Власникам цінних паперів,
керівництву ТОВ «ПКТБ-ЦІННІ ПАПЕРИ»,
Національнійкомісії з цінних паперів
та фондового ринку України, та іншим користувачам

АУДИТОСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ)
НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо фінансової звітності
Товариства з обмеженою відповідальністю «ПКТБ-ЦІННІ ПАПЕРИ»
станом на 31.12.2018 року
Адресат
Аудиторський висновок (звіт) незалежного аудитора призначається для
управлінського персоналу Товариства з обмеженою відповідальністю «ПКТБЦІННІ ПАПЕРИ», фінансова звітність якого перевіряється, і може бути
використаний для оприлюднення фінансової інформації Товариством.
І. Звіт з аудиту фінансової звітності
Думка аудитора
Загальні відомості про Товариство
Повна назва –Товариство з обмеженою відповідальністю «ПКТБ-ЦІННІ
ПАПЕРИ»
Ідентифікаційний код юридичної особи – 25282442.
Місцезнаходження – 03038, м. Київ, Солом’янський р-н, вулиця М.
Грінченка, будинок 2/1, корпус А.
Дата державної реєстрації – 01.12.1997 р.
Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, поточний та
інші рахунки в установах банків, має печатку зі своїм найменуванням, штампи,
фірмові бланки та інші реквізити.
Товариство отримало ліцензії, а саме:
- Ліцензія серії АЕ №263256 від 09.03.2012 р. Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку на професійну діяльність на фондовому
ринку – депозитарна діяльність (депозитарна діяльність депозитарної
установи). Строк дії ліцензії з 12.10.2013 р. та є необмеженим.
- Ліцензія серії АЕ №185041 від 12.10.2012 р. Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку на професійну діяльність на фондовому
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ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами (брокерська діяльність). Строк
дії ліцензії з 13.10.2012 року та є необмеженим.
- Ліцензія серії АЕ № 185042 від 12.10.2012 р. Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку на провадження професійної на фондовому
ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами (дилерська діяльність). Строк
дії ліцензії з 13.10.2012 року та є необмеженим.
- Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій Національного
банку України № 128 від 12.02.2014 р.
Види діяльності за КВЕД:
66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного
забезпечення), н.в.і.у.
66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім
страхування та пенсійного забезпечення
66.30 Управління фондами
Перелік перевіреної фінансової інформації
Ми провели аудиторську перевірку наступних фінансових звітів
Товариства з обмеженою відповідальністю «ПКТБ-ЦІННІ ПАПЕРИ»:
- Балансу (Звіту про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2018
року (форма № 1);
- Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупні доходи) за 2018 рік
(форма № 2);
- Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 рік (форма
№ 3);
- Звіту про власний капітал за 2018 рік (форма № 4);
- Приміток до фінансової звітності.
Для перевірки також були надані:
- Установчі і реєстраційні документи Товариства;
- Регістри синтетичного та аналітичного обліку за 2018 рік; первинні
документи;
- Інша документація нормативно-розпорядчого характеру, що стосується
питання і періоду перевірки.
Фінансова звітність товариства підготовлена відповідно до Міжнародних
стандартів звітності (МСФЗ). Річна фінансова звітність складена на підставі
даних бухгалтерського обліку товариства станом на кінець останнього дня
звітного року.
Думка із застереженням
Ми провели аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою
відповідальністю «ПКТБ-ЦІННІ ПАПЕРИ», що складається зі звіту про
фінансовий стан на 31 грудня 2018 р., звіту про сукупний дохід, звіту про зміни
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у власному капіталі, звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився
зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий
виклад значущих облікових політик.
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа
для думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається,
відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства
на 31 грудня 2018 року, та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що
закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів звітності
(МСФЗ).
Основа для думки із застереженням
Станом на 31.12.2018 року на рахунку 286 «Необоротні активи та групи
вибуття, утримувані для продажу» обліковується актив «Екранування
приміщення», балансова вартість якого становить 5600тис. грн. Актив не
використовується в діяльності Товариства, однак в фінансовій звітності, а саме
Балансі Товариства відображений в запасах у рядку 1104 «Товари», а повинен
бути відображений в рядку 1200 «Необоротні активи, утримувані для продажу,
та групи вибуття».
Також, ми звертаємо увагу, що актив Товариства утримуваний для
продажу в сумі 5600 тис. грн. відображається за найменшою з балансової
вартості та справедливої вартості. У зв’язку з тим, що даний актив є
специфічним та для нього відсутні активні ринки, ми не мали змоги
впевнитись в визначенні справедливої вартості даного активу. Вплив цього
питання на балансову вартість запасів, чистий прибуток та капітал нами не
може бути визначений.
Аудиторська перевірка була проведена у відповідності до Міжнародних
стандартів аудиту надання впевненості та етики Міжнародної федерації
бухгалтерів, прийнятих Аудиторською палатою України в якості національних,
які використовуються під час аудиторської перевірки фінансової звітності
товариства і перевірок на відповідність. Ці стандарти вимагають, щоб
планування і проведення аудиту було спрямовано на одержання розумних
доказів відсутності суттєвих перекручень і помилок у фінансовій звітності
товариства.
Аудиторський висновок було підготовлено відповідно до вимог
Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, зокрема
Міжнародних стандартів аудиту 700, 701, 705, 720. Планування і проведення
аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо
відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження
здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації,
розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих
принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського
обліку і звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки.
Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі
«Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» цього
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аудиторського звіту.
При цьому при складанні цього звіту у відповідності до розділу 290
«Незалежність» Кодексу етики професійних бухгалтерів (у редакції 2014 р.)
було виконано усі відповідні етичні процедури стосовно незалежності
аудитора.
Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для
висловлення нашої думки із застереженням.
Ключові питання
Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження,
були значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний
період. Ці питання розглядались у контексті нашого аудиту фінансової
звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при
цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
Аудитори звертають увагу на наступні ключові питання аудиту
Товариства:
1.
Станом на 31.12.2018 року до складу довгострокових фінансових
інвестицій входять фінансові інвестиції, що придбані та утримуються
виключно для продажу, більше року, та відображаються за справедливою
вартістю через капітал.
Станом на 31.12.2018 р. сформовано резерв очікуваних кредитних збитків,
оскільки кредитний ризик за фінансовим активами класифікується як низький,
керівництво Товариства встановило оціночний резерв при оцінці активу у
співвідношенні 1% від загальної суми за кожним фінансовим активом, який
відображається за справедливою вартістю через капітал, у розмірі 23 тис. грн.
2.
Справедливу вартість поточної дебіторської заборгованості
неможливо визначити достовірно, оскільки немає ринкових котирувань цих
активів.
Поточна короткострокова дебіторська заборгованість оцінюється за сумою
договору, оскільки ставку відсотка не встановлено, а вплив дисконтування є
несуттєвим.Станом на 31.12.2018 р. резерв очікуваних збитків визначений у
сумі 35,6 тис. грн.
3.
Станом на 31.12.2018 року Товариство здійснило переоцінку
фінансових інвестицій, а саме цінних паперів, що придбані та утримуються для
продажу більше року, за справедливою вартістю через капітал.
Станом на 31.12.2108 року Товариство здійснило дооцінку цінних паперів,
що придбані та утримуються виключно для продажу більше року, у сумі 967
тис. гр., та уцінку у сумі 1433 тис. грн. В результаті проведеної переоцінки
цінних паперів станом на 31.12.2018 року розмір додаткового капіталу
становить 482 тис. грн.
Припущення про безперервність діяльності
Припущення про безперервність господарської діяльності Товариства,
розглядається аудитом у відповідності до МСА 570 «Безперервність
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діяльності» як така, що продовжуватиме свою діяльність у близькому
майбутньому, не маючи ні наміру, ні потреби ліквідуватися або припиняти її.
Це базується на суджені аудитора, а також на даних бухгалтерського обліку
товариства та проведених бесід (наданих запитів) управлінському персоналу
по даному питанню.
Не змінюючи нашої думки стосовно фінансової звітності, ми звертаємо
увагу на ризики обумовлені зовнішніми чинниками, які пов’язані з наступним:
з загальною економічною ситуацією в Україні; з можливим зміненням
законодавства у сферах регулювання діяльності та оподаткування; з іншими
чинниками.
При цьому управлінський персонал відповідно оцінює припущення про
безперервність діяльності та буде продовжувати свою діяльність у близькому
майбутньому, не маючи ні наміру, ні потреби ліквідуватися, припиняти
діяльність або шукати захисту від кредиторів згідно із законами або
нормативними актами.
Інша інформація
Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури
щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою
звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається
товариством у відповідності з МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо
іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову
звітність».
В результаті проведення аудиторських процедур аудитор не отримав
аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлена у
зв’язку з інформацією, що розкривається та подається підприємством разом з
фінансовою звітністю.
ІІ. Інформація, за винятком фінансової звітності та звіту аудитора
щодо неї
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено
найвищими повноваження, за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне
подання фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів
фінансової звітності та за таку систему внутрішнього контролю, яку
управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити
складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок
шахрайства або помилки.
При підготовці фінансової звітності управлінського персоналу несе
відповідальність за визначення здатності Товариства продовжувати свою
діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання,
що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про
безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, окрім
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випадків, коли управлінський персонал або планує ліквідувати Товариством чи
припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.
Ті кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за
нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашою метою є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова
звітність в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи
помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована
впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує що аудит,
проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли
воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки;
вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано
очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що
приймаються на основі цієї фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо
професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з
аудиту. Крім того, ми:
• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової
звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо
аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо
аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як
основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок
шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки
шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні
твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються
аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а
не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього
контролю;
• оцінюємо
прийнятність
застосованих
облікових
політик
та
обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації,
зроблених управлінським персоналом;
• доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським
персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для
бухгалтерського обліку та на основі отриманих аудиторських доказів робимо
висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили
б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність.
Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми
повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів
інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є
неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на
аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім
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майбутні події або умови можуть примусити компанію припинити свою
діяльність на безперервній основі.
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями,
інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві
аудиторські результати, включаючи будь-які значні недоліки системи
внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями,
твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та
повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано
вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це
застосовано, щодо відповідних застережних заходів.
З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого
наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше
значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоди, тобто ті, які є
ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті
аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом
заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових
обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті,
оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити
його корисність для інтересів громадськості.
ІІІ. Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних вимог
Думка щодо відповідності розміру власного капіталу за даними
фінансової звітності Товариства.
Станом на 31.12.2018 року розмір власного капіталу становить 9778 тис.
грн., який включає:
- статутний капітал – 8770 тис. грн.;
- додатковий капітал – 482 тис. грн.;
- нерозподілений балансовий прибуток – 526 тис. грн.
На нашу думку, розмір власного капіталу та розкриття інформації щодо
нього відображено у фінансовій звітності у відповідності з вимогами
Міжнародних стандартів фінансової звітності та відповідає вимогам,
установленим нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку України.
Думка щодо відповідності розміру статутного капіталу установчим
документам Товариства.
Ми провели перевірку відповідності розміру Статутного капіталу
Товариства з обмеженою відповідальністю «ПКТБ-ЦІННІ ПАПЕРИ» станом на
31.12.2018 року установчим документам.
У відповідності до статутних документів учасниками Товариства з
обмеженою відповідальністю є:
-Громадянка України Костилєва Світлана Олександрівна, паспорт
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громадянина України з безконтактним електронним носієм № 000395146, запис
№ 19630921-01624, дата видачі 15.03.2017, орган, що видав 8029, дійсний до
15.03.2027, місце проживання зареєстровано за адресою: 04212, м. Київ, вул.
Тимошенка, 29, кв. 122, реєстраційний номер облікової картки платника
податків 2327413384;
-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДПМ ГРУП»,
ідентифікаційний код ЄДРПОУ 38547704, місцезнаходження: 03038, м. Київ,
вул. Миколи Грінченка, буд. 2/1.
Порядок формування Статутного капіталу відповідає вимогам Закону
України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 р. № 1576-ХП та Закону
України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від
06.02.2018 року № 2275-VIII.
На нашу думку, станом на 31.12.2018 р. Статутний капітал Товариства з
обмеженою відповідальністю «ПКТБ-ЦІННІ ПАПЕРИ» становить 8 770 000,00
(вісім мільйонів сімсот сімдесят тисяч гривень 00 коп.), який був сформований
за рахунок внесків учасників виключно грошовими коштами в повному обсязі
та відповідає установчим документам Товариства.
Аудитором зібрано необхідну кількість аудиторських доказів для
підтвердження достовірності розміру та складу статутного капіталу в
фінансовій звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «ПКТБЦІННІ ПАПЕРИ» у всіх суттєвих аспектах.
При зібранні доказів застосовувалися такі аудиторські процедури, як
перевірка та підрахунок (обчислення).
Аудитором, було проведено перевірку відповідності залишків у
синтетичних та аналітичних регістрах обліку статутного капіталу, шляхом
зіставлення даних Головної книги, журналів-ордерів та інших відомостей
капіталу Товариства.
Облік та використання коштів Товариства ведеться у відповідності до
чинного законодавства.
На думку Аудитора, статті балансу справедливо й достовірно
відображають інформацію щодо власного капіталу Товариства з обмеженою
відповідальністю «ПКТБ-ЦІННІ ПАПЕРИ» станом на 31 грудня 2018 року,
відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності.
Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2018 року
Розрахунок вартості чистих активів Товариства, здійснюється для порівняння
вартості чистих активів із розміром статутного капіталу з метою реалізації
положень статті 144 «Статутний капітал товариства з обмеженою
відповідальністю» Цивільного кодексу України, зокрема, п. 4 передбачено, що:
„...Якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року
вартість чистих активів товариства з обмеженою відповідальністю виявиться
меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення
свого статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до статуту в
установленому порядку, якщо учасники не прийняли рішення про внесення
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додаткових вкладів. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від
визначеного законом мінімального розміру статутного капіталу, товариство
підлягає ліквідації…».
Розрахунок вартості чистих активів було складено за даними бухгалтерської
звітності відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 р. № 87 зі змінами
та доповненнями, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 р. №
396/3689.
Станом на 31.12.2018 р. вартість чистих активів становить 9778 тис. грн., при
оголошеному статутному капіталі в 8770 тис. грн.
Станом на 31.12.2018 року вартість чистих активів Товариства відповідає
вимогам ст. 144 Цивільного кодексу.
Думка щодо сплати податків та зборів, несплачених штрафних
санкцій за порушення законодавства про фінансові послуги.
Аудиторами була проведена перевірка наявності прострочених
зобов’язань щодо сплати податків та зборів, податкового боргу, несплачених
штрафних санкцій за порушення законодавства про фінансові послуги, у тому
числі на ринку цінних паперів.
На нашу думку, станом на 31.12.2018 р. Товариство з обмеженою
відповідальністю «ПКТБ-ЦІННІ ПАПЕРИ» не має прострочених зобов’язань
щодо сплати податків та зборів, податкового боргу, несплачених штрафних
санкцій за порушення законодавства про фінансові послуги, у тому числі на
ринку цінних паперів.
Інформація стосовно напрямів використання коштів, що внесені для
формування статутного капіталу Товариства.
При перевірці аудитори отримали достатню інформацію та докази, що
внесені для формування статутного капіталу кошти Товариства з обмеженою
відповідальністю «ПКТБ-ЦІННІ ПАПЕРИ», використовуються Товариством
виключно для здійснення статутної діяльності, яка пов’язана з професійною
діяльністю на ринку цінних паперів.
Інформація щодо пов’язаних осіб Товариства.
Аудитори отримали достатню впевненість в тому, що в 2018 році
Товариство з обмеженою відповідальністю «ПКТБ-ЦІННІ ПАПЕРИ» мало
відносин з пов’язаними сторонами у визначенні М(С)БО 24.
Перелік таких пов’язаних сторін та операцій у Товариства:
Костилєва С.О (фізична особа), частка участі в зареєстрованому капіталі
становить 91,56 %. Сума операцій за 2018 рік становила 20,8 тис. грн. (суть
операції – заробітна плата), та 1,8 тис. грн. (суть операції – депозитарні
послуги).
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Інформація про наявність та обсяг непередбачених активів та/або
зобов’язань, ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою.
Під час перевірки аудитори отримали достатню інформацію, що у
Товариства з обмеженою відповідальністю «ПКТБ-ЦІННІ ПАПЕРИ» відсутні
непередбачені активи та/або зобов’язань, ймовірність визнання яких на балансі
є достатньо високою.
Ідентифікація та оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення
фінансової звітності внаслідок шахрайства
Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності
для отримання розуміння суб’єкта господарювання та його середовища,
включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315
«Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта
господарювання і його середовища», аудитор виконав процедури необхідні для
отримання інформації, яка використовувалася під час ідентифікації ризиків
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240
«Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової
звітності». Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та
інших працівників суб’єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть
мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Аудитором
виконані аналітичні процедури, в тому числі по суті з використанням
деталізованих даних, спостереження та інші. Аудитор отримав розуміння,
зовнішніх чинників, діяльності суб’єкта господарювання, структуру його
власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування,
облікову політику, цілі та стратегії і пов’язані з ними бізнес-ризики, оцінки та
огляди фінансових результатів.
Аудитор не отримав доказів обставин, які можуть свідчити про
можливість того, що фінансова звітність містить суттєве викривлення
внаслідок шахрайства.
Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли
відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий
вплив на фінансовий стан Товариства.
Аудиторами під час перевірки не виявлені події після дати балансу, які не
знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий
вплив на фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю «ПКТБ-ЦІННІ ПАПЕРИ».
Інформація про наявність інших фактів та обставин, які можуть
суттєво вплинути на діяльність Товариства у майбутньому та оцінку
ступеня їхнього впливу.
Аудитори отримали достатню інформацію та докази того, що у
Товариства з обмеженою відповідальністю «ПКТБ-ЦІННІ ПАПЕРИ» відсутні
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інші факти та обставини, які можуть суттєво вплинути на діяльність
Товариства у майбутньому та мати на неї будь-який вплив.

Аналіз показників фінансового стану
Показники фінансового стану Товариства з обмеженою відповідальністю
«ПКТБ-ЦІННІ ПАПЕРИ».
Таблиця 1
№
з/п

Показники

Орієнтовн Значення показників станом
е значення на:
показника 31.12.2017 р.
31.12.2018 р.

1

Коефіцієнт
абсолютної
ліквідності, К1
Коефіцієнт загальної ліквідності
(покриття), К2
Коефіцієнт фінансової стійкості
(автономії), К3
Коефіцієнт покриття зобов’язань
власним капіталом, К4
Коефіцієнт рентабельності активів

0,25 – 0,5
збільшення
1,0 – 2,0
збільшення
0,25 - 0,5
збільшення
1,0 – 0,5
зменшення
0<
збільшення

2
3
4
5

1,29

1,18

8,29

4,12

0,92

0,83

0,08

0,2

0

0

Методика розрахунку показників фінансового стану Товариства.
Таблиця 2
№
з/п
1
2
3
4
5

Показники

Формула розрахунку
показника
фінансового стану
Коефіцієнт абсолютної ліквідності, Ф.1(р.1160+р.1165)/ф.
К1
1 р.1695
Коефіцієнт загальної ліквідності Ф.1 р.1195 / ф.1 р.1695
(покриття), К2
Коефіцієнт
фінансової
стійкості Ф.1 р.1495 / ф.1 р.1900
(автономії), К3
Коефіцієнт покриття зобов’язань Ф.1(р.1595+р.1695)/ф.
власним капіталом, К4
1 р.1495
Коефіцієнт рентабельності активів
Ф2 р.2350 /ф1 (р.1300
(гр.3) + р. 1300
(гр.4))/2

Орієнтовне
значення
показника
0,25 – 0,5
збільшення
1,0 – 2,0
збільшення
0,25 - 0,5
збільшення
1,0 – 0,5
зменшення
0< збільшення

Примітка: ф.1 – “Баланс підприємства”, ф.2 – “Звіт про фінансові результати”

Фінансовий стан Товариства характеризується основними показниками,
що розраховані на підставі даних фінансової звітності Товариства з обмеженою
відповідальністю «ПКТБ-ЦІННІ ПАПЕРИ» станом на 31.12.2018 року
(Таблиця 1). Методику розрахунку цих показників та їх оптимальне значення
для формулювання висновків по фінансовому стану Товариства містить
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Таблиця 2.
Аналіз ліквідності дозволяє визначити спроможність Товариства
сплачувати свої поточні зобов’язання. Так, коефіцієнт абсолютної ліквідності
показує, яка частина боргів Товариства може бути сплачена негайно. Значення
цього показника за даними Балансу Товариства станом на 31.12.2018 року
становить 1,18. Значення показника за результатами 2018 року свідчить про те,
що борги Товариства можуть бути погашені негайно. Вказаний показник
знаходиться вище межі нормативного значення. Порівняно з показником 2017
року (1,29), коефіцієнт абсолютної ліквідності зменшився.
Коефіцієнт загальної ліквідності показує достатність ресурсів Товариства,
які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань.
Значення цього показника за даними Балансу Товариства станом на 31.12.2018
р. знаходиться вище межі нормативного значення і становить 4,12. Значення
показника свідчить про те, що Товариство має достатню кількість ресурсів для
погашення поточних зобов’язань протягом року. Порівняно з показником 2017
року (8,29), коефіцієнт загальної ліквідності зменшився.
Надалі розглянемо платоспроможність (фінансову стійкість) Товариства.
Аналіз платоспроможності Товариства характеризує структуру джерел
фінансування ресурсів Товариства, ступінь фінансової стійкості і незалежності
Товариства.
Коефіцієнт фінансової стійкості показує питому вагу власного капіталу в
загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність. Значення цього
показника за даними Балансу Товариства знаходиться вище межі нормативного
значення і станом на 31.12.2018 року становить 0,83. Це свідчить про те, що
Товариство здійснює свою діяльність переважно за рахунок власного капіталу.
Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом характеризує
залежність Товариства від залучених коштів. Значення цього показника за
даними Балансу станом на 31.12.2018 р. становить 0,2, що нижче межі
нормативного значення. Цей показник свідчить про те, що Товариство
покриває зобов’язання за рахунок власного капіталу та його діяльність є
незалежною від зовнішніх джерел фінансування.
Коефіцієнт рентабельності активів розраховується як відношення чистого
прибутку підприємства до середньорічної вартості активів і характеризує
ефективність використання активів підприємства. Значення цього показника за
даними Балансу станом на 31.12.2018 р. становить 0, що свідчить про
неефективне використання активів Товариством.
IV «ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ»

Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування відповідно до установчих документів: Товариство з
обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ПРОМИСЛОВА
АУДИТОРСЬКА СПІЛКА».
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33100397
Місцезнаходження: 04073, м. Київ, проспект Московський, 23.
12

Серія та номер Свідоцтва про державну реєстрацію: Серія АОО
№ 595383.
Місце проведення державної реєстрації: Оболонська районна у місті Києві
Державна адміністрація.
Дата проведення державної реєстрації: 19.08.2004 року. Номер запису
1 069 102 0000 000369.
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які
одноосібно надають аудиторські послуги, видане Аудиторською палатою
України від 30 вересня 2004 року № 3464. Термін дії Свідоцтва продовжено
відповідно до Рішення Аудиторської палати України від 24.07.2014 р. № 296/3.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма
«ПРОМИСЛОВА АУДИТОРСЬКА СПІЛКА» включено до Реєстру аудиторів
та суб’єктів аудиторської діяльності, який веде Аудиторська палата України
відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та
аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VIII (номер реєстрації 3464,
дата реєстрації 31.10.2018 р.).
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості видане ТОВ «АФ
«ПРОМИСЛОВА АУДИТОРСЬКА СПІЛКА» про те, що суб’єкт аудиторської
діяльності пройшов зовнішню перевірку системи контролю якості
аудиторських послуг, створеної відповідно до стандартів аудиту, норм
професійної етики аудиторів та законодавчих і нормативних вимог, що
регулюють аудиторську діяльність № 0702, видане на основі рішення
Аудиторської Палати України від 29.06.2017 р. № 347/8, чинне до 31.12.2022
року.
Сертифікат аудитора – Голубець Сергій Миколайович: Серія А
№ 004647 від 18 травня 2001 року, (номер реєстрації в Реєстрі аудиторів
100707).
Телефон (факс): (044) 501-03-13
Основні відомості про умови договору на проведення аудиту
Договір на проведення аудиту - № 483/1-А від 17 вересня 2018 р.
Дата початку проведення аудиту – 04 лютого 2019 р.
Дата закінчення проведення аудиту – 25 березня 2019 р.
Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт
незалежного аудитора, є Голубець Сергій Миколайович, сертифікат
аудитора серія «А» №004647 від 18 травня 2001 року,номер реєстрації в
Реєстрі аудиторів 100707.
Диплом четвертого рівня в області Міжнародних стандартів фінансової
звітності, виданий рішенням Міжнародної асоціації бухгалтерів - IAB
№157242-1 від 10.02.2016 року, Диплом Інституту сертифікованих фінансових
13

менеджерів - ICFM DipIAS, Reg N IAS 11004, від 25.04.2018 р.

Партнер із завдання
Від імені аудиторської фірми:

Голубець С.М.

Директор ТОВ «Аудиторська фірма
«Промислова Аудиторська Спілка»

Голубець С.М.

Адреса Аудитора: Україна, 04073, м.
(С.Бандери), буд.23, тел. (044) 501-03-13.
Складено «25» березня 2019 року
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Київ,

проспект

Московський

ТОВ «ПКТБ – ЦІННІ ПАПЕРИ»
Примітки до проміжної фінансової звітності
за рік, який закінчився 31 грудня 2018 року
(у тисячах українських гривень)
Примітки до проміжної фінансової звітності
ТОВ «ПКТБ – ЦІННІ ПАПЕРИ»
за 2018 рік
ВСТУП
З метою забезпечення відповідності звітності вимогам МСФЗ, які неможливо виконати, використовуючи
встановлений загальнодержавний формат фінансової звітності, у цих Примітках наводиться фінансова
звітність у форматі, що відповідає МСФЗ, у складі:
Звіт про фінансовий стан станом на 31 грудня 2018 року;
Звіт про сукупні доходи за рік, який закінчився 31 грудня 2018 року;
Звіт про рух грошових коштів за рік, який закінчився 31 грудня 2018 року;
Звіт про зміни у власному капіталі за рік, який закінчився 31 грудня 2018 року.
Примітка 1. Загальна інформація про підприємство
Повна назва підприємства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ПКТБ – ЦІННІ ПАПЕРИ»;
Скорочена назва підприємства: ТОВ «ПКТБ – ЦІННІ ПАПЕРИ»;
Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України: 25282442;
Дата державної реєстрації: 01.12. 1997 р.;
Юридична та фактична адреса: 03038, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, буд. 2/1, корпус А;
Організаційно-правова форма: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ;
Країна реєстрації: Україна;
Офіційна сторінка в Інтернеті, на якій доступна інформація про підприємство:
PKTB.com.ua
Адреса електронної пошти: pktb@pktb.com.ua
Характеристика основних напрямків діяльності, сфер бізнесу підприємства
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПКТБ – ЦІННІ ПАПЕРИ», надалі
ТОВАРИСТВО, створене для провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з
торгівлі цінними паперами (брокерська діяльність, дилерська діяльність, депозитарна діяльність
зберігача цінних паперів).
Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними
паперами (брокерська діяльність) – Серія АЕ № 185041 з 12.10.2012 року.
Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними
паперами (дилерської діяльності) – Серія АЕ № 185042 з 12.10.2012 року.
Ліцензія на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, а саме депозитарної діяльності
депозитарної установи – Серія АЕ № 263256 від 03.09.2013 року.
Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій № 128 від 12.02.2014 року.
Примітка 2. Основи підготовки, затвердження і подання фінансової звітності
Заява про відповідність.
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 рік, що закінчився 31 грудня 2018
року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти
бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів
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бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 1 січня 2018 року, що офіційно оприлюдненні на
веб-сайті Міністерства фінансів України.
Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім
вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО, дотримання яких забезпечує достовірне
подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої
інформації.
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.
Стандарти, які були випущені, але ще не вступили в силу.
В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України, оприлюднено
стандарт МСФЗ 16 «Оренда», який набуває чинності 01 січня 2019 року.
За рішенням керівництва Товариство МСФЗ 16 «Оренда» до дати набуття чинності не
застосовується.
Очікується, що застосування МСФЗ 16 «Оренда» буде мати суттєвий вплив на фінансову звітність
Товариства, враховуючи, що Товариство орендує нежитлове приміщення, в якому знаходиться офіс,
згідно Договору суборенди піднайму від 01.09.2016 р. (орендодавець – ТОВ «ГАРАНТІА ХОЛДІНГЗ
ЮКРЕЙН», ідентифікаційний код юридичної особи - 30370271).
Припущення про безперервність
Фінансова звітність ТОВАРИСТВА складена на основі припущення про безперервність діяльності.
Згідно з цим припущенням ТОВАРИСТВО розглядається як таке, що продовжуватиме свою діяльність у
близькому майбутньому, не маючи ні наміру, ні потреби ліквідуватися, припиняти діяльність або
шукати захисту від кредиторів згідно із законами або нормативними актами. Відповідно, активи й
зобов’язання обліковуються на тій підставі, що суб’єкт господарювання буде здатним продати свої
активи й погасити свої зобов’язання за умови звичайної діяльності.
Функціональна валюта та валюта подання
Функціональною валютою та валютою подання Фінансової звітності ТОВАРИСТВА є національна
валюта України - українська гривня.
Дана фінансова звітність не є консолідованою та представлена в українських гривнях, а всі суми
округлені до цілих тисяч, якщо не вказано інше.
Рішення про затвердження фінансової звітності
Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівником
Товариства 05 лютого 2019 року. Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають права вносити зміни
до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску.
Рішення про оприлюднення фінансової звітності
Товариством прийнято рішення про оприлюднення фінансової звітності та аудиторського висновку
після проходження аудиторської перевірки. Згідно законодавства України , а саме Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», … професійні учасники фондового ринку,
банки, страховики та інші фінансові установи зобов'язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає
за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову
звітність разом з аудиторським висновком шляхом розміщення на власній веб-сторінці з опублікуванням
у періодичних або неперіодичних виданнях.
Звітний період фінансової звітності
Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто період з
01 січня по 31 грудня 2018 року.
Примітка 3. Суттєві положення Облікової політики
Основні оцінки, застосовані при складанні фінансової звітності.
Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості та справедливої вартості окремих
фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». Оцінка справедливої вартості
здійснюється з використанням методів оцінки фінансових інструментів, дозволених МСФЗ 13 «Оцінки
за справедливою вартістю». Такі методи оцінки включають використання справедливої вартості як ціни,
яка була б тримана за продаж активу, або сплачена за передачу зобов'язання у звичайній операції між
учасниками ринку на дату оцінки. Підставою для визначення справедливої вартості фінансових
інструментів є їх ринкова вартість, а саме оцінна вартість, визначена на біржі (при наявності). Наявність
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опублікованих цін котирування на активному ринку є найкращим свідченням судження щодо
справедливої вартості. В разі відсутності котирувань, визначення справедливої вартості здійснюється
згідно договірної вартості, що сформувалась на позабіржовому ринку.
Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти на банківському рахунку, готівку в касі та
короткострокові депозити строком до трьох місяців, які не є чутливими до істотних ризиків зміни
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.
Первісне визнання фінансових інструментів.
ТОВАРИСТВО визнає фінансові активи та зобов’язання у звіті про фінансовий стан відповідно до
МСФЗ, коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з
придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою
розрахунку.
За строком виконання фінансові активи та фінансові зобов’язання поділяються на поточні (зі строком
виконання зобов’язань до 12 місяців) та довгострокові (зі строком виконання зобов’язань більше 12
місяців).
Під час первісного визнання фінансового активу та фінансового зобов’язання Товариство оцінює їх за
справедливою вартістю. Підтвердженням справедливої вартості фінансового активу при первісному
визнанні, як правило, є ціна угоди, тобто справедлива вартість наданого відшкодування.
Товариство класифікує фінансові активи як такі, що оцінюються у подальшому за справедливою
вартістю на основі таких чинників:
а) моделі бізнесу суб’єкта господарювання для управління фінансовими активами; та
б) характеристик контрактних грошових потоків фінансового активу.
Подальша оцінка фінансових інструментів:
Після первісного визнання на кожну звітну дату Товариство визнає такі категорії фінансових активів:
фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю;
фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки в
іншому сукупному доході( далі – за справедливою вартістю через капітал).
Після первісного визнання на кожну звітну дату Товариство визнає такі категорії фінансових
зобов'язань:
фінансові зобов’язання, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату
переоцінки у прибутку або збитку;
фінансові зобов’язання, що оцінюються за амортизованою собівартістю.
У Товаристві відсутні фінансові активи та фінансові зобов’язання стосовно яких змінилася класифікація
у результаті переходу на МСФЗ 9. Потреби робити коригування не виникло, тому перехід не вплинув на
суму нерозподіленого прибутку.
Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю.
До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, Товариство відносить:
дебіторську заборгованість, депозити, в т.ч. позики.
Дебіторська заборгованість поділяється на поточну (строк погашення протягом 12 місяців з дати
фінансової звітності) та довгострокову (строк погашення більше 12 місяців з дати фінансової звітності).
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.
Подальша оцінка дебіторської заборгованість, термін дії якої згідно договору більше 12 місяців –
виконується за амортизованою вартістю. Пріоритетною є оцінка за амортизованою вартістю з
використанням методу ефективної ставки процента.
При первісному визнанні, Товариство оцінює поточну дебіторську заборгованість за ціною операції,
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якщо поточна дебіторська заборгованість не містить значного компоненту фінансування згідно з МСФЗ
15 (або якщо суб'єкт господарювання застосовує практичний прийом згідно з пунктом 63 МСФЗ 15).
Товариство може застосувати практичний прийом, який не передбачає обов’язкового коригування
обіцяної суми компенсації з метою урахування істотного компонента фінансування, якщо Товариство
очікує, на момент укладення договору, що період між часом, коли Товариство передає обіцяний товар
або послугу клієнтові, та часом, коли клієнт платить за такий товар або послугу, становитиме не більше
одного року.
Якщо є об'єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість
активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів. Оціночний резерв під
очікувані кредитні збитки 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.
Поточну дебіторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство оцінює за сумою
первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.
Товариство відносно банківських депозитів розраховує збитки від знецінення фінансового активу в
залежності від строку:
- від 1-100 днів – розмір збитку складає 0%;
- від 100 днів до 366 днів – розмір збитку складає 1% від суми розміщення;
- більше 366 днів – розмір збитку складає 2% від суми розміщення.
Товариство не застосовує дисконтування короткострокової позики (короткострокової фінансової
допомоги), оскільки вплив позики вважається несуттєвим.
Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через капітал.
До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю через капітал відносяться: акції,
інвестиційні сертифікати (утримувані для продажу, які не реалізовані протягом 12 місяців) .

Прибутки або збитки від переоцінки інвестицій до справедливої вартості відображаються у
інших сукупних доходах, за виключенням збитків від знецінення, до тих пір, поки вони не
будуть реалізовані, тоді кумулятивний прибуток або збиток, первісно визнаний в інших
сукупних доходах, виключається з капіталу та відноситься на прибуток або збиток за рік.
Для визначення справедливої вартості інвестицій, що оцінюються за справедливою вартістю
через капітал, Товариство використовує ринкові котирування. Справедлива вартість цінних
паперів які не обертаються на організованому ринку та обіг яких в системі депозитарного
обліку не заблоковано визначається за балансовою вартістю. Справедлива вартість цінних
паперів обіг яких заблоковано в системі депозитарного обліку, вважається нульовою, до
моменту прийняття рішення НКЦПФР про відновлення обігу цінних паперів в системі
депозитарного обліку або прийняття рішення про скасування випуску таких цінних паперів.
Товариство визнає оціночний резерв під очікувані кредитні збитки за фінансовими активами,
що обліковуються за справедливою вартістю через капітал, такий резерв визнається у
прибутках або збитках.
Зобов’язання.

Кредиторська заборгованість визнається як зобов’язання тоді, коли Товариство стає стороною
договору та, внаслідок цього, набуває юридичне зобов’язання сплатити грошові кошти.
Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із
нижченаведених ознак:
Товариство сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає погашенню протягом
дванадцяти місяців після звітного періоду;
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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.
Поточні зобов’язання оцінюються у подальшому за амортизованою вартістю.
Поточну кредиторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство оцінює за
сумою первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.
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.
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 6000,00 грн.
Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю.
У подальшому основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена
амортизація та будь-які накопичені збитки від 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 основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом із
застосуванням строків їх корисної експлуатації.
Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх корисного
використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання.
Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої
актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання
активу.
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 прямолінійним методом. 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
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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.
Облікові політики щодо інвестиційної нерухомості.

Облікові політики щодо непоточних активів, утримуваних для продажу Товариство класифікує
непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартість буде в
основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного використання.
Непоточні активи, утримувані для продажу, оцінюються і відображаються в бухгалтерському
обліку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартістю з вирахуванням
витрат на операції, пов'язані з продажем. Амортизація на такі активи не нараховується. Збиток
від зменшення корисності при первісному чи подальшому списанні активу до справедливої
вартості за вирахуванням витрат на продаж визнається у звіті про прибутки та збитки та інший
сукупний дохід.
Облікові політики щодо оренди

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.
Фінансова оренда – це оренда, за якою передаються в основному всі ризики та винагороди,
пов'язані з правом власності на актив. Товариство як орендар на початку строку оренди визнає
фінансову оренду як актив та зобов'язання за сумами, що дорівнюють справедливій вартості
орендованого майна на початок оренди (якщо вони менші за справедливу вартість) за
теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів. Мінімальні орендні платежі
розподіляються між фінансовими витратами та зменшення 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.
Облікові політики щодо податку на прибуток

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого
податків. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті
(відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітний період. Поточні витрати
Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в
основному чинних) на дату балансу.
Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов'язань та являє
собою податкові активи або зобов'язання, що виникають у результаті тимчасових різниць між
балансовою вартістю активу чи зобов'язання в балансі та їх податковою базою.
Відстрочені податкові зобов'язання визнаються, як правило, щодо всіх тимчасових різниць, що
підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням
імовірності наявності в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть
бути використані тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню. Балансова вартість
відстрочених податкових активів переглядається на кожну дату й зменшується в тій мірі, у якій
більше не існує ймовірності того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатній, щоб
дозволити використати вигоду від відстроченого податкового активу повністю або частково.
Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, будуть
застосовуватися в періоді реалізації відповідних активів або зобов'язань. Товариство визнає
поточні та відстрочені податки як витрати або дохід і включає в прибуток або збиток за звітний
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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.
Облікові політики щодо інших активів та зобов’язань
Забезпечення
Забезпечення визнаються коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або
конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність, що погашення зобов’язання вимагатиме
вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму
зобов’язання.
Товариство також створює резерв витрат на оплату щорічних (основних та додаткових) відпусток.
Розрахунок такого резерву здійснюється на підставі правил Облікової політики Товариства. Розмір
створеного резерву відпусток, включаючи відрахування на соціальне страхування з цих сум,
розраховуються виходячи з кількості днів фактично невикористаної працівниками відпустки та їхнього
середньоденного заробітку на момент проведення такого розрахунку. Також можуть враховуватися інші
об’єктивні фактори, що впливають на розрахунок цього показника. У разі необхідності робиться
коригуюча проводка в бухгалтерському обліку згідно даних інвентаризації резерву відпусток.
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.
Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової звітності
Доходи та витрати
Товариство визнає дохід від надання послуг, коли (або у міру того, як) воно задовольняє зобов’язання
щодо виконання, передаючи обіцяну послугу (тобто актив) клієнтові . Актив передається, коли (або у
міру того, як) клієнт отримує контроль над таким активом.
При визначенні розміру винагороди Повіреного або депозитарних послуг зі зберігання цінних паперів
Товариство відповідно до МСФЗ 15 використовує метод оцінювання за результатом. Результат
визначення розміру винагороди Повіреного або депозитарних послуг оформлюється актом виконаних
робіт, в якому відображається розрахунок наданих послуг.
Дохід від продажу фінансових 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 активами;
суму доходу можна достовірно оцінити;
ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією;
витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно оцінити
Дивіденди визнаються доходом лише у разі, якщо:
право Товариства на одержання виплат за дивідендами встановлено;
є ймовірність, що економічні вигоди, пов’язані з дивідендами, надійдуть до Товариства;
суму дивідендів можна достовірно оцінити.
Дохід 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.
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
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без визнання активу. Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що
й відповідні доходи.
Операції з іноземною валютою.
Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним курсом обміну
Національного банку України на дату проведення операцій.
Монетарні активи та зобов’язання, виражені в іноземних валютах, перераховуються в гривню за
відповідними курсами обміну НБУ на дату балансу. Немонетарні статті, які оцінюються за історичною
собівартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату операції, немонетарні статті які
оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату визначення
справедливої вартості. Курсові різниці, що виникли при перерахунку за монетарними статями,
визнаються в прибутку або збитку в тому періоді, у якому вони виникають.
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.
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 заіснуючих обставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких
приймаються судження щодо балансової вартості та зобов’язань. Хоча ці розрахунки базуються на
наявній у керівництва Товариства інформації про поточні події, фактичні результати можуть зрештою
відрізнятися від цих розрахунків. Області, де такі судження є особливо важливими, області, що
характеризуються високим рівнем складності, та області, в яких припущення й розрахунки мають велике
значення для підготовки фінансової звітності за МСФЗ, наведені нижче.
Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, керівництво
Товариства застосовує судження під час розроблення та застосування облікової політики, щоб
інформація була доречною для потреб користувачів для прийняття економічних рішень та достовірною,
у тому значенні, що фінансова звітність:
подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки Товариства;
відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну форму;
є нейтральною, тобто вільною від упереджень;
є повною в усіх суттєвих аспектах.
Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність наведених далі
джерел та враховує їх у низхідному порядку:
вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання;
визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів та витрат у
Концептуальній основі фінансової звітності.
Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші положення інших органів,
що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну основу для
розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою,
якою вони не суперечать вищезазначенимджерелам.
В бухгалтерському обліку Товариства операції, що не регламентовані МСФЗ відсутні.
Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів
Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до оцінки
фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом невизначеності
оцінок, тому що:
вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки базуються на
припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності, змін валютних курсів, показників
кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час оцінки інструментів, а також специфічних
особливостей операцій; та
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вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також на доходи (витрати)
може бути значним.
Якби керівництво Товариства використовувало інші припущення щодо відсоткових ставок,
волатильності, курсів обміну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти і коригувань під час
оцінки інструментів, більша або менша зміна в оцінці вартості фінансових інструментів у разі
відсутності ринкових котирувань мала б істотний вплив на відображений у фінансовій звітності чистий
прибуток та збиток.
Розуміючи важливість використання облікових оцінок та припущень щодо справедливої вартості
фінансових активів в разі відсутності вхідних даних щодо справедливої вартості першого рівня,
Керівництво Товариства планує використовувати оцінки та судження які базуються на професійній
компетенції працівників Товариства, досвіді минулих років. А також з використанням розрахунків та
моделей вартості фінансових активів. Залучення зовнішніх експерних оцінок щодо таких фінансових
інструментів де оцінка, яка базується на професійній компетенції, досвіді та розрахунках є
недостатньою, на думку Керівництва Товариства є прийнятним та необхідним.
Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може мати значний вплив
на передбачувану справедливу вартість.
Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів.
Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових
інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за цим питанням
ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту, його прибутковості й динаміці та інших
факторах. Проте існують невизначеності, які можуть бути пов’язані з призупиненням обігу цінних
паперів, що не є підконтрольним керівництву Товариства фактором і може суттєво вплинути на оцінку
фінансових інструментів.
Судження щодо виявлення ознак знецінення активів
Відносно фінансових активів, які оцінюються за амортизованою вартістю та справедливою вартістю
через капітал, Товариство на дату виникнення фінансових активів та на кожну звітну дату визначає
рівень кредитного ризику.
Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовими активами, які
оцінюються за амортизованою вартістю та справедливою вартістю через капітал, у розмірі очікуваних
кредитних збитків за весь строк дії фінансового активу (при значному збільшенні кредитного ризику/для
кредитно-знецінених фінансових активів) або 12-місячними кредитними збитками ( у разі незначного
зростання кредитного ризику).
Зазвичай очікується, що очікувані кредитні збитки за весь строк дії мають бути визнані до того, як
фінансовий інструмент стане прострочений. Як правило, кредитний ризик значно зростає ще до того, як
фінансовий інструмент стане простроченим або буде помічено інші чинники затримки платежів, що є
специфічними для позичальника (наприклад, здійснення модифікації або реструктуризації).
Кредитний ризик за фінансовим інструментом вважається низьким, якщо фінансовий інструмент має
низький ризик настання дефолту, позичальник має потужний потенціал виконувати свої договірні
зобов’язання щодо грошових потоків у короткостроковій перспективі, а неспритяливі зміни в
економічних і ділових умовах у довгостроковій перспективі можуть знизити, але не обов’язково
здатність позичальника виконувати свої зобов’язання щодо договірних грошових потоків.
Фінансові інструменти не вважаються такими, що мають низький кредитний ризик лише на підставі
того, що ризик дефолту за ними є нижчим, ніж ризик дефолту за іншими фінансовими інструментами
Товариства або ніж кредитний ризик юрисдикції, в якій Товариство здійснює діяльність.
Очікувані кредитні збитки за весь строк дії не визнаються за фінансовим інструментом просто на
підставі того, що він вважався інструментом із низьким кредитним ризиком у попередньому звітному
періоді, але не вважається таким станом на звітну дату. У закови випадку Товариство з’ясовує, чи мало
місце значне зростання кредитного ризику з моменту первісного визнання, а отже чи постала потреба у
визнанні очікуваних кредитних збитків за весь строк дії.
Очікувані кредитні збитки відображають власні очікування Товариства щодо кредитних збитків.
Примітка 4. Рекласифікації у фінансовій звітності за звітний квартал у порівнянні з фінансовою
звітністю попереднього періоду та виправлення помилок

ТОВ «ПКТБ – ЦІННІ ПАПЕРИ»
Примітки до проміжної фінансової звітності
за рік, який закінчився 31 грудня 2018 року
(у тисячах українських гривень)
Рекласифікації та виправлення помилок за попередній період в 2018 році не проводились.
Примітка 5. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості
Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою
вартістю
Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов’язань,
тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець кожного
звітного періоду.
Класи активів та
зобов’язань, оцінених за
справедливою вартістю
Грошові кошти та їх
еквіваленти
Депозити (крім депозитів
до запитання)

Боргові цінні папери

Інструменти капіталу

Дебіторська
заборгованість

Поточні зобов’язання

Метод оцінки
(ринковий,
дохідний,
витратний)

Методики оцінювання

Вихідні дані

Первісна та подальша оцінка грошових
коштів та їх еквівалентів здійснюється за
справедливою вартістю, яка дорівнює їх
номінальній вартості
Первісна оцінка депозиту здійснюється за
його справедливою вартістю, яка зазвичай
дорівнює його номінальній вартості.
Подальша оцінка депозитів у національній
валюті здійснюється за справедливою
вартістю очікуваних грошових потоків
Первісна оцінка боргових цінних паперів
як фінансових активів здійснюється за
справедливою вартістю, яка зазвичай
дорівнює ціні операції, в ході якої був
отриманий актив. Подальша оцінка
боргових цінних паперів здійснюється за
справедливою вартістю.
Первісна оцінка інструментів капіталу
здійснюється за їх справедливою
вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні
операції, в ході якої був отриманий актив.
Подальша оцінка інструментів капіталу
здійснюється за справедливою вартістю
на дату оцінки.

Ринковий

Офіційні курси НБУ

Дохідний
(дисконтування
грошових
потоків)

Ставки за депозитами,
ефективні ставки за
депозитними договорами,
Облікова ставка нацбанку

Ринковий,
дохідний

Офіційні біржові курси
організаторів торгів на дату
оцінки, котирування
аналогічних боргових цінних
паперів, дисконтовані потоки
грошових коштів

Ринковий,
витратний

Первісна та подальша оцінка дебіторської
заборгованості здійснюється за
справедливою вартістю, яка дорівнює
вартості погашення, тобто сумі
очікуваних контрактних грошових потоків
на дату оцінки.
Первісна та подальша оцінка поточних
зобов’язань здійснюється за вартістю
погашення

Дохідний

Офіційні біржові курси
організаторів торгів на дату
оцінки, за відсутності
визначеного біржового курсу
на дату оцінки,
використовується остання
балансова вартість, ціни
закриття біржового торгового
дня
Контрактні умови,
ймовірність погашення,
очікувані вхідні грошові
потоки
Контрактні умови,
ймовірність погашення,
очікувані вихідні грошові
потоки

Витратний

Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої вартості
Класи активів та
зобов’язань,
оцінених за
справедливою
вартістю
Дата оцінки
Довгострокові
фінансові інвестиції

1 рівень
(ті, що мають
котирування, та
спостережувані)

2 рівень
(ті, що не мають
котирувань, але
спостережувані)

2018

2017

2018

2017

31.12.18

31.12.17

31.12.18

31.12.17

20

2 805

3610

1 315

3 рівень
(ті, що не мають
котирувань і не є
спостережуваними)
2018

2017

31.12.18

31.12.17

0

0

Усього
2018

2017

31.12.18

31.12.17

3 630

4 120

ТОВ «ПКТБ – ЦІННІ ПАПЕРИ»
Примітки до проміжної фінансової звітності
за рік, який закінчився 31 грудня 2018 року
(у тисячах українських гривень)
Переміщення між рівнями ієрархії справедливої вартості
У 2018 та 2017 роках переведень між рівнями ієрархії не було.
Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»
Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю
Найменування статті

Балансова вартість

Справедлива вартість

Довгострокові фінансові інвестиції

На 31.12.2018
2017
3 630

Поточна дебіторська заборгованість

213

267

213

267

Кредиторська заборгованість

164

24

164

24

2 327

1083

2 327

1083

Грошові кошти та їх еквіваленти

На 31.12.2017
31.12.20162016
4120

На 31.12.2018
2017
3 630

На 31.12.2017
31.12.20162016
4120

Справедлива вартість дебіторської та кредиторської заборгованості, неможливо визначити
достовірно, оскільки немає ринкового котирування цих активів.
Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої вартості є
достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва інформація
щодо застосування справедливої вартості, яка може бути корисною для користувачів фінансової
звітності.
Примітка 6. Розкриття інформації, що підтверджує статті, подані у звітності
Дохід від реалізації
Найменування статті доходів
Дохід від реалізації в т.ч. :
Брокерська діяльність
Надані депозитарні послуги
Реалізація фінансових інвестицій (акцій)

За 2018 рік
784
351
422
11

За 2017 рік
449
191
258
-

Собівартість реалізації
Найменування статті витрат
Собівартість реалізації в т.ч. :
Реалізація фінансових інвестицій (акцій)

За 2018 рік
24
24

За 2017 рік
-

Інші операційні доходи
Найменування статті витрат
Інші операційні доходи в т.ч.:
Дохід у вигляді нарахованих відсотків за
короткостроковими депозитними вкладами в АТ
«МІБ» та АТ «УКРСИББАНК" на умовах
терміновості, платності та зворотності
Курсова різниця
Всього
Адміністративні витрати
Найменування статті витрат
Адміністративні витрати в т.ч.:

За 2018 рік

За 2017 рік

208

2

208

2
2

За 2018 рік
898

За 2017 рік
520

ТОВ «ПКТБ – ЦІННІ ПАПЕРИ»
Примітки до проміжної фінансової звітності
за рік, який закінчився 31 грудня 2018 року
(у тисячах українських гривень)
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці адміністративного
персоналу

18

-

130

80

Витрати на обов’язкове державне соціальне
страхування

39

34

Амортизація

16

1

Консультаційні та інші послуги сторонніх
організацій

695

405

Інші операційні витрати
Найменування статті витрат

За 2018 рік

Інші операційні витрати в т.ч.:

64

За 2017 рік
10

Курсова різниця
Резерв очікуваних кредитних збитків
Штрафи, пені
Інші фінансові доходи
Найменування статті доходів
Дохід у вигляді дивідендів нарахованих та
отриманих у 2018, 2017 рр.
Дохід у вигляді нарахованих відсотків за кожний
календарний день на суму залишку грошових
коштів на поточному рахунку відкритого в ПАТ
«МІБ» та за короткостроковими депозитними
вкладами в ПАТ «МІБ» на умовах терміновості,
платності та зворотності

3
59

1
9
2

-

За 2018 рік

За 2017 рік

1

23

-

62

Всього
1
85
Протягом 2017 року було отримано дивіденди від ПАТ «Мотор Січ» у сумі 21300,00 грн., згідно
Протоколу № 24 від 30.03.2017 р. за 2016 рік, дивіденди від ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у сумі
1180,23 грн., згідно Протоколу №Зб-57 від 25.04.2017 р. та дивіденди від ПрАТ «Металургійний
комбінат «АЗОВСТАЛЬ» у сумі 880,78 грн., згідно Протоколу №1 від 28.04.2017 р.
Протягом 2018 року було отримано дивіденди від АТ ««Райффайзен Банк Аваль» у сумі 1380,40 грн..
згідно Протоколу Зб-58 від 27.04.2018 р.
Витрати з податку на прибуток
Товариство є платником податку на прибуток. Згідно Податкового кодексу України, податок на
прибуток Товариства розраховується за результатами року. Податок на прибуток за 2018 рік
нарахований у сумі 1 275,00 грн. Товариство не являється платником авансових внесків з податку на
прибуток.
Нематеріальні активи
Розкриття інформації щодо валової балансової вартості нематеріальних активів (тис. грн.)
Балансова вартість
Балансова вартість на
на 31.12.2018 р.
31.12.2017 р.
Первісна вартість нематеріальних
14
14
активів
Сума накопиченої амортизації
10
9

ТОВ «ПКТБ – ЦІННІ ПАПЕРИ»
Примітки до проміжної фінансової звітності
за рік, який закінчився 31 грудня 2018 року
(у тисячах українських гривень)
Балансова вартість нематеріальних
активів (залишкова )

4

5

Основні засоби:
Розкриття інформації щодо балансової вартості основних засобів
Балансова вартість на
Вид групи основних засобів
31.12.2018 р.
Балансова вартість основних засобів
84
(первісна)
Сума накопиченої амортизації
Балансова вартість основних засобів
(залишкова)

Балансова вартість на
31.12.2017 р.
84

84

83

-

1

Довгострокові фінансові інвестиції
Розкриття інформації щодо довгострокової фінансової інвестиції
Вид довгострокової фінансової інвестиції
Справедлива
Справедлива
вартість
вартість
на 31.12.2018 р.
на 31.12.2017 р.
Інші фінансові інвестиції
3 630
4 120
Корпоративні права ТОВ «Гарантіа Холдінгз Юкрейн»
1 315
1 315
Акції прості іменні ПАТ «Імпульс Плюс»
0
0
Акції прості іменні АТ «Мотор Січ»
2 175
2 627
Акції прості іменні ПАТ «Укрнафта»
14
17
Акції прості іменні ПАТ «Домінанта колект»
0
0
Акції прості іменні ПрАТ «Ост-Інвест»
0
0
Акції прості іменні ВАТ «Ощад-Інвест»
0
0
Акції прості іменні ПАТ «МЗВМ»
21
21
Акції прості іменні ПрАТ «Полтавсьий ГЗК»
15
15
Акції прості іменні ПАТ «Фондова біржа ПФТС»
84
94
Акції прості іменні ПрАТ «Фінпорт текнолоджіс інк»
0
0
Акції прості іменні ВАТ "Завод "Будівельні
металоконструкції"
0
0
Акції прості іменні ПАТ «Алчевський металургійний завод»
(369,00 на 31.12.18)
0
0
Акції прості іменні ПАТ «Газові мережі»
0
0
Акції прості іменні АТ «Райффайзен банк Аваль»
6
6
Акції прості іменні ПрАТ «ХТЗ»
0
0
Акції прості іменні ПАТ «ТД ВІАН »
0
0
Інвестиційні сертифікати КУА «Холдинг Груп (ЗНВПІФ
0
0
«АВК»)
Станом на 31.12.2018 року до складу довгострокових фінансових інвестицій входять фінансові
інвестиції, що придбані та утримуються виключно для продажу, більше року, та відображаються за
справедливою вартістю через капітал.
Станом на 31.12.2018 року сформовано резерв очікуваних кредитних збитків, оскільки кредитний ризик
за фінансовими активами класифікується як низький, керівництво Товариства встановило оціночний
резерв при оцінці активу у співвідношенні 1% від загальної суми за кожним фінансовим активом, який
відображається за справедливою вартістю через капітал, у розмірі 23 148, 92 грн.
Запаси
Розкриття інформації щодо запасів
Станом на 31.12.2018 р. в складі запасів обліковується актив («Екранування приміщення» балансова
варітість якого становить 5 600 207,51 грн.). Актив не використовується в діяльності Товариства та
задовольняє всім критеріям , що дозволяє класифікувати його як утримуваний для продажу.
Поточна дебіторська заборгованість

ТОВ «ПКТБ – ЦІННІ ПАПЕРИ»
Примітки до проміжної фінансової звітності
за рік, який закінчився 31 грудня 2018 року
(у тисячах українських гривень)
Розкриття інформації щодо поточної дебіторської заборгованості
Балансова вартість на
Вид поточної дебіторської заборгованості
31.12.2018 р.
Короткострокова дебіторська заборгованість
за надані послуги депозитарної установи
221
(Депозитарна діяльність депозитарної
установи)
( 35)
Резерв очікуваних кредитних збитків
Короткострокова дебіторська заборгованість
27
за товари, роботи, послуги
Всього

Балансова вартість на
31.12.2017 р.
225
42

213

267

Справедливу вартість дебіторської заборгованості неможливо визначити достовірно, оскільки немає
ринкових котирування цих активів.
Поточна короткострокова дебіторська заборгованість оцінюється за сумою договору, оскільки ставку
відсотка не встановлено, а вплив дисконтування є несуттєвим.
Станом на 31.12.2018 року резерв очікуваних збитків визначений у сумі 35 621 грн.
Грошові кошти та їх еквіваленти
Станом на 31.12.2018 р. грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти на поточних
рахунках банків:
На 31.12.2018 р.
На 31.12.2017 р.
Українські гривні
2 294
1 083
Долари США
18 (659,26 USD)
Євро
15 (472,50 EUR)
Товариство використовувало обмінні курси станом на 31.12.2018 року:
Гривня/1 долар США – 27,688264
Гривня/1 євро – 31,714138

-

Зареєстрований капітал
Розкриття інформації щодо зареєстрованого капіталу
Зареєстрований капітал
Оплачений зареєстрований капітал

На 31.12.2018 р.
8770
8770

На 31.12.2017 р.
8770
8770

Склад учасників станом на 31.12.2018 р.
Учасники

Вартість сплаченої
частки,тис. грн.

Частка участі в
зареєстрованому
капіталі, %
91,56

Костилєва С.О., фізична особа
8 030
ТОВ «ДПМ ГРУП»
740
8,44
юридична особа
ВСЬОГО
8 770
100
ТОВ «ПКТБ – ЦІННІ ПАПЕРИ» має приватну форму власності без державного підпорядкування.
Додатковий капітал
Розкриття інформації щодо додаткового капіталу
Справедлив
Вид активу
Емітент
а вартість на
31.12.2017 р

Переоцінка
цінних
паперів(+дооці

Справедлива
вартість на
31.12.2018 р.

Відповід
но
рішення

ТОВ «ПКТБ – ЦІННІ ПАПЕРИ»
Примітки до проміжної фінансової звітності
за рік, який закінчився 31 грудня 2018 року
(у тисячах українських гривень)
нка,-уцінка)
Акції прості
іменні
Акції прості
іменні
Акції прості
іменні

АТ «Мотор Січ»

2 627

-452

НКЦПФ
Р
2 175
-

ПАТ «Укрнафта»

17

-3

14

ПАТ «Домінанта колект»

0

-

0

Акції прості
іменні
Акції прості
іменні
Акції прості
іменні
Акції прості
іменні
Акції прості
іменні
Акції прості
іменні
Акції прості
іменні
Акції прості
іменні
Акції прості
іменні
Акції прості
іменні
Акції прості
іменні

ПрАТ «Ост-Інвест»

0

-

0

ПрАТ «АКХЗ»

9

-

-

ВАТ «Ощад-Інвест»

0

-

0

ПАТ «МЗВМ»

21

-

21

ПрАТ «Полтавсьий ГЗК»
ПАТ «Фондова біржа
ПФТС»

15

-

15

94

-10

84

Заблоков
ані
Заблоков
ані
Заблоков
ані
-

ПАТ «Укрсоцбанк»
ПрАТ «Фінпорт текнолоджіс
інк»
ВАТ "Завод "Будівельні
металоконструкції"

2

-

-

0

-

0

0

-

0

ПрАТ «МК «Азовсталь»
ПАТ «Алчевський
металургійний завод»
(369,00 на 31.12.16)

12

-

-

Заблоков
ані
Заблоков
ані
-

0
Акції прості
іменні
ПАТ «Укртелеком»
2
Акції прості
Заблоков
іменні
ПАТ «Газові мережі»
0
0
ані
Акції прості
АТ «Райффайзен банк
іменні
Аваль»
6
6
Акції прості
ПрАТ «ХТЗ»
іменні
(0,00 грн на 31.12.16)
0
0
Акції прості
ПАТ «ТД ВІАН »
Заблоков
0
0
іменні
(401,5 грн на 31.12.15)
ані
Інвестиційні
КУА «Холдинг Груп
Заблоков
0
0
сертифікати
(ЗНВПІФ «АВК»)
ані
ВСЬОГО
2 805
2 315
Станом на 31.12.2018 року Товариство здійснило переоцінку фінансових інвестицій, а саме
цінних паперів, що придбані та утримуються виключно для продажу більше року, за справедливою
вартістю через капітал.
Станом на 31.12.2018 року Товариство здійснило дооцінку цінних паперів , що придбані та
утримуються виключно для продажу більше року, у сумі 967 044,42 грн. та уцінку у сумі 1 433 412,66
грн. В результаті проведеної переоцінки цінних паперів станом на 31.12.2018 року розмір додаткового
капіталу становить 481 786,17 грн.

ТОВ «ПКТБ – ЦІННІ ПАПЕРИ»
Примітки до проміжної фінансової звітності
за рік, який закінчився 31 грудня 2018 року
(у тисячах українських гривень)
Нерозподілений прибуток
Нерозподілений прибуток Товариства станом на 31.12.2018 року в сумі 526 тис. грн. визначений на
основі фінансової звітності, яка відповідає МСФЗ.
Найменування статті доходів
на 31.12.2018
на 31.12.2017
Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт та
784
449
послуг).
Інші операційні доходи
208
2
Інші фінансові доходи
1
85
993
536
Всього
Найменування статті витрат
Собівартість реалізації
Адміністративні витрати
Інші операційні витрати
Всього
Чистий прибуток (збиток)

на 31.12.2018
24
898
64
986
7

на 31.12.2017
520
10
530
6

Товариство за 2017 рік отримало прибуток у сумі 6 тис. грн. Податок на прибуток складає 1 013,09 грн.
Протягом 2017 р. прибуток не розподілявся та дивіденди не нараховувались та не виплачувались.
Товариство за 2018 рік отримало прибуток у сумі 7 тис. грн. Податок на прибуток складає 1 275,00 грн.
Протягом 2018 р. прибуток не розподілявся та дивіденди не нараховувались та не виплачувались.
Поточна кредиторська заборгованість
Розкриття інформації щодо поточної кредиторської заборгованості:
Вид поточної кредиторської заборгованості

Балансова вартість на
31.12.2018 р.

Поточна кредиторська заборгованість (за
товари, роботи, послуги)
В тому числі пов’язаних осіб:
Поточна кредиторська заборгованість
з бюджетом
в т.ч. з податку на прибуток
ВСЬОГО

164

Балансова вартість на
31.12.2017 р.
24

-

-

1
1

1
1

165

25

Поточні забезпечення
Розкриття інформації щодо поточних забезпечень
Протягом 2017 року сформовано резерв відпусток в розмірі 3083,28 грн. Протягом наступних періодів за
рахунок резерву планується витратити та списати суму відпускних персоналу.
Протягом 2018 року сформовано резерв відпусток в розмірі 4 453,93 грн. Протягом наступних періодів
за рахунок резерву планується витратити та списати суму відпускних персоналу.
Інші поточні зобов’язання
Розкриття інформації щодо кредиторської заборгованості:
Вид кредиторської заборгованості
Інші поточні зобов`язання

Балансова вартість на
31.12.2018 р.

Балансова вартість на
31.12.2017 р.

ТОВ «ПКТБ – ЦІННІ ПАПЕРИ»
Примітки до проміжної фінансової звітності
за рік, який закінчився 31 грудня 2018 року
(у тисячах українських гривень)
(в т.ч. з оплати праці, обов’язкове державне
страхування, перерахованих доходів від ПАТ
«НДУ» для виплати власникам цінних
паперів)
В тому числі пов’язаних осіб:
ВСЬОГО
Примітка 7. Розкриття іншої інформації

1 804

810

1 804

810

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
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 баланс. На думку керівництва Товариства, виходячи з наявних обставин та інформації,
кредитний ризик для фінансових активів Товариством визначений як дуже низький, тому очікувані
кредитні збитки складають 58 770 грн.
Розкриття операцій з пов'язаними сторонами
Для цілей цієї фінансової звітності сторони вважаються пов’язаними, якщо одна із сторін має
можливість контролювати іншу сторону або здійснювати істотний вплив на іншу сторону при прийнятті
фінансових або операційних рішень. Під час розгляду взаємовідносин з кожною можливою пов’язаною
стороною увага приділяється сутності відносин, а не їхній юридичній формі.
Перелік основних пов'язаних сторін по відношенню до ТОВАРИСТВА :
Частка участі в зареєстрованому капіталі, %
Найменування
91,56
Костилєва С.О.,
фізична особа
ТОВ «ДПМ ГРУП»
юридична особа
ВСЬОГО

8,44
100

Операції з пов'язаними сторонами на 31 грудня 2018 року.
Витрат, визнаних протягом періоду щодо безнадійних або сумнівних боргів пов'язаних сторін у звітному
періоді не було. Умови ведення господарської діяльності із пов’язаними сторонами визначаються на
основі умов, характерних для кожного договору або операції.
Операції з пов'язаними сторонами за 2018 рік
Сума
Найменування
Частка в
Ідентифікаційний
операції за
п
Суть операції
пов’язаної
статутному
код
2018 рік,
сторони
капіталі, %
грн.
1 Костилєва
20 798
Заробітна плата
2327413384
91,56
Світлана

ТОВ «ПКТБ – ЦІННІ ПАПЕРИ»
Примітки до проміжної фінансової звітності
за рік, який закінчився 31 грудня 2018 року
(у тисячах українських гривень)
Олександрівна
1 Костилєва
Світлана
Олександрівна

Депозитарні послуги
2327413384

91,56
1 845

Витрати на персонал і виплати працівникам
Персоналу ТОВАРИСТВА нараховується щомісячна заробітна плата. Крім того працівникам
оплачується щорічна відпустка.
За 2018 рік ТОВАРИСТВО здійснювало обов’язкові нарахування і сплату єдиного соціального внеску в
розмірі - 22 % від суми нарахованої заробітної плати за місяць.
Нарахування єдиного соціального внеску розраховуються на основі нарахованої заробітної плати
кожного працівника і відносяться на витрати в періоді нарахування.
Середньооблікова чисельність персоналу за 2018 рік – 6 осіб.
Відповідно до облікової політики персонал ТОВАРИСТВА
пов’язані з наданням послуг (основний персонал);

складається з працівників, що прямо

Витрати на персонал за 2018 рік в т.ч. – 168
Витрати на оплату праці основного персоналу

129

Витрати на обов’язкове державне соціальне
страхування основного персоналу

39

Умовні активи, зобов'язання та невизнані контрактні зобов'язання:
умовні активи та зобов’язання, не визнані у фінансовій звітності відсутні
Ризики
Управління ризиками має першочергове значення для ведення бізнесу Товариства і є важливим
елементом її діяльності. Політика управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності
фінансових ринків і націлена на мінімізацію потенційного негативного впливу на фінансові
показники Товариства. Оперативний і юридичний контроль має на меті забезпечувати належне
функціонування внутрішньої політики та процедур з метою мінімізації операційних і юридичних
ризиків. Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов’язана з фінансовими
ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись
унаслідок впливу суб’єктивних чинників та об’єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу
яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких фінансових ризиків віднесено кредитний
ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності.
Політика з управління ризиками орієнтована на визначення, аналіз і управління ризиками, з якими
стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постійний моніторинг за
рівнем ризиків, дотриманням встановлених обмежень та політики управління ризиками. Управління
ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику,
кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію
щодо його пом’якшення.
Кредитний ризик
Кредитний ризик – це ризик небезпеки неповернення позичальником отриманої позики, відсотків за
нею, та будь якої іншої заборгованості контрагента в передбачені договором терміни. Основним
методом оцінки кредитних ризиків Товариства є оцінка дієздатності контрагентів, для чого
використовуються будь-яка доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові
зобов’язання.
Станом на 31.12.2018 року враховуючи проведений аналіз кредитний ризик по фінансовим активам,
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що оцінюються за амортизованою собівартістю та справедливою вартістю через капітал, керівництво
Товариства визначило як дуже низький.
Щодо депозитів
Враховуючи, що термін розміщення на депозиті вкладу складає 91 день, кредитний ризик визначений
Товариством як дуже низький, сума збитку від знецінення визначена на рівні 0 %.
Ринковий ризик
Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від
фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три
типи ризику: інший ціновий ризик. Ринковий ризик виникає у зв’язку з ризиками збитків, зумовлених
коливанням цін на акції, валютних курсів. Товариство наражатиметься на ринкові ризики у зв’язку з
інвестиціями в акції, інвестиційні сертифікати та інші фінансові інструменти.
Інший ринковий ризик – ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від
фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають
внаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони
чинниками, характерними для фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що
впливають на всі фінансові інструменти, з якими здійснюють операції на ринку. Основним методом
оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів пом’якшення цінового ризику Товариство
використовує диверсифікацію активів та дотримання лімітів на вкладення в акції та інші фінансові
інструменти з нефіксованим прибутком.
Ризик ліквідності
Ризик ліквідності - ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов’язань
пов’язаних із фінансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або
іншого фінансового активу.
Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство
аналізує терміни платежів, які пов’язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими
активами, зобов’язаннями, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.
Управління капіталом
Управління капіталом Товариство розглядає управління капіталом як систему принципів та методів
розробки і реалізації управлінських рішень, пов'язаних з оптимальним формуванням капіталу з
різноманітних джерел, а також забезпеченням ефективного його використання у діяльності
Товариства. Ключові питання та поточні рішення, що впливають на обсяг і структуру капіталу, а
також джерела його формування, розглядаються управлінським персоналом. Механізм управління
капіталом передбачає чітку постановку цілей і завдань управління капіталом, а також контроль за їх
дотриманням у звітному періоді; удосконалення методики визначення й аналізу використання усіх
видів капіталу; розроблення загальної стратегії управління капіталом. Управлінський персонал
здійснює огляд структури капіталу на кінець кожного звітного періоду. При цьому проводиться
аналіз вартості капіталу, його структура та можливі ризики.
Товариство може здійснювати регулювання капіталу шляхом зміни структури капіталу. Система
управління капіталом може коригуватись з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях
ринку або стратегії розвитку. Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення
наступних цілей:
зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі
забезпечувало дохід для учасників Товариства;
забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цін на послуги
Товариства, що відповідають рівню ризику;
дотримання вимог до капіталу, встановлених регулятором, і забезпечення здатності Товариства
функціонувати в якості безперервного діючого підприємства.
Відповідно до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому
ринку та вимог до системи управління ризиками, затвердженого рішенням НКЦПФР від 01.10.2015
р. № 1597 (з врахуванням змін) Товариство розраховує такі показники: норматив адекватності
регулятивного капіталу; норматив адекватності капіталу першого рівня; коефіцієнт фінансового
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левериджу; коефіцієнт абсолютної ліквідності; норматив концентрації кредитного ризику, розмір
власних коштів, норматив достатності власних коштів, коефіцієнт покриття операційного ризику.
Розмір регулятивного капіталу (власні кошти) Товариства станом на 31.12.2018 р. складає 9 296
тис грн.
Принцип безперервно діючої організації.
Ця фінансова звітність підготовлена на основі принципу безперервно діючої організації.
Використовуючи це судження, в ТОВАРИСТВІ враховувалися існуючі наміри, прибутковість операцій,
діючі в наявності фінансові ресурси та вплив поточної економічної ситуації на діяльність
ТОВАРИСТВА.
Події після Балансу
На дату затвердження фінансової звітності інформація щодо подій, які мають суттєвий вплив на
фінансові показники невідома.
Події після звітної дати
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