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Примітки до консолідованої фінансової звітності за 2017 рік 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«АЛЬТ АНА КАПІТ АЛ» 

І. Інформація про товариство: 

Показники 
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Код за ЄДРПОУ 

Адреса 

Дата реєстрації 

Дата внесення 

останюх змІН до 

установчих 

докуменпв 

Основні види . . 
ДІЯЛЬНОСТІ 

заКВЕД 

Офіційна сторінка в 
. . 
штернеп 

Адреса електронної 

пошти 

Дані 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«АЛЬТ АНА КАПІТАЛ» 

20337279 

04053, м. Київ, провулок Киянівський, будинок 7а 

10.12.1997 року Виконавчим комітетом Донецької 

міської ради 

Нову редакцію Статуту товариства зареєстровано 

30.05.2016 р. №10741050033052091; Лінцова Вєроніка 
Юріївна; Комунальне шдприємство "Солом'янка

Сервіс" 

66.12 - посередництво за договорами по цІНних 

паперах або товарах; 

66.19 - інші допоміжна діяльність у сфері фінансових 

послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення. 

http://www.altana-capital.com/ 

nataliya.ulshina@altana-capital.com 

Вищим органом управління є Загальні збори Товариства. 

Середня кількість працівників товариства протягом звітного періоду - 20. 
Ця звітність затверджена до випуску Наказом Генерального директора 03-ОД від 26.02.2018 
р. 

11. Основа надання інформації. 
Основою надання фінансової звітності є чинні міжнародні стандарти фінансової 

звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумачення, 

розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності . 

Фінансова звітність Товариства беззастережно відповідає всім вимогам діючих 

МСФЗ, що офіційно оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України . 

Нові стандарти, що вперше застосовуються до фінансової звітності за рік, що 

закінчився 31.12.2017 р.: 
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№ Стандарти 

п/п 

1 Поправки до МСБО (IAS) 7 «Звіт про рух грошових КОШТІВ» ЗГІДНО документа 
«Проект перегляду вимог до розкриття інформації» 

2 Поправки до МСБО (IAS) 12 «Податок на прибутою> в частині визнання 
відстрочених податкових активів у відношенні нереалізованих збитків 

3 Поправки до МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших 
компаніях» з циклу щорічних удосконалень МСФЗ 2014-2016 рр. 

Товариство застосовує деякі стандарти, які дозволяється використовувати раніше дати 

набуття чинності, а саме МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», який набуває чинності з 01 січня 
2018 року, Товариство застосовує достроково, скориставшись правом, визначеним п. 7.2.16 
МСФЗ 9, оскільки, на думку Керівництва, положення МСФЗ 9 суттєво впливають на 
фінансову звітність Товариства. 

Нижче наводяться стандарти та роз'яснення, які були випущені, але ще не набули 

чинності на дату випуску фінансової звітності Товариства. Товариство має намір застосувати 

ЦІ стандарти з дати 1х вступу в силу: 

Застосовуються Стандарти 

до річних 

звітів, що 

завершуються 

31 грудня 2018 МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями» 
року «Операції по виплатам на основі акцій (поправки до МСФЗ (IFRS) 2)» 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 4 <<договори страхування» 

Поправки до МСБО (IAS) 40 «Інвестиційна нерухомість» 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування МСБО» та МСБО 
(IAS) 28 «Інвестиції в асоційовані компанії» з циклу щорічних 
удосконалень МСФЗ 2014- 2016 рр. 

31 грудня 2019 МСФЗ (IFRS) 16 <<договори оренди» 
року 

Очікується, що дані стандарти не зроблять суттєвого впливу на фінансову звітність 

Товариства. 

В цій консолідованій звітності дочірніми компаніями є такі об'єкти інвестицій, які 

ПР АТ «АЛЬТ АНА КАПІТ АЛ» контролює, що надає їй можливість керувати значною 

діяльністю, яка здійснює суттєвий вплив на дохід об'єкту інвестицій; несе ризики, пов'язані 

зі зміною доходу від участі в об'єкті інвестицій; має можливість використовувати свої 

повноваження з метою впливу на розмір доходу інвестора. Операції між дочірніми 

компаніями та нереалізовані прибутки повністю виключаються. ПР АТ «АЛЬТ АНА 

КАПІТ АЛ» коригує звітність дочірніх підприємств перед складанням консолідованої 

фінансової звітності для забезпечення єдиної облікової політики, визначеної материнською 

компаюєю. 

Перелік значних інвестицій у дочірні підприємства: 

1. ТОВ «КУА «Альтана Інвестмент Менеджмент» (код за ЄДРПОУ 35093832) - дочірня 

компанія 1, частка участі у статутному капіталі - 99%, та 1 % належить іншій дочірній 
компанії ТОВ «Альтана Асістанс», юридична адреса: 04053, м. Київ, провулок 

Киянівський, 7а, основні види діяльності: управління фондами, недержавне пенсійне 

забезпечення, інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та 

пенсійного забезпечення; 

2. ТОВ «Альтана Асістанс» (код за ЄДРПОУ 34889246) - дочірня компанія 2, частка участі 
у статутному капіталі - 99,83% та 0,17% належить Амітан Олені Анатоліївні, що є 
власником материнської компанії ПРАТ «Альтана Капітал», юридична адреса: 04053 , м . 
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Київ, провулок Киянівський, 7а. , основю види діяльності: консультування з питань 

комерційної діяльності й керування. 

Відповідно до вимог МСФЗ та МСБО, ПР АТ "АЛЬТ АНА КАПІТ АЛ" надає у 

Примітках до консолідованої фінансової звітності за 201 7 рік додаткову інформацію, яка 
необхідна користувачам фінансової звітності для розуміння її фінансового положення та 

результатів діяльності за звітний період. Склад цієї інформації визначається професійним 

судженням керівництва компанії, яке несе відповідальність за складання даної звітності. Ці 

відомості є невід'ємною частиною звітності і відповідають фінансовому стану та діяльності 

компанії. ПР АТ "АЛЬТ АНА КАПІТ АЛ" складає повний комплект своєї консолідованої 

фінансової звітності за 2017 рік у складі: 
Форма № 1 Консолідований Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
Форма № 2 Консолідований Звіт про фінансові результати 
Форма № 3 Консолідований Звіт про рух грошових коштів 
Форма № 4 Консолідований Звіт про власний капітал 
Примітки до консолідованої фінансової звітності, відповідно до вимог МСФЗ. 

Звітність складається станом на 31.12.2017 року. 

Фінансова звітність складається у національній валюп України (гривні), яка є 

функціональною валютою. 

Ступінь округлення - в тисячах гривень. 

Фінансова звітність складається на підставі допущення про безперервність діяльності 

шдприємства. 

Фінансова звітність Товариства достовірно представляє фінансове положення, 

фінансові результати та рух грошових коштів підприємства, виходячи з правдивого 

відображення наслідків здійснених операцій, інших подій та умов у відповідності з 

критеріями визнання активів, зобов'язань, доходів та витрат. 

ІІІ. Економічне середовище, у якому АТ проводить свою діяльність. 

Загальна макроекономічна ситуація в Україні залишається недостатньо сприятливою, 

проте спостерігаються ознаки економічного пожвавлення. В 2017 р. ВВП зріс на 2,1 %, 
прямих іноземних інвестицій залучено на 2,3 млрд. дол. США, українська гривня 

знецінилася на 5,1% по відношенню до долара США. Згідно з оцінками МВФ, в 2018 р. 
прогнозується прискорення економічного зростання до 3,2%. У той же час зберігаються 
девальваційні очікування, пов' язані з погашенням значних зовнішніх державних зобов'язань. 

Український фондовий ринок позитивно відреагував на зміни макроекономічної 

кон'юнктури: індекс УБ в 2017 р. зріс на 71,0%. Проте в цілому обсяг біржових торгів 
скоротився на 14,4% в порівнянні з попереднім роком. Основним фінансовим інструментом є 
державні облігації У країни, з якими укладається 92, 1 % біржових контрактів. Найбільш 
гострою проблемою українських фондових майданчиків залишається низька ліквідність. 

Подальший економічний розвиток України значною мірою залежить від політичних та 

економічних факторів, а також заходів внутрішнього характеру, що вживаються Урядом 

України для підтримки росту та внесення змін до податкової, юридичної та нормативної 

бази. Керівництво не може передбачити всі тенденції, які можуть впливати на галузі 

економіки, а також те, як це може вплинути на майбутній фінансовий стан АТ. Керівництво 

вважає, що вживає всі необхідні заходи для забезпечення стабільності та розвитку бізнесу 

підприємства у сучасних умовах, які склалися у бізнесі та економіці. 

IV. Облік інфляції. 

За рік, що закінчився 31.12.2017 р. кумулятивний приріст інфляції за трирічний період 
склав 83,1 % ((143,3%:100*112,4%:100*113,7%:100)*100-100). Показник кумулятивного 

приросту менше 1 ОО %. Згідно МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції», 
необхідність перераховувати фінансові звіти за цим стандартом є питанням судження. 
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Керівництво Товариства вважає, що кількісний індикатор кумулятивного рівня інфляції за 

трирічний період «1 ОО відсотків і вище» є основним фактором при виявленні гіперінфляції, 

але він не є єдиним, та не повинен розглядитись ізольовано від інших факторів. 

Монетарні статті у звіті про фінансовий стан Товариства не перераховуються, тому 

що вони вже виражені в одиниці виміру на кінець звітного періоду. Оскільки немонетарні 

активи Товариства оцінені за справедливою вартістю на 31.12.2017 р" то вони також не 
підлягають перерахунку. Товариство вважає, що коригування показників звіту про фінансові 

результати та звіту про рух грошових коштів має несуттєвий вплив та фінансова звітність є 

корисною і достовірно відображає результати діяльності і фінансовий стан. 

V. Використання оцінок та припущень. 

При підготовці консолідованої фінансової звітності ПР АТ "АЛЬТ АНА КАПІТ АЛ" 

робить оцінки та припущення, які мають вплив на визначення суми активів та зобов'язань, 

визначення доходів та витрат звітного періоду, розкриття умовних активів та зобов'язань на 

дату підготовки фінансової звітності, rрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, 

розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Фактичні результати 
. . . . 

можуть вщр1знятись вщ таких оцшок. 

Розрахунок справедливої вартості фінансових інструментів здійснюється на основі 

ринкової інформації, що є відкритою та на основі методик оцінки . Однак, для інтерпретації 

ринкової інформації з метою розрахунку справедливої вартості необхідне професійне 

судження. Справедлива вартість фінансових інструментів, які не котируються на активних 

ринках, розраховується з використанням методів оцінки. Крім цього, ринкові котирування 

можуть бути застарілими, відображати вимушені кризові постачання, чи відрізнятися за 

обсягом. Тому, такі ринкові котирування можуть не відображати справедливу вартість 

фінансових інструментів. 

Законодавство України щодо оподаткування постійно змінюється. Нормативні 

положення не завжди чітко сформульовані, а їх тлумачення залежить від точки зору органів 
державної влади. Товариство вважає, що дотримується всіх нормативних положень та всі 

передбачені законодавством податки нараховані і сплачені в повному обсязі. Але, 

враховуючи обставини, що викладені вище, неможливо визначити суму позовів 

контролюючих органів, що можуть бути пред'явлені в майбутньому та ймовірність будь

якого несприятливого результату. 

Основні припущення стосовно майбутнього та інших ключових джерел виникнення 

невизначеності оцінок на дату балансу, які мають значний ризик стати причиною внесення 

суттєвих коригувань у балансову вартість активів та зобов'язань протягом наступного 

фінансового періоду, представлені таким чином: 

Тис.грн. 

Стаття балансу 31.12.2016 31.12.2017 

Поточні фінансові інвестиції 7 837 4 866 

Довгострокові інші фінансові 463 494 378 637 
інвестиції 

Інша поточна дебіторська 42 605 41 339 
заборгованість 

VI. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості. 

Товариство використовує методи оцінки справедливої вартості, які є прийнятними в 

окремих обставинах та для яких є всі доступні дані, що є достатніми для оцінки справедливої 
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вартості . При цьому, Товариство максимально використовує спостережні дані на відкритих . . . . 
ринках, та мш1мально використовує неспостережю даю. 

Справедлива вартість фінансових інструментів, що обертаються на активних ринках 

базується на ринкових котируваннях на звітну дату. Ці інструменти включені до 1 Рівня 
ієрархії справедливої вартості та, як правило, включають цінні папери, що обертаються на 

фондових біржах України. Додаткова інформація про фінансові інструменти Товариства за 

справедливою вартістю в розрізі рівнів ієрархії наведено у Прим. 12 Розділу VIII. 

Інформація щодо активів та зобов'язань, які відображаються за справедливою 

вартістю наведена у таблиці: 

Тис . грн . 

Справедлива вартість Балансова вартість 

на 31.12.2016 на 31 .12.2017 на 31.12.2016 на 31 .12.2017 

Поточні фінансові 7 837 4 866 7 837 4 866 
інвестиції 

Довгострокові інші 463 494 378 637 463 494 378 637 
фінансові інвестиції 

Грошові кошти 9 193 6 052 9 193 6 052 
Інша поточна 42 605 41 339 42 605 41 339 
дебіторська 

заборгованість 

Поточна 11 17 11 17 
кредиторська 

заборгованість за 

товари, роботи, 

послуги 

Інша поточна 54 602 50 124 54 602 50 124 
кредиторська 

заборгованість 

Основні засоби 206 234 206 234 
Нематеріальні 129 129 129 129 

активи 

Товариство вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої вартості є 

достатнім, та не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва 

інформація щодо застосування справедливої вартості, яка може бути корисною для 

користувачів фінансової звітності. 

VII. Основні принципи бухгалтерського обліку. 

1. Основні засоби. 

Основними засобами визнаються матеріальні активи, очікуваний термін корисного 

використання яких більший за один рік, які використовуються в процесі виробництва, 

надання послуг, здачі в оренду іншим особам і для здійснення адміністративних функцій. 

Облік основних засобів ведеться по кожному об'єкту, які підлягають об'єднанню в класи 

основних засобів залежно від виду і способу використання. 

Придбані основні засоби оцінюються за собівартістю, яка включає вартість придбання 

і усі витрати, пов'язані з доставкою і доведенням об'єкту до експлуатації. Після первинного 

визнання, активи, що відносяться до основних засобів, враховуються за моделлю 

переоціненої вартості відповідно до п.31 МСБО 16, при якому об'єкти основних засобів 
враховуються за справедливою вартістю на дату переоцінки за вирахуванням накопиченої 

амортизації і збитків від знецінення. Для визначення зменшення корисності об'єкту основних 

засобів, ПРАТ "АЛЬТАНА КАПІТАЛ" застосовує МСБО 36. 

Ліквідаційна вартість - це сума грошових коштів, яку ПР АТ "АЛЬТ АНА КАПІТ АЛ" 
чекає отримати за актив при його вибутті після закінчення терміну його корисного 
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використання, за вирахуванням витрат на його вибуття . У випадку якщо ліквідаційну 

вартість об'єктів основних засобів оцінити не представляється можливим або вона не істотна 

по сумах, ліквідаційна вартість встановлюється рівною нулю. Ліквідаційна вартість при 

введенні об'єкту основних засобів в експлуатацію визначається комісією з приймання 

основних засобів, затверджується наказом Генерального директора і переглядається щорічно 

при проведеню швентаризації. 

Термін корисного використання по групах однорідних об'єктів основних засобів 

визначається з точки зору корисності для ПР АТ "АЛЬТ АНА КАПІТ АЛ" комісією з 

приймання основних засобів і затверджується наказом Генерального директора. Термін 

корисного використання основних засобів може переглядається за результатами річної 

інвентаризації. 

Нарахування амортизації по об'єктах основних засобів, здійснюється прямолінійним 

методом, виходячи з терміну корисного використання цього об'єкту . Нарахування 

амортизації основних засобів розпочинається з місяця, що слідує за дати введення в 

експлуатацію. Відповідно до п.61 МСБО 16 метод амортизації переглядається щорічно за 
результатами річної інвентаризації. Така зміна, якщо воно мало місце, відображається як 

зміни в облікових оцінках відповідно до МСБО 8. 

Витрати на повсякденне технічне обслуговування об'єктів основних засобів 

визнаються у складі прибутку або збитку по мірі їх виникнення . Вартість істотних оновлень 

(поліпшень) і вдосконалень основних засобів капіталізується . Якщо при заміні одного з 

компонентів складних об'єктів основних засобів виконані умови визнання, то відповідні 

витрати додаються до балансової вартості складного об'єкту, а операція по замш~ 

розглядається як реалізація (вибуття) старого компонента. 

Основні засоби, призначені для продажу, і що відповідають критер1ям визнання 

враховуються відповідно до МСФЗ 5. 

2. Нематеріальні активи. 

Нематеріальними активами визнаються ПР АТ "АЛЬТ АНА КАПІТ АЛ" немонетарні 
активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані і використовуються 

підприємством упродовж періоду більше 1 року (чи операційного циклу) для виробництва, 
надання послуг, в адміністративних цілях або передачі в оренду іншим особам . Програмне 

забезпечення, яке є невід'ємним і необхідним для забезпечення роботи основних засобів, 

враховується у складі цих об'єктів . 

Нематеріальні активи спочатку оцінюються за собівартістю, яка включає вартість 

придбання і витрати, пов'язані з підготовкою активу до експлуатації. Подальші витрати на 

нематеріальний актив збільшують собівартість нематеріального активу, якщо : 

- існує вірогідність того, що ці витрати приведуть актив до збільшення майбутніх 

економічних вигод, які перевищать його спочатку оцінений рівень ефективності; 
. . . . . 

- ц1 витрати можна достов1рно оцшити І вІДнести до ВІДПОВІДНОГО активу. 

Якщо подальші витрати на нематеріальний актив потрібні для підтримки спочатку 
оціненої ефективності активу, вони визнаються витратами періоду. 

Для нематеріальних активів використовується модель переоцінки відповідно до п . 75 
МСБО 38, при якому об'єкти нематеріальних активів враховуються за справедливою 

вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації і збитків від знецінення . 

Очікуваний термін корисного використання нематеріальних активів відповідно до 

п.88 МСФО 38 визначається при їх постановці на облік комісією, призначеною Генеральним 
директором ПРАТ "АЛЬТАНА КАПІТАЛ", виходячи з: 

- оч1куваного морального зносу, правових або інших обмежень відносно термінів 

використання або інших чинників; 
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- термшш використання подібних активш, затверджених Генеральним директором ПРАТ 

"АЛЬТ АНА КАПІТ АЛ" . 

Згідно п.97-п.99 МСБО 38 нематер1алью активи з юнцевим термшом корисного 

використання амортизуються прямолінійним методом упродовж очікуваного терміну їх 

використання. Нарахування амортизації починається в місяці, наступному після введення 

нематеріального активу в експлуатацію. Суми амортизації, нараховані за кожен пер1од, 

визнаються у складі прибутку або збитку. 

Термін амортизації і метод нарахування амортизації нематеріального активу з 

юнцевим термшом використання переr:лядається щор1чно. Ліквідаційна варпсть 

нематеріального активу з кінцевим терміном використання приршнюється до нуля . 

Нематеріальні активи з невизначеним терміном корисного використання не шдлягають 

амортизації. 

Відповідно до МСБО 36, ПРАТ "АЛЬТАНА КАПІТАЛ" тестує нематеріальні 
активи з невизначеним терміном корисного використання на предмет знецінення щорічно. 

Термін корисного використання активу, що є предметом амортизації, аналізується щорічно 

під час проведення інвентаризації на предмет його зміни. 

З.Оренда. 

Оренда класифікується як фінансова оренда, коли за умовами оренди передаються в 

основному усі ризики і вигоди, пов'язані з експлуатацією активу, і оренда відповідає одному 

з критеріїв визнання визначеному в МСБО 17 "Оренда". Усі інші види оренди 

класифікуються як операційна оренда. 

Активи, які утримуються на умовах фінансової оренди відповідно до п. 20 МСБО 17, 
спочатку визнаються активами ПР АТ "АЛЬТ АНА КАПІТ АЛ" по найменшій з вартості або 

справедливій вартості або дисконтованій вартості мінімальних орендних платежів на дату 

отримання. Відповідна заборгованість включається у баланс як зобов'язання по фінансовій 

оренді, з розділенням на довгострокову і короткострокову заборгованість. 

Фінансові витрати, визначаються з використанням методу ефективної ставки відсотка. 

Відсоток визначається за величиною, встановленою орендодавцем в договорі оренди або як 

ставка можливого залучення. Фінансові витрати включаються в звп про фінансові 

результати упродовж відповідного періоду оренди. 

На підставі п.33 МСБО 17, орендні платежі за договором операційної оренди 
. . 

визнаються в якосп витрат упродовж термшу оренди. 

У разі надання в операційну оренду активів ПР АТ "АЛЬТ АНА КАПІТ АЛ", суми, 

що підлягають отриманню від орендаря, відображаються як інший операційний дохід в сумі 

нарахованих поточних платежш за договором оренди. 

4. Фінансові інвестиції. 

Фінансові активи і фінансові зобов'язання в ПРАТ "АЛЬТ АНА КАПІТАЛ" 
враховуються відповідно до МСФЗ 7, МСФЗ 9, МСБО 32. 

ПР АТ "АЛЬТ АНА КАПІТ АЛ" визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання 

тоді і лише тоді, коли АТ стає стороною договірних відносин щодо цього інструмента 

(п.З .1.1. МСФЗ 9). Стандартна процедура купівлі або продажу фінансових активів 

визначається з використанням методу обліку за датою операції. 

При первинному визнанні фінансового активу або фінансового зобов'язання ПР АТ 

"АЛЬТАНА КАПІТАЛ" вимірює їх за справедливою вартістю, що є ціною операції. 
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Після первинного визнання ПР АТ "АЛЬТ АНА КАПІТ АЛ" враховує фінансові 

зобов'язання за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка 

з урахуванням встановлених МСФЗ виключень. 

В цілях виміру фінансового активу після первинного визнання, в ПР АТ "АЛЬТ АНА 

КАПІТ АЛ" фінансові активи класифікуються за двома категоріями на підставі п.4.1 МСФЗ 

9, а саме як фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю, та фінансові . . 
активи, що оцІНюються за справедливою варпстю. 

Для фінансових активів, що котируються на активному ринку, справедливою вартістю 

активу є ціна біржових повідомлень, що публікується. При застосуванні біржових курсів 

необхідно враховувати обсяги операцій з цінними паперами з метою співставлення з 
обсягами цінних паперів, що враховуються на Балансі ПР АТ «АЛЬТ АНА КАПІТ АЛ». 

Для фінансових активів, по яких ринок не є активним, справедлива вартість 

фінансового активу визначається за іншими методами, в т. ч. з використанням методу 

оцінювання . Підтвердженням справедливої вартості фінансового активу може бути очікувана 

ціна продажу фінансового активу в угоді між зацікавленими, освщомленими та 

непов'язаними особами. 

Дохід або збиток від зміни справедливої вартості фінансового активу або зобов'язання 

визнається в ПРАТ "АЛЬТАНА КАПІТАЛ" таким чином: 

- дохід або збиток по фінансовому активу або зобов'язанню, що оцінюється за справедливою 
вартістю з віднесенням її змін на прибуток або збиток, відображається у складі прибутку або 

збитку : 

- дохід або збиток по фінансовому активу, який не призначений для продажу, визнається в 

іншому сукупному прибутку за винятком збитків від знецінення і зміни курсів валют; 

- дохід або збиток по фінансовому активу або зобов'язанню, що враховується за 

амортизованою вартістю, визнається у складі прибутку або збитку при припиненні визнання, 

знецінення, а також через амортизацію . 

На кінець кожного звітного періоду ПР АТ "АЛЬТ АНА КАПІТ АЛ" оцІНює 

об'єктивні свідчення того, що фінансові активи знецінилися, до яких відносяться: 

- значні фінансові труднощі боржника або емітента; 

- порушення договору, порушення термінів оплати; 

- можливість банкрутства або іншої реорганізації позичальника. 

5. Інвестиції в асоційовані підприємства. 

При обліку інвестицій в асоційовані підприємства ПР АТ "АЛЬТАНА КАПІТ АЛ" 

застосовує МСБО 27, МСФО 28, МСФЗ 10; 

Асоційовані підприємства - компанії, на які ПР АТ «АЛЬТ АНА КАПІТ АЛ» здійснює 

значний вплив, але не контролює 1·х. Як правило, частка у статутному капіталі таких 

компаній становить від 20 % до 50 %. ПР АТ «АЛЬТ АНА КАПІТ АЛ» враховує інвестиції в 
асоційовані підприємства за методом участі в капіталі. 

6. Зменшення корисності активів. 

ПР АТ "АЛЬТАНА КАПІТАЛ" відображає необоротні активи у фінансовій звітності 
з урахуванням знецінення, яке враховується відповідно до МСБО 36. На дату складання 
фінансової звітності ПР АТ "АЛЬТ АНА КАПІТ АЛ" визначає наявність ознак знецінення 
активш: 

- зменшення ринкової вартості активу впродовж звітного періоду на істотну величину, ніж 
оч1кувалося; 
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- старіння або фізичне ушкодження активу; 

- істотні негативні зміни в ринковому, економічному або правовому середовищі, в якому діє 

товариство, що сталося впродовж звітного періоду або очікувані найближчим часом; 

- збільшення впродовж звітного періоду ринкових ставок відсотка, яке може ~стотно . . 
зменшити суму оч1куваного вщшкодування активу; 

- перевищення балансової вартості чистих активів над їх ринковою вартістю; 

- істотні зміни способу використання активу впродовж звітного періоду або такі очікувані 

зміни в наступному періоді, підприємства, що негативно впливають на діяльність. 

За наявності ознак зменшення корисності активів, ПР АТ "АЛЬТ АНА КАПІТ АЛ" 

визначає суму очікуваного відшкодування активу. Сума очікуваного відшкодування активу -
це найбільша з двох оцінок: справедливої вартості за мінусом витрат на продаж і цінності 

використання . Якщо сума очікуваного відшкодування менше балансової вартості активу, 

різниця визнається збитками від знецінення в звіті про фінансові результати з одночасним 
зменшенням балансової вартості активу до відшкодовуваної суми . 

При незначних витратах на вибуття для основних засобів, що враховуються за 

переоціненою вартістю, відповідно до п.5 МСБО 36, переоцінений актив визнається ПРАТ 
"АЛЬТ АНА КАПІТ АЛ" не знеціненим і відшкодовувана вартість не визначається. 

ПР АТ "АЛЬТ АНА КАПІТ АЛ" щорічно перевіряє на предмет знецшення 
нематеріальні активи з невизначеним терміном служби. 

7. Запаси. 

Запаси з-но МСФЗ 2, враховуються по однорідних групах: основні сировина і 

матеріали; інші матеріали; будівельні матеріали; запасні частини; паливо; товари покупні . 

Запаси відображаються у фінансовій звітності по найменшій з двох оцінок: собівартості або 

чистій вартості реалізації згідно п.9 МСБО 2. Чиста вартість реалізації - це можлива ціна 

реалізації в ході звичайної діяльності за вирахуванням розрахункових витрат з продажу. 

Собівартість придбаних у третіх осіб запасів складається з вартості придбання і інших 

витрат, безпосередньо пов'язаних з їх придбанням. Для визначення собівартості запасів в 

ПР АТ "АЛЬТ АНА КАПІТ АЛ" застосовуються наступний метод: метод середньозваженої 
собівартості. 

8. Дебіторська заборгованість. 

Дебіторська заборгованість - це договірні вимоги, пред'явлені покупцям і іншим 

особам на отримання грошових коштів, товарів або послуг. Для цілей фінансової звітності 

дебіторська заборгованість класифікується як поточна (заборгованість, по якій отримання 

очікується впродовж поточного року або операційного циклу), або як довгострокова 

(дебіторська заборгованість, яка не може бути класифікована як поточна) . 

Дебіторська заборгованість класифікується як торгова дебіторська заборгованість (що 

виникає за реалізовані в ході здійснення звичайної господарської діяльності товари і 

послуги) і неторгова (інша) дебіторська заборгованість. 

Первинне визнання дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою 
. . 

варпстю переданих активш. 

Короткострокову дебіторську заборгованість за відсутності оголошеної процентної 

ставки враховують за первинною вартістю, вказаною в рахунку-фактурі (договорі) . 

ПР АТ "АЛЬТ АНА КАПІТ АЛ" приймає не істотним результат дисконтування для 

короткострокової дебіторської заборгованості і враховує її за первинною вартістю. 
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Довгострокова дебіторська заборгованість в ПР АТ "АЛЬТ АНА КАПІТ АЛ" 

враховується за амортизованою варпстю з використанням методу ефективної ставки 
. . 
вщсотка з використанням рахунку оцшного резерву. 

Для відображення сумнівної і безнадійної дебіторської заборгованості на підприємстві 

створюється резерв сумнівних боргів. 

Для розрахунку суми резерву ПР АТ "АЛЬТ АНА КАПІТ АЛ" визначає вірогідність 

стягнення заборгованості по кожному дебіторові, і нарахування резерву робить тільки по тих 

дебіторах, стягнення заборгованості з яких сумнівне. 

9. Зобов'язання та резерви. 

Облік і визнання зобов'язань 

здійснюється відповідно до МСБО 37. 
резервш в ПР АТ "АЛЬТ АНА КАПІТ АЛ" 

Зобов'язання ПРАТ "АЛЬТАНА КАПІТАЛ", класифікуються на довгострокові 

(термін погашення понад 12 місяців) і поточні (термін погашення до 12 місяців). 

Кредиторська заборгованість є видом зобов'язань, що характеризують суму боргів, 

належних до сплати на користь інших осіб . Кредиторська заборгованість - заборгованість 

третім особам, у тому числі власним працівникам, що утворилася при розрахунках за 

матеріально-виробничі запаси, що були придбані, роботи і послуги, при розрахунках з 

бюджетом. При первинному визнанні в ПРА Т "АЛЬТ АНА КАПІТ АЛ" кредиторська 

заборгованість враховується і відображається у балансі за первинною вартістю, яка дорівнює 

справедливій вартості отриманих активів або послуг. 

ПР АТ "АЛЬТ АНА КАПІТ АЛ" приймає не істотним результат дисконтування для 

короткострокової кредиторської заборгованості і враховує її за первинною вартістю. 

ПР АТ "АЛЬТ АНА КАПІТ АЛ" здійснює переклад частини довгострокової 

кредиторської заборгованості до складу короткострокової, коли станом на дату балансу за 

умовами договору до повернення частини суми боргу залишається менше 365 днів . 

Довгострокові зобов'язання враховуються за вартістю, що амортизується, з 

використанням методу ефективної ставки відсотка. 

Резерви визнаються, якщо ПРАТ "АЛЬТАНА КАПІТАЛ" в результаті певної події 
у минулому має юридичні або фактичні зобов'язання, для врегулювання яких з більшою 

мірою вірогідності знадобиться зменшення ресурсів, які можна оцінити з достатньою 

надійністю. 

ПР АТ "АЛЬТ АНА КАПІТ АЛ" визнає в якості резервів: 

- резерв на сплату відпусток, який формується виходячи з фактичного фонду оплати праці та . . . . . . . 
кшькост1 невикористаних дюв вщпустки на юнець звпного перюду; 

- резерв сумнівних боргів. 

ПР АТ "АЛЬТ АНА КАПІТ АЛ" не визнає умовю активи умовю зобов'язання у 
фінансовій звітності . 

10. Грошові кошти і їх еквіваленти. 

Грошові кошти ПРАТ "АЛЬТАНА КАПІТАЛ" включають необмежені у 
використанні: 

- грошові кошти на поточних рахунках у банках, що враховуються на рахунку 311, 312; 

- готівкові грошові кошти в касах, що враховуються на рахунку 301 , 302; 

- грошові кошти на депозитних рахунках в банку, що враховуються на рахунку 313, 314; 
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- еквіваленти грошових коштів, що враховуються на рахунку З 51 . 

11. Іноземна валюта. 

Операції в іноземній валюті відображаються в ПР АТ "АЛЬТ АНА КАПІТ АЛ" 

відповідно до МСБО 21. Фінансова звітність ПР АТ "АЛЬТ АНА КАПІТ АЛ" складається в 
національній валюті України (гривні), що є функціональною валютою. 

Господарські операції, що проводяться в іноземній валюті при первинному визнанні, 

відображаються у функціональній валюті за курсом Національного банку України (НБУ) на 

дату здійснення операції. На дату складання фінансової звітності згідно МСБО 21 усі 

монетарні статті, що враховуються в іноземній валюті, перераховуються і відображаються у 
балансі за курсом НБУ на дату складання звітності. Курсові різниці, що виникають при 

перерахунку по монетарних статтях визнаються в прибутку або збитках за період, в тому 

періоді, в якому вони виникли. Немонетарні статті, враховані за первинною фактичною 

вартістю, розраховуються по курсу, який діяв на дату здійснення операції. Немонетарні 

статті, враховані за справедливою вартістю, перераховуються з використанням валютного 

курсу, який діяв на дату визначення справедливої вартості. 

12. Винагорода працівникам. 

Для обліку усіх винагород працівників ПР АТ "АЛЬТ АНА КАПІТ АЛ" застосовує 

МСБО 19. Працівник може надавати підприємству послуги на основі повного робочого дня, 
часткової зайнятості, на постійній, разовій або тимчасовій основі. 

У сі винагороди працівникам в ПР АТ "АЛЬТ АНА КАПІТ АЛ" враховуються як 

поточні, відповідно до МСБО 19, що підлягають виплаті впродовж 12 місяців після 

закінчення періоду, в якому працівник здійснював послуги. 

Винагороди працівникам включають короткострокові винагороди, такі як заробітна 

плата, оплачувана щорічна відпустка, виплати у зв'язку з тимчасовою втратою 

працездатності і витрати, обумовлені народженням і похованням, премії і пільги. 

В процесі господарської діяльності ПР АТ "АЛЬТ АНА КАПІТ АЛ" сплачує 

обов'язкові внески на соціальне забезпечення за своїх працівників в розмірах, передбачених 

законодавством України. 

Зобов'язання по короткострокових винагородах працівникам оцінюються на основі, 

що не дисконтується. 

13. Визнання доходів і витрат. 

д ПРАТ "АЛЬТАНА КАПІТАЛ" оходи визнаються на основ~ принципу 

нарахування, коли існує упевненість, що в результаті операції станеться збільшення 

економічних вигод, а сума доходу може бути достовірно визначена. 

Дохід від реалізації визнається тоді, коли фактично здійснений перехід від продавця 

до покупця значних ризиків, переваг і контроль над активами (право власності передане), і 

дохід відповідає усім критеріям визнання відповідно до МСБО 18. 

У разі надання ПРАТ "АЛЬТАНА КАПІТАЛ" послуг, передбачених контрактом, 
. . . . . 

впродовж погодженого часу, дохщ визнається в тому звпному перюд1, в якому надаю 

послуги. 

Процентний дохід визнається в тому періоді, до якого він в1дноситься виходячи з 

принципу нарахування. 

Дохід від дивідендів визнається, коли виникає право акцюнерш на отримання 

платежу. 
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Витрати, пов'язані з отриманням доходу, визнаються одночасно з вщповІДним 

доходом . 

14. Витрати з податку на прибуток. 

Витрати з податку на прибуток визначаються і відображаються у фінансовій звітності 

ПР АТ "АЛЬТ АНА КАПІТАЛ" відповідно до МСБО 12 "Податок на прибуток". 

Витрати з податку на прибуток, відображені в звіті про фінансові результати, 

складаються з сум поточного податку на прибуток. Поточний податок на прибуток 

визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за звітний податковий період, 

розрахованого за правилами Податкового Кодексу України. 

ПР АТ "АЛЬТ АНА КАПІТ АЛ" веде розрахунок відстрочених податкових активів і 

зобов'язань на підставі норм, описаних в МСБО 12. 

15. Власний капітал. 

Статутний капітал ПРАТ "АЛЬТАНА КАПІТАЛ" складає 32 700 тис. грн . 

Порядок розподілу накопиченого прибутку і покриття збитків встановлюється 

загальними зборами акціонерів. 

16. Сегменти. 

Операційні сегменти вид1ляються при відповідності одному з нижчевказаних 

кількісних порогів : 

- дохід операційного сегменту складає 10% або більше від сукупного доходу; 

- абсолютна величина прибутку або збитку операційного сегменту складає 10% або більше 
від загального прибутку або збитку; 

- активи операційного сегменту складають 10% або більше від загальної суми активів 
сусшльства. 

Географічні сегменти можуть бути виділені за ознаками покупців і представляються в 

звітному періоді у тому випадку, якщо об'єм реалізації іноземним покупцям перевищує 1 О % . . ... 
усього доходу ВІД реал1зац11. 

17. Пов'язані особи. 

ПР АТ "АЛЬТ АНА КАПІТ АЛ" застосовує МСБО 24 для виявлення стосунюв 
операцій з пов'язаними сторонами і залишкам за такими операціями. 

Операція між пов'язаними особами - передача послуг, ресурсів або зобов'язань між 

пов'язаними сторонами, незалежно від того, чи стягується при цьому плата. 

18. Витрати по позиках. 

ПР АТ "АЛЬТ АНА КАПІТ АЛ" для складання фінансової звітності застосовує 
базовий підхід до обліку витрат по позиках, відображений в МСБО 23. 

Витрати по позиках (процентні і інші витрати, понесені у зв'язку із залученням 
позикових коштів) визнаються в якості витрат того періоду, в якому вони понесені, з 

відображенням в звіті про фінансові результати. 

Витрати по позиках, що безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або 

виробництва активу, що відповідає певним вимогам, включаються в собівартість цього 
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активу. Такі витрати по позиках капіталізуються як частина собівартості активу (п.9 МСБО 

23). 

19. Інвестиційне майно. 

ПР АТ "АЛЬТ АНА КАПІТ АЛ" застосовує вимоги МСБО 40 до порядку обліку 
інвестиційного майна і до вимог по розкриттю інформації. Нерухомість (земля, будівля або 

його частина) , що перебуває у володінні з метою отримання орендних платежів і(чи) 

приросту вартості капіталу, але не для використання в наданні послуг і адміністративних 

цілях і не для продажу в ході звичайної господарської діяльності, ПР АТ "АЛЬТ АНА 

КАПІТАЛ" враховує як Інвестиційне майно. 

Нерухомість, що перебуває у володінні і призначена для використання у виробничих 

цілях, при наданні послуг і адміністративних цілях, ПР АТ "АЛЬТ АНА КАПІТ АЛ" 

враховує як нерухомість, займану власником. 

Відповідно до п . 1 О МСБО 40, ПР АТ "АЛЬТ АНА КАПІТ АЛ" застосовує наступні 
критерії: 

- коли частина об'єкту нерухомості використовується для отримання орендної плати, інша 

частина - для надання послуг і в адміністративних цілях, за умови, що подібні частини 

об'єкту враховуються як окремі інвентарні номери у фінансовій звітності , і можуть бути 

продані окремо один від одного , ПР АТ "АЛЬТ АНА КАПІТ АЛ" враховує об'єкти окремо ; 

- коли частини об'єкту не можна продати окремо і подібні частини об'єкту враховуються як 

один інвентарний номер, об'єкт не класифікується ПР АТ "АЛЬТ АНА КАПІТ АЛ" в якості 
інвестиційного майна. 

20. Події, що сталися після звітної дати. 

При складанні фінансової звітності ПР АТ "АЛЬТ АНА КАПІТ АЛ" враховує події, 

що сталися після звітної дати, і відображає їх у фінансовій звітності відповідно до МСБО 1 О. 

ПР АТ "АЛЬТ АНА КАПІТ АЛ" коригує суми, визнані у фінансовій звітності, для 

відображення подій, що мали місто після звітної дати та вимагають коригувань після 

закінчення звітного періоду, якими є: 

- врегулювання подій, що підтверджують наявність існуючого зобов'язання на звітну дату; 

- отримання інформації про знецінення активів на звітну дату; 

- визначення вартості активів, придбаних до закінчення звітного періоду або надходжень від 
. . . . . 

продажш активш, проданих до заюнчення звпного перюду; 

- виявлення помилок, що підтверджують, що фінансова звітність є невірною. 

ПР АТ "АЛЬТ АНА КАПІТ АЛ" не коригує суми, визнані у фінансовій звітності, для 

відображення не коригуючих подій, після закінчення звітного періоду, якими є - зниження 
ринкової вартосп швестицій та інші. 

21. Форми фінансової звітності. 

ПР АТ "АЛЬТ АНА КАПІТАЛ" визначає форми представлення фінансової звітності 

відповідно до рекомендацій МСБО 1. Баланс складається методом ділення активів і 

зобов'язань на поточні і довгострокові . Звіт про фінансові результати складається методом 

ділення витрат за функціональною ознакою. Звіт про зміни у власному капіталі 

представляється в розгорнутому форматі . Звіт про рух грошових коштів складається 

відповідно до МСБО 7 прямим методом, при якому розкриваються основні види валових 
грошових надходжень і валових грошових платежів. Звіт про рух грошових коштів містить 

відомості про потоки грошових коштів за звітний період з розбиттям на потоки вщ 

13 



Клас 

ОСІІОВН 

ІІХ 

операційної, інвестиційної або фінансової діяльності. Примітки до фінансової звітності 

складаються ВІДПОВІДНО до обов'язкових вимог до розкриття інформації, викладеними в 

МСБО та МСФЗ. 

VIII. Розкриття інформації стосовно статей консолідованої фінансової звітності за 2017 
рік. 

1. Основні засоби. 

На вимогу МСФЗ 16 «Основні засоби» у примітках до фінансової звітності 

розкривається така інформація щодо кожної групи основних засобів: 

Застосовані строки корисної експлуатації для кожного класу основних засобів : 

Клас "Земельні ділянки і будівлі" - 1 О - 20 р. , 

Клас "Машини і устаткування" - 5р" 

Клас "Автомобілі" - 5р ., 

Клас "Меблі і вбудовувані елементи інженерного устаткування" -4р . , 

Ст~шом на 31 .12.2016 р. Надходже 1111я за 

рік (дооціюса) 

Вибуття за рік Станом на 31 .12.2017 р. 

Тис . грн . 

Jа собів Первіс11а вартість Накопиче1111n знос Залишкова 

вартість 

Первіс1111 вартість НакОПІІ'ІСНІІЙ ЗІІОС Зал11шкова вартість 

~ = = « = = ~ = - N • - N • - N • ~ 
.... • - .... • N • -d . . . 

·~ d . . . . d s .s s .s d . . . s . d . . . . d . . . d . .s 
= 

: ·~ s. : ·~ ·~ 
: 

'і : 
·~ а. ; : : : : : 

а. -~ : : ·;; s. '! і! 
: : ·~ : s. ~ с. 

Е-
с. s. ; = с. с. = -~ s. с. « . е- .е- = а. ·;: = ·;: с с ·;: 

с с ·;: = с. ·;: ·;: с. ·;: с ·;: с ·;: с с. 

~ ь = с. ·;: 
~ Ё 

. 
~ ~ ~ ~ • ~ • ~ ~ • . • ~ 

. . ~ . . 
~ ~ . • . ~ ~ ~ ~ ~ "'і: ~ . . . "'і: . "'і: "'і: "'і: "'і: "'і: . "'і: "'і: • • ::;: • • ::;: • • ::;: і • і • • і • і • ... 

Земель 
ні 

д ілянк~t 

будівлі 

Маш11н 199 49 37 91 13 19 108 36 18 86 11 10 15 275 49 33 140 21 135 28 
11 і 

устатку 

вання 

Меблі і 24 63 22 28 35 11 17 13 18 57 І З 22 
вбудов 

ан і 

слемен 

ТІІ 

і 11 жене 
рного 

устатку 

ваш1я 

Інші 

11 еобор 

отні 

матері а 

ль ні 
актн в 11 

всьо 232 49 100 115 13 47 117 36 53 97 18 27 28 302 49 90 156 21 30 146 28 
ГО 

Сума нарахованої амортизації протягом звітного періоду для кожного класу основних 
засобів: 

Клас "Земельні ділянки і будівлі" - 1 тис. грн. 

Клас "Машини і устаткування" - 33 тис . грн. 

Клас "Меблі і вбудовувані елементи інженерного устаткування" - 7 тис . грн. 

У звітному періоді відбувався рух основних засобів : 

дооцінка на суму 102 тис. грн. за первісною вартістю та 46 тис. грн. за сумою зносу; 

придбання основних засобів на суму 13 тис. грн.; 
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продаж основних засобів на суму 55 тис . грн . за первісною вартістю та сумою зносу . 

Непоточні активі, що класифіковані як утримувані для продажу або включею до 
ліквідаційної групи, класифікованої як утримувані для продажу відповідно до МСФЗ 5, 
станом на 31 .12.2016 - О тис. грн. , на 31.12.2017 - О тис. грн. 

Основних засобів, що тимчасово не використовуються, в складі основних засобів на 
балансі не має. 

Основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження 
володіння, користування та розпорядження на балансі не має. 

Основних засобів, переданих у заставу для забезпечення зобов'язань, на дату балансу 
товариство не має. 

Метод амортизації за результатами річної інвентаризації основних засобів не змінився. 

2. Нематеріальні активи. 

На вимогу МСБО 38 у примітках до фінансової звітності розкривається така 

інформація щодо нематеріальних активів: 

Застосовані строки корисної експлуатації для кожного класу нематеріальних активів: 

Клас «Ліцензії» - відповідно до правовстановлюючого документу. 

Метод амортизації - прямолінійний. 

Клас Станом 11а 31.12.2016 р. ... :.: = іЕ ·-
нем атер 

О! с.. ~ ·§. Q "' "' 

Станом на 31.12.2017 р. 

Тис . грн . 

іальних Первіс11а Накоnиче1111й Залишкова " "" Первісна Накопичений Залишкова О! = "' "' = "' активів = = вартість знос вартість = = вартість знос вартість 

« « " « " ~ • - ... • - ... • - ... • ... • ... 
d .. . . d . . .. d . . . . d . . . . d . . .. d . . . 
= = ·- = ·- = = ·- = ·- = ·- = = ·- = = = ... = ... = ... .9- ·~ ~ .Е- ·~ .Е- '! . Е- ·~ . О. ·~ .:- ; .2-; .:- ; .9' ; = ·- « ~ ·- " = = а. ·;: ... • = • = • = • = ... • = • = е- • = • = ... • = • = • = 
~ е • е • е • е • ~ е • е • е • е • ~ е • е • ~ е • ~ О! е ~е '" ~ е ~е ~ е ~е '" ~ е ~е ~е ~е ~е ;; ;; ;; " ;; :;; • • • • • • • • :;; • • • 

Л іцензії 139 4 4 18 121 4 4 139 4 4 18 121 4 

всьог 139 4 4 18 121 4 4 139 4 4 18 121 4 
о 

Балансова вартість нематеріальних активш з невизначеним строком корисної 

експлуатації складає 129 тис. грн. 

З.Запаси. 

Облік та відображення у фінансовій звітності запасів здійснюється у відповідності до 

МСБО 2 «Запаси» та у примітках до фінансової звітності наводиться наступна інформація : 

Запаси на звітну дату станом на 31 . 12 .2016р.- 6 тис. грн. , на 31.12.2017 р. - 16 тис. грн. 

4.Дебіторська заборгованість. 

В примітках до фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ, Товариство наводить 

інформацію про облікову поштику та варт1сю показники стосовно дебіторської 

заборгованості . 

Короткострокова дебіторська заборгованість за відсутності оголошеної процентної 

ставки враховується за первинною вартістю, що вказана в рахунку-фактурі (договорі). 

Товариство приймає не істотним результат дисконтування для короткострокової дебіторської 

заборгованості і враховує її по первинній вартості . 

Довгострокова дебіторська заборгованість враховується за амортизованою вартістю з 

використанням методу ефективної ставки відсотка з використанням рахунку оцінного 
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резерву. Довгострокова дебіторська заборгованість на початок та кінець звітного періоду на 

підприємстві не обліковується . 

Суми за основними групами заборгованості на початок звітного періоду: 

дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами - 162 тис. грн . 

дебіторська заборгованість за товари , роботи, послуги - 170 тис. грн. 
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - 81 7 тис. грн . 

дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів - 3 121 тис. грн. 
інша поточна дебіторська заборгованість - 42 605 тис. грн. 

Суми за основними групами заборгованості на кінець звітного періоду: 

дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами - 157 тис . грн . 

дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - 824 тис. грн . 

дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів - 3 116 тис . грн. 

інша поточна дебіторська заборгованість - 41 339 тис. грн. 
Простроченої дебіторської заборгованості немає. 

Резерв сумнівної заборгованості на кінець періоду складає 226 тис. грн. 
Сальдо внутрішньогрупової заборгованості, що підлягає виключенню складає 19 тис . 

грн. на початок періоду та 1 023 тис. грн. на кінець періоду. 

5. Грошові кошти. 
Грошові кошти складаються з коштів на поточних рахунках в банку та банківських 

депозитш. 

Грошові кошти на початок звітного періоду - 9 193 тис. грн. (на рахунках в банках), в 
т.ч. банківські депозити - 7 650 тис. грн. Грошові кошти на кінець звітного періоду - 6 052 
тис. грн. (на рахунках в банках), в т.ч . банківські депозити - 1 961 тис . грн. Банківські 

депозити включають в себе періодичні розміщення грошових коштів у вигляді строкових 

банківських вкладів (гнучких депозитів) на строк від одного до трьох місяців . Середня 

доходність за депозитами - 70 тис. грн. 
Грошових коштів, що є в наявності на рахунках товариства, але недоступних у 

використанні на балансі, не має. 

Згідно з вимогами, товариство розкриває склад окремих статей звіту про рух 

грошових коштів за звітний період, які об'єднують декілька видів грошових потоків, а саме: 

- у статті «Інші надходження» розділу І відображено надходження коштів клієнтів за 

договорами комісії, брокерського обслуговування, та обслуговування рахунків в цінних 

паперах для їх подальшого перерахування контрагентам клієнтів - 65 946 тис . грн ., 

надходження за договором з відступлення права вимоги - 3 024 тис. грн. ; відсотки за 

депозитом - 834 тис . грн. ; інші витрати - 8 тис. грн . 

- у статті «Інші витрачання» розділу І відображено витрачання на послуги банку, членські 

внески та інші послуги - 106 тис. грн.; перерахування коштів клієнтів, отриманих за 

договорами комісії, брокерського обслуговування, та обслуговування рахунків в цінних 

паперах - 66 561 тис. грн., витрати на відрядження - 9 тис. грн. 
- у статті «Інші надходження» розділу ІІІ відображено надходження у вигляді безповоротної 
фінансової допомоги - 1 107 тис. грн., повернення виданої поворотної фінансової допомоги -
23 1 ОО тис. грн. 
- у статті «Інші платежі» розділу ІІІ відображено витрачання у вигляді поворотної фінансової 
ДОПОМОГИ - 33 050 ТИС. грн. 

Внутрішньогрупові потоки грошових коштів, що шдлягають виключенню з . . 
консошдованого звпу складають : 

т не . грн . 

Показник 2016 рік 2017 рік 
Надходження/витрачання за оренду майна б 1 
Надходження/витрачання за суборенду 751 709 
приміщення 

Надходження/витрачання за депозитарні 11 9 
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послуги 

Надходження/витрачання за цінні папери 1 266 
Отримання/повернення поворотної фінансової о 3 200 І 2 200 
допомоги 

Надходження/сплата коштів КЛІЄНТІВ за 36 493 36 486 
договорами обслуговування рахунку в цінних 

паперах 

6. Витрати майбутніх періодів. 
На початок та на кінець періоду витрат майбутніх періодів немає . 

7. Інвестиційна нерухомість та оренда. 
На балансі товариства не обліковуються об'єкти нерухомосп, яю повшстю або 

частково здаються в оренду. 

На момент складання звітності дочірня компанія ТОВ «Альтана Асістанс» є 

орендарем приміщення, що знаходиться за адресою: 04053, м. Київ, провулок Киянівський, 

будинок 7а, орендодавець ФОП Макогон В.П. , договір оренди від 08.11.2017 р. на строк 1 рік 
з правом пролонгації та правом надання в суборенду. 

ПРАТ <<Альтана Капітал» та ТОВ «КУА «Альтана Інвестмент Менеджмент» є 

суборендарями цього приміщення відповідно до договорів суборенди з ТОВ <<Альтана 

Асі станс>> В 1611-АС від 08.11.2017 р. та КУ А 34 від 08.11.2017 р., відповідно. 
Сума орендних платежів (непов'язаним, третім сторонам) за 2017 рік - 1 020 тис. грн. 

8. Пов'язані сторони. 
На вимогу МСБО 24, у примітках до фінансової звітності товариство здшснює 

розкриття інформації щодо пов'язаних осіб. До пов'язаних осіб або операцій з пов'язаними 

сторонами належать: 

1. Приватна особа, або її близькі родичі, які здійснюють контроль (спільний контроль) , 

або суттєвий вплив на Товариство, або входять до складу провідного управлінського 

персоналу Товариства; 

2. Юридичні особи, що є членами однієї групи Товариства (материнські, дочірні 

підприємства); 

3. Асоційовані та спільні товариства; 

4. Підприємства, що прямо, або опосередковано знаходяться шд контролем або 

спільним контролем разом з Товариством . 

Пов'язаними особами ПРАТ «АЛЬТАНА КАПІТАЛ» є : 

Altana Limited (Британські Віргінські острови, рег. номер 228601) що є материнською 
компашєю; 

ТОВ <<Альтана Асістанс» (код за ЄДРПОУ 34889246), що є дочірньою компанією, частка 

участі складає 99,83%; 
ТОВ «КУ А <<Альтана Інвестмент Менеджмент» (код за ЄДРПОУ 35093832), що є дочірньою 
компанією, частка участі складає 99%; 
ПРАТ «ФК «Арджент Груп» (код за ЄДРПОУ 38707466), що опосередковано перебуває під 
контролем Товариства; 

ПАТ "ЗНКІФ "ГРОССО КАПІТАЛ" (код за ЄДРПОУ 37604530), що опосередковано 

перебуває під контролем Товариства; 

ПРАТ "АСГАРД ХОЛДИНГ" (код за ЄДРПОУ 37841754), що опосередковано перебуває під 
контролем Товариства; 

ПРАТ "СОЛАР МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП" (код за ЄДРПОУ 37841948), що опосередковано 
перебуває під контролем Товариства; 

Амітан Олена Анатоліївна (ІПН 2930606906) - Генеральний директор Товариства, кінцевий 

бенефіціарний власник. 
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ПР АТ «АЛЬТ АНА КАПІТ АЛ» розкриває інформацію з пов ' язаними особами у 
. . . . . 

звпному перюд1 за сукупюстю по аналопчним за характером статтям за наступними 

категоріями : 

Показники Операції за участю Операції ПР АТ Операції дочірніх 

материнської компанії, що «АЛЬТ АНА КАПІТ АЛ» з компаній з іншими 

здійснює контроль над дочірніми та дочірніми та 

ПРАТ <<АЛЬТАНА асоційованими асоційованими 

КАПІТАЛ» компаніями компаніями 

Надання депозитарних послуг 15 33 -
Надання в оренду майна - І -
Суборенда приміщення - 497 213 
Продаж цінних паперів - - -
Надання поворотної - І ООО 2 200 
фінансової допомоги 

Операції з іншими категоріями пов'язаних сторін у звітному періоді не відбувалися. 

На виконання вимог п.17 МСБО 24, АТ розкриває інформацію щодо компенсацій 

провідному управлінському персоналу, до якого відноситься Генеральний директор та 

Головний бухгалтер. За 2017 рік управлінському персоналу нараховані поточні виплати у 
вигляд~ заробітної плати. Винагород після закінчення трудової діяльності, шших 
довгострокових винагород, виплат при звільненні та виплат, заснованих на акціях, протягом 

звітного періоду товариство не нараховувало та не виплачувало. 

9. Виплати працівникам. 
Для обліку винагород працшниюв товариство застосовує МСБО 19 <<Виплати 

працшникам». 

Всі виплати працівникам в ПР АТ "АЛЬТ АНА КАПІТ АЛ" враховуються як поточні, 

у відповідності до МСБО 19, що належать до виплати протягом 12 місяців після закінчення 
періоду, в якому робітник працював . Зобов'язання за короткостроковими винагородами 

робітникам оцінюються на основі, що не дисконтується. 

До винагород робітників відносяться короткострокові винагороди , такі як: 

- заробітна плата, . . . 
- оплачуваю щор1чю та навчалью вІДпустки, 

- виплати у зв' язку з тимчасовою втратою працездатносп витратами, обумовленими 

народженням І похованням, 

- премії та надбавки. 
Протягом звітного періоду витрати на оплату праці склали - 5 611 тис . грн ., 

відрахування на соціальні заходи - 901 тис. грн. 
Витрати на формування резерву на оплату відпусток склали - 398 тис. грн. 

10. Зобов'язання та забезпечення. 
В примітках до фінансової звітності ВІДПОВІДНО до вимог МСБО 37 товариство 

наводить інформацію про облік та визнання умовних зобов'язань та забезпечень. 

ПР АТ "АЛЬТ АНА КАПІТ АЛ" не визнає умовних активів та умовних зобов'язань у 

фінансовій звітності. 

На думку керівництва, товариство сплатило усі податки, тому фінансова звітність не 

містить резервів під податкові збитки. 

Підприємство здійснює свою основну діяльність на території України. Закони та 

нормативні акти, які впливають на операційне середовище в У країні, можуть швидко 

змінюватися . Подальший економічний розвиток залежить від подій, які перебувають поза 

зоною впливу товариства. Керівництво ПР АТ "АЛЬТАНА КАПІТ АЛ" провело найкращу 

оцінку щодо можливості повернення та класифікації визнаних активів, а також повноти 

визнаних зобов 'язань. Однак товариство ще досі знаходиться під впливом нестабільності, 

вказаної вище. 
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Внаслідок ситуації, яка склалася в економіці України, існує ймовірність того, що 

активи не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної 

діяльності підприємства. Ступень повернення короткострокової дебіторської заборгованості 

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

думку керівництва ПР АТ "АЛЬТ АНА КАПІТ АЛ", додатковий резерв під короткострокові 

фінансові активи на сьогоднішній день не потрібен, виходячи з наявних обставин та 

інформації. 

Відповідно до облікової політики товариства, при первісному визнанні кредиторська 

заборгованість враховується та відображається у балансі за первісною вартістю, яка 

дорівнює справедливій вартості отриманих активів та послуг. 

ПР АТ "АЛЬТ АНА КАПІТ АЛ" приймає не суттєвим результат дисконтування за 
короткостроковою кредиторською заборгованістю та враховує її за первісною вартістю. 

Довгострокові зобов' язаня включають довгострокові кредити банків, інформація 

щодо яких розкрита у Прим.11. 

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на початок періоду 

- 11 тис. грн., на кінець періоду поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги становить 17 тис. грн. 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами на початок періоду -
39 тис. грн., на кінець періоду- 51 тис. грн. 

Інші поточні зобов'язання на початок періоду - 54 602 тис. грн., на кінець періоду -
50 124 тис. грн. 

Поточні забезпечення у вигляді резерву на оплату відпусток на початок періоду -
164 тис. грн., на кінець періоду- 158 тис. грн. 

Сальдо внутрігрупової заборгованості, що підлягає виключенню складає 19 тис. грн., 
та 1 023 тис. грн. на кінець періоду. 

11.Витрати на позики. 

При складанні фінансової звітності Товариство використовує базовий підхід до обліку 

витрат по позикам, відображений у МСБО 23 «Витрати на позики». 
Витрати за позиками (відсоткові та інші витрати, що понесені у зв'язку із залученням 

позикових коштів) визнаються у якості витрат того періоду, в якому вони були понесені, з 

відображенням у Звіті про фінансовий результати. 

Станом на кінець звітного періоду дочірня компанія ТОВ <<Альтана Асістанс» має 

довгостроковий кредит в банку у сумі 338 513 тис. грн" терміном погашення до 12.02.2019 
р" що враховується за амортизованою вартістю. Витрати на сплату відсотків за кредитом за 

2016 рік склали 34 992 тис. грн" за 2017 рік - 34 775 тис. грн. Дисконтування кредитної 
заборгованості не здшснювалось, оскільки різниця між номінальною сумою та 

дисконтованою сумою є несуттєвою та складає менше 5%. В якості ефективної ставки 
відсотка (ставки дисконтування) використовуються середні ставки за аналогічними 

кредитами для юридичних осіб. У 2017 році ставка дисконтування за кредитною 

заборгованістю складає 12,3%. 

12. Фінансові інструменти. 
На вимогу МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації», МСБО 32 

«Фінансові інструменти: подання» та МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», у примітках до 
фінансової звітності розкривається така інформація: 

Довгострокові фінансові інвестиції включають: 

цінні папери, що утримуються для отримання передбачених договорами грошових 

коштів: іменні відсоткові облігації підприємств на суму 324 263 тис. грн. станом на 
початок та кінець періоду, термін погашення - 25.07.2021 р. Відсотковий дохід склав 
36 496 тис. грн. у 2017 році та 36 483 тис. грн. у 2016 році. Дисконтування вартості 
облігацій не здійснювалось, оскільки різниця між номшальною сумою та 

дисконтованою сумою є несуттєвою та складає менше 5%. 
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стратегічні інвестиції - довгострокові фінансові інвестиції за справедливою вартістю 

зміни якої відображаються через інший сукупний дохід на суму 139 231 тис. грн . на 

початок періоду та 54 374 тис. грн. на кінець періоду. 

Поточні фінансові інвестиції включають цінні папери, що призначені для продажу та 

складаються в основному з акцій українських підприємств. 

Поточні фінансові інвестиції за справедливою вартістю зміни якої відображаються 

через прибутки та збитки складають 7 837 тис. грн. на початок періоду та 4 866 тис. грн . на 
. . 
юнець перюду. 

Справедлива вартість - це ціна, яка була б отримана чи сплачена при продажу чи 

придбанні активу в угоді між звичайними учасниками ринку. 

Товариство використовує наступну ієрархію для визначення та розкриття 

справедливої вартості фінансових інструментів в залежності від методик оцінки: 

Рівень 1: котирувані (недисконтовані) ціни на активних ринках для ідентичних активів та 
зобов ' язань; 

Рівень 2: методики, в яких є вс1 даю, яю суттєво здійснюють вплив на справедливу 
вартість, і є спостережними на відкритому ринку; 

Рівень З: методики, в яких використовуються дані, які суттєво впливають на справедливу 
. . 

варпсть, але вони не є спостережними на вщкритому ринку. 

В таблиці наведені фінансові інструменти за справедливою варпстю в розрш рІВНІВ 

ієрархії: 

т ис. грн. 

Показник Рівень 1 Рівень 2 Рівень З Всього 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Довгострокові - - - - 139 231 54 374 139 231 54 374 
фінансові 

інвестиції за 

справедливою 

вартістю 

Інвестиції 240 264 - - 7 597 4 602 7 837 4 866 
доступні для 

продажу 

Дебіторська - - - - 42 937 41 667 42 937 41 667 
заборгованість 

Фінансові - - - - 54 652 50 192 54 672 50 192 
зобов'язання 

Рекласифікації цшних паперІВ з одного рІВня на інший протягом 2017 року не 
відбувалось. 

Методики оцінки для З-го Рівня ієрархії включають ринковий, витратний та доходний 

підходи з такими вихідними даними, як: ефективні ставки за контрактами, офіційні курси 

НБУ, ставки за депозитами, очікувані грошові потоки тощо. 

Фінансових активів, по яких було припинено визнання протягом звітного періоду, не 
має. 

13.Інформація за сегментами. 

Інформація за сегментами ПР АТ "АЛЬТ АНА КАПІТ АЛ" на підставі можливостей, 
наданих МСФЗ 8, не складається та не подається. 
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14. Події після дати балансу. 
Товариство при складанні фінансової звітності враховує події, що відбулися ПІСЛЯ 

звітної дати, відображає їх у фінансовій звітності відповідно до МСБО 1 О <<Події ПІСЛЯ 
звітного періоду» та розкриває відповідно до вимог МСФЗ наступну інформацію: 

Товариство не коригує суми, визнані у фінансовій звітності, для відображення подій, . . . . . 
яю не вимагають коригування ПІСЛЯ заюнчення звпного перюду. 

Суттєвих подій, які не вимагають коригування після закінчення звітного періоду, але 

потребують розкриття інформації щодо характеру та впливу, після закінчення звітного 

періоду не було. 

15.Дохід, витрати, прибутки та збитки, витрати (дохід) з податку на прибуток. 

т ис.грн. 
Показник 2016 Виклю Всього за 2017 Викл Всього за 

Материн Дочірн Дочірн чення 2016 рік Материн Дочірн Дочірня ючен 2017рік 

сь ка я я сь ка я компанія ня 

компанія комп ан комп ан компанія комп ан 2 
ія 1 ія 2 ія 1 

Дохід від 80 308 8 412 5 555 -770 93 505 2 2 
реалізації 

цінних 

паперів 

Дохід від 571 80 12 663 476 185 12 673 
надання 

консульта 

ційних 

послуг 

Комісійна 280 280 624 624 
винагород 

а 

Дохід ВІД 474 -12 462 341 -12 329 
надання 

депозитар 

них 

послуг 

Дохід від 1 613 1 613 1 693 1693 
реалізації 

послуг 

управлінн 

я 

активами 

!СІ 

Дохід від 59 59 22 22 
операційн 

их 

курсових 

різниць 

Інші 2 2 4 3 2 9 
операційн 

і доходи 

Дохід від 2 2 1 582 1582 
зміни 

справедли 

вої 

вартості 

цінних 

паперів 

Дохід від 19 882 -715 186 21 887 -711 197 
операційн 

ої оренди 

активів 
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Відсотков 555 202 36 502 37 259 623 191 36 501 37 315 

ий дохід 

Безповоро 2 847 150 2 997 1 107 1107 

тна 

фінансова 

допомога 

всього 85 117 10 457 42 951 -1497 137 028 4 802 2 072 37 402 -723 43 553 

ДОХОДІ 

в 

Собі варті 80 071 8 407 5 491 -767 93 202 4 4 

СТЬ 

реалізова 

них 

фінансови 

х 

ін вести ці 

й 

Витрати 3 305 1 720 904 5 929 3 690 1 770 1 052 6 512 

на 

пеосонал 

Амортиза 30 2 8 40 22 9 10 41 

ЦІЯ 

Матеріаль 47 175 222 9 1 120 130 

ні витрати 

Інші 1 237 245 1 354 -727 2 109 1 048 246 1 411 -723 1 982 

операційн 

і витрати 

Втрати 10 10 5 387 16 -3 5 400 

від 

зменшенн 

я 

справедли 

вої 

вартості 

фінансови 

х 

інвестиці 

й 

Збитки 26 26 8 8 

від 

операційн 

их 

курсових 

різниць 

Списання 51 10 61 11 11 

безнадійн 

ої 

дебіторсь 

кої 

забор го ва 

ності 

Витрати 41 41 8 8 

на 

формуван 

ня 

резерву 

сумнівни 

х бооrів 

Інші 82 74 18 174 59 16 75 
витрати 

операційн 

ої 

діяльності 

Фінансові 34 922 34 922 34 775 34 775 
виmати 
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Списання 46 46 
необорот 

них 

активtв 

Інші 60 60 6 6 
витрати 

звичайної 

діяльності 

всього 84 946 10 448 42 942 -1494 136 842 4 800 7 478 37 400 -726 48 952 
ВИТРАТ 

Протягом звітного періоду нереалізовані прибутки та збитки та внутрігрупові операції, що . . . 
шдлягають виключенню з консошдованого звпу склали: 

т ис.rрн. 

Показник 2016 2017 
Доходи/витрати за депозитарними 12 12 
послугами 

Доходи/витрати від оренди майна 715 711 
Дохід від реалізації цінних паперів 770 
Собівартість реалізації фінансових 767 
інвестицій 

Нереалізовані прибутки та збитки 3 

Витрати з податку на прибуток склали О тис. грн. у 2016 році та О тис. грн. у 2017 році, 
відповідно. Відстрочені податкові активи та зобов'язання не розраховувались у зв'язку з 

відсутністю тимчасових податкових різниць у звітному періоді. Постійними різницями у 

звітному періоді визнані резерв сумнівних боргів, витрати, на які не дозволяється 

зменшувати об'єкт оподаткування податком на прибуток згідно норм Податкового кодексу 

України. 

Консолідований чистий прибуток (збиток) склав: 

2016 рік: 183 тис . грн" що належать власникам материнської компанії; 

2017 рік: (5 399) тис. грн., що належать власникам материнської компанії; 
Консолідований сукупний дохід склав: 

2016 рік: 63 тис. грн" що належать власникам материнської компанії; 
2017 рік: (87 690) тис. грн" що належать власникам материнської компанії. 

16. Внутрішньогрупові операції та нереалізовані прибутки та збитки. 

У звітному періоді внутрішньогрупові операції складались наступним чином: 

1. Надання материнською компанією дочірнім організаціям депозитарних послуг: 

2016 рік - 12 тис. грн.; 
2017 рік - 12 тис. грн. 

2. Здавання в оренду материнською компаюєю доч1рюм оргаюзащям майна у 

вигляді офісної техніки: 

2016 рік - 5 тис . грн.; 

2017 рік - 1 тис. грн. 
3. Здавання дочірньою компанією в суборенду офісного приміщення материнській 

компанії та іншій дочірній організації: 

2016 рік- 710 тис. грн.; 
2017 рік - 710 тис. грн. 

4. Внутрішньогрупова реалізація щнних паперш м1ж доч1рюми оргаюзащями 

(нереалізовані прибутки та збитки): 

2016 рік - 3 тис. грн.; 
2017 рік - (3) тис. грн. 

5. Надання поворотної фінансової допомоги: 
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2016 рік - О тис. грн . ; 

2017 рік- 3 200 тис . грн. 

Заборгованість за поворотною фінансовою допомогою на юнець перюду складає 

1 ООО тис. грн . 

17. Статутний капітал. 

Статутний капітал ПР АТ "АЛЬТ АНА КАПІТ АЛ" зареєстрований та сплачений 

станом на 31.12.2015 та на 31 .12.2017 складає 32 700 тис . грн. 

Кількість випущених акцій - 3 270 ООО шт. , номінальна вартість акції - 1 О грн. 

Зміни протягом звітного періоду у кількості акцій, що перебувають в обігу, не було. 

Права, пов' язані с акціями, встановлені Статутом товариства та вимогам 

законодавства України. Привілеї та обмеження, пов'язані с акціями, відсутні. 

Акцій, що належать самому товариству, не має. 

Акцій, зарезервованих для випуску згідно з опціонами та іншими контрактами, не має. 

Протягом звітного періоду дивіденди не нараховувалися. 

18. Інший сукупний дохід та капітал в дооцінках. 
На вимогу МСФЗ 1 «Надання фінансової звітності», Товариство повинно розкрити 

інформацію щодо статей в іншому сукупному доході, які: 

1. Не будуть в подальшому рекласифіковані в прибутки та збитки; 

2. В подальшому будуть рекласифіковані в прибутки та збитки, коли будуть 

виконуватись особливі умови. 

На 31.12.2017 р. сальдо іншого сукупного доходу склало : 

225 тис. грн. - від переоцінки основних засобів та нематеріальних активів; 

(82 467) тис. грн. - від переоцінки фінансових інвестицій. 

Ці суми не підлягають рекласифікації в прибутки/збитки, а переносяться в інші статті 

капіталу (нерозподілений прибуток) в періоді вибуття активу. 

19. Цілі та політика управління фінансовими ризиками та капіталом. 

Діяльність Товариства пов'язана із невизначеностями та ризиками. Ризик 

визначається як вірогідність або загроза втрати частини доходу або понесення додаткових 

витрат. Основні ризики Товариства включають кредитний ризик, ризик ліквідності, 

валютний ризик. Політика управління ризиками включає наступне: 

Кредитний ризик 

Це ризик того, що одна сторона контракту не зможе виконати зобов'язання і це буде 

причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Для нівелювання кредитного 

ризику Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними 

сторонами. Операції з новими клієнтами здійснюється на основі попередньої оплати . 

Дебіторська заборгованість підлягає постійному моніторингу. Підприємство не використовує 

позикові ресурси. Основним методом оцінки кредитних ризиків Товариства є оцінка . . 
кредитоспроможносп контрагенпв. 

Ризик ліквідності 

Визначається як ризик того, що Товариство зіткнеться з труднощами при виконанні 

зобов'язань. Підприємство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної 

ліквідності. Товариство аналізує термін платежів, які пов'язані з дебіторською 

заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових 

коштів від операційної діяльності. 

Валютний ризик 
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Валютний ризик визначається як ризик того, що вартість фінансового інструменту 

коливатиметься внаслідок зміни курсів обміну валют. Оцінка валютних ризиків здійснюється 

на основі аналізу чутливості. Товариство визначило, що обrрунтовано можливим є 

коливання валютного курсу на +-10%. 
Управління капіталом 

Товариство здійснює заходи з управшння кашталом спрямоваю на зростання 

рентабельності капіталу за рахунок оптимізації структури заборгованості та власного 

капіталу таким чином, щоб забезпечити безперервність своєї діяльності. Керівництво 

товариства здійснює огляд структури капіталу щорічно, аналізує при цьому вартість капіталу 

та притаманні його складовим ризики. На підставі отриманих висновків товариство приймає 

рішення щодо залучення додаткового капіталу або фінансування, а також виплати дивідендів 
та погашення можливих позик. 

20. Рекласифікації у фінансовій звітності за звітний рік у порівнянні з фінансовою 
звітністю попереднього року та виправлення помилок. 

У звітному році Товариством було здійснено коригування нерозподіленого прибутку 

на початок періоду у сумі 42 тис. грн. обумовлені зміною в обліковій політиці у зв'язку з 
переходом на Міжнародні стандарти фінансової звітності дочірньої компанії. 

У звітному році здійснено перекласифікацію зі складу іншого сукупного доходу до 

нерозподіленого прибутку при вибутті фінансової інвестицн, що обліковується за 

справедливою вартістю з відображенням результатів переоцінки у іншому сукупному доході, 

на суму 41 тис. грн. 

21. Додаткова інформація. 
У зв'язку із тим, що звітність за МСФЗ повинна містити інформацію за попередні 

періоди в більшому обсязі в порівнянні з формами, що затверджені Міністерством фінансів 

України, додатково надаємо Консолідований баланс та Консолідований звіт про власний 

капітал станом на 31.12.2016 р.: 

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31 2016 грудня року. 

Код 
На початок На кінець 

Актив звітного звітного 
рядка 

neoioдv nеоіоду 

І 2 3 4 
І. Необоротні активи 

Нематеріальні активи 1000 128 129 
первісна вартість 1001 148 147 
накопичена амортизація 1002 20 18 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -
Основні засоби 1010 150 206 
первісна вартість 1011 365 381 
знос 1012 215 175 
Інвестиційна нерухомість 1015 - -
первісна вартість 1016 - -
накопичена амортизація 1017 - -
Довгострокові біологічні активи 1020 - -
Довгострокові Фінансові інвестиції : 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 - -
інші фінансові інвестиції 1035 334 349 463 494 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -
Відстрочені податкові активи 1045 - -
Інші необоротні активи 1090 - -
У сього за розділом І 1095 334 627 463 829 

11. Оборотні активи 
Запаси 1100 4 6 
Виробничі запаси 1101 - -
Незавершене виробництво 1102 - -
Готовая продукция 1103 - -
Товари 1104 - -
Поточні біологічні активи 1110 - -
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Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 256 170 
Дебіторська заборгованість по розрахунками: 

за виданими авансами 1130 143 162 
з бюджетом 1135 817 817 
у тому числі з податку на прибуток 1136 788 811 
з нарахованих доходів 1140 3 108 3 121 
із внутрішніх розрахунків 1145 - -

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 664 720 42 605 
Поточні фінансові інвестиції 1160 154 144 7 837 
Гроші та їх еквіваленти 1165 3 993 9 193 
Витрати майбутніх періодів 1170 - -
Інші оборотні активи 1190 - -
Усього за розділом 11 1195 827 185 63 911 
ІІІ. Необоротні активи утримувані для продажу, та груnи вибуття 1200 43 -
Баланс 1300 1161 855 527 740 

Код 
На по•~аток На кі11сць 

Пасив звітного звітного 
рядка 

періоду періоду 

І 2 3 4 
І. Власний каnітал 

Зареєстрований капітал 1400 32 700 32 700 
Капітал у дооцінках 1405 169 49 
Додатковий капітал 1410 - -
Резервний капітал 1415 4 905 4 905 
Нерозпод ілений прибуток (непокритий збиток) 1420 96 530 96 755 
Неоплачений капітал 1425 - -
Вилучений капітал 1430 - -
Усього за розділом І 1495 134 304 134 409 

11. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов'язання 1500 - -
Довгострокові кредити банків 1510 - 338 513 
Інші довгострокові зобов'язання 1515 - -
Довгострокові забезпечення 1520 - -
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 - -
Цільове Фінансування 1525 - -
У сього за розділом 11 1595 - 338 513 

ІІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 354 055 -
Векселі видані 1605 - -
Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов'язаннями 1610 - -
товари, роботи, послуги 1615 14 11 
розрахунками з бюджетом 1620 2 2 
у тому числі з податку на прибуток 1621 2 2 
розрахунками зі страхування 1625 - -
розрахунками з оплати праці 1630 - -
за одержаними авансами 1635 218 39 
з учасниками 1640 - -
із внутрішніх розрахунків 1645 - -
Поточні забезпечення 1660 259 164 
Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Інші поточні зобов'язання 1690 673 003 54 602 
Усього за розділом ІІІ 1695 1 027 551 54 818 

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
1700 -

утримуваними для продажу та групами вибуття -
Баланс 1900 1 161 855 527 740 
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Стаття 

1 
Залишок на початок 

року 

Коригування: 

Зміна облікової 

політики 

Виправлення помилок 

Інші зміни 

Скоригований 

залишок на початок 

року 

Чистий прибуток 

(збиток) за звітний 

період 

Інший сукупний дохід 

за звітний період 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів 

Дооцінка (уцінка) 

фінансових інструментів 

Накопичені курсові 

різниці 

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств 

Інший сукупний дохід 

Розподіл прибутку: 

Виплати власникам 

(дивіденди) 

Спрямування прибутку 

до зареєстрованого 

капіталу 

Відрахування до 

резервного капіталу 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до 

законодавства 

Сума чистого прибутку 

на створення 

спеціальних (цільових) 

фондів 

Сума чистого прибутку 

на матеріальне 

заохочення 

Внески учасників: 

Внески до капіталу 

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

Вилучення капіталу: 

Викуп акцій (часток) 

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

Анулювання 

викуплених акцій 

(часток) 

Вилучення частки в 

капіталі 

Зменшення номінальної 

вартості акцій 

Консолідований звіт про власний капітал 

за 2016 рік. 

Код Зареє- Капітал Додат- Резер- Нерозпо-

рядка строва11 у КОВІІЙ ВІІІІЙ ділен11й 

ІІЙ дооцінк капітал капітал пр11буток 

(пайов11 ах (11епокр11-

й) т11іі зб11ток) 

капітал 

2 3 4 5 6 7 

4000 32 700 169 - 4 905 96 535 

4005 
4010 - - - - (5) 
4090 - - - - -

4095 32 700 169 - 4 905 96 530 

4100 - - - - 225 

4110 - (120) - - -

4111 - (120) - - -

4112 - - - - -

4113 - - - - -

4114 - - - - -
4116 - - - - -

4200 - - - - -

4205 - - - - -

4210 - - - - -

4215 - - - - -

4220 - - - - -

4225 - - - - -

4240 - - - - -

4245 - - - - -

4260 - - - - -

4265 - - - - -

4270 - - - - -

4275 - - - - -

4280 - - - - -

Неоп В11лу- Всього 

лаче- чен11й 

111111 капітал 

капіт 

ал 

8 9 10 

- - 134 309 

- - (5) 
- - -

- - 134 304 

- - 225 

- - (120) 

- - (120) 

- - -

- - -

- - -
- - -

- - -

- - -
- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
- - -

- - -
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Інші зміни в капіталі 4290 - - - - - - - -
Придбання(продаж) 

неконтрольованої частки 

в дочірньому 

підприємстві 4291 - - - - - - - -
Разом змін v капіталі 4295 - (120) - - 225 - - 105 
Залишок на кінець 

РОКУ 4300 32 700 49 - 4 905 96 755 - - 134 409 

ітан О .А. 

Голо 

До повного комплекту консолідованої фінансової звітності ПР АТ "АЛЬТ АНА КАПІТ АЛ" 

за 2017 рік додаються : 
Консолідований Баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2017 р.; 
Консолідований Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2017 р.; 
Консолідований Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 'за 2017 р.; 
Консолідований Звіт про власний капітал за 2017 р.; 
Примітки до консолідованої фінансової звітності за 2017 р. 
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