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 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами) (далі - Положення). 

 

Директор    Отченаш А. А. 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) 

за 2018 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Автоальянс - ХХI сторiччя" 

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 31282328 

4. Місцезнаходження: 04116, Україна, Шевченкiвський р-н, м.Київ, Старокиївська, 10 

5. Міжміський код, телефон та факс: (044)593-79-81, (044)490-28-96 

6. Адреса електронної пошти: sekretar@avtoalians.com 

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 

рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 

наявності): Рішення наглядової ради емітента від 22.04.2019, Затвердити рiчний звiт емiтента за 

2018 рiк. Засвiдчити достовiрнiсть рiчної iнформацiї емiтента ПрАТ "Автоальянс-XXI сторiччя" 

за 2018 рiк. 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку:  

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

www.avtoalians.co

m 25.04.2019 

 (адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента  

7. Судові справи емітента  

8. Штрафні санкції емітента  

9. Опис бізнесу  

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 

та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента  

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим 

особам емітента в разі їх звільнення  

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 

паїв)  

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 

фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування X 

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітент X 

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента X 

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 

відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій X 

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 

кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 

пакета акцій  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 

акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 

наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 

включення до біржового реєстру  

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 емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

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

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва)  

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 

акцій) такого емітента  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 

0,1 відсотка розміру статутного капіталу  

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів  

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 

акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 

голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі X 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  

24. 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 емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент  

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів  

26. Інформація вчинення значних правочинів  

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 

фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



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

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. 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 станом на кінець звітного року  

38. 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  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. 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 наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв 

емiтента вiдсутня тому, що емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних 

пiдроздiлiв. 

7. Судовi справи емiтента вiдсутнi. 

8. Штрафнi санкцiї по вiдношенню до емiтента вiдсутнi. 

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

здiйснило приватне розмiщення. 

10. Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або 

учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв): 

2)- Емiтент не здiйснював виплат будь-яких винагород або компенсацiй посадовим особам у 



разi звiльнення. 

3)Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру 

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

14. Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав 

за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню вiдсутня, оскiльки емiтент - 

приватне акцiонерне товариство, що здiйснило приватне розмiщення. 

15. Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, повязаних з 

голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає 

бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню вiдсутня, оскiльки емiтент - приватне 

акцiонерне товариство, що здiйснило приватне розмiщення. 

17. Iнформацiя про цiннi папери емiтенти, наявнiсть публiчної пропаозицiї та/або допуску до 

торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру: 

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. 

6) власнi акцiї протягом звiтного перiоду не придбавалися. 

18. Звiт про стан обєкта нерухомостi вiдсутнiй, оскiльки емiтент не здiйснював емiсiї цiльвих 

облiгацiй. 

19. У власностi працiвникiв емiтента вiдсутнi цiннi папери крiм акцiй емiтента. 

20. У власностi працiвникiв емiтента вiдсутнi акцiї емiтента у розмiрi понад 0,1 вiдсотка 

розмiру статутного капiталу. 

21. Будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента вiдсутнi. 

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

нараховувались i не сплачувались. 

24.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 юридичних осiб, послугами яких користується емiтент не надає тому, що 

емiтент - приватне акцiонерне товариство, що здiйснило приватне розмiщення. 

25. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв емiтентом не здiйснювалось. 

26. Значнi правочини у звiтному роцi емiтентом не вчинялись. 

27. Значнi правочини щодовчинення яких є заiнтересованiсть - вiдсутнi. 

28.Iнформацiя вiдсутня, оскiльки емiтент - приватне акцiонерне товариство, що здiйснило 

приватне розмiщення. 

31.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. Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) 

такого емiтента, яка наявна в емiтента не надається, тому що Товариство не укладало 

вiдповiдних угод. 

34. Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть 

осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що Товариство не укладало 

вiдповiдних угод. 

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

випуски iпотечних облiгацiй. 

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



не проводилось випуски iпотечних облiгацiй. 

38. 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. 

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

випуски iпотечних сертифiкатиiв. 

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

активи.  

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

42. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня тому, що емiтент не проводив випуски 

даних цiнних паперiв. 

43. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня тому, що емiтент не проводив випуски 

даних цiнних паперiв. 

44. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН не проводився тому, що емiтент не проводив 

випуски даних цiнних паперiв. 

45. Правила ФОН вiдсутнi тому, що емiтент не проводив випуски даних цiнних паперiв. 



ІІІ. 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 належать 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) 

 8 

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. 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 

 

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

(за 

наявності) 

1 2 3 4 5 

Професiйна дiяльнiсть на 

фондовому ринку - дiяльнiсть з 

управлiння активами 

iнституцiйних iнвесторiв 

(дiяльнiсть з управлiння 

2107 22.12.2015 Нацiональна комiсiя з цiнних 

паперiв та фондового ринку 

 



активами) 

Опис Лiцензя не пiдлягає подовженню 

 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Наглядова рада Голова Наглядової ради. 

Член Наглядової ради. 

Член Наглядової ради 

 

Голова Наглядової ради Отченаш 

Валерiя Анатолiївна; 

Член Наглядової ради Захожий Iгор 

Вiталiйович; 

Член Наглядової ради Отченаш Вiктор 

Анатонович. 

 

Директор Директор Директор - Отченаш Анатолiй 

Антонович. 

 

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) 

 43 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ "Фондова компанiя "Автоальянс-iнвест", 22926761, Президент ПрАТ "Фондова 

компанiя "Автоальянс-iнвест" 

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

 21.02.2018, обрано обрано на один рiк 

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 27 рокiв. 

 

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) 

 17 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "Київська консалтингова група", 21645994, Генеральний директор ТОВ "Київська 

консалтингова група" 

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

 04.04.2018, обрано 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 2018 не отримувала. За звiтний перiод обiймала 

посаду Генерального директора ТОВ "Київська консалтингова група" (Україна, м. Київ, вул. 

Старокиївська, 10). Загальний стаж керiвної роботи складає 15 рокiв. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. 

 

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) 

 34 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ "Турбота", 30784145, ПрАТ "Турбота", заступник директора з управлiння 

об'єктами, керiвник проекту 

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

 04.04.2018, обрано обрано на три роки 

9) Опис 

 Як Член Наглядової Ради емiтента здiйснює контроль за дотриманням iнтересiв 

акцiонерiв. Винагороди в 2018 роцi не отримував. В звiтному перiодi обiймав посаду директора 

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

складає 22 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

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 юридична 

6) Стаж роботи (років) 



 38 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ДП "Либiдь", 31198163, Займає посаду ДП "Либiдь", Директор 

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

 04.04.2018, обрано обрано на три роки 

9) Опис 

 Як Член Наглядової Ради емiтента здiйснює контроль за дотриманням iнтересiв 

акцiонерiв. Винагороди в 2018 роцi не отримував. В звiтному перiодi займав посаду ДП "Либiдь" 

директор (Україна, м. Трускавець, Вул. Данилишиних, 50). Загальний стаж керiвної роботи 

складає 16 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

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) 

 33 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ "Автоальянс-ХХI сторiччя", 31282328, ПрАТ "Автоальянс-ХХI сторiччя", 

Головний бухгалтер 

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

 25.04.2014, обрано обрано до переобрання 

9) Опис 

 Як Головний бухгалтер емiтента здiйснює бухгалтерський, статичтичний, податковий, 

управлiнський облiк емiтента. Загальний стаж керiвної роботи складає 25 рокiв. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

фізичної 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 Привілейо-вані іменні 

1 2 3 4 5 6 7 

Директор Отченаш Анатолiй 

Антонович 

 153 420 9,99003 153 420 0 

Голова Наглядової 

ради 

Отченаш Валерiя 

Анатолiївна 

 153 420 9,99003 153 420 0 

Член Наглядової 

ради 

Захожий Iгор 

Вiталiйович 

 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Отченаш Вiктор 

Антонович 

 0 0 0 0 

Головний 

бухгалтер 

Петрук Юлiанна 

Володимирiвна 

 0 0 0 0 

Усього 306 840 19,98006 306 840 0 

 



VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

 
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 

Товариство провадить пошук партнера для подальшої дiяльностi. Також розглядається 

доцiльнiсть виходу на зарубiжнi ринки шляхом створення пайового iнвестицiйного фонду. 

 

2. Інформація про розвиток емітента 

 

 Iнформацiя про розвиток емiтента. Товариство в 2018р. не розвивалось. Кошти iнвестицiйних 

фондiв що  знаходяться в управлiннi не збiльшились. Товариство винесло на розгляд загальних 

зборiв акцiонерiв питання щодо доцiльностi подальшої дiяльностi як КУА. 

 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового 

стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 

Укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом не 

здiйснювалось. 

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 

Операцiї хеджування Товариством не використовуються. 

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 

Цiновий ризик  

Вiдсутнiй через те, що Товариство не належить до виробничої чи реалiзуючої галузi. 

Ризик втрати лiквiдностi 

Товариство перiодично проводить монiторинг показникiв лiквiдностi та вживає заходiв, для 

запобiгання зниження встановлених показникiв лiквiдностi. Товариство має доступ до 

фiнансування у достатньому обсязi. Пiдприємство здiйснює контроль лiквiдностi, шляхом 

планування поточної лiквiдностi. Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з 

дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки 

грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. 

Кредитний ризик 

Пiдприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент 

- дебiтор не буде здатний в повному обсязi i в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний 

ризик регулярно контролюється. Управлiння кредитним ризиком здiйснюється, в основному, за 

допомогою аналiзу здатностi контрагента сплатити заборгованiсть. Пiдприємство укладає угоди 

виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Кредитний ризик стосується 

дебiторської заборгованостi. Дебiторська заборгованiсть регулярно перевiряється на iснування 

ознак знецiнення, створюються резерви пiд знецiнення за необхiдностi. 

Крiм зазначених вище, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi 

ризики, як: 

- нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства; 

- непередбаченi дiї державних органiв; 

- нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.) 

полiтики; 

- непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку; 



- непередбаченi дiї конкурентiв. 

 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 

Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. 

Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний 

кодекс корпоративного управлiння. Ст.33 Закону України "Про акцiонернi товариства" питання 

затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства вiднесено до 

виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОАЛЬЯНС-XXI СТОРIЧЧЯ" кодекс 

корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс 

корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться. 

 

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 

Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання 

юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося 

рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї ПрАТ  

"АВТОАЛЬЯНС-XXI СТОРIЧЧЯ" на фондових бiржах не торгуються. У зв'язку з цим, 

посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться. 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 

Принципи корпоративного управлiння, що застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, 

визначенi чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка iнша практика корпоративного 

управлiння не застосовується. 

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 

таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 

кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 

Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, 

оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується 

кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй. 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 

 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 04.04.2018 

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 Отченаша 



Анатолiя Антоновича; 

2) Обрати Секретарем загальних зборiв акцiонерiв Товариства Захожого 

Iгоря Вiталiйовича; 

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

-Петрук Юлiанну Володимирiвну (Голова лiчильної комiсiї); 

-Тараненка Дмитра Григоровича. 

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 в 2017 р. та прийняття рiшення за наслiдками 

розгляду. 

Вирiшили: 

Затвердити Звiт Директора Товариства про результати 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2017 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 2017 р. та 

прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 

Вирiшили: 

Затвердити Звiт Ревiзора Товариства щодо дiяльностi Товариства в 2017 р 

 

5.Про затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства в 2017 р. 

Вирiшили: 

Затвердити рiчних результатiв дiяльностi Товариства в 2017 р. 

 

6.Розподiл прибутку i збиткiв за пiдсумками роботи Товариства в 2017р.. 

Вирiшили: 

Затвердити рiчнi результати дiяльностi Товариства в 2017 р. Прибуток 

Товариства направити на покриття збиткiв минулих перiодiв. 

 

7.Припинення повноважень членiв Нагядової ради. 

Вирiшили: 

Припинити повноваження членiв Наглядової ради в повному складi з 5 

квiтня 2018 року. 

 

8.Про обрання членiв Наглядової ради. 

Вирiшили: 

Обрати термiном на 3 роки Наглядову раду у складi: 

-Отченаш Валерiї Анатолiївни; 

-Отченаша Вiктора Антоновича; 

-Захожого Iгоря Вiталiйовича. 

 

9.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв 

(контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх 

винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв 



(контрактiв) з членами Наглядової ради. 

Вирiшили: 

- обрати членами Наглядової ради термiном на 3 роки: Отченаш Валерiю 

Анатолiївну, Отченаша Вiктора Антоновича, Захожого Iгоря Вiталiйовича; 

- уповноважити Директора Товариства Отченаша Анатолiя Антоновича 

пiдписати цивiльно-правовi договори з надання послуг iз виконання 

повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства iз обраними 

членами Наглядової ради; 

- передбачити виплати членам та Головi Наглядової ради вiдповiдно до 

рiшення цих зборiв.   

 

10.Про припинення повноважень Ревiзора Товариства. 

Вирiшили: 

- вiдкликати повноваження Ревiзора Товариства з 5 квiтня п.р. 

 

11.Про обрання Ревiзора Товариства. 

Вирiшили: 

- не обирати Ревiзора Товариства у зв`язку з тим, що Товариство 

користується послугами аудиторської фiрми. 

 

12.Про дiяльнiсть Товариства в 2018 р. Затвердження бюджету Товариства 

на 2018 р. 

Вирiшили: 

- затвердити наданий план дiяльностi Товариства в 2018 р.; 

- затвердити бюджет дiяльностi Товариства в 2018 р. 

 

13.Про затвердження планових показникiв розподiлу прибуткiв в 2018 р. 

Вирiшили: 

Затвердити наступнi напрямки використання прибуткiв в 2018 р.: 

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

Товариства; 

- 10% на матерiальне стимулювання працiвникiв Товариства. 

 

14.Про змiну органiзацiйно-правової форми дiяльностi Товариства з 

Приватного акцiонерного товариства  на Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю. 

Вирiшили: 

- продовжити термiн пiдготовки до перетворення Товариства в Товариство 

з обмеженою вiдповiдальнiстю на 1 рiк та зобов`язати Директора винести 

його на черговi звiтнi збори. 

 

 

 

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 

(зазначити) 

 

 

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 

відсотками акцій 
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 

(зазначити) 

 

 

Які 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 зменшення 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 

(зазначити) 

 

 

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 (який) на день подання вимоги 

сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків 

простих акцій товариства  

- 



Інше (зазначити) - 

 

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення: - 

 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина 

їх непроведення: - 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

 

Склад наглядової ради (за наявності)? 

 
Кількість 

осіб 

членів наглядової ради - акціонерів 1 

членів наглядової ради - представників акціонерів 2 

членів наглядової ради - незалежних директорів 2 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 

З питань аудиту  X 

З питань призначень  X 

З винагород  X 

Інше (зазначити) - 

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: - 

 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: - 

 

Персональний склад наглядової ради  

 

Прізвище, ім'я, по 

батькові 
Посада 

Незалежний член 

Так Ні 

Отченаш Валерiя 

Анатолiївна 

Голова Наглядової ради X  

Опис: н/д 

Захожий Iгор Вiталiйович Член Наглядової ради X  

Опис: Н/Д 

Отченаш Вiктор 

Антонович 

Член наглядової ради X  

Опис: Н/Д 

 

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 (зазначити) 

 
 X 

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі 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 

(зазначити) 

- 

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень 

Так. Обрання голови Наглядової ради. Вирiшувались питання та приймались рiшення стосовно 

господарської дiяльностi Товариства, не вiднесенi до виняткової компетенцiї Загальних зборiв 

акцiонерiв. 

 

Як 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) 

- 

 

Інформація про виконавчий орган 

 

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

Директор - Отченаш Анатолiй Анотонович. До компетенцiї Директора Товариства 

вiдносяться: 

1. Прийняття рiшень про укладення 

правочинiв на суму до 100 000 (сто тисяч) 

грн. 

2. Представництво iнтересiв Товариства, 

вчинення вiд його iменi юридичних дiй без 

довiреностi 

в межах компетенцiї, визначених цим 

Статутом; 

3. Розпорядження коштами та майном 

Товариства в межах, визначених Статутом, 



рiшеннями 

Загальних зборiв та Наглядової ради; 

4. Вiдкриття рахункiв у кредитно-фiнансових 

установах, в тому числi банкiвських 

установах; 

5. Розробка, пiдписання всiх документiв, 

пов'язаних з господарською дiяльнiстю, вiд 

iменi 

Товариства, рiшення про укладення (видачу) 

яких прийнято уповноваженим органом 

Товариства; 

6. Затвердження внутрiшнiх документiв 

Товариства, крiм тих, що вiдносяться до п. 

8.1.7.10; 

7. За погодженням з Наглядовою радою 

застосування,-заходiв матерiального та 

морального 

заохочення до працiвникiв Товариства; 

8. Затвердження внутрiшнiх положень 

Товариства щодо здiйснення статутної 

дiяльностi; 

9. Видача наказiв i розпоряджень, 

обов'язкових для всiх працюючих у 

Товариствi. Здiйснення 

iнших юридичних дiй, видача доручення 

(довiреностi) на укладання правочинiв 

(договорiв, контрактiв) 

та здiйснення iнших дiй вiд iменi Товариства 

як працiвникам Товариства, так i iншим 

особам; 

10. Прийняття рiшень про пред'явлення вiд 

iменi Товариства претензiй i позовiв до 

юридичних i 

фiзичних осiб в Українi, а також за її межами; 

11. Видача доручень (довiреностей) на 

укладання правочинiв (договорiв, контрактiв) 

та 

здiйснення iнших дiй вiд iменi Товариства 

працiвникам Товариства; 

12. Прийняття на посади та звiльнення з посад 

осiб керiвного складу (головного бухгалтера, 

начальникiв департаментiв, вiддiлiв, 

секторiв), керуючих фондами згiдно 

кандидатур, погоджених 

Наглядовою Радою Товариства; 

13. Вiдповiдно до вимог цього Статуту 

розпорядження кредитами, майном, 

грошовими коштами, 

iншими цiнностями Товариства, приймає 

рiшення про введення або виведення з 

експлуатацiї 



(консервацiю, списання, лiквiдацiю) основних 

фондiв Товариства, надiляє спiльнi 

пiдприємства, 

залежнi (дочiрнi) пiдприємства, фiлiали та 

представництва Товариства основними 

фондами, обiговими 

коштами та iншими цiнностями для 

здiйснення ними статутної дiяльностi; 

14. Несе персональну вiдповiдальнiсть за 

виконання покладених на нього обов'язкiв, 

розподiляє 

обов'язки мiж працiвниками Товариства, 

керiвниками структурних пiдроздiлiв i 

визначає їх 

повноваження, може делегувати додатковi 

повноваження, якi входять до його 

компетенцiї, а також 

керiвникам структурних пiдроздiлiв 

Товариства, фiлiалiв, представництв; 

15. Виконання iнших функцiй, покладених на 

нього цим Статутом, рiшеннями Загальних 

зборiв 

акцiонерiв, Наглядової ради та внутрiшнiми 

документами Товариства. 

Опис Директор є виконавчим органом Товариства i 

здiйснює управлiння його поточною 

дiяльнiстю 

та здiйснює свою дiяльнiсть на засадах 

одноосiбного керiвництва шляхом видання 

наказiв та 

розпоряджень, виконання яких є обов'язковим 

для всiх працiвникiв Товариства. 

Директор обирається та звiльняється 

Наглядовою Радою . 

Директор вирiшує питання дiяльностi 

Товариства, крiм тих, що вiднесенi до 

компетенцiї 

iнших органiв управлiння Товариства згiдно з 

цим Статутом та чинним законодавством. 

Директор у своїй дiяльностi пiдзвiтний 

Загальним зборам та Наглядовiй радi 

Товариства. 

Директор може маги заступника, який за 

умови вiдсутностi замiщує Директора 

Товариства. 

Директор Товариства обирається Наглядовою 

Радою термiном до 3 (трьох) рокiв. Директор 

Товариства вправi без довiреностi 

здiйснювати дiї вiд iменi Товариства в межах 

прав, передбачених 

Статутом Товариства. 



Директор Товариства є посадовою особою 

Товариства та здiйснює керiвництво 

поточною 

дiяльнiстю Товариства. Пiсля прийняття 

Загальними зборами, Наглядовою Радою, 

Головою Наглядової 

Ради рiшень, вiднесених до їх компетенцiї, 

Директор має право вiд iменi Товариства 

вчиняти 

вiдповiднi дiї, укладати договори (правочини) 

спрямованi на виконання цих рiшень. Про 

виконання 

вищевказаних дiй Директор Товариства звiтує 

Головi Наглядової ради. 

Директор керує роботою Товариства, 

органiзує виконання рiшень Загальних зборiв, 

Наглядової Ради Товариства та вживає 

заходiв щодо дiяльностi Товариства. 

Директор Товариства здiйснює управлiнськi, 

органiзацiйнi та представницькi функцiї. Свої 

рiшення Директор провадить через видання 

наказiв та розпоряджень. 

 

Примітки 

Н/Д  

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися 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? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не 

належит

ь до 

компете

нції 

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 ні 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. 

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 



Інформація про 

діяльність акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюджує

ться на 

загальних 

зборах 

Інформаці

я 

оприлюдн

юється в 

загальнод

оступній 

інформаці

йній базі 

даних 

Національ

ної комісії 

з цінних 

паперів та 

фондового 

ринку про 

ринок 

цінних 

паперів 

або через 

особу, яка 

провадить 

діяльність 

з 

оприлюдн

ення 

регульова

ної 

інформації 

від імені 

учасників 

фондового 

ринку 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосеред

ньо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докумен

тів 

надають

ся на 

запит 

акціонер

а 

Інформаці

я 

розміщуєт

ься на 

власній 

інтернет-с

торінці 

акціонерн

ого 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 

відсотками 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 

ні ні ні ні ні 



товариства 

 

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 незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 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 незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше 

(зазначити) 

- 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 

востаннє? 

 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 

відсотками голосів 
 X 

Інше 

(зазначити) 

Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi ревiзором не 

проводилась. 

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента 

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських формувань 

(для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 



посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

1 Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Фондова 

компанiя "Автоальянс - iнвест" 

22926761 41,94439 

2 Отченаш Анатолiй Антонович  9,99003 

3 Отченаш Катерина Георгiївна  9,1643 

4 Отченаш Валерiя Анатолiївна  9,99003 

5 Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Фенiкс, К" 

22928027 9,99003 

6 Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Київська 

консалтингова група" 

21645994 9,99003 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) 

на загальних зборах емітента 

 

Загальна 

кількість 

акцій 

Кількість акцій 

з обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

0 0 Обмежень прав участi та 

голосування акцiонерiв на загальних 

зборах акцiонерiв емiтента немає. 

 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які 

винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх 

звільнення 

Наглядова рада призначається Загальними зборами акцiонерiв Товариства термiном на 3 роки. 

Директор призначається Наглядовою радою Товариства термiном на 1 рiк. Головний бухгалтер 

призначається до переобрання. Винагороди та премiї, що мають бути виплаченi посадовим 

особам у разi їх зввiльнення вiдсутнi. 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 

 До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 

1. Пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та 

про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових 

загальних 

зборiв; 

2. Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу 

акцiонерiв або за пропозицiєю Директора; 

3. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 

4. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 

5. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 

6. Затвердження ринкової вартостi майна у випадках,'передбачених чинним законодавством; 

7. Обрання та припинення повноважень Директора Товариства; 

8. Затвердження умов трудового договору i (контракту), який укладатиметься з Директором 



Товариства, встановлення розмiру винагороди; 

9. Прийняття рiшення про вiдсторонення Директора Товариства вiд виконання його 

повноважень 

та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; 

10. Обрання реєстрацiйної комiсiї за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 

11. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладається з ним, 

встановлення розмiру оплати його прслуг; 

12. Визначення дати складання перелiку осiб, якi мають;право на отримання дивiдендiв, порядку 

та строкiв виплати дивiдендiв вiдповiдно до чинного законодавства; 

13. Визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi лають бути повiдомленi про проведення 

загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до чинного 

законодавства; 

14. Приймає рiшення про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших 

об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 

15. Прийняття рiшення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору 

про 

приєднання Товариства до акцiонерного товариства, якому належить бiльше як 90 вiдсоткiв 

простих 

акцiй Товариства i приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до статуту товариства, 

до 

якого здiйснюється приєднання; 

16. Прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або 

послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними 

останньої 

рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 

17. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним 

на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу 

акцiй; 

18. Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов 

договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 

19. Прийнятгя рiшення про обрання депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, 

що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 

20. Надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (або особами, що дiють спiльно) 

значного пакету акцiй вiдповiдно до вимог чинного законодавства; 

21. Обрання Корпоративного секретаря за пропозицiєю Голови Наглядової ради; 

22. Створення структурного пiдроздiлу/призначення окремої посадової особи для проведення 

внутрiшнього аудиту (контролю). 

23. Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання,.пов'язанi з 

дiяльнiстю Товариства. 

Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради не можуть вирiшуватись 

iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв. 

 

До компетенцiї Директора Товариства вiдносяться: 

1. Прийняття рiшень про укладення правочинiв на суму до 100 000 (сто тисяч) грн. 

2. Представництво iнтересiв Товариства, вчинення вiд його iменi юридичних дiй без довiреностi 

в межах компетенцiї, визначених цим Статутом; 

3. Розпорядження коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рiшеннями 

Загальних зборiв та Наглядової ради; 

4. Вiдкриття рахункiв у кредитно-фiнансових установах, в тому числi банкiвських установах; 

5. Розробка, пiдписання всiх документiв, пов'язаних з господарською дiяльнiстю, вiд iменi 

Товариства, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом 



Товариства; 

6. Затвердження внутрiшнiх документiв Товариства, крiм тих, що вiдносяться до п. 8.1.7.10; 

7. За погодженням з Наглядовою радою застосування,-заходiв матерiального та морального 

заохочення до працiвникiв Товариства; 

8. Затвердження внутрiшнiх положень Товариства щодо здiйснення статутної дiяльностi; 

9. Видача наказiв i розпоряджень, обов'язкових для всiх працюючих у Товариствi. Здiйснення 

iнших юридичних дiй, видача доручення (довiреностi) на укладання правочинiв (договорiв, 

контрактiв) 

та здiйснення iнших дiй вiд iменi Товариства як працiвникам Товариства, так i iншим особам; 

10. Прийняття рiшень про пред'явлення вiд iменi Товариства претензiй i позовiв до юридичних i 

фiзичних осiб в Українi, а також за її межами; 

11. Видача доручень (довiреностей) на укладання правочинiв (договорiв, контрактiв) та 

здiйснення iнших дiй вiд iменi Товариства працiвникам Товариства; 

12. Прийняття на посади та звiльнення з посад осiб керiвного складу (головного бухгалтера, 

начальникiв департаментiв, вiддiлiв, секторiв), керуючих фондами згiдно кандидатур, 

погоджених 

Наглядовою Радою Товариства; 

13. Вiдповiдно до вимог цього Статуту розпорядження кредитами, майном, грошовими 

коштами, 

iншими цiнностями Товариства, приймає рiшення про введення або виведення з експлуатацiї 

(консервацiю, списання, лiквiдацiю) основних фондiв Товариства, надiляє спiльнi пiдприємства, 

залежнi (дочiрнi) пiдприємства, фiлiали та представництва Товариства основними фондами, 

обiговими 

коштами та iншими цiнностями для здiйснення ними статутної дiяльностi; 

14. Несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання покладених на нього обов'язкiв, розподiляє 

обов'язки мiж працiвниками Товариства, керiвниками структурних пiдроздiлiв i визначає їх 

повноваження, може делегувати додатковi повноваження, якi входять до його компетенцiї, а 

також 

керiвникам структурних пiдроздiлiв Товариства, фiлiалiв, представництв; 

15. Виконання iнших функцiй, покладених на нього цим Статутом, рiшеннями Загальних зборiв 

акцiонерiв, Наглядової ради та внутрiшнiми документами Товариства. 

 

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 

На думку аудитора - ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "БЛИСКОР ГАРАНТ" - iнформацiя, яка 

була включена до Звiту про корпоративне управлiння у вiдповiдностi до вимог пунктiв  5-9 

частини 3 пункту 3 статтi 40-1  Закону № 3480-IV та яка була включена  до складу рiчного 

звiту ПрАТ "АВТОАЛЬЯНС - ХХI СТОРIЧЧЯ" (Товариство) станом на 31.12.2018 року, була 

пiдготовлена у вiдповiдностi до вимог  Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" 

пункти 5-9 частини 3 пункту 3 статтi 40-1 , i надана iнформацiя узгоджена з фiнансовою 

звiтнiстю Товариства. Звiт про корпоративне управлiння включає всю iнформацiю, про яку йде 

мова у  пунктах 5-9 та 1-4 частини 3 пункту 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та 

фондовий ринок". 

 

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 

Н/Д 

 

 



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

ТОВ "Фондова компанiя 

"Автоальянс - iнвест" 

22926761 04116, Україна, 

Шевченкiвський р-н, 

м.Київ, вул. 

Старокиївська,10 

644 153 41,94439 644 153 0 

ТОВ "Фенiкс, К" 22928027 04116, Україна, 

Шевченкiвський р-н, 

м.Київ, вул. 

Старокиївська,10 

153 420 9,99003 153 420 0 

ТОВ "Київська консалтингова 

група" 

21645994 04116, Україна, 

Шевченкiвський р-н, 

м.Київ, вул. 

Старокиївська,10 

153 420 9,99003 153 420 0 

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

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Тараненко Дмитро Григорович 136 919 8,915558 136 919 0 

Отченаш Анатолiй Антонович 153 420 9,99003 153 420 0 

Отченаш Валерiя Анатолiївна 153 420 9,99003 153 420 0 

Отченаш Катерина Георгiївна 140 739 9,1643 140 739 0 

Усього 1 535 491 99,984368 1 535 491 0 



IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим 

або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за 

акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / 

Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями 

акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або 

рівною пороговому значенню пакета акцій 

 

 

1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим 

або рівним пороговому значенню пакета акцій 

№ з/п 

Дата отримання інформації від 

Центрального депозитарію 

цінних паперів або акціонера 

Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи або найменування 

юридичної особи власника 

(власників) акцій 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи - 

резидента або код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи - 

нерезидента 

Розмір частки акціонера 

до зміни (у відсотках до 

статутного капіталу) 

Розмір частки акціонера 

після зміни (у відсотках 

до статутного капіталу) 

1 2 3 4 5 6 

1 26.02.2018 Приватне акцiонерне товариство 

"Фондова компанiя 

"Автоальянс-iнвест" 

22926761 41,999868 41,931887 

Зміст інформації: 

 

Приватне акцiонерне товариство "Автоальянс - ХХI сторiччя" повiдомляє, що вiд ПАТ "НДУ" був отриманий перелiк акцiонерiв станом на 19.02.2018, у зв'язку з чим 

26.02.2018 р. стало вiдомо, що: 

пакет власника "Приватне акцiонерне товариство "Фондова компанiя "Автоальянс-iнвест", який становив 645 005 шт. або 41,999868% голосуючих акцiй емiтента, 

зменшився до 643961 шт. або 41,931887% голосуючих акцiй. 

У перелiку акцiонерiв не зазначається дата переходу прав власностi на цiннi папери, тому у полi "дата змiни" зазначається дата станом на яку складений перелiк. 

 



X. Структура капіталу 

 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

Акцiя проста 

бездокументарна iменна 

1 535 731 15 357 310,00 Права наданi акцiонерам вiдповiдно до вимог статей 

Закону України "Про акцiонернi товариства". 

Фактiв включення цiнних паперiв до 

бiржових спискiв фондових бiржа не 

було. 

Примітки: 

Н/Д 





XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

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 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

10 200 000 2 000 000 100 

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 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

10 240 000 2 400 000 100 

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 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

10 250 000 2 500 000 100 

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 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

10 500 000 5 000 000 100 

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 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

10 1 535 731 15 357 310 100 

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 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

10 1 535 731 15 357 310 100 

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

 

3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 



Дата реєстрації 

випуску 

Вид цінних 

паперів 

Найменува

ння органу, 

що 

зареєструв

ав випуск 

Міжнародни

й 

ідентифікаці

йний номер 

Обсяг 

випуску 

Обсяг 

розміщених 

цінних 

паперів на 

звітну дату 

(грн) 

Умови обігу та погашення 

1 2 3 4 5 6 7 

09.04.2003 Інвестиційний 

сертифікат 

бездокументарн

ий іменний 

ДКЦПФР UA100609FA

06 

10 000 000 13 808 Обiг зупинено у зв'язку з лiквiдацiєю фонду 

Опис 

Iнвестицiйнi сертифiкати Пайового iнтервального диверсифiкованого iнвестицiйногго фонду  

"Автоальянс-Портфолiо" 

 

 



10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 

обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано іншій особі 

 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна вартість 

(грн) 

Загальна 

кількість 

голосуючих 

акцій (шт.) 

Кількість 

голосуючих 

акцій, права 

голосу за 

якими 

обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

23.12.2010 78/1/07 UA1006091003 1 535 731 15 357 310 1 535 731 0 0 

Опис: 

Голосуючi акцiї, права голосу за якими обмежено - вiдсутнi. Голосуючi акцiї права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi - вiдсутнi.   

 



 

XIII. 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, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого 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 

  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 0 0 0 0 0 0 

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 2018 року 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) 

10 258 13 028 

Статутний капітал (тис.грн) 15 357 15 357 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

15 357 15 357 

Опис 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. 

 Результати розрахунку вартостi чистих активiв Товариства за 2018 рiк наведенi нижче:  

тис. грн. 

Активи Зобов'язання  Вартiсть чистих активiв  

(гр. 1 - гр. 2) 

10307 47 10258 

 

Результати порiвняння розмiру вартостi чистих активiв з розмiром статутного капiталу 

наведенi в таблицi нижче:  

 

тис. грн. 

Рiк Вартiсть чистих активiв Статутний капiтал Рiзниця  

(гр. 2 - гр. 3) 

2018 р. 10258 15357 - 5099 

 

 

За результатами господарської дiяльностi у 2018 роцi вартiсть чистих активiв Товариства 



менша за розмiр Статутного капiталу.      

Iнформацiя про розподiл прибутку до резервного капiталу розкрита в Примiтцi  6.18. 

 

Висновок Отже, власний капiтал Компанiї станом на 31.12.2018р. складає 10258 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. 

 

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 власним 

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 3 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 3 X X 

Опис Н/Д 

 



КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 

"Автоальянс - ХХI сторiччя" 
за ЄДРПОУ 31282328 

Територія м.Київ, Шевченкiвський р-н за КОАТУУ 8039100000 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
Управління фондами за КВЕД 66.30 

Середня кількість працівників: 8 

Адреса, телефон: 04116 м.Київ, Старокиївська, 10, (044)593-79-81 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2018 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 3 3 

    первісна вартість 1001 74 74 

    накопичена амортизація 1002 ( 71 ) ( 71 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 0 0 

    первісна вартість 1011 122 122 

    знос 1012 ( 122 ) ( 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 0 166 

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 3 169 



    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 276 136 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 8 1 

    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 10 134 7 511 

Поточні фінансові інвестиції 1160 2 617 2 489 

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 13 036 10 138 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 13 039 10 307 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 15 357 15 357 

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 89 127 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -2 443 -5 251 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 13 028 10 258 



    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 2 2 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 2 2 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 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 2 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 

    товари, роботи, послуги 1615 0 44 

    розрахунками з бюджетом 1620 0 0 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 0 0 

    розрахунками з оплати праці 1630 0 0 

    одержаними авансами 1635 0 0 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 9 3 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 0 0 

Усього за розділом IІІ 1695 9 47 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 13 039 10 307 

Примітки: н/д 

 

Керівник    Отченаш А.А. 

 

Головний бухгалтер   Петрук Ю.В. 



КОДИ 

Дата  

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 

"Автоальянс - ХХI сторiччя" 
за ЄДРПОУ 31282328 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2018 рік 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 296 51 

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 296 51 

    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 0 34 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 15 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 630 ) ( 486 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 2 270 ) ( 1 111 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 

    прибуток 
2190 0 0 

    збиток 2195 ( 2 604 ) ( 1 512 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 



Інші доходи 2240 0 2 270 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 38 ) ( 0 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 128 ) ( 0 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 

    прибуток 
2290 0 758 

    збиток 2295 ( 2 770 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 

    прибуток 
2350 0 758 

    збиток 2355 ( 2 770 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

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 -2 770 758 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 0 1 

Витрати на оплату праці 2505 317 295 

Відрахування на соціальні заходи 2510 78 71 

Амортизація 2515 0 0 

Інші операційні витрати 2520 2 505 1 230 

Разом 2550 2 900 1 597 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000000 0,000000 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,000000 0,000000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

Примітки: н/д 

 

Керівник    Отченаш А.А. 

 

Головний бухгалтер   Петрук Ю.В. 



КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 

"Автоальянс - ХХI сторiччя" 
за ЄДРПОУ 31282328 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2018 рік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

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 321 61 

Повернення податків і зборів 3005 0 2 

 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 2 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 7 21 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 174 ) ( 115 ) 

Праці 3105 ( 256 ) ( 265 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 84 ) ( 84 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 58 ) ( 59 ) 

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 ( 58 ) ( 59 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 23 ) ( 7 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 6 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 6 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -271 -452 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
   

    фінансових інвестицій 3200 271 480 



    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 ( 0 ) ( 28 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 271 452 

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 коштів за звітний період 3400 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 1 1 

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 01.01.2019 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Автоальянс - ХХI 

сторiччя" 
за ЄДРПОУ 31282328 

 

Звіт про власний капітал 
За 2018 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 15 357 0 25 89 -2 443 0 0 13 028 

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 15 357 0 25 89 -2 443 0 0 13 028 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 -2 770 0 0 -2 770 

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  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



зареєстрованого капіталу   

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 38 -38 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

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   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

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 частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 0 38 -2 808 0 0 -2 770 

Залишок на кінець року  4300 15 357 0 25 127 -5 251 0 0 10 258 

Примітки: Н/Д 

 

Керівник    Отченаш А.А. 

 

Головний бухгалтер   Петрук Ю.В. 





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
Примiтки до фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 р. 

ПрАТ ""Автоальянс-ХХI сторiччя" (код 31282328) 

 

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

який закiнчився 31 грудня 2018 року 

 

в тис. грн. 

 Примiтки Рiк, що закiнчився 31 грудня 

  2018 2017 

1 2 3 4 

Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (робiт,послуг) 6.1 296 51 

Валовий прибуток  296 51 

Iншi доходи 6.2,6.4 - 2304 

Адмiнiстративнi витрати 6.3 (630) (486) 

Iншi витрати 6.2,6.4 (2436) (1111) 

Прибуток (збиток) за рiк 6.5 (2770) 758 

Усього:СУКУПНИЙ ПРИБУТОК (ЗБИТОК) ЗА РIК 6.5 (2770) 758 

 

Звiт про фiнансовий стан станом на 31 грудня 2018 року 

 

в тис. грн. Примiтки 31 грудня 2018 31 грудня 2017 

1 2 3 4 

АКТИВИ    

Непоточнi активи  169 3 

Нематерiальнi активи 6.6 3 3 

Основнi засоби 6.7 - - 

Довгострокова дебiторська заборгованнiсть 6.8 166 - 

Поточнi активи  10138 13036 

Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть 6.8 7648 10418 

Фiнансовi iнвестицiї, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 

переоцiнки у прибутку або збитку. 6.9 2489 2617 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 6.10 1 1 

Усього активи  10307 13039 

    

Власний капiтал та зобов'язання    

Власний капiтал  10258 13028 

Статутний капiтал 6.11,6.16 15357 15357 

Додатковий капiтал 6.16 25 25 

Резервний капiтал 6.18 127 89 

Нерозподiленi прибутки (непокритi збитки) 6.16 (5251) (2443) 

Непоточнi зобов'язання  2 2 

Довгостроковi забезпечення витрат персоналу 6.12 2 2 

Поточнi зобов'язання  47 9 

Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть 6.14,6.15 44 - 

Короткостроковi забезпечення 6.13 3 9 

Всього зобов'язань  49 9 

Разом власний капiтал та зобов'язання  10307 13039 

 



Звiт про змiни в капiталi за рiк, який закiнчився 31 грудня 2018 року 

 

 Вкладений 

акцiонерний 

капiтал 

 Додатковий 

капiтал Резервний капiтал Нерозподiлений прибуток/ збиток Усього 

власний 

капiтал 

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

Усього сукупний прибуток за рiк -  - 758 758 

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

Усього сукупний прибуток за рiк -  - (2770) (2770) 

Вiдрахування до резервного капiталу - - 38 (38) - 

Залишок на 31 грудня 2018року 15357 25 127 (5251) 10258 

 

Звiт про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року 

 

в тис. грн. 

 Примiтки Рiк, що закiнчився 31 грудня 

  2018 2017 

1 2 3 4 

1.Операцiйна дiяльнiсть    

Надходження вiд:    

Реалiзацiя продукцiї (робiт, послуг)  321 61 

Iншi надходження                          9 23 

Витрачання на оплату:    

Продукцiї(робiт послуг)  (174) (115) 

Iншi витрачання  (427) (421) 

Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi  -271 -452 

II. Iнвестицiйна дiяльнiсть    

Надходження вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй  271 480 

Витрачання на надання позик  - (28) 

Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi  271 452 

III. Фiнансова дiяльнiсть    

Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi  - - 

Чистийрух коштiв за звiтнiй перiод 6.17 - - 

Залишок коштiв на початок перiоду  1 1 

Залишок коштiв на кiнець перiоду 6.10 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" (до 15.05.18р.) ,  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 2018 р. та 31 грудня 2017 р. складала 8 та 7 осiб, 

вiдповiдно. 

Станом на 31 грудня 2018 р. та 31 грудня 2017 р. акцiонерами Товариства були: 

Акцiонери компанiї 31.12.2018 31.12.2017 

 % % 

Юридична особа резидент - 1(одна) 41,99444  41,931887 

Юридична особа резидент - 1(одна) 9,990030 9,990030 

Юридична особа резидент - 1(одна) 9,990030 9,990030 

Юридична особа резидент - 1(одна) - 8,915558 

Фiзичнi особи,громадяни України: 8(вiсiм) -2017р., 8(вiсiм) -2018р. 39,162525 29,172495 

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 2018 

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 2018 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 2018 

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. Новi i переглянутi МСФЗ та iнтерпретацiї. 

 

2.2.1. МСФЗ, якi прийнятi та набули чинностi з  01 сiчня 2018 р.  

  

Товариство застосувало всi МСФЗ, iнтерпретацiї та поправки до них, що мають ефективну дату 

01.01.2018 року, у звiтному роцi. Ефект застосування нових та переглянутих стандартiв: 

 

 Стандарти та правки до них Вплив поправок 

МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка за контрактами з клiєнтами" Товариство застосувало МСФЗ 15 

ретроспективно з кумулятивним ефектом первiсного застосування, визнаним на дату первiсного 

застосування. Компанiя укладає контракти з клiєнтами на умовах передплати або оплати 

протягом короткого перiоду часу, угоди не носять багатокомпонентний характер, компанiя не 

має програм лояльностi та специфiчних гарантiй, тому перше застосування МСФЗ 15 не суттєво 

вплинуло на фiнансовий стан та фiнансовi результати компанiї. 

МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" Товариство  має лише фiнансовi активи i зобов'язання, що 

облiковувалися за попередньою облiковою полiтикою вiдповiдно до МСБО 39 "Фiнансовi 

iнструменти: визнання та оцiнка" за амортизованою вартiстю, тому перехiд на МСФЗ 9 

"Фiнансовi iнструменти не вплинув на класифiкацiю i оцiнку фiнансових активiв i зобов'язань, 

якi продовжують облiковуватися за амортизованою вартiстю. 



До фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою вартiстю, товариство застосовало 

вимоги МСФЗ 9 щодо знецiнення. Товариство застосувало спрощений пiдхiд до розрахунку 

резерву очiкуваних кредитних збиткiв щодо торгової дебiторської заборгованостi, який 

передбачає їх оцiнку за весь термiн дiї фiнансового iнструмента. Застосування моделi 

очiкуваних кредитних збиткiв призвело до бiльш раннього визнання кредитних збиткiв i 

збiльшило суму резерву стосовно фiнансових активiв.  

 

Категорiя активiв 31/12/ 

2017 Змiни у зв'язку з рекласифiкацiєю 01/01/ 

2018 Резерв сумнiвних боргiв на 31/12/2017 Перерахунок резерву Резерв очiкуваних 

кредитних збиткiв на 01/01/2018 

Торговельна дебiторська заборгованiсть 276  276 - - - 

Iнша дебiторська заборгованiсть 12319 

  12319 2185 

 

 

 - 2185 

Поточнi фiнансовi iнвестицiї 2617 

 - 2617 - - - 

       

Станом на 31.12.18 дебiторська заборгованнiсть в сумi 4370 т. грн. визнана безнадiйною i 

списана.з балансу пiдприємства, в т.ч. за рахунок резерву на збитки. Вплив перерахункiв 

резервiв по iнших дебiторських заборгованностях компанiя вважає несуттєвим  на фiнансовий 

стан та фiнансовi результати. 

Поправки до 

" МСФЗ 2 "Класифiкацiя та оцiнка платежiв на основi акцiй" 

" Застосування МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" та МСФЗ 4 "Страховi контракти - 

поправки до МСФЗ 4" 

" МСБО 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть" 

" КТМФЗ Iнтерпретацiя 22 "Аванси, сплаченi в iноземнiй валютi" 

" МСФЗ 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" 

" МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства" 

не вплинули на фiнансовий стан, фiнансовi результати та фiнансову звiтнiсть, їх ефект вiдсутнiй. 

 

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

 

Станом на звiтну дату опублiковано наступнi МСФЗ, змiни до них та iнтерпретацiї, ефективна 

дата яких не настала: 

 

Стандарти та правки до них Ефективна 

дата 

МСФЗ 16 "Оренда" - Для орендарiв встановлено єдину модель облiку оренди i немає 

необхiдностi визначати класифiкацiю оренди, всi договори оренди вiдображаються у звiтi про 

фiнансовий стан шляхом визнання активiв у формi права користування i зобов'язань з оренди. 

Подвiйна модель облiку оренди орендодавцем, класифiкацiя оренди визначається на основi 

критерiїв класифiкацiї, аналогiчних МСБО 17 "Оренда", модель облiку фiнансової оренди на 

основi пiдходiв до облiку фiнансової оренди, аналогiчна МСБО 17, вона передбачає визнання 

чистої iнвестицiї в оренду, що складається з дебiторської заборгованостi з оренди, i залишкового 

активу, модель облiку операцiйної оренди на основi пiдходiв до облiку операцiйної оренди, 

аналогiчно МСБО 17. Необов'язкове звiльнення щодо короткострокової оренди - тобто оренди, 

термiн дiї якої становить не бiльше 12 мiсяцiв. Портфельний облiк договорiв оренди дозволений, 



якщо результати такого облiку не будуть суттєво вiдрiзнятися вiд тих, якi були б отриманi в разi 

застосування нових вимог до кожного договору окремо. Необов'язкове звiльнення щодо оренди 

об'єктiв з низькою вартiстю - тобто активiв, вартiсть яких, коли вони новi, не перевищує 

встановлену облiковою полiтикою (прим.3.5 ), навiть якщо сумарна величина таких договорiв 

оренди є iстотною. 01.01.2019 

Поправки, пов'язанi з вступом в силу МСФЗ  16 "Оренда" (МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу", 

МСБО 16 "Основнi засоби", МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi", МСФЗ 1 "Перше 

застосування МСФЗ", МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї", МСФЗ 9 

"Фiнансовi iнструменти", МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої вартостi", МСФЗ 15 "Виручка по 

контрактах з клiєнтами", МСБО 2 "Запаси", МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв", МСБО 21 

"Вплив змiн валютних курсiв", МСБО 23 "Витрати на позики", МСБО 37 "Забезпечення, умовнi 

зобов'язання та умовнi активи", МСБО 38 "Нематерiальнi активи", МСБО 40 "Iнвестицiйна 

нерухомiсть", МСБО 41 "Сiльське господарство") 01.01.2019 

КТМФЗ (IFRIC) 23 "Невизначенiсть щодо правил обчислення податку на прибуток" - 

Роз'яснення IFRIC 23 вимагає, щоб використовуваний компанiєю пiдхiд ?рунтувався на тому, що 

краще прогнозує результат вирiшення невизначеностi. Зокрема, компанiя повинна враховувати 

те, як по її очiкуванням податковi органи будуть проводити перевiрку податкового облiку i 

трактувань. Роз'яснення IFRIC 23 вимагає, щоб компанiя виходила з того, що податковi органи 

перевiрять всi суми, якi вони має право перевiрити, i ознайомляться з усiєю пов'язаною 

iнформацiєю при проведеннi своєї перевiрки. Компанiї повиннi враховувати ймовiрнiсть того, 

що податковi органи будуть приймати або вiдхиляти невизначенi податковi трактування, при 

цьому облiковий процес буде визначатися цiєю оцiнкою податкових органiв. Роз'яснення IFRIC 

23 вимагає вiд компанiї необхiдної переоцiнки (змiни) судження або оцiнка, в разi змiни фактiв i 

обставин, на яких ?рунтувалося це судження або оцiнка, а також в результатi отримання нової 

iнформацiї, яка впливає на судження або оцiнку. Будь-якi такi змiни повиннi враховуватися в 

подальшому (перспективно) вiдповiдно до МСБО 8 "Облiкова полiтика, змiни в облiкових 

оцiнках та помилки". У таких випадках компанiї повиннi застосовувати стандарт МСБО 10 

"Подiї пiсля звiтного перiоду", щоб визначити, чи є змiна, що вiдбулася пiсля звiтного перiоду, 

коригуючих або нерегульованим подiєю. 01.01.2019 

Поправка до МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства i спiльнi пiдприємства" - 14A. 

Органiзацiя застосовує МСФЗ 9 також до iнших фiнансових iнструментiв в асоцiйованому або 

спiльному пiдприємствi, до яких не застосовується метод участi в капiталi. До них вiдносяться 

довгостроковi вкладення, якi, по сутi, складають частину чистих iнвестицiй органiзацiї в 

асоцiйовану компанiю або спiльне пiдприємство. 01.01.2019 

Поправка до МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" - Поправка дозволяє застосовувати модель 

амортизованої вартостi до фiнансових iнструментiв, якi мають опцiю дострокового погашення, 

незалежно вiд того, що при достроковому погашеннi може виникнути компенсацiя (як 

позитивна, так i негативна) 01.01.2019 

Поправка до МСБО 19 "Виплати працiвникам" - Поправки до МСБО 19 "Виплати працiвникам" 

стосуються порядку облiку компанiями пенсiйних програм з визначеною виплатою. Якщо до 

програми вносяться змiни (програма скорочується або по нiй вiдбувається розрахунок), МСБО 

19 вимагає вiд компанiї переоцiнки її чистих активiв або зобов'язань за встановленими 

виплатами. Поправки вимагають вiд компанiї використовувати новi припущення, використанi 

при проведеннi переоцiнки, щоб визначити вартiсть послуг поточного перiоду i чистий вiдсоток 

на залишок звiтного перiоду пiсля змiни програми з визначеною виплатою. 01.01.2019 

Поправка до МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу" - 42A. Якщо сторона угоди про спiльне пiдприємство 

(як цей термiн визначено в МСФЗ 11 "Спiльна дiяльнiсть") отримує контроль над бiзнесом, який 

є спiльною операцiєю (як цей термiн визначено в МСФЗ 11),i при цьому мала права на активи i 

несла вiдповiдальнiсть за зобов'язаннями, пов'язаними з цiєю спiльною операцiєю, 

безпосередньо до дати придбання, то дана угода є об'єднанням бiзнесiв, якi здiйснюються 

поетапно. Отже, набувач повинен застосовувати вимоги щодо об'єднання бiзнесiв, 



здiйснюваного поетапно, включаючи переоцiнку часток участi в спiльних операцiях, що були 

ранiше, у спосiб, передбачений в пунктi 42. При цьому набувач повинен переоцiнити всю наявну 

ранiше частку участi в спiльних операцiях. 01.01.2019 

Поправка до МСФЗ 11 "Спiльна дiяльнiсть" - B33CA Сторона, яка є учасником спiльних 

операцiй, але не має спiльного контролю, може отримати спiльний контроль над спiльними 

операцiями, дiяльнiсть в рамках яких є бiзнес, як цей термiн визначено в МСФЗ 3. У таких 

випадках частки участi в даної спiльної операцiї, що були ранiше, не переоцiнюються.

 01.01.2019 

Поправка до МСБО 12 "Податки на прибуток" - 57А. Органiзацiя повинна визнати наслiдки з 

податку на прибуток, пов'язанi з дивiдендами, як вони визначенi в МСФЗ 9, коли вона визнає 

зобов'язання сплатити дивiденди. Наслiдки з податку на прибуток щодо дивiдендiв пов'язанi 

бiльш безпосередньо з минулими операцiями чи подiями, якi генерували розподiл прибутку, нiж 

з розподiлами на користь власникiв. Тому органiзацiї слiд визнавати наслiдки з податку на 

прибуток щодо дивiдендiв у складi прибуткiв або збиткiв, iншого сукупного доходу або в 

капiталi вiдповiдно до того, де органiзацiя спочатку визнала такi минулi операцiї або подiї.

 01.01.2019 

МСБО 23 "Витрати на позики" - 14. Тiєю мiрою, в якiй органiзацiя запозичує кошти на спiльнi 

цiлi i використовує їх для отримання квалiфiкованого активу, органiзацiя повинна визначити 

суму витрат за запозиченнями, дозволену для капiталiзацiї, шляхом множення ставки 

капiталiзацiї на суму витрат на даний актив. Ставка капiталiзацiї визначається як 

середньозважене значення витрат за запозиченнями стосовно всiх позик органiзацiї, що 

залишаються непогашеними протягом перiоду. Однак органiзацiя повинна виключити з даного 

розрахунку суму витрат за запозиченнями стосовно позик, отриманих спецiально для придбання 

квалiфiкованого активу, до завершення практично всiх робiт, необхiдних для пiдготовки цього 

активу до використання за призначенням або продажу. Сума витрат за запозиченнями, яку 

органiзацiя капiталiзує протягом перiоду, не повинна перевищувати суму витрат за 

запозиченнями, понесених протягом цього перiоду. 01.01.2019 

МСФЗ 17 "Страховi контракти" - стандарт, що замiнить МСФЗ 4 "Страховi контракти"

 01.01.2021 

Концептуальнi основи фiнансової звiтностi - Введено концепцiю дiяльностi керiвництва в 

iнтересах власникiв i уточнено iнформацiю, виникає в зв'язку з цим. Повернено концепцiю 

обачностi, яка пiдтримує нейтральнiсть iнформацiї i тому описує обачнiсть як "обережнiсть при 

винесеннi суджень в умовах невизначеностi". Невизначенiсть оцiнки є фактором, який може 

вплинути на достовiрне надання iнформацiї. Суб'єкт, що звiтує - це органiзацiя, яка за власною 

iнiцiативою складає або зобов'язана складати фiнансову звiтнiсть i не обов'язково є юридичною 

особою. Актив - iснуючий економiчний ресурс, контрольований органiзацiєю в результатi 

минулих подiй. Економiчний ресурс - це право, яке може принести економiчнi вигоди. 

Зобов'язання - iснуючий обов'язок органiзацiї передавати економiчний ресурс в результатi 

минулих подiй. Зобов'язання - це обов'язкова вiдповiдальнiсть, якої у органiзацiї вiдсутня 

практична можливiсть уникнути. Визнання - це процес фiксацiї для включення в звiт про 

фiнансовий стан або в звiт (и) про фiнансовi результати статтi, яка вiдповiдає визначенню 

активу, зобов'язання, капiталу, доходiв або витрат. Припинення визнання - це виключення 

повнiстю або частково визнаної активу або зобов'язання зi звiту про фiнансовий стан органiзацiї. 

Введено двi категорiї методiв оцiнки: Оцiнка на основi iсторичної (первiсної) вартостi. 

Показники iсторичної вартостi надають iнформацiю про об'єкти облiку, яка формується на 

основi iсторичної (первiсної) суми операцiї або подiї. Оцiнка на основi поточної (переоцiненої) 

вартостi. Показники поточної вартостi надають грошову iнформацiю про об'єкти облiку, 

оновлену для вiдображення поточних умов на дату оцiнки. Методи оцiнки цiєї категорiї можуть 

включати справедливу вартiсть, цiннiсть використання, вартiсть виконання i поточну вартiсть. 

Введено термiн "звiт (и) про фiнансовi результати" для позначення Звiту про прибутки i збитки 

разом зi Звiтом про IСД. Звiт про прибутки та збитки є основним джерелом iнформацiї про 



фiнансовi результати компанiї. За замовчуванням всi доходи i витрати повиннi бути вiдповiдним 

чином класифiкованi i включенi в звiт про прибутки i збитки. 01.01.2020 

 

Компанiя у фiнансовiй звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2018 р., не застосувала достроково 

опублiкованi МСФЗ, поправки до них та iнтерпретацiї. Прогнозований (очiкуваний) ступiнь 

впливу опублiкованих МСФЗ, поправок до них та iнтерпретацiй на наступнi звiтнi перiоди: 

 

Ефект впливу несуттєвий Ефект впливу несуттєвий або вiдсутнiй Керiвництво та 

управлiнський персонал проводять дослiдження щодо ефекти  потенцiйного впливу на 

фiнансову звiтнiсть 

" МСФЗ 16 "Оренда" та пов'язанi з ним поправки до МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу", МСБО 

16 "Основнi засоби", МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi", МСФЗ 1 "Перше застосування 

МСФЗ", МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї", МСФЗ 9 "Фiнансовi 

iнструменти", МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої вартостi", МСФЗ 15 "Виручка по контрактах з 

клiєнтами", МСБО 2 "Запаси", МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв", МСБО 21 "Вплив змiн 

валютних курсiв", МСБО 23 "Витрати на позики", МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання 

та умовнi активи", МСБО 38 "Нематерiальнi активи", МСБО 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть", 

МСБО 41 "Сiльське господарство"  " КТМФЗ (IFRIC) 23 "Невизначенiсть щодо 

правил обчислення податку на прибуток" 

" Поправка до МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства i спiльнi пiдприємства" 

" Поправка до МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" 

" Поправка до МСБО 19 "Виплати працiвникам" 

" Поправка до МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу" 

" Поправка до МСФЗ 11 "Спiльна дiяльнiсть" 

" Поправка до МСБО 12 "Податки на прибуток" 

" МСФЗ 17 "Страховi контракти" " Концептуальнi основи фiнансової звiтностi  

" МСБО 23 "Витрати на позики" 

 

Товариство  є суборендарем офiсного примiщення i застосує МСФЗ 16 "Оренда" з 01.01.2019 

року. Дiючий договiр суборенди нежитлового примiщення  є короткостроковим до 1 року. 

Товариство планує визначення оренди застосовувати до всiх договорiв, укладених чи 

модифiкованих, починаючи з 01.01.2019 р. Товариство  провела попередню оцiнку впливу 

нового визначення оренди i дiйшла висновку, що воно не суттєво змiнить облiкових пiдходiв до 

дiючого договору суборенди i не матиме впливу на фiнансову звiтнiсть. 

Договори фiнансової оренди у ролi як орендарiв, так i орендодавцiв у компанiї вiдсутнi. 

 

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 

впродовж найближчих 12 мiсяцiв, 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 10 сiчня 2019 

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

березнi 2019 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 2018 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 та  та справедливої 

вартостi або амортизацiйної собiвартостi окремих фiнансових iнструментiв вiдповiдно до МСФЗ 

9 "Фiнансовi iнструменти" . Оцiнка справедливої вартостi здiйснюється з використанням методiв 

оцiнки фiнансових iнструментiв, дозволених МСФЗ 13 "Оцiнки за справедливою вартiстю". Такi 

методи оцiнки включають використання справедливої вартостi як цiни, яка була б тримана за 

продаж активу, або сплачена за передачу зобов'язання у звичайнiй операцiї мiж учасниками 

ринку на дату оцiнки. Зокрема, використання бiржових котирувань або даних про поточну 

ринкову вартiсть iншого аналогiчного за характером iнструменту, аналiз дисконтованих 

грошових потокiв або iншi моделi визначення справедливої вартостi. 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 та iнших чинних МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" та МСФЗ 15 "Дохiд 

вiд договорiв з клiєнтами". 

3.2.2. Iнформацiя про змiни в облiкових полiтиках. 

Товариство 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. 

З 1 сiчня 2018 року Товариство застосовує МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами". 

Товариство отримує основний дохiд вiд дiяльностi з управлiння активами.  Застосування МСФЗ 

15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами" на вiдображення результатiв дiяльностi не мало суттєвого 

впливу. 

З 1 сiчня 2018 року МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" має нову редакцiю, яка серед iншого 

передбачає змiну пiдходiв до зменшення корисностi фiнансових iнструментiв. Враховуючи 

класифiкацiю фiнансових активiв, що використовується Товариством, розрахунок очiкуваних 

кредитних збиткiв застосовується до фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою 

вартiстю. Iнформацiя про облiковi полiтики щодо очiкуваних кредитних збиткiв наведена у 

примiтцi 3.3.3., а iнформацiя про суми, обумовленi очiкуваними кредитними збитками наведена 

у роздiлi 6 Примiток. 

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 МСФЗ та враховуючи 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.  

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. 

За строком виконання фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання подiляються на поточнi (зi 

строком виконання зобов'язань до 12 мiсяцiв) та довгостроковi (зi строком виконання 

зобов'язань бiльше 12 мiсяцiв).   

Товариство класифiкує фiнансовi активи як такi, що оцiнюються у подальшому або за 

амортизованою собiвартiстю, або за справедливою вартiстю на основi обох таких чинникiв:  

а) моделi бiзнесу суб'єкта господарювання для управлiння фiнансовими активами; та  

б) характеристик контрактних грошових потокiв фiнансового активу. 

Товариство визнає такi категорiї фiнансових активiв: 

" фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 

в iншому сукупному доходi; 

" фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 

переоцiнки у прибутку або збитку; 

" фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю. 

Товариство визнає такi категорiї фiнансових зобов'язань: 

" фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю; 

" фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 

переоцiнки у прибутку або збитку. 

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. 

При припиненнi визнання фiнансового активу повнiстю рiзниця мiж:  

а) балансовою вартiстю (оцiненою на дату припинення визнання) та  

б) отриманою компенсацiєю (включаючи будь-який новий отриманий актив мiнус будь-яке нове 

взяте зобов'язання) визнають у прибутку або збитку. 

Фiнансовий актив оцiнюється  за амортизованою собiвартiстю, якщо вiн придбавається з метою 

одержання договiрних грошових потокiв i договiрнi умови фiнансового активу генерують  

грошовi потоки, котрi є суто виплатами основної суми та процентiв на непогашену частку 

основної суми.  

Товариство визнає резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовим активом, 

який облiковується за амортизованою вартiстю. 



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. 

Подальша оцiнка грошових коштiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх 

номiнальнiй вартостi. 

Подальша оцiнка еквiвалентiв грошових коштiв, представлених депозитами, здiйснюється за 

амортизованою собiвартiстю. 

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. Фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю 

До фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, Товариство вiдносить  

дебiторську заборгованiсть, у тому числi позики.  

Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи 

метод ефективного вiдсотка. 

Застосовуючи аналiз дисконтованих грошових потокiв, Товариство використовує одну чи кiлька 

ставок дисконту, котрi вiдповiдають переважаючим на ринку нормам доходу для фiнансових 

iнструментiв, якi мають в основному подiбнi умови i характеристики, включаючи кредитну 

якiсть iнструмента, залишок строку, протягом якого ставка вiдсотка за контрактом є 

фiксованою, а також залишок строку до погашення основної суми та валюту, в якiй 

здiйснюватимуться платежi.  

Товариство оцiнює станом на кожну звiтну дату резерв пiд збитки за фiнансовим iнструментом у 

розмiрi, що дорiвнює: 

- 12-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам у разi, якщо кредитний ризик на звiтну дату не 

зазнав значного зростання з моменту первiсного визнання; 

- очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дiї фiнансового iнструменту, якщо кредитний 

ризик за таким фiнансовим iнструментом значно зрiс iз моменту первiсного визнання. 

У випадку фiнансових активiв кредитним збитком є теперiшня вартiсть рiзницi мiж договiрними 

грошовими потоками, належними до сплати на користь Товариства за договором; i грошовими 

потоками, якi Товариство очiкує одержати на свою користь. 

Станом на кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи зазнав кредитний ризик за фiнансовим 

iнструментом значного зростання з моменту первiсного визнання. При виконаннi такої оцiнки 

Товариство замiсть змiни суми очiкуваних кредитних збиткiв використовує змiну ризику 



настання дефолту (невиконання зобов'язань) протягом очiкуваного строку дiї фiнансового 

iнструмента. Для виконання такої оцiнки Товариство порiвнює ризик настання дефолту 

(невиконання зобов'язань) за фiнансовим iнструментом станом на звiтну дату з ризиком 

настання дефолту за фiнансовим iнструментом станом на дату первiсного визнання, i враховує 

при цьому об?рунтовано необхiдну та пiдтверджувану iнформацiю, що є доступною без 

надмiрних витрат або зусиль, i вказує на значне зростання кредитного ризику з моменту 

первiсного визнання. 

Товариство може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фiнансовим iнструментом 

не зазнав значного зростання з моменту первiсного визнання, якщо було з'ясовано, що 

фiнансовий iнструмент має низький рiвень кредитного ризику станом на звiтну дату. 

У випадку фiнансового активу, що є кредитно-знецiненим станом на звiтну дату, але не є 

придбаним або створеним кредитно-знецiненим фiнансовим активом, Товариство оцiнює 

очiкуванi кредитнi збитки як рiзницю мiж валовою балансовою вартiстю активу та теперiшньою 

вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, дисконтованою за первiсною ефективною 

ставкою вiдсотка за фiнансовим активом. Будь-яке коригування визнається в прибутку або 

збитку як прибуток або збиток вiд зменшення корисностi. 

           Вiдносно дебiторської заборгованостi у виглядi наданих позик Товариство 

використовує модель розрахунку збитку з використанням коефiцiєнту спiввiдношення 

грошового потоку до загального боргу.. 

 

Дебiторська заборгованiсть 

Безумовна дебiторська заборгованiсть визнається як актив тодi, коли Товариство стає стороною 

договору та, внаслiдок цього, набуває юридичне право одержати грошовi кошти.  

 Первiсна оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю. 

Пiсля первiсного визнання подальша оцiнка дебiторської заборгованостi вiдбувається за 

амортизованою вартiстю.  

Поточну дебiторську заборгованiсть без встановленої ставки вiдсотка Товариство оцiнює за 

сумою первiсного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. 

 

3.3.4. Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 

переоцiнки у прибутку або збитку 

До фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 

переоцiнки у прибутку або збитку, вiдносяться акцiї господарських товариств. 

Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за справедливою вартiстю. 

Справедлива вартiсть акцiй, якi внесенi до бiржового списку, оцiнюється за бiржовим курсом 

органiзатора торгiвлi. 

Якщо акцiї мають обiг бiльш як на одному органiзаторi торгiвлi, при розрахунку вартостi 

активiв такi iнструменти оцiнюються за курсом на основному ринку для цього активу або, за 

вiдсутностi основного ринку, на найсприятливiшому ринку для нього. За вiдсутностi свiдчень на 

користь протилежного, ринок, на якому Товариство зазвичай здiйснює операцiю продажу 

активу, приймається за основний ринок або, за вiдсутностi основного ринку, за 

найсприятливiший ринок. 

При оцiнцi справедливої вартостi активiв застосовуються методи оцiнки вартостi, якi 

вiдповiдають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцiнити справедливу вартiсть, 

максимiзуючи використання доречних вiдкритих даних та мiнiмiзуючи використання закритих 

вхiдних даних. 

Якщо є пiдстави вважати, що балансова вартiсть суттєво вiдрiзняється вiд справедливої, 

Товариство визначає справедливу вартiсть за допомогою iнших методiв оцiнки. Вiдхилення 

можуть бути зумовленi значними змiнами у фiнансовому станi емiтента та/або змiнами 

кон'юнктури ринкiв, на яких емiтент здiйснює свою дiяльнiсть, а також змiнами у кон'юнктурi 

фондового ринку. 



Справедлива вартiсть акцiй, обiг яких зупинено, у тому числi цiнних паперiв емiтентiв, якi 

включенi до Списку емiтентiв, що мають ознаки фiктивностi, визначається iз урахуванням 

наявностi строкiв вiдновлення обiгу таких цiнних паперiв, наявностi фiнансової звiтностi таких 

емiтентiв, результатiв їх дiяльностi, очiкування надходження майбутнiх економiчних вигiд. 

 

3.3.5. Зобов'язання.  

Кредиторська заборгованiсть визнається як зобов'язання тодi, коли Товариство стає стороною 

договору та, внаслiдок цього, набуває юридичне зобов'язання сплатити грошовi кошти. 

Поточнi зобов'язання - це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз нижченаведених 

ознак: 

" Керiвництво Товариства сподiвається погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягає 

погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду; 

" Керiвництво Товариства 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.  

Поточнi зобов'язання оцiнюються у подальшому за амортизованою вартiстю.  

Поточну кредиторську заборгованiсть без встановленої ставки вiдсотка Товариство оцiнює за 

сумою первiсного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. 

3.3.6. 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 2018 року Товариство не мало нерухомостi у власностi. 

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: 

o авторськi права (в т.ч. на програмне забезпечення); 

o 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 2018 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 2018 роцi це рiшення не змiнювалось.  

3.7. Облiковi полiтики щодо iнших активiв та зобов'язань. 

3.7. 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. 

3.7. 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. 

3.7. 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.  

 

3.8. Доходи та витрати. 

3.8.1 Доходи та витрати 

Товариство визнає дохiд вiд надання послуг, коли (або у мiру того, як) воно задовольняє 

зобов'язання щодо виконання, передаючи обiцяну послугу (тобто актив) клiєнтовi. Актив 

передається, коли (або у мiру того, як) клiєнт отримує контроль над таким активом.  

При визначенi вартостi винагороди вiд управлiння активами Товариство вiдповiдно до МСФЗ 15 

використовує метод оцiнювання за результатом. До методу оцiнювання за результатом 

належить, зокрема, аналiз виконання, завершеного на сьогоднiшнiй день, оцiнки досягнутих 

результатiв. Враховуючи принцип професiйного скептицизму для змiнної вартостi винагороди 

розрахунок доходу здiйснюється на кiнець кожного мiсяця.  

Результат визначення розмiру винагороди по управлiнню активами оформлюється актом 

виконаних робiт, в якому вiдображається розрахунок (оцiнка) досягнутих результатiв на звiтну 

дату. 

Дохiд вiд продажу фiнансових активiв визнається у прибутку або збитку в разi задоволення всiх 

наведених далi умов: 

а) Товариство передає договiрнi права на одержання грошових потокiв вiд такого фiнансового 



активу; 

б) Товариство передало покупцевi ризики та переваги вiд володiння, пов'язанi з фiнансовим 

активiв; 

в) 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; 

г) суму доходу можна достовiрно оцiнити; 

д) ймовiрно, що до Товариства надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю; 

та 

е) витрати, якi були або будуть понесенi у зв'язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити. 

Дивiденди визнаються доходом лише у разi, якщо: 

- право Товариства на одержання виплат за дивiдендами встановлено; 

- є ймовiрнiсть, що економiчнi вигоди, пов'язанi з дивiдендами, надiйдуть до Товариства; 

- суму дивiдендiв можна достовiрно оцiнити. 

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. 

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. 

 

 

 

 

3.9. 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. 

 

3.10. Статутний капiтал. 

Статутний капiтал, включає в себе внески учасникiв. Товариство визнає додатковий капiтал, 

сформований  внесенням грошових коштiв її учасниками, в складi власного капiталу. 

 

3.11. 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.  

 

3.12. 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. 

 

4. Основнi припущення, оцiнки та судження. 

При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство здiйснює оцiнки та припущення, якi мають 

вплив на елементи фiнансової звiтностi, ?рунтуючись 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 

об?рунтованими 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. 

 

4.1. 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. 

Операцiї, що не регламентуються МСФЗ Товариством не здiйснювались. 

 

4.2. 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 ?рунтується 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". 

 

4.3. 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. 

Розумiючи важливiсть використання облiкових оцiнок та припущень щодо справедливої 

вартостi фiнансових активiв в разi вiдсутностi вхiдних даних щодо справедливої вартостi 

першого рiвня, Керiвництво Товариства планує використовувати оцiнки та судження якi 

базуються на професiйнiй компетенцiї працiвникiв Пiдприємства, досвiдi та минулих подiях, а 

також з використанням розрахункiв та моделей вартостi фiнансових активiв. Залучення  

зовнiшнiх експертних оцiнок щодо таких фiнансових iнструментiв де оцiнка, яка базується на 

професiйнiй компетенцiї, досвiдi та розрахунках є недостатньою, на думку Керiвництва є 

прийнятним та необхiдним. 

Використання рiзних маркетингових припущень та/або методiв оцiнки також може мати 

значний вплив на передбачувану справедливу вартiсть.  

На протязi 2018 року переоцiнка фiнансових iнструментiв iз залученням незалежних оцiнювачiв 

не здiйснювалась. 

 

4.4. 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 

?рунтується 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. 

 

4.5. Використання ставок дисконтування 

Ставка дисконту - це процентна ставка, яка використовується для перерахунку майбутнiх 

потокiв доходiв в єдине значення теперiшньої (поточної) вартостi, яка є базою для визначення 

ринкової вартостi бiзнесу. З економiчної точки зору, в ролi ставки дисконту є бажана iнвестору 

ставка доходу на вкладений капiтал у вiдповiднi з рiвнем ризику подiбнi об'єкти iнвестування, 

або - ставка доходу за альтернативними варiантами iнвестицiй iз зiставляння рiвня ризику на 

дату оцiнки. Ставка дисконту має визначатися з урахуванням трьох факторiв: 

а) вартостi грошей у часi; 

б) вартостi джерел, якi залучаються для фiнансування iнвестицiйного проекту, якi вимагають 

рiзнi рiвнi компенсацiї; 

в) фактору ризику або мiри ймовiрностi отримання очiкуваних у майбутньому доходiв. 

 

 В 2018р. були застосованi  ставки дисконтування за портфелем банкiвських депозитiв у 

нацiональнiй валютi  Райффайзен Банк Аваль в якому обслуговується Товариство.   

 

4.6. Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв. 



          Вiдносно фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, Товариство 

на дату виникнення фiнансових активiв та на кожну звiтну дату визначає рiвень кредитного 

ризику.  

Товариство визнає резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовими 

активами, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, у розмiрi очiкуваних кредитних збиткiв за 

весь строк дiї фiнансового активу (при значному збiльшеннi кредитного ризику/для 

кредитно-знецiнених фiнансових активiв) або 12-мiсячними очiкуваними кредитними збитками 

(у разi незначного зростання кредитного ризику).  

           Зазвичай очiкується, що очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дiї мають бути 

визнанi до того, як фiнансовий iнструмент стане прострочений. Як правило, кредитний ризик 

значно зростає ще до того, як фiнансовий iнструмент стане простроченим або буде помiчено 

iншi чинники затримки платежiв, що є специфiчними для позичальника, (наприклад, здiйснення 

модифiкацiї або реструктуризацiї). 

           Кредитний ризик за фiнансовим iнструментом вважається низьким, якщо фiнансовий 

iнструмент має низький ризик настання дефолту, позичальник має потужнiй потенцiал 

виконувати свої договiрнi зобов'язання щодо грошових потокiв у короткостроковiй перспективi, 

а несприятливi змiни в економiчних i дiлових умовах у довгостроковiй перспективi можуть 

знизити, але не обов'язково здатнiсть позичальника виконувати свої зобов'язання щодо 

договiрних грошових потокiв.  

          Фiнансовi iнструменти не вважаються такими, що мають низький кредитний ризик 

лише на пiдставi того, що ризик дефолту за ними є нижчим, нiж ризик дефолту за iншими 

фiнансовими iнструментами Товариства або нiж кредитний ризик юрисдикцiї, в якiй Товариство 

здiйснює дiяльнiсть. 

            Очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дiї не визнаються за фiнансовим 

iнструментом просто на пiдставi того, що вiн вважався iнструментом iз низьким кредитним 

ризиком у попередньому звiтному перiодi, але не вважається таким станом на звiтну дату. У 

такому випадку Товариство з'ясовує, чи мало мiсце значне зростання кредитного ризику з 

моменту первiсного визнання, а отже чи постала потреба у визнаннi очiкуваних кредитних 

збиткiв за весь строк дiї. 

            Очiкуванi кредитнi збитки вiдображають власнi очiкування Товариства щодо 

кредитних збиткiв. 

 

4.7. 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 40.32% на кiнець 2018 року. Ми очiкуємо, що за 

результатами 2019 року рiвень iнфляцiї зменшиться. Нацiональний банк України прогнозує 

рiвень iнфляцiї на 2019 рiк - 6,3 %, на 2020 рiк - 5,0%. Мiжнародний валютний фонд прогнозує 

рiвень iнфляцiї в Українi на 2019 рiк у розмiрi 10%. При цьому, за попереднi роки рiвень 

iнфляцiї складав:, за 2016 рiк - 12,4 %, за 2017 рiк - 13,7 %, за 2018 рiк - 9,2 % .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 2018 року норми МСБО 29 i не здiйснювати перерахунок 

показникiв фiнансової звiтностi. 

Але, поряд з тим, Товариство буде слiдкувати за рiвнем iнфляцiї протягом 2019 та наступних 

рокiв, враховуючи, що функцiональною валютою пiдприємства є українська гривня. 

 

5. Розкриття iнформацiї щодо використання справедливої вартостi . 

 

5.1. 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  Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв 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 

5.2. 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 

 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 



Дата оцiнки 31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17

 31.12.18 31.12.17 

Фiнансовi iнвестицiї, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 

переоцiнки у прибутку або збитку - - 2489 2617 - - 2489 2617 

Перемiщення мiж рiвнями iєрархiї справедливої вартостi у 2018р. не вiдбувалося. 

5.3. 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 

 2018 2017 2018 2017 

Фiнансовi iнвестицiї, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 

переоцiнки у прибутку або збитку  2489  2617  2489  2617 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 1 1 1 1 

Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 

переоцiнки у прибутку або збитку 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.  

6. Розкриття iнформацiї, що пiдтверджує статтi поданi у фiнансових звiтах. 

6.1. Дохiд вiд реалiзацiї 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. Дохiд вiд реалiзацiї.                               

тис. грн.         2018     2017 

Дохiд вiд реалiзацiї послуг з управлiння активiв КIФ 

(повязаним особам)             46           51 

Дохiд вiд реалiзацiї iнших послуг ( консультацiйнi послуги з питань управлiння активами IСI)

            250           - 

Всього доходи вiд реалiзацiї            296           51 

6.2. Iншi операцiйнi доходи, iншi операцiйнi витрати.   

тис. грн.       2018     2017 

Iншi  операцiйнi доходи   

Отримання % по ОДВП 

          -          19 

Дооцiнка цiнних паперiв 

          -          15 

Всього iнших операцiйних доходiв          -          34 

Iншi операцiйнi  витрати (штафи) 

         6         - 

Витрати вiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi      2264       1093 

Всього iнших  операцiйних  витрат        2270        1093 

6.3. Адмiнiстративнi витрати. 

   

тис. грн.        2018      2017 

Витрати на персонал        395        366 



Амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв         -         - 

Iншi       235       120 

Всього адмiнiстративних витрат         630         486 

6.4. Iншi доходи та витрати. 

   

тис. грн.         2018       2017 

Доходи   

Прибуток вiд операцiй з  цiнними паперами         -     2270 

Всього iншi доходи          -     2270 

Витрати - - 

Фiнансовi витрати       38         - 

Збиток вiд операцiй з цiнними паперами      128         - 

Всього iншi витрати      166         - 

6.5. Податок на прибуток. 

Основнi компоненти витрат з податку на прибуток за звiтний перiод: 

                                                                            31.12.2018      

31.12.2017 

Прибуток (збиток) до оподаткування                                                          

(2770)                   758  

Всього збиток                                                                                                  

(2770)                   758    

Товариство в 2015 роцi прийняло рiшення про незастосування податкових рiзниць згiдно з 

податковим законодавством України. Напротязi 2018 року Товариство не змiнювало рiшення 

про не застосування податкових рiзниць. 

  6.6. Нематерiальнi активи.                                                                                            

За iсторичною вартiстю, тис. грн. 

 Лiцензiї 

 

 

 

 

 Програмне забезпечення (право користування) Всього 

31 грудня 2017 року   3 71            74 

31 грудня 2018 року   3 71            74 

Накопичена амортизацiя      

31 грудня 2017 року   - 71 71 

Нарахування за рiк   -  - - 

31 грудня 2018 року   - 71 71 

Чиста балансова вартiсть    

31 грудня 2017 року   3   - 3 

31 грудня 2018 року   3   - 3 

 

6.7. 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 2017 року   111        8         3 122 

Вибуло за рiк     

31 грудня 2018 року   111        8         3 122 

Накопичена амортизацiя       



31 грудня 2017 року  (111) (8) (3) (122) 

Нарахування за рiк -           -         - - 

31 грудня 2018року  (111) (8) (3) (122) 

Чиста балансова вартiсть     

31 грудня 2017 року - - - - 

31 грудня 2018 року - - - - 

Станом на 31 грудня 2018р. та на 31 грудня 2017р.  у складi основних засобiв повнiстю зношенi 

основнi засоби становлять 122 тис. грн. та 122 тис. грн. вiдповiдно. Проте керiвництво планує й 

надалi використовувати об'єкти основних засобiв та отримувати вiд цього економiчнi вигоди.  

6.8. Дебiторська заборгованiсть.                                                         

тис. грн.    31 грудня 2018 31 грудня 2017 

Довгострокова дебiторська заборгованнiсть 

в т.ч. 

1 контрагент (повязана особа) 

 168 

 

168 - 

 

- 

Торговельна дебiторська заборгованiсть  винагорода за управлiння активами iнвестицiйних 

фондiв (пов'язанi особи) 

 1 276 

Торговельна дебiторська заборгованiсть  винагорода консультацiйнi послуги з питань 

управлiння активами IСI  137 - 

Аванси виданi 1 8 

Iнша дебiторська заборгованiсть 

в т.ч.  

1 контрагент за операцiї з цiнними паперами (пов'язана особа) 

1 контрагент за операцiї з цiнними паперами 

1 контрагент за операцiї з цiнними паперами  

1 контрагент за операцiї з цiнними паперами 

 7586 

 

1 

105 

7480 

- 

 12319 

 

93 

266 

7590 

4370 

 

Очiкуванi кредитнi збитки щодо дебiторької заборгованностi (79) (2185) 

Чиста вартiсть торговельної  та iншої дебiторської заборгованостi 7814 10418 

В 2018р. списано визнану безнадiйною дебiторську заборгованiсть на iндивiдуальнiй основi з 1 

конрагентом на суму 4370 тис. грн  

Дебiторська заборгованiсть Товариства не має забезпечення. Прострочена дебiторська 

заборгованiсть вiдсутня. Товариство проводить аналiз та оцiнку рiвня кредитного ризику з 

використанням iндивiдуального пiдходу. 



Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки. 

тис. грн.    31 грудня 2018 31 грудня 2017 

Довгострокова дебiторська заборгованнiсть 

в т.ч. 

1 контрагент (повязана особа) 

 2 

 

2 - 

 

- 

Торговельна дебiторська заборгованiсть  винагорода за управлiння активами iнвестицiйних 

фондiв (пов'язанi особи) 

 - - 

Торговельна дебiторська заборгованiсть  винагорода консультацiйнi послуги з питань 

управлiння активами IСI  1 - 

Iнша дебiторська заборгованiсть 

в т.ч.  

1 контрагент за операцiї з цiнними паперами(пов'язана особа) 

1 контрагент за операцiї з цiнними паперами 

1 контрагент за операцiї з цiнними паперами 

1 контрагент за операцiї з цiнними паперами 

 76 

 

- 

1 

75 

- 

 2185 

 

- 

- 

- 

2185 

 

Резерв пiд збитки щодо дебiторької заборгованностi (79) (2185) 

Змiни щодо очiкуваних кредитних збиткiв 

Резерв пiд збитки що оцiнюється в сумi, яка дорiвнює: 31.12.2018 31.12.2017 Причини 

змiн 

12-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам, 

В т.ч.: За дебiторською заборгованiстю    

очiкуваним кредитним збиткам протягом строку дiї за:    

(i) фiнансовими iнструментами, за якими кредитний ризик зазнав значного зростання з моменту 

первiсного визнання, але якi не є кредитно-знецiненими фiнансовими активами 

В т.ч.: За дебiторською заборгованiстю (позики) - 

 

 

- - 

 

 

-  

(ii) фiнансовими активами, що є кредитно-знецiненими на звiтну дату (але не є придбаними або 



створеними кредитно-знецiненими активами) 

В т.ч.: За дебiторською заборгованiстю  - 

 

 

- - 

 

 

-  

(iii) торговельною дебiторською заборгованiстю, договiрними активами або дебiторською 

заборгованiстю за орендою, для яких резерв пiд збитки оцiнюється вiдповiдно до параграфа 

5.5.15 МСФЗ 9 79 

 

 2185 

 Списано безнадiйний борг,в т.ч. за рахунок резерву 

фiнансових активiв, що є придбаними або створеними кредитно-знецiненими фiнансовими 

активами - 

 - 

  

Разом: 79 2185  

Станом на 31 грудня 2018 року загальна сума резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки склала 79 

тис.грн. 

6.9. Фiнансовi iнвестицiї, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням 

результату переоцiнки у прибутку або збитку.                                                           

тис. грн.    Частка% 31 грудня 2018 Частка % 31 грудня 2017 

ПрАТ "Турбота" 6,0589 2489 6,3708 2617 

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 

Всього  2489  2617 

У зв'язку iз зупиненням НКЦПФР обiгу, акцiї ВАТ "Укрспецсплав", ВАТ 

"Металлургспецкомплекс", ВАТ "Завод "Будiвельних металоконструкцiй" станом на 

31.12.2018р. та 31.12.2017р. облiковувались за нульовою вартiстю. 

6.10. Грошовi кошти.                                                                                                                          

тис. грн.    31 грудня 2018 31 грудня 2017 

Грошовi кошти в нацiональнiй валютi 1 1 

Грошовi кошти в iноземнiй валютi - - 

 

 

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти включають:                                                            

тис. грн. 31 грудня 2018 31 грудня 2017 

 Кошти в касi - - 

Поточнi рахунки в банках 1 1 

 

6.11. 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 2018 31 грудня 2017 



Статутний капiтал 15 357 15 357 

 

6.12. Довгостроковi забезпечення.            

тис. грн.    31 грудня 2018 31 грудня 2017 

Довгостроковi забезпечення витрат персоналу 2 2 

Всього довгостроковi забезпечення  2 2 

6.13. Короткостроковi забезпечення. 

тис. грн. 31 грудня 2018 31 грудня 2017 

Короткостроковi забезпечення резерв вiдпусток 3 9 

Всього короткостроковi забезпечення  3 9 

6.14. Торговельна та iнша поточна кредиторська заборгованiсть.                                

тис. грн.    31 грудня 2018 31 грудня 2017 

Торговельна кредиторська заборгованiсть 44 - 

Iнша - - 

Всього поточна кредиторська заборгованiсть 44 - 

 

6.15 Звiт про змiни у власному капiталi 

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

вiдповiдно до МСБО1. Звiт про власний капiтал за 2018 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 2018 31 грудня 2017 

Статутний капiтал 15 357 15 357 

Додатковий капiтал 25 25 

Резервний капiтал 127 89 

Нерозполiленi прибутки(непокритi збитки)  (5251) (2443) 

Всього власний капiтал 10 258 13 028 

Операцiї з акцiонерами протягом 2018 року не здiйснювались. 

У 2018 роцi вiдбулись наступнi змiни у статтях власного капiталу : 

- непокритi збитки на 31.12.2018р. становлять 2443 тис. грн. В порiвняннi з залишком на кiнець 

2017 року непокритi збитки збiльшились на 2808 тис. грн. (тобто 114,94%) за рахунок 

отриманого за пiдсумками роботи в 2018 роцi збитку; 

- резервний капiтал збiльшився за рахунок нарахувань у зв'язку з розподiлом прибутку 2017 

року. 

 

6.17. 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. 

 

6.18. 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 2018 31 грудня 2017 

Резервний капiтал - 5% вiд чистого прибутку 

за результатами дiяльностi 127 89 

Разом резервний капiтал 127 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. 

7. Розкриття iншої iнформацiї 

7.1 Умовнi зобов'язання. 

7.1.1. Станом на звiтну дату Товариство не є нi позивачем, нi вiдповiдачем за жодним судовим 

процесом. 

 

7.1.2. Оподаткування 

Внаслiдок наявностi в українському податковому законодавствi положень, якi дозволяють бiльш 

нiж один варiант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабiльному 

економiчному середовищi, за якої податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчної 

дiяльностi, у разi, якщо податковi ограни пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на 

оцiнцi керiвництва економiчної дiяльностi Товариства, ймовiрно, що Товариство змушене буде 

сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на вартiсть 

фiнансових iнструментiв, втрати та резерви пiд знецiнення, а також на ринковий рiвень цiн на 

угоди. На думку керiвництва Товариство сплатило усi податки, тому фiнансова звiтнiсть не 

мiстить резервiв пiд податковi збитки. Податковi звiти можуть переглядатися вiдповiдними 

податковими органами протягом трьох рокiв. 

 

7.1.3. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв 

Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат економiчної 

нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути 

реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi Товариства. 

 В Товариствi практика повернення дебiторської заборгованностi. Ступiнь повернення 

активiв у значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться поза зоною контролю 

Товариства. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi Товариству визначається на 

пiдставi обставин та iнформацiї, якi наявнi на дату балансу. На думку керiвництва Товариства, 

виходячи з наявних обставин та iнформацiї, кредитний ризик для фiнансових активiв 

Товариством визначений як дуже низький, тому кредитний збиток не був визнаний при оцiнцi 

цих активiв/ очiкуванi кредитнi збитки складають... Враховуючи той факт, що поточна 

дебiторська заборгованiсть буде погашена до 1червня  2019 року, очiкуваний кредитний збиток 

Товариством визнаний при оцiнцi цього фiнансового активу становить "1%". 

7.2 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 9,1643 00% 

 3 1 юридична особа 41,99444 % 

Б Iншi фiзичнi особи  

 1 1 фiзична особа - директор 9,990030 % 

  1 фiзична особа - керiвник юридичної особи,що є акцiонером Товариства

 8,915558% 

В                          Iншi юридичнi  особи  

 1 1 iнвестицiйний фонд - винагорода за управлiння активами 0% 

 2 1 iнвестицiйний фонд- винагорода за управлiння активами (до 15.05.18р.) 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 2018 року. 

тис. грн.    2018 2017 

 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) 46 

(В) 296 51 

(В) 51 

Торговельна та iнша дебiторська заборгованнiсть 

(залишок на кiнець року) 168 

(А,В) 7814 369 

(А,В) 10 418 

Короткостроковi виплати працiвникам за рiк 52 

(Б) 322 50 

(Б) 298 

 

Всi операцiї мiж пов'язаними сторонами були проведенi на звичайних комерцiйних умовах. 

 

7.3. 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. 



7.3.1. 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 31.12.2018р. Товариство не має. 

7.3.2. 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". 

7.3.3. 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 31.12.17 р. - - - - 

Торгiвельна кредиторська заборгованiсть - - - - 

Векселi - - - - 

Кредити - - - - 

На 31.12.18р. - - - - 

Торгiвельна кредиторська заборгованiсть 44 - - - 

Векселi - - - - 

Кредити - - - - 

7.4. 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. 

тис. грн.    31 грудня 2018 31 грудня 2017 

Код за ЄДРПОУ Компанiї/Особи 31282328 31282328 

Найменування Компанiї/Особи ПрАТ "Автоальянс-XXI сторiччя" ПрАТ "Автоальянс-XXI 

сторiччя" 

Дата, станом на яку здiйснено розрахунок пруденцiйних нормативiв 31.12.2018 31.12.2017 

Розмiр власних коштiв, тис.грн. 9 766 9 804 

Розмiр капiталу першого рiвня, тис. грн 9 766 9 804 

Розмiр капiталу другого рiвня, тис.грн - - 

Фактично сплачений зареєстрований статутний капiтал, тис.грн 15 357  15 357  

Резервний капiтал, тис.грн 127 89 

Додатковий капiтал, тис. грн 25 25 

Прострочена понад 30 днiв дебiторська заборгованiсть, тис. грн 137  - 

Довгострокова дебiторська заборгованнiсть термiн сплати якої не настав (в тому числi 

пролонгованої, термiн сплати якої не настав) 166 - 

Короткострокова дебiторська заборгованiсть, сумарний строк пролонгацiї якої перевищує 30 

днiв та термiн сплати якої не настав, тис.грн 1 1 

Нематерiальнi активи за залишковою вартiстю, тис.грн. 3  3  

Прибутку на початок звiтного року, що був  розподiлений у звiтному роцi, грн. 38 - 

Непокритий збиток на початок звiтного року, тис.грн 2443  3201 

Збитки поточного року, грн. 2770 2443 

Фiнансовi iнвестицiї у статутний капiтал пiдприємств (крiм публiчних акцiонерних товариств та 

фiнансових установ), у разi,якщо загальна сума таких iнвестицiй перевищує 15% статутного 

капiталу установи у розмiрi такого перевищення,грн. 186  

 

 

Розрахунок нормативу достатностi власних коштiв. 

тис. грн.    31 грудня 2018 31 грудня 2017 

Код за ЄДРПОУ Компанiї/Особи 31282328 31282328 

Найменування Компанiї/Особи ПрАТ "Автоальянс-XXI сторiччя" ПрАТ "Автоальянс-XXI 

сторiччя" 

Дата, станом на яку здiйснено розрахунок пруденцiйних нормативiв 31.12.2018 31.12.2017 

Розмiр власних коштiв, тис.грн 9 766 9 804 

Загальнi корпоративнi витрати (органiзацiйнi витрати, витрати на проведення рiчних та iнших 

зборiв органiв управлiння, представницькi витрати тощо), тис.грн 28  27  

Витрати на утримання адмiнiстративно-управлiнського персоналу, тис. грн 372 436 

Витрати на утримання основних засобiв, iнших матерiальних необоротних активiв 

загальногосподарського призначення (оренда, амортизацiя, ремонт, страхування майна, 

комунальнi послуги), тис. грн 30 74 

Витрати на оплату послуг зв'язку, тис.грн 1 0,4 

Винагороди за консультацiйнi послуги, тис. грн 9 9 

Винагороди за iнформацiйнi послуги, тис.грн 8 1  

Винагороди за аудиторськi послуги, тис.грн 12 7  

Винагороди за iншi послуги, тис.грн 17 14 

Плата за розрахунково-касове обслуговування та iншi послуги банкiв, тис.грн 4 4 

Розмiр фiксованих накладних витрат, тис.грн 482 572  

Норматив достатностi власних коштiв1 81,0132 68,4977 



Примiтки: норматив - не менше 0.5      

1 Зазначається з округленням до чотирьох знакiв пiсля коми 

Розрахунок коефiцiєнта покриття операцiйного ризику 

тис. грн.    31 грудня 2018 31 грудня 2017 

Код за ЄДРПОУ Компанiї/Особи 31282328 31282328 

Найменування Компанiї/Особи ПрАТ "Автоальянс-XXI сторiччя" ПрАТ "Автоальянс-XXI 

сторiччя" 

Дата, станом на яку здiйснено розрахунок пруденцiйних нормативiв 31.12.2018 31.12.2017 

Розмiр власних коштiв, тис.грн 9 766 9 804 

Величина нетто-доходу за 1-й рiк, тис.грн. (2014) 155 216 

Величина нетто-доходу за 2-й рiк, тис. грн. (2015) 105 155 

Величина нетто-доходу за 3-й рiк, тис.грн. (2016) 84 105 

Середнє значення позитивного нетто-доходу, грн 115 158 

Величина операцiйного ризику1 17 24 

Коефiцiєнт покриття операцiйного ризику1 568,0160 412,6600 

Примiтки: норматив - не менше 0.5    

1 Зазначається з округленням до чотирьох знакiв пiсля коми. 

 

Розрахунок коефiцiєнта фiнансової стiйкостi. 

 

тис. грн.    31 грудня 2018 31 грудня 2017 

Код за ЄДРПОУ Компанiї/Особи 31282328 31282328 

Найменування Компанiї/Особи ПрАТ "Автоальянс-XXI сторiччя" ПрАТ "Автоальянс-XXI 

сторiччя" 

Дата, станом на яку здiйснено розрахунок пруденцiйних нормативiв 31.12.2018 31.12.2017 

Розмiр власного капiталу, тис. грн 10258 13  

Вартiсть активiв, тис.грн 10306 13  

Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi1 0,9953 0,9991 

Примiтки: норматив - не менше 0.5      

 

1 Зазначається з округленням до чотирьох знакiв пiсля коми. 

 

 Результати розрахунку вартостi чистих активiв Товариства за 2018 рiк наведенi нижче:  

тис. грн. 

Активи Зобов'язання  Вартiсть чистих активiв  

(гр. 1 - гр. 2) 

10307 47 10258 

 

Результати порiвняння розмiру вартостi чистих активiв з розмiром статутного капiталу наведенi 

в таблицi нижче:  

 

тис. грн. 

Рiк Вартiсть чистих активiв Статутний капiтал Рiзниця  

(гр. 2 - гр. 3) 

2018 р. 10258 15357 - 5099 

 

 

За результатами господарської дiяльностi у 2018 роцi вартiсть чистих активiв Товариства менша 

за розмiр Статутного капiталу.      

Iнформацiя про розподiл прибутку до резервного капiталу розкрита в Примiтцi  6.18. 

  



Власний капiтал Компанiї станом на 31.12.2018р. складає 10258 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. 

 

7.5. Подiї пiсля Балансу. 

          Оголошення дивiдендiв та iнших подiй пiсля дати балансу, що впливають на фiнансову 

звiтнiсть станом на 31.12.2018р. 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 2018р. 

 

 

 

 

Директор                                                                                      

Отченаш А.А. 

 

 

 

Головний бухгалтер                                                                                                                                   

Петрук Ю. В. 

 

 

 



XV. Відомості про аудиторський звіт 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

ТОВ "АУДИТОРСЬКА  ФIРМА 

"БЛИСКОР  ГАРАНТ" 

2 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

16463676 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

01042, м. Київ, бульвар Марiї 

Приймаченко, 1/27 

4 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

0218 

5 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 0762, дата: 22.02.2018 

6 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2018 по 31.12.2018 

7 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

02 - із застереженням 

8 Пояснювальний параграф (за наявності) Не має 

9 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 10-04/02-16, дата: 10.02.2016 

10 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 14.01.2019, дата 

закінчення: 18.01.2019 

11 Дата аудиторського звіту 18.01.2019 

12 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

20 000,00 

13 Текст аудиторського звіту  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

 

(Аудиторський висновок) 

 

 

 

щодо рiчної фiнансової звiтностi  

 

Приватного акцiонерного товариства 

 

"АВТОАЛЬЯНС - ХХI СТОРIЧЧЯ"  

 

станом на 31 грудня 2018 року 

 

 

 

 

 

 

 

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 

 

 

 

Акцiонерам та Керiвництву  

 

Приватного акцiонерного товариства 

 

"АВТОАЛЬЯНС - ХХI СТОРIЧЧЯ"  

 

 

 

 

 



 

 

Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi  

 

 

 

 

 

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 2018 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 впливу питання, описаного 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 2018 року, її фiнансовi результати i 

грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), та вiдповiдає вимогам Закону України "Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 № 996-XIV щодо 

складання фiнансової звiтностi. 

 

 

 

Основа для думки iз застереженням 

 

 

 

В ходi аудиту фiнансової звiтностi Компанiї за попереднiй звiтний перiод було виявлено, що 

при розкриттi iнформацiї про первiсну вартiсть, нараховану амортизацiю та рух 

нематерiальних активiв та основних засобiв, що знаходяться у складi непоточних активiв 

Компанiї, у 2017 роцi управлiнським персоналом не подана порiвняльна iнформацiя за 

попереднiй звiтний перiод за зазначеними статтями. 

 

Питання, що стало причиною модифiкацiї аудиторської думки за минулий перiод, не було 

вирiшено. 

 

В Примiтках 6.6 та 6.7 наведена iнформацiя про первiсну вартiсть, нараховану амортизацiю та 

рух нематерiальних активiв та основних засобiв, що знаходяться у складi непоточних активiв 

Компанiї, протягом 2018 року станом на 31.12.2018. Проте управлiнським персоналом не 

подана порiвняльна iнформацiя за попереднiй звiтний перiод за зазначеними статтями. 

 

 

 



 

 

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту видання 2016-2017 рокiв, 

прийнятих в якостi нацiональних стандартiв аудиту (далi за текстом - МСА), 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 N 991. 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. 

 

 

 

Iнша iнформацiя  

 

 

 

Управлiнський  персонал  Компанiї несе  вiдповiдальнiсть  за  iншу iнформацiю. Iнша 

iнформацiя - фiнансова та/або нефiнансова iнформацiя (крiм фiнансової звiтностi та звiту 

аудитора щодо неї), яка входить до складу рiчного звiту Компанiї за 2018 рiк станом на 

31.12.2018 року, складеного вiдповiдно до вимог Закону України "Про цiннi папери та 

фондовий ринок" № 3480-IV  вiд 23.02.2006  (далi Закон № 3480-IV) та Положення про 

розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Нацiональної 

комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку (НКЦПФР) №2826 вiд 03.12.2013р. зi змiнами 

вiд 04.12.2018р. №854 (Положення № 2826).  

 

 

 

До складу цiєї iнформацiї включено Звiт про корпоративне управлiння. 

 



У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з 

iншою iнформацiєю, iдентифiкованою вище, та при цьому розглянути, чи iснує суттєва 

невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, 

отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве 

викривлення.  

 

Якщо на основi проведеної нами роботи стосовно iншої iнформацiї, отриманої до дати звiту 

аудитора,  ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми 

зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi необхiдно було б 

включити до звiту. 

 

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не 

висловлюємо свою думку щодо цiєї iншої iнформацiї, за виключенням виконання вимог, якi 

накладаються   Законом  України Про цiннi папери та фондовий ринок  № 3480-IV, пункти 

5-9 частини 3 пункту 3 статтi 40-1. 

 

Наше дослiдження Звiту про корпоративне управлiння проводиться у вiдповiдностi до МСА 

720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї". Це означає, що наше дослiдження 

Звiту про корпоративне управлiння є вiдмiнним та суттєво меншим за обсягом порiвняно з 

аудитом, який проводиться у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту. Ми вважаємо, 

що наше дослiдження надало нам достатню основу для формування нашої думки. 

 

На нашу думку, iнформацiя, яка була включена до Звiту про корпоративне управлiння у 

вiдповiдностi до вимог пунктiв  5-9 частини 3 пункту 3 статтi 40-1 Закону № 3480-IV та яка 

була включена  до складу рiчного звiту Компанiї станом на 31.12.2018 року, була 

пiдготовлена у вiдповiдностi до вимог  Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" 

пункти 5-9 частини 3 пункту 3 статтi 40-1, i надана iнформацiя узгоджена з фiнансовою 

звiтнiстю Компанiї. 

 

 

 

На нашу думку, Звiт про корпоративне управлiння включає всю iнформацiю, про яку йде мова 

у  пунктах 5-9 та 1-4 частини 3 пункту 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та 

фондовий ринок". 

 

 

 

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 Компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не 

має iнших реальних альтернатив цьому. 

 

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом 

фiнансового звiтування Компанiї. 

 

 

 

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi 

 

 

 

Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не 

мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, 

що мiстить нашу думку. Об?рунтована 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 об?рунтовано 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 об?рунтованiсть 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 ?рунтуються 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 подання. 

 

 

 

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, разом з iншими питаннями 

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 об?рунтовано 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 про iншi правовi та регуляторнi вимоги 



 

 

 

 

 

Цей роздiл складений з урахуванням вимог, встановлених частиною третьою статтi 14 Закону 

України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21 грудня 2017 року № 

2258-VIII (Закон 2258) до аудиторського звiту 

 

 

 

 

 

УЗГОДЖЕНIСТЬ ЗВIТУ ПРО УПРАВЛIННЯ, ЯКИЙ СКЛАДАЄТЬСЯ ВIДПОВIДНО ДО 

ЗАКОНОДАВСТВА, З ФIНАНСОВОЮ ЗВIТНIСТЮ ЗА ЗВIТНИЙ ПЕРIОД; ПРО 

НАЯВНIСТЬ СУТТЄВИХ ВИКРИВЛЕНЬ У ЗВIТI ПРО УПРАВЛIННЯ ТА ЇХ ХАРАКТЕР 

 

 

 

Вiдповiдно до ч.7 ст. 11 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 

Українi" вiд 16.07.1999 №996-XIV Компанiя звiльнена вiд надання такого звiту. 

 

 

 

 

 

СУТТЄВА НЕВИЗНАЧЕНIСТЬ, ЯКА МОЖЕ СТАВИТИ ПIД СУМНIВ ЗДАТНIСТЬ 

ПРОДОВЖЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ФIНАНСОВА ЗВIТНIСТЬ ЯКОЇ 

ПЕРЕВIРЯЄТЬСЯ, НА БЕЗПЕРЕРВНIЙ ОСНОВI У РАЗI НАЯВНОСТI ТАКОЇ 

НЕВИЗНАЧЕНОСТI 

 

 

 

Ми звертаємо увагу на Примiтку 2.4., яка зазначає, що  фiнансова звiтнiсть Компанiї 

складається на основi припущення, що Компанiя буде продовжувати свою дiяльнiсть як дiюче 

пiдприємство впродовж найближчих 12 мiсяцiв, що передбачає реалiзацiю активiв та 

погашення зобов'язань у ходi звичайної дiяльностi. Аудитором не виявлено подiй або умов, якi 

вказують на iснування суттєвої невизначеностi, що може поставити пiд значний сумнiв 

здатнiсть Компанiї продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi.  

 

 

 

 

 

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) НА 

31.12.2018 

 

 

 

- 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, 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" (до 15.05.2018) 

 

ПАТ "ЗНКIФ "Старокиївська нерухомiсть"  

 

ПIДIФ "Автоальянс-Портфолiо" (26.02.2015 р. прийнято рiшення Загальними зборами 

акцiонерiв ПрАТ "Автоальянс - ХХI сторiччя" про лiквiдацiю)  

 

 

 

 

 

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 31.12.2018 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 31.12.2018р., 

як вбачається, є не менше нiж 7 000 000 грн.  

 

Отже, розмiр повнiстю сплаченого грошовими коштами Статутного капiталу ПрАТ 

"Автоальянс-ХХI Сторiччя" станом на 31.12.2018 вiдповiдає вимогам законодавства України 

та пiдтверджується в сумi 15 357,3 тис. грн. 

 

 

 

Розмiр власного капiталу Компанiї згiдно фiнансової звiтностi станом на 31.12.2018 р. 

становить 10 258 тис. грн. та складається з : 

 

- статутного капiталу в сумi 15 357 тис. грн. 

 

- додаткового капiталу в сумi 25 тис. грн. 

 

- резервного капiталу в сумi 127 тис. грн. 

 

- нерозподiлених прибуткiв (непокритих збиткiв) в сумi (5251) 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. 

 

Отже, розмiр власного капiталу ПрАТ "АВТОАЛЬЯНС - ХХI СТОРIЧЧЯ" станом на 

31.12.2018 р. вiдповiдає вимогам законодавства України та є бiльшим встановленого 

мiнiмального розмiру. 

 

 

 

IНФОРМАЦIЯ 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 31.12.2017 р.: 

 

" балансова вартiсть основних засобiв становила 0 тис. грн. 

 

" балансова вартiсть нематерiальних активiв становила 3 тис. грн. 

 

Протягом 2018 року змiни у вартостi основних засобiв та нематерiальних активiв (в т.ч. в 

результатi нарахування амортизацiї) не вiдбувались. 

 

Отже, за даними бухгалтерського облiку станом на 31.12.2018 р.: 

 

" балансова вартiсть основних засобiв становить 0 тис. грн. 

 

" балансова вартiсть нематерiальних активiв становить 3 тис. грн. 

 

 

 

Дебiторська заборгованiсть 

 

Дебiторська заборгованiсть вiдображається Компанiєю з урахуванням МСФЗ 9 "Фiнансовi 

iнструменти". В ходi вибiркової перевiрки сум дебiторської заборгованостi встановлено їх 

пiдтвердження актами звiрок та вiдповiдними первинними документами.  

 

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

дебiторської заборгованостi становила 10418 тис. грн. i складалась з: 

 

" 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.  

 



Протягом 2018 року змiни вiдбувались у зв'язку зi здiйсненням звичайної поточної дiяльностi 

(нарахувань, здiйснення платежiв, а також нарахування резерву пiд очiкуванi кредитнi 

збитки). 

 

Станом на 31.12.2018 дебiторська заборгованiсть в сумi 4370 тис. грн визнана безнадiйною i 

списана з балансу, в т. ч.  за рахунок резерву, на збитки  

 

За даними бухгалтерського облiку Компанiї станом на 31.12.2018 р. загальна сума 

дебiторської заборгованостi, що вiдображена у фiнансовiй звiтностi, становить 7648 тис. грн., i 

складається iз :  

 

" довгострокової дебiторської заборгованостi - 166 тис. грн.  

 

" торгiвельної дебiторської заборгованостi - 138 тис. грн. 

 

" авансiв виданих - 1 тис. грн. 

 

" iншої поточної дебiторської заборгованостi за операцiї з цiнними паперами зi строком 

погашення до 01.07.2019р. - 7586 тис. грн. 

 

" резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки - (77) тис. грн.  

 

 

 

Фiнансовi iнвестицiї 

 

Бухгалтерський облiк, класифiкацiя, оцiнка й розкриття iнформацiї про фiнансовi iнвестицiї 

Компанiї, до складу яких входять акцiї, здiйснюється Компанiєю вiдповiдно до МСФЗ 9 

"Фiнансовi iнструменти". 

 

Згiдно облiкових полiтик Компанiї iнвестицiї в акцiї оцiнюються за їх справедливою вартiстю 

з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку.  

 

Отже, за даними бухгалтерського облiку Компанiї, загальна сума фiнансових iнвестицiй 

станом на 31.12.2018 року становить 2 489  тис. грн., яка складається з вартостi iнвестицiй в 

акцiї ПрАТ "Турбота" (бiзнес-модель: за справедливою вартiстю через прибутки або збитки). 

 

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 31.12.2017 р. загальна сума залишку 

грошових коштiв та їх еквiвалентiв становила 1 тис. грн.  

 

Протягом 2018 року змiни вiдбувались у зв'язку зi здiйсненням звичайної поточної дiяльностi 

(отримання оплат та здiйснення платежiв). 

 

За даними бухгалтерського облiку Компанiї, станом на 31.12.2018 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 01.01.2018 р. 

 

 Сума активу станом на 31.12.2018 р. 

 

 Змiна активу порiвняно з попереднiм перiодом Причина змiни 

 

Нематерiальнi активи 3 3 - -  

 

Основнi засоби 0 0 0 - 

 

Дебiторська заборгованiсть 10 418 7 814 -2 604 Змiни в результатi сплати та виникнення 

нової заборгованостi (в т.ч. довгострокової - до 31.12.2020), списання, нарахування резерву пiд 

очiкуванi кредитнi збитки 

 

Фiнансовi iнвестицiї  2 617 2489 - 128 Зменшення в результатi повернення акцiй у 

звязку з переглядом умов договору 

 

Грошi та їх еквiваленти 1 1 - - 

 

 

 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ i ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

 

 

Класифiкацiя, облiк та оцiнка кредиторської заборгованостi здiйснюється Компанiєю з 

урахуванням МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти". 

 

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

зобов'язань та забезпечень становила 9 тис. грн. i складалась iз забезпечень - 11 тис. грн. 

(поточний резерв вiдпусток та довгостроковi забезпечення витрат персоналу). 

 

Протягом 2018 року змiни вiдбувались у зв'язку зi здiйсненням звичайної поточної дiяльностi 

(нарахувань та сплати). 

 

За даними бухгалтерського облiку Компанiї станом на 31.12.2018 р. загальна сума зобов'язань 

та забезпечень становить 49 тис. грн. i складається з : 

 

- поточних забезпечень - 5 тис. грн. (поточний резерв вiдпусток та довгостроковi забезпечення 

витрат персоналу) 

 

- торгiвельної кредиторської заборгованостi - 44 тис. грн.  

 



 

 

 

 

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

таблицi нижче:  

 

тис. грн. 

 

Стаття Сума зобов'язань/ забезпечень станом на 01.01.2018 р. Сума зобов'язань / забезпечень 

станом на 31.12.2018 р. Змiна зобов'язань / забезпечень порiвняно з попереднiм перiодом

 Причина змiни 

 

Торгiвельна кредиторська заборгованiсть  0 44 +44 Збiльшення в результатi 

нарахування нової поточної заборгованостi за оренду примiщення   

 

Забезпечення 11 5 -6 Нарахування резерву вiдпусток  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 01.01.2017 р. - 31.12.2017 р. фiнансовим результатом дiяльностi Компанiї був 

прибуток в сумi 758 тис. грн. 

 

За перiод 01.01.2018 р. - 31.12.2018 р. фiнансовим результатом дiяльностi Компанiї є збиток в 

сумi 2 770 тис. грн.  

 

Аналiз фiнансових результатiв Компанiї за 2018 рiк порiвняно з попереднiм перiодом свiдчить 

про те, що основними факторами, якi вплинули на розмiр збитку в сумi 2770 тис. грн. за 

результатами 2018 року порiвняно з розмiром прибутку в сумi 758 тис. грн. за аналогiчний 

перiод попереднього року є перше застосування МСФЗ 9 та нарахування резерву очiкуваних 

кредитних збиткiв. 

 

 

 

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 

 

в 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.  
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Номiнальна вартiсть однiєї акцiї пiд час вказаних змiн статутного капiталу не змiнювалась i 

становила 10,00 грн. 

 

 

 

Станом на 31.12.2018 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 31.12.2018 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 

 

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

 

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

 

4 Тараненко Дмитро Григорович 136 919 10,00 1 369 189,88 8,915558 

 

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

 

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

 

7 ПрАТ ФК "Автоальянс-Iнвест"  644153 10,00 6 441 530,00 41,944390 

 

8 ТОВ "Фенiкс, К" 153420 10.00 1 534 200,00 9,990030 

 

9 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 31.12.2018 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 2018 роцi Компанiєю створювався резервний капiтал в 

сумi 38 тис. грн. з прибутку, отриманого у 2017 роцi. Станом на 31.12.2018 його загальна сума 

склала 127 тис. грн. та вiдображена у фiнансовiй звiтностi. 

 

 

 

IНФОРМАЦIЯ ПРО 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 2018 року дотримувалась вимог зазначеного вище Положення № 1343 вiд 

02 жовтня 2012 року, iз змiнами та доповненнями.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

IНФОРМАЦЯ ПРО 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 2018 роцi.    

 

 

 

Отже, 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. 

 

 

 

IНФОРМАЦIЯ ПРО 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. 

 

 

 

IНФОРМАЦIЯ ПРО ПОВ'ЯЗАНИХ ОСIБ КОМПАНIЇ 

 

 

 

Iнформацiя щодо пов'язаних осiб, якi були встановленi аудитором в процесi виконання 

процедур аудиту фiнансової звiтностi ПрАТ "Автоальянс - ХХI Сторiччя" за 2018 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 фiзична особа - Отченаш Валерiя Анатолiївна - кiнцевий бенефiцiар 9,990030 

 

 2 фiзична особа - Отченаш Катерина Георгiївна - кiнцевий бенефiцiар 9,164300 

 

 3 юридична особа - ПрАТ ФК "Автоальянс-Iнвест" 41,944390 

 

0Б Керiвники - фiзична особа  

 

 4 фiзична особа - акцiонер, директор Компанiї Отченаш Анатолiй Антонович - 

кiнцевий бенефiцiар 9,990030 

 

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

Дмитро Григорович 8,915558 

 

С Iншi 

 

 6 1 iнвестицiйний фонд - ПАТ "ЗНКIФ "Автоальянс-нерухомiсть" (до 15.05.2018)



 0 % 

 

 7 1 iнвестицiйний фонд - ПАТ "ЗНКIФ "Старокиївська нерухомiсть" 0 % 

 

 

 

Iнформацiя щодо пов'язаних осiб є чутливою для Компанiї, тому прiзвища фiзичних осiб та 

назви юридичних осiб в Примiтках до фiнансової звiтностi не розкриваються. 

 

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.  

 

 

 

IНФОРМАЦIЯ ПРО 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 2018 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 звiту. 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 2018 року функцiонувала на 

пiдставi нової редакцiї Положення про органiзацiю системи управлiння ризиками, 

затвердженого 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 31.12.2018 Значення на 31.12.2017 Нормативне значення  

 

Розмiр власних коштiв 9 728 тис. грн 9 804 тис. грн. не менше 3500000 грн. 

 

Норматив достатностi власних коштiв 80,7008 68,4977 > = 1 

 

Коефiцiєнт покриття операцiйного ризику 565,8256 412,6600 > = 1 

 

Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi 0,9953 0,9991 > = 0,5 

 

 

 

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 2018 року НКЦПФР (Комiсiєю) до Компанiї були застосованi наступнi санкцiї: 

 

- у виглядi штрафу в розмiрi 2 000 грн. за порушення вимоги пункту 5 глави 3 роздiлу II 

Лiцензiйних умов в частинi ненадання до Комiсiї iнформацiї щодо права користування 

нежитлового примiщення за перiод з 01.07.2017 по 15.11.2017 у строк, передбачений 

Лiцензiйними умовами(Постанова                    № 161-ЦА-УП-КУА про накладення 

санкцiї за правопорушення на ринку цiнних паперiв вiд 18 квiтня  2018 року); 

 

- у виглядi попередження за порушення вимог  абзацу 10 пункту 5 глави 3 роздiлу II 

Лiцензiйних умов в частинi невiдновлення протягом трьох мiсяцiв визначеної кiлькостi 

сертифiкованих фахiвцiв, у тому числi керiвних посадових осiб (Постанова № 

160-ЦА-УП-КУА про накладення санкцiї за правопорушення на ринку цiнних паперiв вiд 18 

квiтня 2018 року). 

 

 

 

  

 

Iншi елементи 

 

 

 

ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ 

 

 

 

Повна найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ  

 

"АУДИТОРСЬКА ФIРМА "БЛИСКОР  ГАРАНТ" 

 

Код за ЄДР 16463676 

 

Дата державної реєстрацiї 29.11.1993 

 

Свiдоцтво АПУ Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 

0218, видане 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 на 31.12.2018 

 

 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 

 

Чинний сертифiкат аудитора № 004056 серiї А,  

 

виданий згiдно з рiшенням Аудиторської палати України вiд 24.12.1999 р. за № 85, номер 

реєстрацiї в реєстрi аудиторiв 100876 

 

 

 

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 14.01.2019 - 18.01.2019 

 

 

 

 

 

 

 

Ключовим 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.  

 

 

 

 

 

18 сiчня 2019 року 

 

Київ, Україна 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Особа, яка здiйснює управлiнськi функцiї та пiдписує рiчну iнформацiю емiтента, висловлюючи 

свою офiцiйну позицiю  щодо рiчної iнформацiї  стверджує, що, наскiльки це їй вiдомо, рiчна 

фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що 

вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 

Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, 

фiнансовий стан, прибутки та збитки, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та 

об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан 

емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими воно стикається у своїй 

господарськiй дiяльностi. 

 

XIX. 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 НКЦПФР або 

через особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від імені 

учасників 

фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

26.02.2018 27.02.2018 Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше 

відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім 

публічного акціонерного товариства) 

 


