздалегiдь 

точно передбачити неможливо. До таких ризикiв вiднесено кредитний ризик, ринковий ризик та 

ризик лiквiдностi. Ринковий ризик включає валютний ризик, вiдсотковий ризик та iнший цiновий 

ризик. Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюється на основi розумiння причин 

виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на вартiсть чистих активiв та 

застосування iнструментарiю щодо його пом’якшення. 

8.3.1. Кредитний ризик 

Основним методом оцiнки кредитних ризикiв керiвництвом Компанiї є оцiнка 

кредитоспроможностi контрагентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги та будь-яка 

iнша доступна iнформацiя щодо їх спроможностi виконувати борговi зобов’язання. Товариство 

використовує наступнi методи управлiння кредитними ризиками: 

• лiмiти щодо боргових зобов’язань за класами фiнансових iнструментiв; 

• лiмiти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою групою); 

• лiмiти щодо вкладень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за Нацiональною 

рейтинговою шкалою; 

• лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами та випадки дефолту та 

неповернення депозитiв протягом останнiх п’яти рокiв. 

Депозитiв в банках станом на 31.12.2017р. Товариство не має. 

8.3.2. Ринковий ризик 

Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 

фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплює 

три типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик 

виникає у звязку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцiї, вiдсоткових ставок та 

валютних курсiв. Товариство наражатиметься на ринковi ризики у звязку з iнвестицiями в акцiї, 

облiгацiї та iншi фiнансовi iнструменти.  

Iнший цiновий ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 

фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (окрiм тих, що виникають 

унаслiдок вiдсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно вiд того, чи спричиненi вони 

чинниками, характерними для окремого фiнансового iнструмента або його емiтента, чи 

чинниками, що впливають на всi подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiйснюються операцiї на 

ринку. 

За iнвестицiйними активами, оцiненими за 2-м рiвнем iєрархiї (примiтка 6.2),аналiз чутливостi до 

iншого цiнового ризику Товариство не здiйснювало вiдповiдно до п.Б28 МСФЗ 7 «Фiнансовi 

iнструменти: розкриття iнформацiї». 

8.3.3. Ризик лiквiдностi 

Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство 

аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими 

активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.  

тис. грн. 

Фiнансовi зобов’язання Менше 1 року Вiд 1 до 2 рокiв Вiд 2 до 5 рокiв Бiльше 5 рокiв 

На 31.12.16 р. 14 – – – 

Торгiвельна кредиторська заборгованiсть 14 – – – 

Векселi – – – – 

Кредити – – – – 

На 31.12.17р. - – – – 

Торгiвельна кредиторська заборгованiсть - – – – 

Векселi – – – – 

Кредити – – – – 

8.4. Управлiння капiталом. 

Товариство здiйснює управлiння капiталом з метою досягнення наступних цiлей: 



• зберегти спроможнiсть Товариство продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно i надалi 

забезпечувало дохiд для учасникiв Компанiї та виплати iншим зацiкавленим сторонам; 

• забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цiн на послуги 

Компанiї, що вiдповiдають рiвню ризику. 

Керiвництво Товариства здiйснює огляд структури капiталу на щорiчнiй основi. При цьому 

керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики. На основi 

отриманих висновкiв Товариство здiйснює регулювання капiталу шляхом залучення додаткового 

капiталу або фiнансування. 

Розрахунок показника мiнiмального розмiру власних коштiв. 

Код за ЄДРПОУ Компанiї/Особи 31282328 

Найменування Компанiї/Особи ПрАТ "Автоальянс-XXI сторiччя" 

Дата, станом на яку здiйснено розрахунок пруденцiйних нормативiв 31.12.2017 

Розмiр власних коштiв, тис.грн. 9 804 

Розмiр капiталу першого рiвня, тис. грн 9 804 

Розмiр капiталу другого рiвня, тис.грн - 

Фактично сплачений зареєстрований статутний капiтал, тис.грн 15 357  

Резервний капiтал, тис.грн 89 

Додатковий капiтал, тис. грн 25 

Прострочена понад 30 днiв дебiторська заборгованiсть, тис. грн 2 462  

Короткострокова дебiторська заборгованiсть, сумарний строк пролонгацiї якої перевищує 30 днiв 

та термiн сплати якої не настав, тис.грн 1 

Нематерiальнi активи за залишковою вартiстю, тис.грн 3  

Непокритий збиток на початок звiтного року, тис.грн 3 201  

Розрахунок нормативу достатностi власних коштiв. 

Код за ЄДРПОУ Компанiї/Особи 31282328 

Найменування Компанiї/Особи ПрАТ "Автоальянс-XXI сторiччя" 

Дата, станом на яку здiйснено розрахунок пруденцiйних нормативiв 31.12.2017 

Розмiр власних коштiв, тис.грн 9 804 

Загальнi корпоративнi витрати (органiзацiйнi витрати, витрати на проведення рiчних та iнших 

зборiв органiв управлiння, представницькi витрати тощо), тис.грн 27  

Витрати на утримання адмiнiстративно-управлiнського персоналу, тис. грн 436 

Витрати на утримання основних засобiв, iнших матерiальних необоротних активiв 

загальногосподарського призначення (оренда, амортизацiя, ремонт, страхування майна, 

комунальнi послуги), тис. грн 74 

Витрати на оплату послуг зв’язку, тис.грн 0,4 

Винагороди за консультацiйнi послуги, тис. грн 9 

Винагороди за iнформацiйнi послуги, тис.грн 1  

Винагороди за аудиторськi послуги, тис.грн 7  

Винагороди за iншi послуги, тис.грн 14 

Плата за розрахунково-касове обслуговування та iншi послуги банкiв, тис.грн 4 

Розмiр фiксованих накладних витрат, тис.грн 572  

Норматив достатностi власних коштiв1 68,4977 

Примiтки: норматив - не менше 0.5  

1 Зазначається з округленням до чотирьох знакiв пiсля коми  

Розрахунок коефiцiєнта покриття операцiйного ризику 

Код за ЄДРПОУ Компанiї/Особи 31282328 

Найменування Компанiї/Особи ПрАТ "Автоальянс-XXI сторiччя" 

Дата, станом на яку здiйснено розрахунок пруденцiйних нормативiв 31.12.2017 

Розмiр власних коштiв, тис.грн 9 804 

Величина нетто-доходу за 1-й рiк, тис.грн. (2014) 216 

Величина нетто-доходу за 2-й рiк, тис. грн. (2015) 155 

Величина нетто-доходу за 3-й рiк, тис.грн. (2016) 105 

Середнє значення позитивного нетто-доходу, грн 158 



Величина операцiйного ризику1 24 

Коефiцiєнт покриття операцiйного ризику1 412,6600 

Примiтки: норматив - не менше 0.5  

1 Зазначається з округленням до чотирьох знакiв пiсля коми  

Розрахунок коефiцiєнта фiнансової стiйкостi.  

Код за ЄДРПОУ Компанiї/Особи 31282328 

Найменування Компанiї/Особи ПрАТ "Автоальянс-XXI сторiччя" 

Дата, станом на яку здiйснено розрахунок пруденцiйних нормативiв 31.12.2017 

Розмiр власного капiталу, тис. грн 13  

Вартiсть активiв, тис.грн 13  

Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi1 0,9991 

Примiтки: норматив - не менше 0.5  

1 Зазначається з округленням до чотирьох знакiв пiсля коми.  

 

Результати розрахунку вартостi чистих активiв Товариства за 2017 рiк наведенi нижче:  

тис. грн. 

Активи Зобов’язання Вартiсть чистих активiв  

(гр. 1 – гр. 2) 

13039 11 13028 

Результати порiвняння розмiру вартостi чистих активiв з розмiром статутного капiталу у 

вiдповiдностi до статтi 144 Цивiльного кодексу України наведенi в таблицi нижче:  

тис. грн. 

Рiк Вартiсть чистих активiв Статутний капiтал Рiзниця  

(гр. 2 – гр. 3) 

2017 р. 13028 15357 - 2329 

За результатами господарської дiяльностi у 2017 роцi вартiсть чистих активiв Товариства менша за 

розмiр Статутного капiталу.  

Власний капiтал Компанiї станом на 31.12.2017р. складає 13028 тис.грн., що є меншим вiд 

зареєстрованого розмiру статутного капiталу, проте вiдповiдає вимогам Закону України «Про 

iнститути спiльного iнвестування» вiд 15.07.2012р. № 5080-VI i становить не менш нiж 7000 

тис.грн. 

8.5. Подiї пiсля Балансу. 

Оголошення дивiдендiв та iнших подiй пiсля дати балансу, що впливають на фiнансову звiтнiсть 

станом на 31.12.2017р.. не було. 

Подiї, що вiдбулися мiж датою складання балансу i датою затвердження фiнансової звiтностi, 

пiдготовленої для оприлюднення, не вплинули на показники фiнансової звiтностi, пiдготовленої 

Товариством станом на 31 грудня 2017р. 

 

 

Директор Отченаш А.А. 

 

Головний бухгалтер Петрук Ю. В. 


