ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо фінансової звітності
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО
РЕЗЕРВУ»
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
Керівництву та учасникам ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ
«АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО
РЕЗЕРВУ»
Національній комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг
І. Звіт щодо аудиту фінансової звітності
Думка
Ми провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «АДМІНІСТРАТОР
ПЕНСІЙНОГО РЕЗЕРВУ» (далі – ТОВ «АПФ «АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО РЕЗЕРВУ»
або Товариство), яка включає баланс (звіт про фінансовий стан) на 31.12.2019 року, звіт про
фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів (за прямим
методом), звіт про власний капітал за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до
фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.
На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх
суттєвих аспектах фінансовий стан звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «АДМІНІСТРАТОР
ПЕНСІЙНОГО РЕЗЕРВУ» на 31 грудня 2019 року, її фінансові результати і грошові потоки за
рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової
звітності («МСФЗ»).
Основа для думки
Ми провели аудит відповідно до «Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту,
огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг», видання 2016-2017 років, (МСА),
прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України №
361 від 08.06.2018 року та Листом Державної установи «Органу суспільного нагляду за
аудиторською діяльністю» від 16.01.2019 року № 4, для застосування до завдань, виконання
яких здійснюється після 1 липня 2018 року.
Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі
«Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту.
Ми є незалежними по відношенню до ТОВ «АПФ «АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО
РЕЗЕРВУ» згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів
етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Україні до
нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до
цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки.
Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності
Звертаємо увагу на
ситуацію щодо майбутньої невизначеності, пов’язаної із
запровадженням урядом Україні обмежень, встановлених під час карантину у зв'язку зі
спалахом коронавірусу у світі. В результаті чого виникає суттєва невизначеність, що може
поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на
безперервній основі та яка може вплинути на майбутні операції та можливість збереження
вартості його активів. Вплив такої майбутньої невизначеності наразі не можливо оцінити. Ця
фінансова звітність не включає жодних коригувань, які можуть виникнути в результаті такої
невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі та зможуть
бути оцінені. Нашу думку щодо цього питання не було змінено.
Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були
значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період.
Проаналізувавши перелік всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого
наділено найвищими повноваженнями, та питань, що мали найбільше значення під час аудиту
фінансової звітності поточного періоду, ми не ідентифікували ключові питання аудиту, які
необхідно висвітлювати в нашому звіті.
Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї
Управлінський персонал до ТОВ «АПФ «АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО
РЕЗЕРВУ» несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з
інформації, яка подається до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг, згідно Положення про порядок складання, формування та подання
адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного
забезпечення (Рішення Держкомфінпослуг від 27.10.2011 року № 674 із змінами), а саме Розділу ІІІ., п. 3.2., пп. б), але не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо
неї.
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не
робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.
У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є
ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність
між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час
аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо, на
основі проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї
іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б
необхідно було включити до звіту.
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими
повноваженнями, за фінансову звітність
Управлінський персонал ТОВ «АПФ «АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО РЕЗЕРВУ»
несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності Товариства
відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, та за таку систему внутрішнього
контролю, яку керівництво визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання
фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал ТОВ «АПФ
«АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО РЕЗЕРВУ» несе відповідальність за оцінку 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, крім
випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати товариство чи припинити
діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за
процесом фінансового звітування Фонду.
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Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у
цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або 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, якщо 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 дотримуємось професійного скептицизму 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
ТОВ «АПФ «АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО РЕЗЕРВУ»;
• доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом
ТОВ «АПФ «АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО РЕЗЕРВУ» 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 товариства 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
майбутні події або умови можуть примусити компанію припинити свою діяльність на
безперервній основі.
• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з
розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що
покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про
запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи
будь-які суттєві недоліки заходів 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 застосовне, щодо відповідних застережних заходів.
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ІІ. Звіт про інші правові та регуляторні вимоги, що визначені «Методичними
рекомендаціями щодо інформації, яка стосується аудиту за 2018 рік суб'єктів
господарювання, нагляд за якими здійснює Нацкомфінпослуг (Розпорядження
Нацкомфінпослуг № 362 від 25.02.2020 р.).
Основні відомості про Товариство
Найменування товариства
Код ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма
товариства
Дата первинної реєстрації
Місце проведення реєстраційної
дії
Дата та номер Рішення
Держфінпослуг про внесення
інформації до Державного
реєстру фінансових установ
Учасники і їх частки в
статутному капіталі

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ
«АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО РЕЗЕРВУ»
35149434
Товариство з обмеженою відповідальністю
31.05.2007
Оболонська районна в м. Києві державна адміністрація
25.09.2007 року, Рішення № 8040

Хляпов Александр Анатолійович, ідентифікаційний номер
2133207353 –1.000%;
ТОВ «БІ ЕН СІ», код за ЄДРПОУ 32557104, м. Київ,
проспект Героїв Сталінграда, будинок 12-Л – 9.999%;
ТОВ
«ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ
«ЛЕНДЛІЗ
ФАКТОРІНГ», код за ЄДРПОУ 35149460, м. Київ,
проспект Героїв Сталінграда, будинок 12-Л –9.999%;
ТОВ «МЕРЕЖА ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ТУР ДЕ
ФІНАНС», код за ЄДРПОУ 33691986, м. Київ, проспект
Героїв Сталінграда, будинок 12-Л –9.999%;
ТОВ «АБСОЛЮТ ОФІС», код за ЄДРПОУ 32555671,
м.Київ, проспект Героїв Сталінграда, будинок 12-Л –
9.999%;
ТОВ «К-ГРУПП», код за ЄДРПОУ 32454892, м. Київ,
проспект Героїв Сталінграда, будинок 12-Л – 9.999%;
ТОВ «ЛЕНДЛІЗ ФАКТОР», код за ЄДРПОУ 36507214, м.
Київ, проспект Героїв Сталінграда, будинок 12-Л –9.999%;
ТОВ «КОНГРЕС-ІНВЕСТ», код за ЄДРПОУ 33399623, м.
Київ, проспект Героїв Сталінграда, будинок 12-Л – 9,010%;
Лиховид Дмитро Олегович ідентифікаційний номер
3065715535 – 9.999%;
Рукіна Дарія Володимирівна, ідентифікаційний номер
2692203085 – 9.999%;
Тябут Наталія Вікторівна, ідентифікаційний номер
2848914268 – 9.998%.
Місцезнаходження
04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, будинок 12-Л
Телефон
(044) 426-61-00
Поточний рахунок
UA983510050000026502216735600
МФО
351005
Назва банку
АТ «УкрСиббанк»
Перелік фондів, адміністрування НЕПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО «ВІДКРИТИЙ
яких здійснює товариство
НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «РЕЗЕРВ
РІВНЕНЩИНИ», код за ЄДРПОУ 34355367, 04210,
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м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, будинок 12-Л;
ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД
«СТОЛИЧНИЙ РЕЗЕРВ», код за ЄДРПОУ 34892607,
04210, м.Київ, проспект Героїв Сталінграда, будинок 12-Л;
НЕПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО «ВІДКРИТИЙ
НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «РЕЗЕРВ
ТЕРНОПІЛЛЯ», код за ЄДРПОУ 33942101, 04210,
м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, будинок 12-Л;
Корпоративний недержавний пенсійний фонд ТПП
України, код за ЄДРПОУ 34619298, 01601, м. Київ, вул.
Велика Житомирська, 33.
Чисельність працівників, в тому Всього – 7 осіб;
числі кількість працівників, які Всього мають свідоцтва – 5 особи (у т.ч. головний
мають кваліфікаційне свідоцтво бухгалтер)
фахівця
з
адміністрування
пенсійних фондів
Основні види діяльності, ліцензії 66.29 – інша допоміжна діяльність у сфері страхування та
пенсійного забезпечення;
Ліцензія на провадження діяльності з адміністрування
недержавних пенсійних фондів Серія АБ № 115960,
Рішення Держфінпослуг про видачу ліцензії від 30.11.2007
року № 148. Строк дії ліцензії з 06.12.2007 р. – безстрокова
З метою формування професійного судження та висловлення думки щодо
дотримання Товариством положень законодавчих та нормативних актів, аудитор
здійснив відповідні аудиторські процедури та отримав достатні докази з наступних
питань, зокрема:
1. Щодо надання Товариством клієнту (споживачу) інформації відповідно до
ст.12, 121 Закону про фінансові послуги, а також розміщення інформації, визначеної ч.1
ст.12 зазначеного закону на власному веб-сайті (веб-сторінці) та забезпечення її
актуальності. Щодо розкриття Товариством інформації відповідно до ч.4, ч.5 ст.121
Закону про фінансові послуги, зокрема шляхом розміщення її на власному веб-сайті (вебсторінці).
Інформація про фонди, адміністрування яких здійснює Товариство, розміщена на
власному веб-сайті: http://18-60.com.ua, у повному обсязі і є актуальною на дату складання
висновку.
2. Щодо дотримання Товариством ст.10 Закону про фінансові послуги щодо
прийняття рішень у разі конфлікту інтересів.
Протягом звітного періоду не було фактів виникнення конфлікту інтересів.
3. Щодо відповідності приміщень, у яких здійснюється Товариством
обслуговування клієнтів (споживачів), доступності для осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм, правил і
стандартів, що документально підтверджується фахівцем з питань технічного
обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат.
Товариством представлено Звіт про проведення технічного обстеження нежитлового
приміщення на відповідність державним стандартам, будівельним нормам і правилам щодо
доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до нежитлових
приміщень №2, №5 та №6 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬЮ
«АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО РЕЗЕРВУ»
за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, буд. 12-Л. Звіт видано та підписано
експертом з питань технічного обстеження будівель та споруд Ананьєвим Євгеном
Олександровичем, який має кваліфікаційний сертифікат за номером № 003741, серії АУ,
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виданий Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України 03.07.2915 року.
4. Щодо внесення Товариством інформації про всі свої відокремлені підрозділи до
ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та до
Державного реєстру фінансових установ відповідно до вимог, встановлених розділом XVII
Положення № 41 .
Товариство відокремлених підрозділів не має.
5. Щодо розміру власного капіталу Особи, яка отримала ліцензію на провадження
діяльності з адміністрування пенсійних фондів на рівні не меншому, ніж 2,5 мільйона
гривень.
Власний капітал Товариства станом на 31.12.2019 року складає 9 347 тис. грн., що
відповідає вимогам п. 4, ст. 27 Закону України № 1057-IV «Про недержавне пенсійне
забезпечення».
6. Дотримання Товариством обмеження щодо суміщення провадження видів
господарської діяльності, встановлених п.37 Ліцензійних умов № 913, р.2 Положення
№1515.
Товариство надає послуги виключно відповідно до отриманої ліцензії на
провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів.
7. Щодо щорічних відрахувань до резервного (страхового) фонду.
Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду, передбачений установчими
документами в розмірі п`ять відсотків суми прибутку Товариства. Адміністратор недержавних
пенсійних фондів, за наявності прибутку, здійснює щорічні відрахування до резервного фонду
в розмірі 5% від чистого прибутку. За підсумками 2018 року Товариство отримало збиток в
сумі 75 тис. грн., тому відрахувань до резервного фонду не здійснювалось.
8. Щодо внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту.
В ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬЮ «АДМІНІСТРАТОР
ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО РЕЗЕРВУ» існує Служба
внутрішнього аудиту (контролю). Діяльність Служби внутрішнього аудиту (контролю),
здійснюється на підставі Положення про Службу внутрішнього аудиту (контролю)
ТОВАРИСТВА
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬЮ
«АДМІНІСТРАТОР
ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО РЕЗЕРВУ», яке визначає статус,
функціональні обов’язки та повноваження Служби внутрішнього аудиту (контролю).
Положення про Службу внутрішнього аудиту (контролю) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬЮ «АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «АДМІНІСТРАТОР
ПЕНСІЙНОГО РЕЗЕРВУ» затверджено рішенням Загальних зборів учасників Товариства
(протокол № 24 від 10.01.2012 року). Служба внутрішнього аудиту в ТОВАРИСТВІ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬЮ «АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ
«АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО РЕЗЕРВУ», в цілому, забезпечує складання фінансової
звітності, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
ІІІ. Інші елементи
Основні відомості про аудиторську фірму та умови договору на проведення аудиту
Основні відомості про аудиторську фірму та умови договору на проведення аудиту
Повне найменування юридичної особи
Товариство з обмеженою відповідальністю
відповідно до установчих документів
«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «УСПІХ-АУДИТ»
Код ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Фактичне розташування

33231186
02222, м. Київ, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО,
будинок 69, квартира 178
м. Київ, вул. Кірпи, буд 2-А, офіс 408
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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 тисячах
українських гривень, у складі:
- Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2019 року;
- Звіт про сукупний дохід за рік, який закінчився 31 грудня 2019 року;
- Звіт про рух грошових коштів за рік, який закінчився 31 грудня 2019 року.
- Звіт про власний капітал за рік, який закінчився 31 грудня 2019 року;
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ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН
на 31 грудня 2019 року

Найменування статті, тис. грн.
АКТИВИ
Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
знос
Основні засоби
первісна вартість
знос
Всього необоротних активів
Оборотні активи
Дебіторська заборгованість за товари, послуги
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти
Всього оборотних активів
ВСЬОГО АКТИВІВ
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Власний капітал
Зареєстрований капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток
Всього власного капіталу
Поточні зобов’язання та забезпечення
Кредиторська заборгованість за:
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточні забезпечення
Всього поточні зобов’язання та забезпечення
ВСЬОГО ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ТА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Примітки

31.12.2019

31.12.2018

8.6

30
89
(59)
28
145
(117)
58

30
89
(59)
43
145
(102)
73

8.8
8.8
8.7
8.9

42
1 100
8 160
94

38
0
9 160
188

9 396

9 386

9 454

9 459

8.10
8.11

5 000
210
4 137
9 347

5 000
210
4 171
9 381

8.13
8.13
8.13
8.13
8.12

42
3
3
11
48

36
3
3
11
25

107

78

9 454

9 459

8.5
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ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД
за рік, який закінчився 31 грудня 2019 року

Найменування статті, тис. грн.
Дохід від реалізації товарів, робіт, послуг
Валовий:
Прибуток
Збиток
Адміністративні витрати
Інші операційні витрати
Фінансовий результат від операційної діяльності:
Прибуток
Збиток
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Інші витрати
Фінансовий результат до оподаткування:
Прибуток
Збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Чистий фінансовий результат:
Прибуток
Збиток
Сукупний дохід за рік

Примітки
8.1

31.12.2019
480

31.12.2018
439

480

439

8.3
8.2

(630)

(536)

8.4
8.4
8.2
8.2
8.2

0
(150)
16
1 100
(1 000)

0
(97)
22

8.4
8.4

0
(34)

0
(75)

0
(34)
(34)

0
(75)
(75)

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
за рік, який закінчився 31 грудня 2019 року

Найменування статті, тис. грн.
1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов’язань із податків і зборів, в т.ч.:
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності

Примітки
2

31.12.2019
3

31.12.2018
4

476

436

(175)
(268)
(73)
(65)

(151)
(207)
(59)
(53)

(65)

(53)

(5)
(110)

(4)
(38)
6

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Інші надходження
Витрачання на:
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

16

22

16

22

0
(94)
188

0
(16)
204

94

188

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Нерозподілен
ий прибуток

210

4 246

9 456

5 000

210

4 246
(75)

0
5 000

0
210

(75)
4 171

9 456
(75)
0
0
(75)
9 381

5 000

210

4 171
(34)

0
5 000

0
210

(34)
4 137

8.4
8.11
8.4

8.4
8.11
8.4

Всього

Резервний
капітал

5 000

Статутний
капітал

Найменування статті, тис. грн.
Залишок на 31 грудня 2017 року
Коригування:
Скоригований залишок на 31 грудня 2017 року
Чистий прибуток (збиток) за 2018 рік
Відрахування до резервного капіталу за 2018 рік
Інші зміни в капіталі
Разом змін в капіталі
Залишок на 31 грудня 2018 року
Коригування:
Скоригований залишок на 31 грудня 2018 року
Чистий прибуток (збиток) за 2019 рік
Відрахування до резервного капіталу за 2019 рік
Інші зміни в капіталі
Разом змін в капіталі
Залишок на 31 грудня 2019 року

Примітки

за рік, який закінчився 31 грудня 2019 року

9 381
(34)
0
0
(34)
9 347
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1. Інформація про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «АДМІНІСТРАТОР
ПЕНСІЙНОГО РЕЗЕРВУ»
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО РЕЗЕРВУ» (далі – Товариство або ТОВ «АПФ
«АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО РЕЗЕРВУ») є юридичною особою, створеною відповідно
до законодавства України.
Дата первинної реєстрації Товариства: 31.05.2007р.
Ідентифікаційний код юридичної особи (Товариства): 35149434.
Місцезнаходження Товариства: Україна, 04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда,
будинок 12-Л.
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців: 31.05.2007р. № 1 069 102 0000 021399.
Основний вид діяльності: недержавне пенсійне забезпечення, інша допоміжна діяльність
у сфері фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення).
Товариство провадить свою діяльність відповідно до статуту.
Товариство включено до державного реєстру фінансових установ 25.09.2007 року,
реєстраційний номер 17102065.
Товариство має ліцензію Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів серії АБ
№115960 від 10.12.2007р.
Кількість працівників станом на 31 грудня 2019р. та 31 грудня 2018р. складала 7 та 7
осіб, відповідно.
Вищим органом Товариства є Загальні збори його учасників. Статутний капітал
Товариства становить 5 000 000 (п’ять мільйонів) гривень і сплачено в повному обсязі
грошовими коштами.
Станом на 31 грудня 2019 р. та 31 грудня 2018 р. учасниками Товариства були:
Учасники товариства:
31.12.2019р. 31.12.2018р.
%
%
ТОВ «БІ ЕН СІ»
9,999
9,999
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛЕНДЛІЗ ФАКТОРИНГ»
9,999
9,999
ТОВ «МЕРЕЖА ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ТУР ДЕ ФІНАНС»
9,999
9,999
ТОВ «К-ГРУПП»
9,999
9,999
ТОВ «ЛЕНДЛІЗ ФАКТОР»
9,999
9,999
ТОВ «КОНГРЕС–ІНВЕСТ»
9,01
9,01
ТОВ «АБСОЛЮТ ОФІС»
9,999
9,999
Фізична особа – Лиховид Дмитро Олегович
9,999
9,999
Фізична особа – Хляпов Олександр Анатолійович
1,00
1,00
Фізична особа – Рукіна Дарія Володимирівна
9,999
9,999
Рукіна
Дарія
Володимирівна
Фізична особа – Тябут Наталія Вікторівна
9,998
9,998
Рукіна Дарія Володимирівна
Всього:
100,0
100,0

2. Основи підготовки, затвердження і подання фінансової звітності
2.1. Ідентифікація фінансової звітності
Фінансова звітність Товариства, відповідно МСБО 1 «Подання фінансової звітності», є
фінансовою звітністю загального призначення, яка має на меті задовольнити потреби
користувачів, що не можуть вимагати складати звітність згідно з їхніми інформаційними
потребами. Метою фінансової звітності є надання інформації про фінансовий стан, фінансові
результати діяльності та грошові потоки Товариства, яка є корисною для широкого кола
користувачів у разі прийняття ними економічних рішень.
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2.2. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є українська гривня.
Фінансова звітність складена у тисячах гривень, округлених до цілих.
2.3. Концептуальна основа фінансової звітності
Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня
2019 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні
стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2019
року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України.
Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень
відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 01
січня 2019 року, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій
звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.
При формуванні фінансової звітності Товариство керувалось також вимогами національних
законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та
складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ.
2.4. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є українська гривня.
Фінансова звітність складена у тисячах гривень, округлених до цілих.
2.5. Припущення про безперервність діяльності
Ця фінансова звітність, відповідно до вимог п. 25 МСБО 1 «Подання фінансової звітності»,
була підготовлена на основі припущення про безперервність діяльності, відповідно до якого
реалізація активів і погашення зобов‘язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова
звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби
Товариство не могло продовжити провадження фінансово-господарської діяльності відповідно
до принципів безперервності діяльності.
2.5. Рішення про затвердження фінансової звітності
Фінансова звітність затверджена до випуску управлінським персоналом Товариства для
передачі аудиторам 29 січня 2020 року. Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають права
вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску.

3. Суттєві положення облікової політики
3.1. База, використана для оцінки активів
Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком оцінки
за справедливою вартістю окремих фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові
інструменти» з використанням методів оцінки МСФЗ 13 «Оцінки за справедливою вартістю».
Такі методи оцінки включають використання біржових котирувань або даних про поточну
ринкову вартість іншого аналогічного за характером інструменту, аналіз дисконтованих
грошових потоків або інші моделі визначення справедливої вартості. Передбачувана
справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань визначається з використанням наявної
інформації про ринок і відповідних методів оцінки.
3.2. Суттєві облікові політики
3.2.1. Основа формування облікових політик
Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика,
застосовані суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ
наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову
звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію про операції, інші події та умови, до
яких вони застосовуються. Такі політики не слід застосовувати, якщо вплив їх застосування є
несуттєвим.
Облікова політика розроблена та затверджена керівництвом відповідно до вимог МСБО 8
«Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших чинних МСФЗ.
Протягом звітного періоду Товариство дотримувалось наступних принципів діяльності,
обліку та складання фінансової звітності: автономність, безперервність, періодичність,
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нарахування та відповідності доходів і витрат, повного висвітлення, послідовності, обачності та
єдиного грошового вимірника.
3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках
Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операції,
інших події або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії
статей, для яких інші політики можуть бути доречними.
3.2.3. Форма та назви фінансових звітів
Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають встановленим
НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», та формі Приміток, що розроблені у
відповідності до МСФЗ.
3.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах
Згідно НП(С)БО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у
прибутку або збитку, за класифікацією, основаною на методі «функції витрат» або
«собівартості реалізації», згідно з яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як
частини собівартості чи, наприклад, витрат на збут або адміністративну діяльність. Проте,
оскільки інформація про характер витрат є корисною для прогнозування майбутніх грошових
потоків, то ця інформація наведена в п. 8.2, 8.3 цих Приміток.
Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових
коштів здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація
про основні класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про
основні види грошових надходжень та грошових виплат формується на підставі облікових
записів Товариства.
3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів
3.3.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів
Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі відповідно до
МСФЗ, коли і тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового
інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із
застосуванням обліку за датою розрахунку.
За строком виконання фінансові активи та фінансові зобов’язання поділяються на поточні
(зі строком виконання зобов’язань до 12 місяців) та довгострокові (зі строком виконання
зобов’язань більше 12 місяців).
Товариство класифікує фінансові активи як такі, що оцінюються у подальшому або за
амортизованою собівартістю, або за справедливою вартістю на основі обох таких чинників:
а) моделі бізнесу суб’єкта господарювання для управління фінансовими активами; та
б) характеристик контрактних грошових потоків фінансового активу.
Товариство визнає такі категорії фінансових активів:
• фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату
переоцінки у прибутку або збитку;
• фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю.
Товариство визнає такі категорії фінансових зобов'язань:
• фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою собівартістю;
• фінансові зобов'язання, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату
переоцінки у прибутку або збитку.
Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Товариство
оцінює їх за їхньою справедливою вартістю .
При припиненні визнання фінансового активу повністю різниця між:
а) балансовою вартістю (оціненою на дату припинення визнання) та
б) отриманою компенсацією (включаючи будь-який новий отриманий актив мінус будь-яке
нове взяте зобов’язання) визнають у прибутку або збитку.
Фінансовий актив оцінюється за амортизованою собівартістю, якщо він придбавається з
метою одержання договірних грошових потоків і договірні умови фінансового активу
генерують грошові потоки, котрі є суто виплатами основної суми та процентів на непогашену
частку основної суми.
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Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовим
активом, який обліковується за амортизованою вартістю.
Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у
відповідних розділах облікової політики.
3.3.2. Грошові кошти та їхні еквіваленти
Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках.
Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно
конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни
вартості. Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі
короткого строку погашення, наприклад, протягом не більше ніж три місяці з дати придбання.
Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в
національній валюті та в іноземній валюті.
Іноземна валюта – це валюта інша, ніж функціональна валюта, яка визначена в п.2.3 цих
Приміток.
Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання
активами.
Подальша оцінка грошових коштів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх
номінальній вартості.
Подальша оцінка еквівалентів грошових коштів, представлених депозитами, здійснюється
за амортизованою собівартістю.
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.
3.3.3. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю
До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, Товариство
відносить облігації, депозити, дебіторську заборгованість.
Дебіторська заборгованість
Безумовна дебіторська заборгованість визнається як актив тоді, коли Товариство стає
стороною договору та, внаслідок цього, набуває юридичне право одержати грошові кошти.
Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю.
Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості відбувається за
амортизованою вартістю.
Поточну дебіторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство оцінює за
сумою первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.
3.3.4. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням
результату переоцінки у прибутку або збитку
До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням
результату переоцінки у прибутку або збитку, відносяться акції та паї (частки) господарських
товариств.
Після первісного визнання Товариство оцінює їх за справедливою вартістю.
Справедлива вартість акцій, які внесені до біржового списку, оцінюється за біржовим
курсом організатора торгівлі.
Якщо акції мають обіг більш як на одному організаторі торгівлі, при розрахунку вартості
активів такі інструменти оцінюються за курсом на основному ринку для цього активу або, за
відсутності основного ринку, на найсприятливішому ринку для нього. За відсутності свідчень
на користь протилежного, ринок, на якому Товариство зазвичай здійснює операцію продажу
активу, приймається за основний ринок або, за відсутності основного ринку, за
найсприятливіший ринок.
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При оцінці справедливої вартості активів застосовуються методи оцінки вартості, які
відповідають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість,
максимізуючи використання доречних відкритих даних та мінімізуючи використання закритих
вхідних даних.
Якщо є підстави вважати, що балансова вартість суттєво відрізняється від справедливої,
Товариство визначає справедливу вартість за допомогою інших методів оцінки. Відхилення
можуть бути зумовлені значними змінами у фінансовому стані емітента та/або змінами
кон’юнктури ринків, на яких емітент здійснює свою діяльність, а також змінами у кон’юнктурі
фондового ринку.
Справедлива вартість акцій, обіг яких зупинено, у тому числі цінних паперів емітентів, які
включені до Списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, визначається із урахуванням
наявності строків відновлення обігу таких цінних паперів, наявності фінансової звітності таких
емітентів, результатів їх діяльності, очікування надходження майбутніх економічних вигід.
3.3.5. Зобов'язання
Кредиторська заборгованість визнається як зобов’язання тоді, коли Товариство стає
стороною договору та, внаслідок цього, набуває юридичне зобов’язання сплатити грошові
кошти.
Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із
нижченаведених ознак:
• Керівництво Товариства сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає
погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;
• Керівництво Товариства не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання
протягом щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду.
Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання
зобов’язань.
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.
3.3.6. Згортання фінансових активів та зобов'язань
Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право
здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати
актив та виконати зобов'язання одночасно.
3.4. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів
3.4.1. Визнання та оцінка основних засобів
Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою
використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення
адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання
(експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 6000 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.
3.4.2. Подальші витрати
Товариство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне
обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в прибутку
чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об'єкта основних засобів визнаються такі
подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу.
3.4.3. Амортизація основних засобів
Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом з
використанням таких щорічних норм: машини та обладнання 1-10%
Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх
корисного використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для
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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.
3.4.4. Нематеріальні активи
Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої
амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація
нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу з використанням
щорічної норми 20%. Нематеріальні активи, які виникають у результаті договірних або інших
юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав.
3.4.5. Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів
На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу
може зменшитися. Товариство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного
відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його
балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не
обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16. Збиток від зменшення корисності,
визнаний для активу (за винятком гудвілу) в попередніх періодах, Товариство сторнує, якщо і
тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного
відшкодування. Після визнання збитку від зменшення корисності амортизація основних засобів
коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості
необоротного активу на систематичній основі протягом строку корисного використання.
3.5. Облікові політики щодо 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 фінансові результати.
3.6. Облікові політики щодо оренди
Фінансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всі ризики та винагороди,
пов'язані з правом власності на актив. Товариство як орендатор на початку строку оренди
визнає фінансову оренду як активи та зобов'язання за сумами, що дорівнюють справедливій
вартості орендованого майна на початок оренди або (якщо вони менші за справедливу вартість)
за теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів. Мінімальні орендні платежі
розподіляються між фінансовими витратами та зменшенням непогашених зобов'язань.
Фінансові витрати розподіляються на кожен період таким чином, щоб забезпечити сталу
періодичну ставку відсотка на залишок зобов'язань. Непередбачені орендні платежі
відображаються як витрати в тих періодах, у яких вони були понесені. Політика нарахування
амортизації на орендовані активи, що амортизуються, узгоджена із стандартною політикою
Товариства щодо подібних активів.
Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив,
фактично залишаються в орендодавця, класифікується як операційна оренда. Орендні платежі
за угодою про операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі протягом
строку оренди. Дохід від оренди за угодами про операційну оренду Товариство визнає на
прямолінійній основі протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацію, понесені при
отриманні доходу від оренди, визнаються як витрати.
3.7. 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.
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Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов'язань та являє
собою податкові активи або зобов'язання, що виникають у результаті тимчасових різниць між
балансовою вартістю активу чи зобов'язання в балансі та їх податковою базою.
Відстрочені податкові зобов'язання визнаються, як правило, щодо всіх тимчасових різниць,
що підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням
імовірності наявності в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть
бути використані тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню. Балансова вартість
відстрочених податкових активів переглядається на кожну дату й зменшується в тій мірі, у якій
більше не існує ймовірності того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатній, щоб
дозволити використати вигоду від відстроченого податкового активу повністю або частково.
Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, будуть
застосовуватися в періоді реалізації відповідних активів або зобов'язань. Товариство визнає
поточні та відстрочені податки як витрати або дохід і включає в прибуток або збиток за звітний
період, окрім випадків, коли податки виникають від операцій або подій, які визнаються прямо у
власному капіталі або від об'єднання бізнесу.
Поточні та відстрочені податки визнаються у капіталі, якщо податок належить до статей, які
відображено безпосередньо у власному капіталі в тому самому чи в іншому періоді.
Товариство, керуючись вимогами національного податкового законодавства, що не
суперечить вимогам МСФЗ, прийняло рішення про незастосування коригувань фінансового
результату до оподаткування на різниці, визначені відповідно до чинного податкового кодексу,
крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих років.
3.8. Облікові політики щодо інших активів та зобов’язань
3.8.1. Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або
конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж
неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі
економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов'язання.
3.8.2. Виплати працівникам
Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання
після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очікувану вартість
короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток - під час
надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних.
3.8.3. Пенсійні зобов'язання
Відповідно до українського законодавства, Товариство утримує внески із заробітної плати
працівників до Пенсійного фонду. Поточні внески розраховуються як процентні відрахування із
поточних нарахувань заробітної платні, такі витрати відображаються у періоді, в якому були
надані працівниками послуги, що надають їм право на одержання внесків, та зароблена
відповідна заробітна платня.
3.9. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової
звітності
3.9.1 Доходи та витрати
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування.
Дохід – це збільшення економічних вигод протягом облікового періоду у вигляді
надходження чи збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов’язань,
результатом чого є збільшення чистих активів, за винятком збільшення, пов’язаного з внесками
учасників.
Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та
критеріям визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів
або зменшення зобов’язань.
Дохід від продажу фінансових інструментів або інших активів визнається у прибутку або
збитку в разі задоволення всіх наведених далі умов:
а)
Товариство передало покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов’язані з власністю на
фінансовий інструмент або інші активи;
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б)

за Товариством не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у
формі, яка зазвичай пов’язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими
фінансовими інструментами або іншими активами;
в)
суму доходу можна достовірно оцінити;
г)
ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією;
ґ)
витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно
оцінити.
Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати
надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання
послуг на дату балансу.
Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштів.
Витрати – це зменшення економічних вигод 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 вигод або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди не
відповідають або перестають відповідати визнанню як активу у звіті про фінансовий стан.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають
зобов’язання без визнання активу.
Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й
відповідні доходи.
3.9.2. Витрати за позиками
Витрати за позиками, які не є частиною фінансового інструменту та не капіталізуються як
частина собівартості активів, визнаються як витрати періоду. Товариство капіталізує витрати на
позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва
кваліфікованого активу, як частина собівартості цього активу.
3.9.3. 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 статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому
періоді, у якому вони виникають.
Товариство протягом звітного періоду не проводило операцій з іноземною валютою.
3.9.4. 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 вигод є
ймовірним.

4. Істотні облікові судження, оцінні значення і припущення
При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення, які мають
вплив на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях,
розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Оцінки та судження
базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за існуючих обставин вважаються
обґрунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартості
активів та зобов’язань. Хоча ці розрахунки базуються на наявній у керівництва Товариства
інформації про поточні події, фактичні результати можуть зрештою відрізнятися від цих
15

розрахунків. Області, де такі судження є особливо важливими, області, що характеризуються
високим рівнем складності, та області, в яких припущення й розрахунки мають велике значення
для підготовки фінансової звітності за МСФЗ, наведені нижче.
4.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови,
керівництво Товариства застосовує судження під час розроблення та застосування облікової
політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів для прийняття економічних
рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова звітність:

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:
а)
вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання;
б)
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 вищезазначеним джерелам.
Операції, що не регламентовані МСФЗ відсутні.
4.2. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства
Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових
ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на
звітну дату. В інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо
передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків,
властивих різним фінансовим інструментам, та інших факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13
«Оцінка справедливої вартості».
4.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів
Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до
оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування недоступні, є ключовим джерелом
невизначеності оцінок, тому що:
а)
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
б)
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.
Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може мати
значний вплив на передбачувану справедливу вартість.
4.4. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів
Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання
фінансових інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за
цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту, його прибутковості й
динаміці та інших факторах. Проте існують невизначеності, які можуть бути пов’язані з
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призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним керівництву Товариства
фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів.
4.5. Використання ставок дисконтування
Станом на 31.12.2019р. середньозважена відсоткова ставка за короткостроковими та
довгостроковими банківськими депозитами суб’єктів господарювання в національній валюті
становила 9,3 % та 15,2 % річних відповідно, у доларах США – 2,0% та 3,9 % річних відповідно.
В Товаристві протягом звітного періоду не обліковувалися активи або зобов’язання, які
вимагають дисконтування.
4.6. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів
Відносно фінансових активів, які оцінюються за амортизованою вартістю, 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, у розмірі очікуваних кредитних збитків
за весь строк дії фінансового активу (при значному збільшенні кредитного ризику/для
кредитно-знецінених фінансових активів) або 12-місячними очікуваними 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 потужній потенціал
виконувати свої договірні зобов'язання щодо грошових потоків у короткостроковій перспективі,
а несприятливі 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 такому
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.

5. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості
5.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за
справедливою вартістю
Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та
зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий
стан на кінець кожного звітного періоду.
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Класи активів та
зобов’язань,
оцінених за
справедливою
вартістю
Грошові кошти та
їх еквіваленти

Методики оцінювання

Метод
оцінки
(ринковий,
дохідний,
витратний)
Ринковий

Вихідні дані

Первісна та подальша оцінка
Офіційні курси НБУ
грошових коштів та їх
еквівалентів здійснюється за
справедливою вартістю, яка
дорівнює їх номінальній
вартості
Цінні папери
Первісна оцінка цінних паперів Ринковий,
Офіційні біржові
як фінансових активів
дохідний
курси організаторів
здійснюється за справедливою
торгів на дату оцінки,
вартістю, яка зазвичай
котирування
дорівнює ціні операції, в ході
аналогічних цінних
якої був отриманий актив.
паперів, дисконтовані
Подальша оцінка цінних
потоки грошових
паперів здійснюється за
коштів
справедливою вартістю.
5.2. Вплив використання закритих вхідних даних (3-го рівня) для періодичних оцінок
справедливої вартості на прибуток або збиток
Товариство має сформувати закриті вхідні дані, користуючись найкращою інформацією,
наявною за даних обставин, яка може включати власні дані Товариства. У процесі формування
закритих вхідних даних Товариство може розпочати зі своїх власних даних, але воно має
скорегувати ці дані, якщо доступна у розумних межах інформація свідчить про те, що інші
учасники ринку використали б інші дані або Товариство має щось особливе, чого немає у інших
учасників ринку (наприклад, притаманну Товариству синергію). Товариству не потрібно
докладати вичерпних зусиль, щоб отримати інформацію про припущення учасників ринку.
Проте, Товариство має взяти до уваги всю інформацію про припущення учасників ринку, яку
можна достатньо легко отримати. Закриті вхідні дані, сформовані у спосіб, описаний вище,
вважаються припущеннями учасників ринку та відповідають меті оцінки справедливої вартості.
Товариство здійснює безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов’язань із
використанням закритих вхідних даних 3-го рівня, які протягом поточного звітного періоду не
призвели до зміни розміру прибутку або збитку звітного періоду.
5.3. Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої вартості
тис. грн.
Класи активів
1 рівень
2 рівень
3 рівень
та зобов’язань,
(ті, що мають
(ті, що не мають (ті, що не мають
Усього
оцінених за
котирування, та
котирувань, але котирувань і не є
справедливою спостережувані) спостережувані) спостережуваними)
вартістю
2019
2018
2019
2018
2019
2018
2019
2018
Дата оцінки
31.12.19 31.12.18 31.12.19 31.12.18 31.12.19 31.12.18 31.12.19 31.12.18
Інвестиції, що
2340
3340
5820
5820
8160
9160
оцінюються за
справедливою
вартістю,
з
відображенням
результату
переоцінки у
прибутку або
збитку
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5.4. Переміщення між рівнями ієрархії справедливої вартості
У Товариства за звітний період відсутнє переміщення між 2-м та 3-м рівнями ієрархії
справедливої вартості.
5.5. Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»
Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю
тис. грн.
Балансова вартість Справедлива вартість
2019
2018
2019
2018
8160
9160
8160
9160
Інвестиції, що оцінюються за справедливою
вартістю, з відображенням результату
переоцінки у прибутку або збитку
Грошові кошти та їх еквіваленти
94
188
94
188
Справедливу 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. Додаткову інформацію щодо змін справедливої вартості
фінансових активів в зв’язку з врахуванням ризиків наведено у п. 9.4.

6. Нові МСФЗ та їх вплив на фінансову звітність
6.1. МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності:
МСФЗ (IAS) 8.30 вимагає розкриття в звітності стандартів, які були випущені, але ще не
набрали чинності. Такі вимоги забезпечують розкриття відомої або такої, що піддається оцінці
інформації, що дозволяє користувачам оцінити можливий вплив вживання цих МСФЗ на
фінансову звітність Товариства.
Нижче наведено стандарти та роз’яснення, які були випущені, але не вступили в силу на
дату випуску фінансової звітності Товариства. Керівництво розглядає можливості потенційного
впливу цих змін на фінансову звітність Товариства.
МСФЗ (IFRS) 17 «Страхові контракти» набуває чинності з 01.01.2021 р.
В травні 2017 року Рада з МСФЗ випустила МСФЗ (IFRS) 17 «Страхові контракти», новий
всеосяжний стандарт фінансової звітності для договорів страхування, який розглядає питання
визнання і оцінки, подання та розкриття інформації. Коли МСФЗ (IFRS) 17 вступить в силу, він
замінить собою МСФЗ (IFRS) 4 "Страхові контракти", який був випущений в 2005 році.
МСФЗ (IFRS) 17 застосовується до всіх видів договорів страхування (страхування життя і
страхування, відмінне від страхування життя, пряме страхування і перестрахування) незалежно
від виду організації, яка випускає їх, а також до певних запобіжних заходів і фінансовим
інструментам з умовами дискреційного участі. Є кілька винятків зі сфери застосування.
Основна мета МСФЗ (IFRS) 17 полягає в наданні моделі обліку договорів страхування, яка
є більш ефективною і послідовною для страховиків. На відміну від вимог МСФЗ (IFRS) 4, які в
основному базуються на попередніх місцевих облікових політиках, МСФЗ (IFRS) 17 надає
всебічну модель обліку договорів страхування, охоплюючи все доречні аспекти обліку. В
основі МСФЗ (IFRS) 17 лежить загальна модель, доповнена наступним:
• Певні модифікації для договорів страхування з прямою участю в інвестиційному доході
(метод змінної винагороди).
• Спрощений підхід (підхід на основі розподілу премії) в основному для короткострокових
договорів МСФЗ (IFRS) 17 набуває чинності в ті періоди, починаючи з 1 січня 2021 року або
після цієї дати, при цьому у Вас можуть запитати порівняльну інформацію. Допускається
застосування до цієї дати за умови, що організація також застосовує МСФЗ (IFRS) 9 і МСФЗ
(IFRS) 15 на дату першого застосування МСФЗ (IFRS) 17 або до неї. Очікується, що
застосування даного стандарту не вплине на фінансову звітність Товариства, оскільки
діяльність Товариства не входить до сфери його дії.
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Поправки до стандартів МСФО (IAS) 1 "Подання фінансової звітності» і МСФЗ (IAS)
8 «Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки» набувають чинності з
01.01.2020р.
Область зміни: визначення «суттєвості».
Поправки до МСФЗ (IAS) 1 і МСФЗ (IAS) 8:
- уніфікують визначення поняття «суттєвості» в різних стандартах МСФЗ і Концептуальних
засадах фінансової звітності;
- додають пояснення до визначення суттєвості;
- включають керівництво про несуттєву інформацію в МСФЗ (IAS) 1.
Після внесення поправок визначення «суттєвості» виглядає наступним чином:
«Інформація вважається суттєвою, якщо можна було б розумно очікувати вплив її
відсутності, спотворення або труднощів її розуміння на рішення, які основні користувачі
фінансової звітності загального призначення приймають на підставі такої фінансової звітності.
Організація оцінює суттєвість в контексті фінансової звітності в цілому.
Поправки до стандартів МСФО (IAS) 1 "Подання фінансової звітності» і МСФЗ (IAS) 8
"Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки" набувають чинності для річних
звітних періодів, що починаються з 01 січня 2020 року. Дострокове застосування дозволено.
Дані поправки суттєво не вплинуть на фінансову звітність Товариства.
Поправки до стандарту МСФЗ (IFRS) 3 «Об'єднання бізнесу» набувають чинності з
01.01.2020 р.
Область зміни: визначення «бізнесу».
Відповідно до поправки, бізнес - це інтегрована сукупність видів діяльності та активів,
здійснення яких і керування якими здатне привести до надання товарів або послуг покупцям,
генерування інвестиційного доходу (такого як дивіденди або відсотки) або генерування інших
доходів від звичайної діяльності. Бізнес складається з вкладів і процесів, що застосовуються до
таких вкладах, які можуть сприяти створенню віддачі:
 Вклад - будь-який економічний ресурс, який створює віддачу або може сприяти
створенню віддачі в результаті застосування до нього одного або більше процесів.
Серед прикладів можна назвати необоротні активи (включаючи нематеріальні
активи або права використовувати необоротні активи), інтелектуальну власність,
можливість отримати доступ до необхідних матеріалів або прав, а також
працівників.
 Процес - будь-яка система, стандарт, протокол, угода або правило, яке при
застосуванні до вкладу або вкладами створює віддачу або може сприяти створенню
віддачі. Серед прикладів можна назвати процеси стратегічного управління,
операційні процеси і процеси з управління ресурсами. Ці процеси, як правило,
документуються, але і інтелектуальний потенціал організованою робочої сили, що
має необхідні навички і досвід і виконує вимоги правил і угод, може забезпечити
необхідні процеси, які можуть бути застосовані до вкладів з метою створення
віддачі.
 Віддача - результат вкладів і застосованих до таких вкладів процесів, які надають
товари або послуги покупцям, генерують інвестиційний дохід (такий як дивіденди
або відсотки) або генерують інший дохід від звичайної діяльності.
В результаті поправок більше не потрібно оцінювати, чи здатні учасники ринку замінити
відсутні елементи або інтегрувати придбану діяльність і активи. Організація може застосувати
«тест на концентрацію», який, у разі його проходження, виключає необхідність подальшої
оцінки. Відповідно до цього факультативного тесту, якщо практично вся справедлива вартість
придбаних валових активів сконцентрована в єдиному активі (або в групі аналогічних активів),
придбані активи не будуть представляти «бізнес». Організація повинна застосовувати дані
поправки щодо об'єднань бізнесів, для яких дата придбання збігається з початком або настає
після початку першого річного звітного періоду, починаючі 1 січня 2020 року або після цієї
дати, і щодо придбання активів, які відбуваються на дату початку такого періоду або після неї.
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Дострокове застосування дозволено. Дані поправки суттєво не вплинуть на фінансову
звітність Товариства.
Концептуальні основи фінансової звітності з 01.01.2020 р.
Буде введено концепцію діяльності керівництва в інтересах власників і уточнено
інформацію, що виникає в зв'язку з цим. Повернено концепцію обачності, яка підтримує
нейтральність інформації і тому описує обачність як «обережність при винесенні суджень в
умовах невизначеності». Невизначеність оцінки є фактором, який може вплинути на достовірне
надання інформації.
Суб’єкт, що звітує - це організація, яка за власною ініціативою складає або зобов'язана
складати фінансову звітність і не обов'язково є юридичною особою.
Актив - існуючий економічний ресурс, контрольований організацією в результаті минулих
подій. Економічний ресурс - це право, яке може принести економічні вигоди.
Зобов'язання - існуючий обов'язок організації передавати економічний ресурс в результаті
минулих подій. Зобов'язання - це обов'язкова відповідальність, якої у організації відсутня
практична можливість уникнути.
Визнання - це процес фіксації для включення в звіт про фінансовий стан або в звіт (и) про
фінансові результати статті, яка відповідає визначенню активу, зобов'язання, капіталу, доходів
або витрат.
Припинення визнання - це виключення повністю або частково визнаної активу або
зобов'язання зі звіту про фінансовий стан організації.
Введено дві категорії методів оцінки:
1. Оцінка на основі історичної (первісної) вартості.
Показники історичної вартості надають інформацію про об'єкти обліку, яка формується на
основі історичної (первісної) суми операції або події.
2. Оцінка на основі поточної (переоціненої) вартості.
Показники поточної вартості надають грошову інформацію про об'єкти обліку, оновлену
для відображення поточних умов на дату оцінки. Методи оцінки цієї категорії можуть включати
справедливу вартість, цінність використання, вартість виконання і поточну вартість.
Буде введено термін «звіт (и) про фінансові результати» для позначення Звіту про прибутки
і збитки разом зі Звітом про ІСД. Звіт про прибутки та збитки є основним джерелом інформації
про фінансові результати компанії. За замовчуванням всі доходи і витрати повинні бути
відповідним чином класифіковані і включені в звіт про прибутки і збитки.
Наразі управлінський персонал вивчає та оцінює можливий вплив змін у Концептуальних
основах на фінансову звітність Товариства.
6.2. Зміни в МСФЗ для річної фінансової звітності 2019 року:
МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» набув чинності з 01.01.2019 р.
МСФЗ (IFRS) 16 був випущений в січні 2016 року і замінює собою МСФЗ (IAS) 17
«Оренда», Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 4 «Визначення наявності в угоді ознак оренди»,
Роз'яснення ПКР (SIC) 15 «Операційна оренда - стимули» і Роз'яснення ПКР (SIC) 27
«Визначення сутності операцій, які мають юридичну форму оренди».
МСФЗ (IFRS) 16 встановлює принципи визнання, оцінки, подання та розкриття інформації
про оренду і вимагає, щоб орендарі відображали всі договори оренди з використанням єдиної
моделі обліку в балансі, аналогічно порядку обліку, передбаченому в МСФЗ (IAS) 17 для
фінансової оренди.
Стандарт передбачає два звільнення від визнання для орендарів - щодо оренди активів з
низькою вартістю (наприклад, персональних комп'ютерів) і короткострокової оренди (оренди з
терміном не більше 12 місяців). На дату початку оренди орендар буде визнавати зобов'язання
щодо орендних платежів (зобов'язання з оренди), а також актив, який представляє право
користування базовим активом протягом терміну оренди (актив у формі права користування).
Орендарі будуть зобов'язані визнавати витрати на відсотки за зобов'язанням по оренді окремо
від витрат по амортизації актив у формі права користування. Орендарі також повинні будуть
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переоцінювати зобов'язання по оренді при настанні певної події (наприклад, зміну термінів
оренди, зміні майбутніх орендних платежів в результаті зміни індексу або ставки, що
використовуються для визначення таких платежів).
У більшості випадків орендар буде враховувати суми переоцінки зобов'язання по оренді в
якості коригування активу в формі права користування. Порядок обліку для орендодавця
відповідно до МСФЗ (IFRS) 16 практично не змінюється в порівнянні з діючими в даний
момент вимог МСФЗ (IAS) 17. Орендодавці будуть продовжувати класифікувати оренду,
використовуючи ті ж принципи класифікації, що і в МСФЗ (IAS) 17, виділяючи при цьому два
види оренди: операційну і фінансову. Крім цього, МСФЗ (IFRS) 16 вимагає від орендодавців і
орендарів розкриття більшого обсягу інформації в порівнянні з МСФЗ (IAS) 17.
Допускається застосування до 01.01.2019, але не раніше дати застосування організацією
МСФЗ (IFRS) 15. Орендар має право застосовувати даний стандарт з використанням
ретроспективного підходу або модифікованого ретроспективного підходу. Перехідні положення
стандарту передбачають певні звільнення.
Застосування МСФЗ 16 «Оренда» суттєво не вплинуло на фінансову звітність Товариства,
оскільки його основна діяльність не пов’язана зі сферою дії цього стандарту.
Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 23 «Невизначеність щодо правил обчислення податку на
прибуток»
Роз'яснення розглядає порядок обліку податку на прибуток, коли існує невизначеність
податкових трактувань, що впливає на застосування МСФЗ (IAS) 12. Роз'яснення не
застосовується до податків або зборів, які не належать до сфери застосування МСФЗ (IAS) 12, а
також не містить особливих вимог , що стосуються відсотків і штрафів, пов'язаних з
невизначеними податковими трактуваннями. Зокрема, роз'яснення розглядає наступні питання:
- розглядає організація невизначені податкові трактування окремо;
- допущення, які організація робить щодо перевірки податкових трактувань податковими
органами;
- як організація визначає оподатковуваний прибуток (податковий збиток), податкову базу,
невикористані податкові збитки, невикористані
податкові пільги і ставки податку;
- як організація розглядає зміни фактів і обставин.
Організація повинна вирішити, чи розглядати кожну невизначену податкову трактування
окремо або разом з однією або декількома іншими невизначеними податковими трактуваннями.
Необхідно використовувати підхід, який дозволить з більшою точністю передбачити результат
дозволу невизначеності. Роз'яснення вступило в силу для річних періодів, що починаються 1
січня 2019 року або після цієї дати. Допускаються певні звільнення при переході.
Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 23 «Невизначеність щодо правил обчислення податку на
прибуток» не мали значного впливу на фінансову звітність Товариства.
Поправка до МСБО 12 «Податки на прибуток» набув чинності з 01.01.2019 р.
57А. Організація повинна визнати наслідки з податку на прибуток, пов'язані з дивідендами,
як вони визначені в МСФЗ 9, коли вона визнає зобов'язання сплатити дивіденди. Наслідки з
податку на прибуток щодо дивідендів пов'язані більш безпосередньо з минулими операціями чи
подіями, які генерували розподіл прибутку, ніж з розподілами на користь власників. Тому
організації слід визнавати наслідки з податку на прибуток щодо дивідендів у складі прибутків
або збитків, іншого сукупного доходу або в капіталі відповідно до того, де організація спочатку
визнала такі минулі операції або події. Поправка до МСБО 12 «Податки на прибуток» не мала
значного впливу на фінансову звітність Товариства.
МСБО 23 «Витрати на позики» набув чинності з 01.01.2019 р.
14. Тією мірою, в якій організація запозичує кошти на спільні цілі і використовує їх для
отримання кваліфікованого активу, організація повинна визначити суму витрат за
запозиченнями, дозволену для капіталізації, шляхом множення ставки капіталізації на суму
витрат на даний актив. Ставка капіталізації визначається як середньозважене значення витрат за
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запозиченнями стосовно всіх позик організації, що залишаються непогашеними протягом
періоду. Однак організація повинна виключити з даного розрахунку суму витрат за
запозиченнями стосовно позик, отриманих спеціально для придбання кваліфікованого активу,
до завершення практично всіх робіт, необхідних для підготовки цього активу до використання
за призначенням або продажу. Сума витрат за запозиченнями, яку організація капіталізує
протягом періоду, не повинна перевищувати суму витрат за запозиченнями, понесених
протягом цього періоду. МСБО 23 «Витрати на позики» не мав значного впливу на фінансову
звітність Товариства.
Поправка до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» набула чинності з 01.01.2019 р.
Поправка дозволяє застосовувати модель амортизованої вартості до фінансових
інструментів, які мають опцію дострокового погашення, незалежно від того, що при
достроковому погашенні може виникнути компенсація (як позитивна, так і негативна). Наразі
Поправка до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» не мала значного впливу на фінансову звітність
Товариства.
Поправка до МСБО 19 «Виплати працівникам» набула чинності щодо змін програми, її
скорочення або повного погашення зобов'язань за програмою, що сталися на дату або після
початку першого річного звітного періоду, що розпочався 01.01.2019 р.
Поправки до МСБО 19 «Виплати працівникам» стосуються порядку обліку компаніями
пенсійних програм з визначеною виплатою. Якщо до програми вносяться зміни (програма
скорочується або по ній відбувається розрахунок), МСБО 19 вимагає від компанії переоцінки її
чистих активів або зобов'язань за встановленими виплатами. Поправки вимагають від компанії
використовувати нові припущення, використані при проведенні переоцінки, щоб визначити
вартість послуг поточного періоду і чистий відсоток на залишок звітного періоду після зміни
програми з визначеною виплатою. Наразі Поправка до МСБО 19 «Виплати працівникам» не
мала значного впливу на фінансову звітність Товариства.
Інші поправки та зміни
Застосування цих поправок не мали значного впливу на фінансову звітність Товариства.
Поправка до МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу», пов'язані з вступом в силу МСФЗ 16 «Оренда»
набула чинності з 01.01.2019 р.
Якщо об'єкт придбання - орендар, то набувач визнає у своєму звіті про фінансовий стан
активи в формі права користування та зобов'язання по оренді. Винятки: якщо термін оренди
закінчується через 12 місяців з дати придбання або орендується базовий актив з низькою
вартістю (як описано в пунктах B3-B8 МСФЗ 16) (п. 28A МСФЗ (IFRS) 3).
При цьому набувач повинен оцінювати зобов'язання з оренди з поступовим зниженням
вартості решти орендних платежів, як якщо б придбаний договір оренди був новим договором
оренди на дату придбання. Набувач повинен оцінювати актив у формі права користування в тій
же сумі, що і зобов'язання з оренди, скоригованої для відображення сприятливих або
несприятливих умов оренди в порівнянні з ринковими умовами (п. 28B МСФЗ 3).
Якщо об'єкт придбання є орендодавцем, який здає в операційну оренду будівлю або патент,
то при оцінці справедливої вартості цих активів на дату придбання покупець повинен взяти до
уваги умови орендного договору. Однак якщо умови операційної оренди є сприятливими або
несприятливими в порівнянні з ринковими умовами, то набувач не визнає окремий актив або
зобов'язання (п. B42 МСФЗ 3).
Поправка до МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу», пов'язані з вступом в силу МСФЗ 16 «Оренда»
набула чинності з 01.01.2019 р.
Якщо об'єкт придбання - орендар, то набувач визнає у своєму звіті про фінансовий стан
активи в формі права користування та зобов'язання по оренді. Винятки: якщо термін оренди
закінчується через 12 місяців з дати придбання або орендується базовий актив з низькою
вартістю (як описано в пунктах B3-B8 МСФЗ 16) (п. 28A МСФЗ (IFRS) 3).
При цьому набувач повинен оцінювати зобов'язання з оренди з поступовим зниженням
вартості решти орендних платежів, як якщо б придбаний договір оренди був новим договором
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оренди на дату придбання. Набувач повинен оцінювати актив у формі права користування в тій
же сумі, що і зобов'язання з оренди, скоригованої для відображення сприятливих або
несприятливих умов оренди в порівнянні з ринковими умовами (п. 28B МСФЗ 3).
Якщо об'єкт придбання є орендодавцем, який здає в операційну оренду будівлю або патент,
то при оцінці справедливої вартості цих активів на дату придбання покупець повинен взяти до
уваги умови орендного договору. Однак якщо умови операційної оренди є сприятливими або
несприятливими в порівнянні з ринковими умовами, то набувач не визнає окремий актив або
зобов'язання (п. B42 МСФЗ 3).
Поправки до МСБО 16 «Основні засоби», пов'язані з вступом в силу МСФЗ 16 «Оренда»
набули чинності з 01.01.2019 р.
Первісна вартість об'єкта основних засобів може включати витрати, понесені у зв'язку з
орендою активів, які використовуються для будівництва, добудови, часткового заміщення або
обслуговування об'єкта основних засобів, наприклад, амортизацію активів в формі права
користування. Таким чином, витрати по оренді можна впевнено включати до первісної вартості
основного засобу.
Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності», пов'язані з вступом в силу МСФЗ 16
«Оренда» набули чинності з 01.01.2019 р.
Поправки до МСБО 1 вимагають розкривати інформацію про винесених судженнях з
питань про те, в який момент часу практично всі значні ризики і вигоди, пов'язані з правом
власності на фінансові активи і активи в рамках оренди, передаються іншим організаціям.
Поправки до МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ», пов'язані з вступом в силу МСФЗ 16
«Оренда» набувли чинності з 01.01.2019 р.
Компанії можуть застосовувати до активів у формі прав оренди справедливу вартість у
своєму звіті про фінансовий стан за МСФЗ на початок періоду як умовну доцільну собівартість.
Поправки до МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації», пов'язані з
вступом в силу МСФЗ 16 «Оренда» набули чинності з 01.01.2019 р.
Розкриття справедливої вартості не вимагається для зобов’язань за орендою.
При розкриття кількісної інформації про ризик ліквідності мають розкриватися суми за
контрактами, розкриті в аналізах за строками погашення, наприклад недисконтовані грошові
потоки за контрактами (валові орендні зобов’язання ).
Поправки до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», пов'язані з вступом в силу МСФЗ 16
«Оренда» набули чинності з 01.01.2019 р.
Розкриття справедливої вартості не вимагається для зобов’язань за орендою.
При розкриття кількісної інформації про ризик ліквідності мають розкриватися суми за
контрактами, розкриті в аналізах за строками погашення, наприклад недисконтовані грошові
потоки за контрактами (валові орендні зобов’язання ).
Поправки до МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості», пов'язані з вступом в силу МСФЗ
16 «Оренда» набули чинності з 01.01.2019 р.
Вимоги щодо оцінки та розкриття інформації, викладені у МСФЗ 13, не застосовуються до
операцій оренди, що обліковуються відповідно до МСФЗ 16 Оренда
Поправки до МСФЗ 15 «Виручка по контрактах з клієнтами», пов'язані з вступом в силу
МСФЗ 16 «Оренда» набули чинності з 01.01.2019 р.
Зі сфери дії МСФЗ 15 виключено договори оренди, що підпадають під МСФЗ 16. До витрат,
пов'язаних безпосередньо з договором (або конкретним очікуваним договором), можуть
включатися, наприклад, витрати на амортизацію активів з права користування, що
використовуються при виконанні договору. Спеціальні вимоги до обліку зобов'язань або прав
викупу активу (форвард або опціон кол).
Поправки до МСБО 2 «Запаси», пов'язані з вступом в силу МСФЗ 16 «Оренда» набули
чинності з 01.01.2019 р.
До постійних виробничих накладних витрат, які є непрямими витратами на виробництво,
які
залишаються порівняно незмінними незалежно від обсягу виробництва, може відноситися
також і амортизація активів з права користування, що застосовуються у виробничому процесі.
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Поправки до МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів», пов'язані з вступом в силу МСФЗ 16
«Оренда» набули чинності з 01.01.2019 р.
До грошових потоків від фінансової діяльності відносяться грошові потоки від будь-якої
оренди, а не тільки від фінансової. Прикладом негрошових операцій можуть бути операції будьякої оренди, а не тільки фінансової.
Поправки до МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів», пов'язані з вступом в силу МСФЗ 16
«Оренда» набули чинності з 01.01.2019 р.
Орендні зобов’язання відносяться до монетарних статей. Активи у формі права оренди –
немонетарні статті.
Поправки до МСБО 23 «Витрати на позики», пов'язані з вступом в силу МСФЗ 16
«Оренда» набули чинності з 01.01.2019 р.
Витрати на позики можуть включати відсотки, пов’язані з орендою, зобов’язання, визнані
згідно з МСФЗ 16 «Оренда»
Поправки до МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи», пов'язані з
вступом в силу МСФЗ 16 «Оренда» набули чинності з 01.01.2019 р.
Сферу дії МСБО 37 поширено на будь-яку оренду, яка стає обтяжливою до дати початку
оренди, як визначено в МСФЗ 16МСБО 37 також застосовується до короткострокової оренди та
оренди, за якою базовий актив є малоцінним і обліковується відповідно до параграфа 6 МСФЗ
16 і яка стала обтяжливою.
Поправки до МСБО 38 «Нематеріальні активи», пов'язані з вступом в силу МСФЗ 16
«Оренда» набули чинності з 01.01.2019 р.
Зі сфери дії стандарту виключено оренду нематеріальних активів, що обліковуються
відповідно до МСФЗ 16 "Оренда". При цьому права, які має орендар на такі об’єкти, як
кінофільми, відеозаписи, вистави, рукописи, патенти та авторські права, належать до сфери
застосування МСБО 38 і виключені зі сфери застосування МСФЗ 16.
Поправки до МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість», пов'язані з вступом в силу МСФЗ 16
«Оренда» набули чинності з 01.01.2019 р.
Змінено визначення інвестиційної нерухомості, до якої може бути включено нерухомість,
утримувану орендарем як актив з права користування (критерії не змінено).
Змінено визначення нерухомості, займаної власником, до якої може бути включено
нерухомість, утримувану орендарем як актив з права користування (критерії не змінено).
До нерухомості, зайнятої власником, яку утримує орендар як актив з права користування,
застосовується МСБО 16. Прикладом інвестиційної нерухомості може бути пов'язаний з
будівлею актив з права користування. Інвестиційна нерухомість, утримувана орендарем як
актив з права користування, визнається відповідно до МСФЗ 16.
Інвестиційну нерухомість, утримувану орендарем як актив з права користування, оцінюють
при первісному визнанні за її собівартістю відповідно до МСФЗ 16.
Якщо орендар використовує модель справедливої вартості для оцінки інвестиційної
нерухомості, яка утримується як актив з права користування, то він оцінює за справедливою
вартістю актив з права користування, а не базову нерухомість.
МСФЗ 16 визначає основу для первісного визнання собівартості інвестиційної нерухомості,
утримуваної орендарем як актив з права користування. Параграф 33 вимагає за необхідності
переоцінювати інвестиційну нерухомість, утримувану орендарем як актив з права
користування, до справедливої вартості, якщо суб’єкт господарювання вибирає модель
справедливої вартості. Якщо орендні платежі здійснюються за ринковими ставками,
справедлива вартість інвестиційної нерухомості, утримуваної орендарем як актив з права
користування, на момент придбання за вирахуванням усіх очікуваних орендних платежів (у
тому числі й тих, що пов’язані з визнаними зобов’язаннями за орендою), має дорівнювати
нулю. Отже, переоцінка активу з права користування, що його згідно з МСФЗ 16 первісно
оцінювали за собівартістю, до його справедливої вартості згідно з параграфом 33 (з
урахуванням вимог, викладених в параграфі 50) не повинна вести до виникнення будь-яких
прибутків чи збитків, за умови, що оцінка справедливої вартості не здійснюється в інший
проміжок часу. Це може статися, якщо рішення про запровадження моделі справедливої
вартості ухвалюється після первісного визнання.
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Визначаючи балансову вартість інвестиційної нерухомості за моделлю справедливої
вартості, суб’єкт господарювання уникає подвійного врахування активів або зобов’язань, що
визнаються як окремі активи або зобов’язання. Наприклад, справедлива вартість інвестиційної
нерухомості, утримуваної орендарем як актив з права користування, відображає очікувані
грошові потоки (у тому числі змінні орендні платежі, які, за очікуванням, будуть сплачені).
Якщо суб’єкт господарювання визначає, що справедлива вартість інвестиційної
нерухомості (іншої ніж інвестиційна нерухомість, що будується), не піддається достовірній
оцінці на постійній основі, цей суб’єкт господарювання повинен оцінювати таку інвестиційну
нерухомість, застосовуючи модель собівартості відповідно до МСБО 16 для інвестиційної
нерухомості, якою володіють, або відповідно до МСФЗ 16 для інвестиційної нерухомості,
утримуваної орендарем як актив з права користування. Слід припускати, що ліквідаційна
вартість інвестиційної нерухомості дорівнює нулю. Суб’єкт господарювання продовжує
застосовувати МСБО 16 або МСФЗ 16 до моменту вибуття інвестиційної нерухомості.
Уточнено порядок первісного визнання інвестиційної нерухомості, що обліковується за
моделлю собівартості. При первісному визнанні суб’єкт господарювання, який вибирає модель
собівартості, оцінює інвестиційну нерухомість:
a) відповідно до МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена
діяльність», якщо вона відповідає критеріям утримуваної для продажу (або включена у
ліквідаційну групу, яка класифікована як утримувана для продажу);
б) відповідно до МСФЗ 16, якщо вона утримувана орендарем як актив з права користування
і не утримується для продажу відповідно до МСФЗ 5; та
в) відповідно до вимог МСБО 16 щодо моделі собівартості в усіх інших випадках.
У випадку переведення з інвестиційної нерухомості, облікованої за справедливою вартістю,
до нерухомості, зайнятої власником, або до запасів, собівартість нерухомості для подальшого
обліку за МСБО 16, МСФЗ 16 або МСБО 2 має бути її справедливою вартістю на дату зміни у
використанні.
Якщо нерухомість, зайнята власником, стає інвестиційною нерухомістю, що
відображатиметься за справедливою вартістю, суб’єктові господарювання слід застосовувати
МСБО 16 для власної нерухомості та МСФЗ 16 для нерухомості, утримуваної орендарем як
актив з права користування, до дати зміни у використанні. Суб’єкт господарювання повинен
розглядати будь-яку різницю на цю дату між балансовою вартістю нерухомості згідно з МСБО
16 або МСФЗ 16 та її справедливою вартістю так само, як і при переоцінці згідно з МСБО 16.
До дати, коли нерухомість, зайнята власником, стає інвестиційною нерухомістю, що
відображається за справедливою вартістю, суб’єкт господарювання продовжує амортизувати
нерухомість (або актив з права користування) і визнавати будь-які збитки від зменшення
корисності, що відбулися.
Орендар, що утримує інвестиційну нерухомість як актив з права користування, розкриває,
як орендар, інформацію якої вимагає МСФЗ 16, та розкриває, як орендодавець інформацію, якої
вимагає МСФЗ 16, про будь-які укладені ним операційні оренди.
Суб’єкт господарювання, який застосовує МСФЗ 16 та спричинені ним відповідні зміни до
МСБО 40 уперше, застосовує до своєї інвестиційної нерухомості, утримуваної як актив з права
користування, перехідні положення, викладені в Додатку В МСФЗ 16.
Поправки до МСБО 41 «Сільське господарство», пов'язані з вступом в силу МСФЗ 16
«Оренда» набули чинності з 01.01.2019 р.
Зі сфери дії стандарту виключено активи з права користування, що виникають внаслідок
оренди землі, пов’язаної з сільськогосподарською діяльністю.
Поправка до МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані підприємства і спільні підприємства»
набула чинності з 01.01.2019 р.
14A. Організація застосовує МСФЗ 9 також до інших фінансових інструментів в
асоційованому або спільному підприємстві, до яких не застосовується метод участі в капіталі.
До них відносяться довгострокові вкладення, які, по суті, складають частину чистих інвестицій
організації в асоційовану компанію або спільне підприємство.
Виключено п.41. Організація відповідно до внесених змін більше не застосовує вимоги
МСФЗ 9 щодо зменшення корисності утримуваних нею інших форм участі в асоційованому або
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спільному підприємстві, які потрапляють в сферу застосування МСФЗ 9 і не є частиною чистих
інвестицій.
Поправка до МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу» набула чинності щодо угод, в рамках яких
компанія отримує спільний контроль і дата яких збігається або настає після початку першого
річного звітного періоду, починається 1 січня 2019 року або після цієї дати.
42A. Якщо сторона угоди про спільне підприємство (як цей термін визначено в МСФЗ 11
"Спільна діяльність") отримує контроль над бізнесом, який є спільною операцією (як цей термін
визначено в МСФЗ 11), і при цьому мала права на активи і несла відповідальність за
зобов'язаннями, пов'язаними з цією спільною операцією, безпосередньо до дати придбання, то
дана угода є об'єднанням бізнесів, які здійснюються поетапно. Отже, набувач повинен
застосовувати вимоги щодо об'єднання бізнесів, здійснюваного поетапно, включаючи
переоцінку часток участі в спільних операціях, що були раніше, у спосіб, передбачений в пункті
42. При цьому набувач повинен переоцінити всю наявну раніше частку участі в спільних
операціях.
Поправка до МСФЗ 11 «Спільна діяльність» набула чинності щодо угод, в рамках яких
компанія отримує спільний контроль і дата яких збігається або настає після початку першого
річного звітного періоду, починається 1 січня 2019 року або після цієї дати.
B33CA Сторона, яка є учасником спільних операцій, але не має спільного контролю, може
отримати спільний контроль над спільними операціями, діяльність в рамках яких є бізнес, як
цей термін визначено в МСФЗ 3. У таких випадках частки участі в даної спільної операції, що
були раніше, не переоцінюються.

7. Рекласифікації у фінансовій звітності за звітний рік порівняно з
фінансовою звітністю попереднього року та виправлення помилок
Рекласифікації у фінансовій звітності за звітний рік порівняно з фінансовою звітністю
попереднього року не здійснювалися.
Виправлення помилок попередніх періодів не здійснювалося.

8. Розкриття інформації, що підтверджує статті, подані у звітності
8.1. Дохід від реалізації
Станом на 31 грудня
Винагорода Адміністратора
Всього доходи від реалізації

8.2. Інші доходи, інші витрати
Станом на 31 грудня
Інші доходи
Відсотки за депозитами
Дохід від продажу фінансових інвестицій
Всього
Інші витрати
Інші операційні витрати
Інші витрати (собівартість фінансових інвестицій)
Всього
8.3. Адміністративні витрати
Станом на 31 грудня
Витрати на персонал
Інші
Всього адміністративних витрат

2019
480
480

(тис. грн.)
2018
439
439

2019

2018

16
1100
1116

22
0
22

0
1000
1000

0
0
0

2019
429
201
630

2018
342
194
536
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8.4. Податок 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. Податкові ставки і
податкове законодавство, застосовані для розрахунку даної суми, – це чинні або фактично
прийняті на звітну дату ставки і закони.
Відстрочені податки відображають чистий податковий ефект від тимчасових різниць між
балансовою вартістю активів і зобов'язань для цілей фінансової звітності і для цілей
оподаткування.
Відстрочені податкові зобов’язання визнаються за всіма тимчасовими податковими
різницями.
Відстрочені активи з податку на прибуток визнаються за всіма від’ємними тимчасовими
різницями, невикористаними податковими пільгами і невикористаними податковими збитками
у тому розмірі, в якому існує значна вірогідність того, що існуватиме прибуток до
оподаткування, проти якого можуть бути зараховані тимчасові різниці, що віднімаються,
невикористані податкові пільги та невикористані податкові збитки.
Балансова вартість відстроченого податкового активу переглядається на кожну звітну дату і
зменшується, якщо ймовірність того, що матиме місце достатній оподаткований прибуток, який
дозволить використати всю або частину відкладених податкових активів, мала.
За підсумками 2018 року Товариство отримало збиток у розмірі 75 тис. грн. та, відповідно
до чинного Податкового кодексу України, прийняло рішення про застосування коригувань
фінансового результату до оподаткування на різниці, прописані в податковому законодавстві.
Таким чином, в податковій звітності збиток в розмірі 75 тис. грн. був збільшений на різниці на
суму 440 тис. грн., що в результаті дає податковий збиток в розмірі 515 тис. грн. Керуючись
принципом обачності при складанні фінансової звітності за звітний 2018 рік Товариство не
нарахувало відстрочені податкові активи, оскільки згідно стандарту відстрочений податковий
актив слід визнавати для перенесення на наступні періоди невикористаних податкових збитків
за умови, якщо є ймовірною наявність майбутнього оподаткованого прибутку, за рахунок якого
можна використати невикористані податкові збитки.
За підсумками звітного року Товариство отримало збиток у розмірі 34 тис. грн. та,
відповідно до чинного Податкового кодексу України, прийняло рішення про застосування
коригувань фінансового результату до оподаткування на різниці, прописані в податковому
законодавстві. Таким чином, в податковій звітності збиток в розмірі 34 тис. грн. був збільшений
на різниці на суму 415 тис. грн., що в результаті дає податковий збиток в розмірі 449 тис. грн.
Керуючись принципом обачності при складанні фінансової звітності за звітний 2019 рік
Товариство не нарахувало відстрочені податкові активи, оскільки згідно стандарту
відстрочений податковий актив слід визнавати для перенесення на наступні періоди
невикористаних податкових збитків за умови, якщо є ймовірною наявність майбутнього
оподаткованого прибутку, за рахунок якого можна використати невикористані податкові
збитки.
8.5. Нематеріальні активи
За історичною вартістю
Чиста балансова вартість
31 грудня 2019 року
31 грудня 2018 року

Нематеріальні
активи
30
30

Незавершене
будівництво

(тис. грн.)
Всього

30
30
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8.6. Основні засоби
За історичною вартістю

Будівлі

31 грудня 2018 року

Машини та Транспорт
обладнання
43

(тис. грн.)
Меблі та
Всього
приладдя
43

Надходження
Вибуття
31 грудня 2019 року

145

145

Накопичена амортизація
31 грудня 2018 року

102

102

31 грудня 2019 року

117

117

Чиста балансова вартість
31 грудня 2018 року

43

43

31 грудня 2019 року

28

28

8.7. Поточні фінансові інвестиції

ІСІ ПІФ «Аполло» НВЗТ ПрАТ «КУА
«НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ»
ІСІ ПІФ «Резервна нерухомість» НВЗТ ПрАТ
«КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ»
ТОВ «МФП ТУР ДЕ ФІНАНС»
Всього:

(тис. грн.)
Частка, 31 грудня
%
2018
1000

Частка,
%
-

31 грудня
2019
0

-

2340

-

2340

3,902

5820
8160

3,902

5820
9160

8.8. Торговельна та інша дебіторська заборгованість

Торговельна дебіторська заборгованість
Інша поточна дебіторська заборгованість

31 грудня 2019
42
1 100

(тис. грн.)
31 грудня 2018
38
-

Дисконтування довгострокової дебіторської заборгованості Товариства проводиться згідно
стандартам МСФЗ. Наразі вся дебіторська заборгованість носить короткостроковий характер.
8.9. Грошові кошти
Каса та рахунки в банках, в грн.
Банківські депозити, в грн.
Всього:

31 грудня 2019р.
49
45
94

(тис. грн.)
31 грудня 2018р.
13
175
188

8.10. Статутний капітал
Станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року зареєстрований статутний капітал
Товариства не змінювався та складав 5000 тис. грн.
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8.11. Резервний капітал
Резервний капітал сформований за рахунок прибутку Товариства та станом на 31 грудня 2019
року складає 210 тис. грн. У 2019 році Товариство отримало збиток 34 тис. грн., тому до
резервного капіталу коштів не направляло.
8.12. Короткострокові забезпечення
31 грудня 2019р.
Резерв відпусток
Всього:

48
48

(тис. грн.)
31 грудня 2018р.
25
25

8.13. Торговельна та інша кредиторська заборгованість

Торговельна кредиторська заборгованість
Заробітна плата та соціальні внески
Розрахунки з бюджетом
Всього кредиторська заборгованість

31 грудня 2019р.
42
14
3
59

(тис. грн.)
31 грудня 2018р.
36
14
3
53

9. Розкриття іншої інформації
9.1. Умовні зобов'язання
9.1.1. Судові позови
Товариство від власного імені і за власний рахунок не являється учасником судових
процесів станом на 31.12.2019р.
9.1.2. 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.
9.1.3. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів
Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної
нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути
реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності Товариства.
Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які
знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступінь повернення дебіторської заборгованості
Товариству визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу. На
думку керівництва Товариства, додатковий резерв під фінансові активи на сьогоднішній день не
потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації.
9.2. Вплив інфляції
МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» слід використовувати за умов, коли
економіка країни є гіперінфляційною. У такому випадку фінансова звітність перед здійсненням
фактичного перерахунку статей фінансової звітності у валюту представлення підлягає
коригуванню з урахуванням інфляції (суми за немонетарними статтями коригуються з
урахуванням рівня інфляції на основі зміни загального індексу цін (однак, лише з дати
придбання до дати балансу); різниці за монетарними і немонетарними статтями, що виникають
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в результаті застосування індексу цін на звітну дату розкривають як окрему складову власного
капіталу).
Враховуючи те, що активи та зобов’язання Товариства, які обліковуються станом на
31.12.2019р., отримані або виникли наприкінці звітного періоду та оцінені за справедливою
вартістю, яка відображає вплив змін конкретних цін на утримувані активи та виражена в
одиницях виміру, які діють наприкінці звітного періоду, а також те, що характеристики
економічного середовища в країні з гіперінфляцією включають не тільки монетарні, але і
психологічні складові, коригування статей фінансової звітності Товариства на індекс інфляції
не проведено. І хоча Керівництво не може передбачити всі тенденції, які можуть впливати на
економіку України, а також те, який вплив (за наявності такого) вони можуть мати на
майбутній фінансовий стан Товариства, воно вважає, що вживає усіх необхідних заходів для
забезпечення стабільної діяльності та розвитку Товариства.
9.3 Розкриття інформації про пов'язані сторони
До пов'язаних сторін або операцій з пов'язаними сторонами належать:

підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають під
контролем, або ж перебувають під спільним контролем разом з Товариством;

асоційовані компанії;

спільні підприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником;

члени провідного управлінського персоналу Товариства;

близькі родичі особи, зазначеної вище;

компанії, що контролюють Товариства, або здійснюють суттєвий вплив, або мають
суттєвий відсоток голосів у Товаристві;

програми виплат по закінченні трудової діяльності працівників Товариства або будьякого іншого суб'єкта господарювання, який є пов'язаною стороною Товариства.
До пов’язаних осіб Товариства належать керівник та учасники. Керівник Товариства –
директор Самойлова А.І.
Операції з пов’язаними особами за звітний період не здійснювались.
9.4. Цілі та політики управління фінансовими ризиками
Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов’язана з 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 ризиків віднесено кредитний ризик,
ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий
ризик та інший ціновий ризик. 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.
9.4.1. Кредитний ризик
Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не
зможе виконати зобов’язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої
сторони. Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та
депозитні рахунки в банках, облігації та дебіторська заборгованість.
Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка
кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка
інша доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові зобов’язання. Товариство
використовує наступні методи управління кредитними ризиками:

ліміти щодо боргових зобов’язань за класами фінансових інструментів;

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

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

ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки дефолту
та неповернення депозитів протягом останніх п’яти років.
Протягом звітного періоду Товариство не мало фінансових активів, які були би прострочені,
та не надавало та не отримувало будь-яких кредитів.
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9.4.2. 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, валютний ризик та відсотковий ризик.
Ринковий ризик виникає у зв’язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції,
відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство наражатиметься на ринкові ризики у зв’язку
з інвестиціями в акції, облігації та інші фінансові інструменти.
Інший ціновий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки
від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що
виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи
спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його
емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими
здійснюються 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.
Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від
фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів.
Для мінімізації та контролю за валютними ризиками Товариство контролює частку активів,
номінованих в іноземній валюті, у загальному обсягу активів. Оцінка валютних ризиків
здійснюється на основі аналізу чутливості.
Визначення порогу чутливості керівництво Товариства здійснювало на основі статистичних
даних НБУ щодо динаміки курсу гривні до іноземних валют, на основі яких була розрахована
історична волатильність курсу, що визначається як стандартне відхилення річної дохідності від
володіння іноземною валютою за період.
Валютні ризики Товариства виникають у зв’язку з володінням фінансовими інструментами,
номінованими в іноземній валюті. Товариство може інвестувати кошти в банківські депозити в
іноземній валюті та може інвестувати в цінні папери, номіновані в доларах США/ євро
(наприклад, державні облігації у доларах США/ єврооблігації України). Товариство визначило,
що обґрунтовано можливим є коливання валютного курсу на ±10,0 відсотків.
Активи номіновані в іноземній валюті станом на 31 грудня 2018р. та 31 грудня 2017р.
відсутні.
Відсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки
від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок.
Керівництво Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме
як на доходи Товариства, так і на справедливу вартість чистих активів.
Керівництво Товариства здійснює моніторинг відсоткових ризиків та контролює їх
максимально припустимий розмір. У разі зростання відсоткових ризиків Товариство має намір
позбуватися боргових фінансових інструментів з фіксованою відсотковою ставкою. Моніторинг
відсоткових ризиків здійснюється шляхом оцінки впливу можливих змін відсоткових ставок на
вартість відсоткових фінансових інструментів.
Активи, які наражаються на відсоткові ризики
Тип активу
Банківські депозити
Всього:
Частка в активах Товариства, %

31 грудня 2019р.
45
45
0,48%

31 грудня 2018р.
175
175
1,85%

Для оцінки можливих коливань відсоткових ставок Товариство використовувало історичну
волатильність відсоткових ставок за строковими депозитами (до 1 року) за останні 5 років за
оприлюдненою інформацією НБУ.
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Товариство визнає, що обгрунтовано можливим є коливання ринкових ставок на

±4

процентних пункти. Проведений аналіз чутливості заснований на припущенні , що всі інші
параметри, зокрема валютн ий курс , зали шатимуться незмінними , і показує можливий вплив

змін и відсоткових ставок н а

4 процентних

пункти на вартість чистих активів Товариства .

Можлива змі на справедливої вартості боргових фінансових інструментів з фіксованою
відсотковою став кою розрахована як різниця між дисконтованими грошовими потоками за

діючою ставкою та дисконтованими грошовими потоками у разі змі ни відсоткової ставки за
кожним фінансовим інструментом.
9.4. З. Ризик ліквід11ості

Ризи к ліквідності
пов'язаних

із

-

ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов'язань,

фінансовим и зобов'язаннями,

що

погашаються

шляхом

поставки

грошових

коштів або іншого фінансового активу.

Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності.
Товариство аналізує терміни платежів, я1<і пов'язан і з дебіторською заборгованістю та інтими
фінансовими активам и, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності .
Інформація щодо недисконтованих платежів за фінансовими зобов'язаннями Товариства в
розрізі строкі в погашення представлена наступним чином :
Рік, що закі11ч1шся 31 груд11я
2019 року

~о І
І\ІІ С JЩЯ

Від 1
Від 3
Від 1
р оку до
мі сsщ11 до м ісиців
р ок і в
3 місиців до l р оку

42

Торговельна та і нша

-

-

-

-

Більше
рокі в

Всього

-

42

5 5

кредиторська заборгованість

Всього

42

Рік, що закінчнвся 31 груд11я
2018 року
Торговельна та інша

кредиторська заборговані сть
Всього

9.5.

~о

1

МІ С ЯЦЯ

Від 3
Від 1
В ід 1
року до
мі сяця до місяці в
р оків
3 мі сяців ДО 1 року

36
36

-

5

-

42

Б іль ш е
5 рокі в

В сього

-

-

-

36

-

-

-
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Управління капіталом

Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей:

•

зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльн і сть так, щоб воно і

надалі забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим
сторонам;

•

забезпечити належн и й прибуток учасни кам товариства завдяк и встановленню цін на
послуги Товариства, що відповідають рівню риз ику.

Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі . При цьому
керівництво аналізує вартість ка п італу та притаманні його складовим ризики. Товариство,
щомісячно розраховує коефіцієнт платоспроможності та абсолютної ліквідності.

9.6.

Події післ я дати Балансу
Між датою складання та затвердження фінансової звітності жодних подій, які б

вплинути

на

показники

фінансової

звітності

та

економічні

рішення

юrли

користувачів,

не

відбувалося .

Д11ректор

Сам ойло ва А.І.

Головний бухгалтер

Тя бут В . В.
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НЕЗАЛЕЖНИЙ ЗВІТ З НАДАННЯ ОБҐРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ
ЩОДО ЗВІТНОСТІ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З АДМІНІСТРУВАННЯ
НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ
«АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО РЕЗЕРВУ»
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року

Керівницт ву т а учасникам

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО
ФОНДУ «АДМІНІСТРАТОР
ПЕНСІЙНОГО РЕЗЕРВУ»

Національній комісії, що здійснює держ авне
регулювання у сфері ринків фінансових
послуг

Звіт складено за результатами виконання завдання ТОВ «УСПІХ-АУДІТ» (номер
реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності – № 3519), на підставі
договору № 03/02-АПФ від 03 лютого 2020 року та у відповідності до:
• Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від
31.12.2017 року № 2258-VIII;
• Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання
впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)» –
(надалі – МСЗНВ 3000).
Інформація про предмет завдання
Предметом завдання є перевірка звітності про здійснення діяльності з адміністрування
недержавних пенсійних фондів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО
РЕЗЕРВУ» (далі – ТОВ «АПФ «АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО РЕЗЕРВУ») за 2018
рік, що складена згідно вимог «Положення про порядок складання, формування та подання
адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного
забезпечення», затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України № 674 від 27.10.2011 р. із змінами, у складі:
• Титульний аркуш звітності про здійснення діяльності з адміністрування недержавних
пенсійних фондів (Додаток 11);
• Звітні дані згідно з формою АПФ-1 "Загальні відомості про адміністратора
недержавного пенсійного фонду" (Додаток 12).
За результатами виконання завдання ми надаємо незалежний висновок, прийнятий для
завдання з надання обґрунтованої впевненості, в тому, що звітність про здійснення діяльності
з адміністрування недержавних пенсійних фондів ТОВ «АПФ «АДМІНІСТРАТОР
ПЕНСІЙНОГО РЕЗЕРВУ» за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, складена у всіх
суттєвих аспектах відповідно до вимог «Положення про порядок складання, формування та
подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного
пенсійного забезпечення», затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України № 674 від 27.10.2011 р. із змінами.
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Застосовні критерії
При проведенні перевірки звітності про здійснення діяльності з адміністрування
недержавних пенсійних фондів використовувалися вимоги чинного законодавства, стандарти,
вимоги нормативних документів Нацкомфінпослуг, зокрема «Положення про порядок
складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності
з недержавного пенсійного забезпечення», затвердженого розпорядженням Державної комісії
з регулювання ринків фінансових послуг України № 674 від 27.10.2011 р. із змінами, а також
внутрішні документи ТОВ «АПФ «АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО РЕЗЕРВУ».
Відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал ТОВ «АПФ «АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО
РЕЗЕРВУ» несе відповідальність за складання звітності про здійснення діяльності з
адміністрування недержавних пенсійних фондів відповідно до «Положення про порядок
складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності
з недержавного пенсійного забезпечення», затвердженого розпорядженням Державної комісії
з регулювання ринків фінансових послуг України № 674 від 27.10.2011 р. із змінами та за
такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб
забезпечити складання звітності про здійснення діяльності з адміністрування недержавних
пенсійних фондів, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора і короткий огляд виконаних робіт
Ми виконали завдання відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання
впевненості (МСЗНВ) 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом
чи оглядом історичної фінансової інформації».
Ми є незалежними по відношенню до ТОВ «АПФ «АДМІНІСТРАТОР
ПЕНСІЙНОГО РЕЗЕРВУ» згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з
міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами,
застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості, а також виконали інші
обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.
Ми застосовуємо Міжнародний стандарт контролю якості 1 та, отже, підтримуємо
вичерпну систему контролю якості, в тому числі підтверджену задокументованими політикою
і процедурами щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів та застосовних
законодавчих і нормативних вимог.
Наша відповідальність полягає в отриманні достатніх належних доказів для
формування висновку, що забезпечує обґрунтовану впевненість в тому, що звітність про
здійснення діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів не містить суттєвих
викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що
звітність про здійснення діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів в цілому
не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту
аудитора, що містить нашу думку.
Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що
виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве
викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або
помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано
очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї
звітності.
Крім того, ми виконуємо наступне:
• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення звітності про здійснення
діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів 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 предмету
завдання, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для
висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
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