
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВДЕННИЙ                               

РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР"_____________ 

 

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ  2016 РОКУ (в тисячах гривень) 

 

 

1.  КОМПАНІЯ ТА ЇЇ ОСНОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ  

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 

ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР" (код 22452796) було створено та 

зареєстровано відповідно до законодавства України 27.03.2001 року. Діяльність товариства 

включає посередництво за договорами по цінних паперах, іншу допоміжну діяльність у сфері 

фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забеспечення. 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 

ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР" створено шляхом реорганізації 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 

ДЕПОЗИТАРНО-КОНВЕРТАЦІЙНИЙ "ФОНДОВИЙ Б.А.Н.К." у товариство з обмеженою 

відповідальністю відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та "Про 

господарські товариства" 

 

Товариство має відповідні ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому 

ринку: 

Ліцензія серія АЕ № 286880 НКЦПФР на професійну діяльність на фондовому ринку – 

діяльність з торгівлі цінними паперами (Брокерська діяльність), рішення № 2567 від 

12.11.2013 року, строк дії ліцензії: з 12.11.2013 року необмежений; дата видачі ліцензії: 

20.05.2014; 

 

Ліцензія серія АЕ №286881 НКЦПФР на професійну діяльність на фондовому ринку – 

діяльність з торгівлі цінними паперами (Дилерська діяльність), рішення № 2567 від 12.11.2013 

року, строк дії ліцензії: з 12.11.2013 року необмежений; дата видачі ліцензії: 20.05.2014; 

 

Ліцензія серія АЕ № 286879 НКЦПФР на професійну діяльність на фондовому ринку – 

депозитарна діяльність (Депозитарна  діяльність депозитарної установи), рішення № 2430 від 

24.10.2013 року, строк дії ліцензії: з 24.10.2013 року необмежений, дата видачі ліцензії: 

20.05.2014. 

 

Перелік учасників:  

ТОВ ДРІМКРЕСТ ТРЕЙД ЛЛП -88,8945%; 
Зеленяк О.П.- 4,1090%; 

Матейко О.І. – 3,8854%; 

Осадчий О.В. – 3,1110%; 

Грищенко Г.С. – 0,0001%. 

 

Юридична адреса товариства: Україна, 65009, м. Одеса, провулок Курортний,2.  

Офіційна сторінка в інтернеті, на який доступна інформація про Товариство – fond-

bank.pat.ua  

Адреса електронної пошти - zberigach@ukr.net 

Інформація про дочірні та асоційовані компанії: Немає. 

 

Середня  кількість працівників Товариства протягом  звітного періоду становить 6 чол. 

 

mailto:zberigach@ukr.net


2. ЗАГАЛЬНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 

Достовірне подання та відповідність МСФЗ 

Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка 

сформована з метою достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності 

та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола 

користувачів при прийнятті ними економічних рішень.  

Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за період, що закінчився 31 грудня 

2016 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні 

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

Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 31 грудня 

2016 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України. 

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

всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 31 грудня 2016 

року, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а 

саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації. 

При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних 

законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та 

складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ. 

 

Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення 

Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта 

України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч. 

 

Припущення про безперервність діяльності 

Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності 

діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в ході 

звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б 

провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення 

фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності. 

 

Звітний період фінансової звітності 

Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається 2016 рік, тобто період з 

01 січня по 31 грудня  2016 року. 

 

3. ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 
 

Основа оцінки, застосована при складанні фінансової звітності  

 

Представлена фінансова звітність підготовлена у відповідності з Міжнародними стандартами 

фінансової звітності (МСФЗ) в редакці опублікованій Радою з Міжнародних стандартів 

фінансової звітності (Рада з МФСЗ).  

Фінансова звітність підготовлена у відповідності з принципом оцінки за історичною вартістю, 

за виключенням  певних фінансових інструментів, що оцінюються за справедливою вартістю. 

Підготовка фінансової звітності з МСФЗ вимагає, щоб застосовувались певні бухгалтерські 

оцінки.  Вона також вимагає, щоб при застосуванні облікової політики керівництво Товариства 

застосовувало власний розсуд. 

 

  3.1. Загальні положення щодо облікових політик 

 

 Основа формування облікових політик 

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

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



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

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

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

несуттєвим. 

Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства відповідно 

до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших чинних 

МСФЗ. 

 

Форма та назви фінансових звітів 

Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, встановленим 

НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». 

 

Методи подання інформації у фінансових звітах 

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

або збитку, за класифікацією, основаною на методі "функції витрат" або "собівартості 

реалізації", згідно з яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини 

собівартості чи, наприклад, витрат на збут або адміністративну діяльність.  

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

здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про 

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

основні види грошових надходжень та грошових виплат формується на підставі облікових 

записів Товариства. 

 

3.2. Облікові політики щодо фінансових інструментів 

 

Визнання та оцінка фінансових інструментів 

Фінансові активи та фінансові зобов'язання враховуються у звіті про фінансовий стан 

Товариства, коли Товариство стає стороною договору щодо відповідного фінансового 

інструменту. Товариство обліковує придбання або продаж фінансових активів або зобов'язань 

на дату здійснення розрахунків. 

Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов’язання Товариство 

оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати, які безпосередньо 

належать до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов’язання. 

Товариство класифікує свої фінансові активи та фінансові зобов'язання відповідно до 

наступних категорій: 

 

(а) Фінансові активи 

Фінансові активи, що відображаються за справедливою вартістю з визнанням прибутку або 

збитку - фінансові активи, утримувані для продажу, та фінансові активи, заявлені до 

відображення при первісному визнанні за справедливою вартістю з відображенням прибутку 

або збитку.  

Інвестиції, утримувані до погашення - фінансові інструменти, відмінні від деривативів, по яких 

надходять фіксовані або платежі, що визначаються, строк погашення яких відомий і які 

Товариство має намір і здатна утримувати до погашення. Після первісного визнання інвестиції, 

утримувані до погашення, відображаються за амортизованою вартістю.  

 

Позики та дебіторська заборгованість - фінансові інструменти, відмінні від деривативів, з 

фіксованими або визначеними платежами, що не котируються на активному ринку. Спочатку 

фінансові зобов'язання визнаються за справедливою вартістю. Після первісного визнання 

позики та дебіторська заборгованість обліковуються за вартістю, яка амортизується із 

використанням методу ефективної ставки відсотка за вирахуванням можливого резерву 

знецінення. Вартість, яка амортизується розраховується як сума, що залишається після 



амортизації премії або дисконту до справедливої вартості при первісному визнанні по 

ефективній процентній ставці. При розрахунку враховуються премія або дисконт, що можливо 

мали місце при придбанні, включаються витрати на здійснення угоди, а також витрати, які є 

невід'ємною частиною ефективної відсоткової ставки. Дисконт або премія, що виникли при 

первісному визнанні, зменшують або збільшують відповідний елемент доходів, витрат або 

капіталу, залежно від факторів, що слугували причиною їх виникнення. 

 

Фінансові активи, доступні для продажу - фінансові інструменти, відмінні від деривативів, які 

визнані доступними для продажу або не належать до будь-якої з трьох попередніх категорій. 

Після первісного визнання фінансові активи, доступні для продажу, обліковуються за 

справедливою вартістю з відображенням нереалізованих прибутків або збитків безпосередньо в 

капіталі. При вибутті такої інвестиції накопичені прибуток або збитки, раніше враховані в 

капіталі, знаходять своє відображення у складі фінансових результатів. Фінансові активи, 

доступні для продажу, не мають ціни котирування на активному ринку і справедливу вартість 

яких не може бути достовірно оцінена керівництвом, відображаються за історичною вартістю за 

вирахуванням резерву знецінення, якщо таке може бути застосовано. 

 

(б) Знецінення фінансових активів 

Фінансові активи, за винятком фінансових активів, що переоцінюються за справедливою 

вартістю, з відображенням переоцінки у складі прибутку або збитку, на кожну звітну дату 

оцінюються на наявність ознак знецінення. Збитки від знецінення визнаються, коли існують 

об'єктивні свідчення зменшення майбутніх грошових потоків, які піддаються надійній оцінці, 

пов'язаних з даним активів, як результат одної або декількох подій, що виникли після 

первісного визнання фінансового активу. Для фінансових активів, які оцінюються за 

амортизованою вартістю, сума знецінення розраховується як різниця між балансовою вартістю 

активу та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків дисконтованих за 

ефективною ставкою відсотка. 

 

Збитки від знецінення безпосередньо зменшують балансову вартість усіх фінансових активів, за 

винятком торгової дебіторської заборгованості, балансова вартість якої знижується за рахунок 

нарахування резерву сумнівних боргів. Якщо торговельна дебіторська заборгованість визнана 

безнадійною, вона списується за рахунок відповідного резерву. Подальше отримання 

відшкодування сум, раніше списаної дебіторської заборгованості, записуються за кредитом 

рахунка резерву. Зміни в балансовій вартості нарахованого резерву відображаються у складі 

прибутку чи збитків. 

 

За винятком інструментів власного капіталу, наявних для продажу, якщо в наступному періоді 

сума збитків від знецінення зменшиться, і це зменшення може бути об'єктивно пов'язане з 

подією, що виникли після визнання знецінення, збитки від знецінення, раніше визнані, 

покриваються коригуванням відповідних статей у звіті про прибутки і збитки. В даному 

випадку, балансова вартість фінансових інвестицій на дату покриття збитків не може 

перевищувати їх амортизовану вартість, яка була б відображена, якщо б збитки не були визнані. 

 

У відношенні цінних паперів на право власності, що наявні для продажу, будь-яке збільшення 

справедливої вартості після визнання збитків від знецінення відноситься безпосередньо на 

капітал. 

 

(в) Фінансові зобов'язання 

Фінансові зобов'язання, що відображаються за справедливою вартістю з визнанням прибутку 

або збитку - фінансові зобов'язання, утримувані з метою торгівлі, і фінансові зобов'язання, 

заявлені до відображення при первісному визнанні за справедливою вартістю з відображенням 

прибутку або збитку. 



 

Фінансові зобов'язання, які оцінюються за амортизованою вартістю - інші фінансові 

зобов'язання. При первісному визнанні фінансові зобов'язання відображаються за справедливою 

вартістю за вирахуванням витрат безпосередньо пов'язаних із здійсненням операції. У 

подальшому позики і кредиторська заборгованість відображаються за амортизованою вартістю 

з використанням методу ефективної відсоткової ставки. 

 

(г) Списання фінансових активів та фінансових зобов'язань 

Фінансовий актив (або, якщо це можливо застосувати, частина фінансового активу або частина 

групи однотипних фінансових активів) списується з балансу в таких випадках: 

закінчився термін права отримання грошових надходжень від активу;  

термін права отримання грошових надходжень від активу не минув, однак Товариство 

прийняло рішення виплатити їх третій особі без істотної тимчасової затримки і в повному 

розмірі за договором передачі, чи Товариство передало свої права на отримання грошових 

надходжень від активу і або а) передала більшість ризиків і вигід, пов'язаних з активом, або б) 

передала контроль над активом без передачі або збереження більшості ризиків і вигід, 

пов'язаних з активом.  

 

Фінансові зобов'язання списуються при їх погашенні, скасуванні або закінченні терміну права 

їх вимоги. Коли наявне фінансове зобов'язання замінюється іншим зобов'язанням перед тим же 

кредитором з суттєво відмінними умовами, або істотно змінюються умови наявного 

зобов'язання, така заміна або зміна показуються як списання з балансу наявного та прийняття 

нового зобов'язання з відображенням різниці відповідних балансових вартостей у звіті про 

сукупний дохід. 

 

Знецінення не фінансових активів 

 

На кожну звітну дату визначається наявність ознак знецінення не фінансових активів. Якщо 

такі виявлені, а також при необхідності перевірки можливого знецінення активу за рік, що 

завершився, керівництво визначає суму очікуваного відшкодування такого активу. Якщо вона 

менше його балансової вартості, то остання зменшується до рівня вартості відшкодування. 

Збиток від зменшення триваючих видів діяльності знаходить своє відображення у фінансових 

результатах у складі категорій, відповідних функції знеціненого активу. 

 

Грошові кошти та їхні еквіваленти 

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

Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно 

конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни 

вартості. Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі 

короткого строку погашення, наприклад, протягом не більше ніж три місяці з дати придбання. 

Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в 

національній валюті та в іноземній валюті. 

Іноземна валюта – це валюта інша, ніж функціональна валюта. 

Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання 

активами. 

Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою 

вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості. 

Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті 

здійснюється у функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку України 

(НБУ). 

У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках в у банках (наприклад, у 

випадку призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) ці активи можуть 



бути класифіковані у складі непоточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про 

ліквідацію банківської установи та відсутності ймовірності повернення грошових коштів, 

визнання їх як активу припиняється і їх вартість відображається у складі збитків звітного 

періоду. 

 

Дебіторська заборгованість 

Дебіторська заборгованість – це фінансовий актив, який являє собою контрактне право 

отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб’єкта господарювання. 

Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли 

Товариство стає стороною контрактних відношень щодо цього інструменту. Первісна оцінка 

дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості 

погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки. 

Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за 

амортизованою собівартістю із застосуванням методу ефективного відсотка.  

Якщо є об'єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова 

вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів. 

Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між балансовою 

вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. Визначення суми 

резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі аналізу дебіторів 

та відображає суму, яка, на думку керівництва, достатня для покриття понесених збитків. Для 

фінансових активів, які є істотними, резерви створюються на основі індивідуальної оцінки 

окремих дебіторів, для фінансових активів, суми яких індивідуально не є істотними - на основі 

групової оцінки. Фактори, які Товариство розглядає при визначенні того, чи є у нього 

об'єктивні свідчення наявності збитків від зменшення корисності, включають інформацію про 

тенденції непогашення заборгованості у строк, ліквідність, платоспроможність боржника. Для 

групи дебіторів такими факторами є негативні зміни у стані платежів позичальників у групі, 

таких як збільшення кількості прострочених платежів; негативні економічні умови у галузі або 

географічному регіоні. 

Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді сума збитку від 

зменшення корисності зменшується і це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подією, 

яка відбувається після визнання зменшення корисності, то попередньо визнаний збиток від 

зменшення корисності сторнується за рахунок коригування резервів. Сума сторнування 

визнається у прибутку чи збитку. У разі неможливості повернення дебіторської заборгованості 

вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збитків від зменшення корисності. 

Дебіторська заборгованість може бути нескасовно призначена як така, що оцінюється за 

справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку, якщо 

таке призначення усуває або значно зменшує невідповідність оцінки чи визнання (яку інколи 

називають «неузгодженістю обліку»), що інакше виникне внаслідок оцінювання активів або 

зобов’язань чи визнання прибутків або збитків за ними на різних підставах. 

Подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка 

дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату 

оцінки. 

У разі змін справедливої вартості дебіторської заборгованості, що мають місце на звітну дату, 

такі зміни визнаються у прибутку (збитку) звітного періоду. 

 

Зобов'язання.  

Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із 

нижченаведених ознак: 

Товариство сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає погашенню протягом 

дванадцяти місяців після звітного періоду; 

Товариство не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання протягом 

щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду. 



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

зобов’язань.  

 

Згортання фінансових активів та зобов'язань 

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

здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати 

актив та виконати зобов'язання одночасно 

 

3.3. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів 

 

Визнання та оцінка основних засобів 

Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою 

використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення 

адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання 

(експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 6000 грн. 

Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. Розглянувши доречність 

застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного 

застосування, керівництво вирішило застосувати справедливу вартість або переоцінку як 

доцільну собівартість основних засобів. Товариство здійснило оцінку основних засобів за 

справедливою вартістю на дату переходу на МСФЗ та використовує цю справедливу вартість як 

доцільну собівартість основних засобів на цю дату. 

У подальшому основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена 

амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої 

амортизації на дату переоцінки виключається з валової балансової вартості активу та чистої 

суми, перерахованої до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до складу власного 

капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання відповідного 

активу. 

 

Подальші витрати. 

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

обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в прибутку 

чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об'єкта основних засобів визнаються такі 

подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу. 

 

Амортизація основних засобів. 

 Амортизація розраховується протягом оціночного строку корисного використання активу із 

застосуванням прямолінійного  методу. 

 Списання раніше визнаних основних засобів або їх значного компоненту з балансу 

відбувається при їх вибутті або у випадку, якщо в майбутньому не очікується отримання 

економічних вигод від використання або вибуття даного активу. Дохід або витрати від списання 

активу, що виникають в результаті (розраховані як різниця між чистими надходженнями від 

вибуття і балансовою вартістю активу), включаються в звіт про прибутки і збитки за той 

звітний рік, в якому актив був списаний. 

 

Нематеріальні активи 

Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої 

амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація 

нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу. Нематеріальні 

активи, які виникають у результаті договірних або інших юридичних прав, амортизуються 

протягом терміну чинності цих прав. 

 

Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів 



На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може 

зменшитися. Товариство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного 

відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його 

балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не 

обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16. Збиток від зменшення корисності, 

визнаний для активу (за винятком гудвілу) в попередніх періодах, Товариство сторнує, якщо і 

тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного 

відшкодування. Після визнання збитку від зменшення корисності амортизація основних засобів 

коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості 

необоротного активу на систематичній основі протягом строку корисного використання. 

 

3.4. Облікові політики щодо оренди 

 

Фінансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всі ризики та винагороди, 

пов'язані з правом власності на актив. Товариство як орендатор на початку строку оренди 

визнає фінансову оренду як активи та зобов'язання за сумами, що дорівнюють справедливій 

вартості орендованого майна на початок оренди або (якщо вони менші за справедливу вартість) 

за теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів. Мінімальні орендні платежі 

розподіляються між фінансовими витратами та зменшенням непогашених зобов'язань. 

Фінансові витрати розподіляються на кожен період таким чином, щоб забезпечити сталу 

періодичну ставку відсотка на залишок зобов'язань. Непередбачені орендні платежі 

відображаються як витрати в тих періодах, у яких вони були понесені. Політика нарахування 

амортизації на орендовані активи, що амортизуються, узгоджена із стандартною політикою 

Товариства щодо подібних активів. 

Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив, фактично 

залишаються в орендодавця, класифікується як операційна оренда. Орендні платежі за угодою 

про операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. 

Дохід від оренди за угодами про операційну оренду Товариство визнає на прямолінійній основі 

протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацію, понесені при отриманні доходу від 

оренди, визнаються як витрати. 

 

3.5. Облікові політики щодо податку на прибуток 

 

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого 

податків. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті 

(відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітний період. Поточні витрати 

Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних на дату 

балансу. 

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

собою податкові активи або зобов'язання, що виникають у результаті тимчасових різниць між 

балансовою вартістю активу чи зобов'язання в балансі та їх податковою базою. 

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

підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням 

імовірності наявності в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть 

бути використані тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню. Балансова вартість 

відстрочених податкових активів переглядається на кожну дату й зменшується в тій мірі, у якій 

більше не існує ймовірності того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатній, щоб 

дозволити використати вигоду від відстроченого податкового активу повністю або частково. 

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

застосовуватися в періоді реалізації відповідних активів або зобов'язань. Товариство визнає 

поточні та відстрочені податки як витрати або дохід і включає в прибуток або збиток за звітний 

період, окрім випадків, коли податки виникають від операцій або подій, які визнаються прямо у 



власному капіталі або від об'єднання бізнесу. 

Товариство визнає поточні та відстрочені податки у капіталі, якщо податок належить до статей, 

які відображено безпосередньо у власному капіталі в тому самому чи в іншому періоді. 

 

3.6. Облікові політики щодо інших активів та зобов’язань  

 

Забезпечення 

Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або 

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

неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі 

економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов'язання. 

 

Виплати працівникам 

Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання після 

вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очікувану вартість 

короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток - під час 

надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних. 

 

Пенсійні зобов'язання 

Відповідно до українського законодавства, Товариство утримує внески із заробітної плати 

працівників до Пенсійного фонду. Поточні внески розраховуються як процентні відрахування із 

поточних нарахувань заробітної платні, такі витрати відображаються у періоді, в якому були 

надані працівниками послуги, що надають їм право на одержання внесків, та  зароблена 

відповідна заробітна платня. 

 

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

 

Доходи та витрати 

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. 

Дохід – це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження 

чи збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов’язань, результатом чого є 

збільшення чистих активів, за винятком збільшення, пов’язаного з внесками учасників. 

Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та 

критеріям визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів 

або зменшення зобов’язань. 

Дохід від продажу фінансових інструментів, інвестиційної нерухомості або інших активів 

визнається у прибутку або збитку в разі задоволення всіх наведених далі умов: 

  Товариство передало покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов’язані з власністю на 

фінансовий інструмент, інвестиційну нерухомість або інші активи; 

  за Товариством не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі, яка 

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

інструментами, інвестиційною нерухомістю або іншими активами; 

  суму доходу можна достовірно оцінити; 

 ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією; 

та 

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

Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати 

надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання 

послуг на дату балансу. 

Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштів. 

Витрати – це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи 

амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом чого є зменшення 



чистих активів, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам. 

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та 

одночасно з визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів. 

Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають 

майбутніх економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди не 

відповідають або перестають відповідати визнанню як активу у звіті про фінансовий стан. 

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають 

зобов’язання без визнання активу. 

Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні 

доходи. 

 

Умовні зобов'язання та активи. 

Товариство не визнає умовні зобов'язання в звіті про фінансовий стан Товариства. Інформація 

про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі 

економічні вигоди, не є віддаленою. Товариство не визнає умовні активи. Стисла інформація 

про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигід є ймовірним. 

 

4. ОСНОВНІ ПРИПУЩЕННЯ, ОЦІНКИ ТА СУДЖЕННЯ 

 

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

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

розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Оцінки та судження 

базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за існуючих обставин 

вважаються обґрунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо 

балансової вартості активів та зобов’язань. Хоча ці розрахунки базуються на наявній у 

керівництва Товариства інформації про поточні події, фактичні результати можуть зрештою 

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

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

розрахунки мають велике значення для підготовки фінансової звітності за МСФЗ. 
 

5. РОЗКРИТТЯ, ЩО ВИМАГАЮТЬ МСФЗ 13 «ОЦІНКА СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ» 

 

Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю 

                                                                                                                                    Балансова вартість Справедлива вартість 

31 грудня 2016 

року 
31 грудня 2015 

року 
31 грудня 2016 

року 
31 грудня 2015 

року 

1 2 3 4 5 

Торговельна дебіторська 

заборгованість 
52 181 52 181 

Грошові кошти та їх 

еквіваленти 
2070 2048 2070 2048 

Торговельна кредиторська 

заборгованість 
45 14 45 14 

 

Справедлива вартість - це сума грошових коштів, на яку фінансовий інструмент може бути 

обміняний в ході поточних операцій (відмінною від вимушеного продажу або ліквідації) між 

зацікавленими сторонами і яка найкращим чином може бути підтверджена ринковим 

котируванням. Справедлива вартість фінансових активів та зобов'язань, що відображаються за 

амортизаційною вартістю, оцінюється шляхом дисконтування майбутніх грошових потоків, 

очікуваних до одержання згідно з чинними контрактами, за поточною ринковою відсотковою 

ставкою, доступною для Товариства, для подібних фінансових інструментів з аналогічним 



терміном погашення. Товариство вважає, що балансова вартість фінансових активів та 

зобов'язань приблизно дорівнює їх справедливій вартості. 

Справедлива вартість дебіторської та кредиторської заборгованості. а також інвестицій, 

доступних для продажу, неможливо визначити достовірно, оскільки немає ринкового 

котирування цих активів. 

 
 

6. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЄ СТАТТІ ПОДАНІ У 

ФІНАНСОВИХ ЗВІТАХ 

 

6.1.  ВИРУЧКА                                                                                                            

Найменування 31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року 

Дохід від надання послуг 422 502 

Інший операційний дохід 12 51 

Всього 434 553 

 

6.2.  АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ                              

Найменування 31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року 

Матеріальні затрати 3 3 

Витрати на персонал 116 125 

Витрати на соціальні заходи 26 46 

Амортизація 4 4 

Інші витрати 326 317 

Всього 475 495 

 

6.3.  ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ   

Найменування 31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року 

інші операційні витрати 7 12 

Всього 7 12 

 

6.4. ОСНОВНІ ЗАСОБИ                                                                                        

 Будівлі та 

споруди 

Машини та 

обладнання 

Транспортні 

засоби 

Меблі та 

офісне 

обладнання 

Разом 

Первісна вартість: 

На 31 грудня 

2015 року 

 147   147 

Надходження  -   - 

Переоцінка      

Вибуття      

На 31 грудня 

2016 року 

 147   147 

Накопичена амортизація: 

На 31 грудня 

2015 року 

 141   141 

Нарахування 

амортизації 

 2   2 

Переоцінка      

Вибуття      

На 31 грудня 

2016 року 

 143   143 

Залишкова вартість: 



На 31 грудня 

2015 року 

 6   6 

На 31 грудня  

2016 року 

 4   4 

 

Послідовно аналізуючи зазначені згідно МСФЗ 36 "Знецінення активів" ознаки можливої 

наявності знецінення, необхідно зазначити наступне: активи Товариства експлуатуються, 

знаходяться в доброму стані, обладнання своєчасно обслуговується. Таким чином, нема 

підстав вважати, що вартість комплексу активів знизилась більше, ніж передбачалось, 

виходячи з нормальних умов його експлуатації. 

 

6.5.  НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ                                                                               

Найменування 31 грудня 2015 року 31 грудня 2016 року 

Первісна вартість 15 15 

Накопичена амортизація 5 7 

Балансова вартість 10 8 

 

6.6.  ПОТОЧНІ ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ 

Фінансові інвестиції представлені простими іменними акціями, які обліковані по первісній 

вартості і придбані за договорами купівлі продажу цінних паперів. 

          

Найменування 31 грудня 2015 року 31 грудня 2016 року 

Інші фінансові інвестиції 7140 7140 

Всього 7140 7140 

 

6.7.  ТОРГОВА ДЕБІТОРСЬКА ТА ІНША ПОТОЧНА ЗАБОРГОВАНІСТЬ     

Найменування 31 грудня 2015 року 31 грудня 2016 року 

Торгова дебіторська заборгованість 172 52 

Інша поточна дебіторська 

заборгованість 

9 - 

Дебіторська заборгованість за 

виданими авансами 

2 - 

Всього 183 52 

 

6.8. ГРОШОВІ ЗАСОБИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ                                                                                                                                            

Найменування 31 грудня 2015 року 31 грудня 2016 року 

Грошові кошти на банківських 

рахунках 

2048 2070 

Всього 2048 2070 

 

6.9.  СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ 

  

 

Найменування 

31 грудня 2015 року 31 грудня 2016 року 

Розмір статутного 

капіталу (тис. грн.) 

% Розмір статутного 

капіталу (тис. грн.) 

% 

ТОВ 

ДРІМКРЕСТ 

ТРЕЙД ЛЛП 

8001 88,89% 8001 88,89% 

Фізичні особи 999 11,11% 999 11,11% 

 9000 100% 9000 100% 

 

6.10.  ТОРГОВА ТА ІНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ            



Найменування 31 грудня 2015 року 31 грудня 2016 року 

Торгова кредиторська заборгованість 14 45 

Заборгованість з оплати праці 3 - 

Розрахунки  з податку на прибуток 8 - 

Заборгованість за одержаними 

авансами 

- 10 

Всього 25 55 

 

7. РОЗКРИТТЯ ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

 

7. 1. Умовні зобов'язання. 
 

Судові позови 

У ході своєї звичайної господарської діяльності Товариство за рік що минув не брало участі у 

судових розглядах та до нього  не висувались  претензії. Станом на звітні дати Товариство не 

виступало стороною в жодному судовому процесі. 

 

Оподаткування 

Внаслідок наявності в українському податковому законодавстві положень, які дозволяють 

більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабільному 

економічному середовищі, за якої податкові органи довільно тлумачать аспекти економічної 

діяльності, у разі, якщо податкові ограни піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на 

оцінці керівництва економічної діяльності Товариства, ймовірно, що Товариство змушене буде 

сплатити додаткові податки, штрафи та пені. Така невизначеність може вплинути на вартість 

фінансових інструментів, втрати та резерви під знецінення, а також на ринковий рівень цін на 

угоди. На думку керівництва Товариство сплатило усі податки, тому фінансова звітність не 

містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними 

податковими органами протягом трьох років. 

 

 Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів 

Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної 

нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути 

реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності Товариства. 

Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які 

знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступінь повернення дебіторської заборгованості 

Товариству визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу. На 

думку керівництва Товариства, додатковий резерв під фінансові активи на сьогоднішній день не 

потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації. 

 

Пенсійні та інші зобов'язання, пов'язані з виплатою заробітної плати співробітникам 

Співробітники Товариства отримують пенсійне забезпечення від Пенсійного фонду, державної 

української організації, у відповідності з нормативними документами та законами України. 

Товариство зобов'язане відраховувати визначений відсоток заробітної плати до Пенсійного 

фонду з метою виплати пенсій. Єдиним зобов' язанням Товариства по відношенню до даного 

пенсійного плану є відрахування певного відсотку зарплати до Пенсійного фонду. Станом на 31 

грудня 2015 року та 31 грудня 2016 року Товариство не мало зобов'язань за додатковими 

пенсійними виплатами, медичним обслуговуванням, страховими чи іншими виплатами після 

виходу на пенсію перед своїми співробітниками чи іншими працівниками. 

 

7.2. Розкриття інформації про пов'язані сторони 
Для цілей даної фінансової звітності, сторона вважається пов'язаної, якщо одна компанія здатна 

контролювати іншу або має значний вплив на неї при прийнятті фінансових чи операційних 



рішень, що визначено МСБО 24 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін". При 

визначенні, чи є компанія пов'язаною стороною з Компанією, основна увага приділяється 

сутності відносин, а не їх юридичній формі. Пов’язані сторони включають учасників, основний 

управлінський персонал і його близьких родичів, а також компанії, які знаходяться під 

контролем або значним впливом з боку учасників. 

Пов'язані сторони можуть вступати в операції, що неприпустимі для непов'язаних сторін. 

Операції між пов'язаними сторонами можуть здійснюватися на умовах, які значно 

відрізняються від умов здійснення операції між непов'язаними сторонами. 

Операції з пов’язаними сторонами за 2016 рік в Товаристві відсутні. 

 

7.3.  Політика управління фінансовими ризиками  

Управління ризиками відіграє важливу роль в операційній діяльності Товариства, яке 

здійснюється в ході постійного процесу оцінки та визначення рівнів ризику, та засновано на 

системі внутрішнього контролю. В ході процесу стратегічного планування, керівництво 

Компанії також оцінює ризики ведення діяльності, такі як зміна середовища, технології або 

зміна галузі. Основні ризики, властиві діяльності Компанії, включають ризик ліквідності та 

ринковий ризик. Керівництво Товариства розглядає і затверджує принципи управління кожним 

із зазначених ризиків. 

 

а) Управління капіталом 

Товариство здійснює заходи з управління капіталом, спрямовані на зростання рентабельності 

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

щоб забезпечити безперервність своєї діяльності. Керівництво Товариства здійснює огляд 

структури капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та 

притаманні його складовим ризики. 

 

б) Ринковий ризик 

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за 

фінансовими інструментами буде коливатися, внаслідок зміни  ринкових цін. Ринкові ціни 

включають в себе наступні ризики: валютний ризик, ризик зміни відсоткової ставки, інший 

ціновий ризик.  

 

Валютний ризик 

Валютний ризик виникає внаслідок можливості того, що зміни курсів валют будуть 

здійснювати негативний вплив на майбутні грошові потоки чи справедливу вартість фінансових 

інструментів. 

Товариство не було схильне до валютного ризику станом на 31 грудня 2015 року та 31 

грудня 2016 року, оскільки не мало жодних монетарних активів або зобов'язань 

деномінованих в іноземній валюті. 

 

Ризик процентної ставки 

Ризик зміни процентної ставки виникає внаслідок можливості того, що зміни в процентних 

ставках негативно вплинуть на майбутні грошові потоки або справедливу вартість 

фінансових інструментів. 

 

в) Ризик ліквідності  

Ризик ліквідності - це ризик того, що Товариство не зможе виконати свої зобов'язання з 

виплат при настанні строку їх погашення у звичайних або непередбачених умовах. 

З метою управління та мінімізації даного ризику, Товариство веде облік і аналіз вимог і 

зобов'язань у розрізі контрактних термінів погашення, які представлені в таблиці нижче. 

Договірні терміни погашення по фінансовим активам та зобов'язанням станом на 31 грудня 

2016 року представлені наступним чином: 
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