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заКВЕД 13нд еко11омічf1ої діяльності ТТосередІНщтво за договорами но 11і111111х наnера.х або товарах 

Ссрсд11я кі11ькі011, 11ра11ів11иків І 12 
Адреса, телефо11 провулок КИШІІВСЬКИй, буд. 7 А, ШЕВЧЕНКІВСЬКИИ р-н, м. КИJВ, КИІВСЬКА oбJL, 04053 2724246 
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дохід) (фор~ш Хо2-к), rрошові показники якого наводяться в гривнях з копійками) 

Складе110 (зробити позначку "v'' у nідповідній к;1і11шці): 

за положею~я'rn (стандuрта.\ш) бухгалтерського обліку 

за між11ароJІJ11щи С1111UІ!ІрТІІМ!< фінвнсо1юі звітності 

Ко1 1со;1ідова1111й ба.11а11с (311іт rtpo фіш111со1шіі ст:щ) 

1111 31 rрудня 2020 р. 

коди 

2021 01 01 
20337279 

8039100000 

230 
66.12 

Фор~•n Хо І -к Код зо ДКУдІ 1801007 

Код Па по•шток На кі11ець 

АК ТИВ рядка звітного періоду зоітного 11сріоД)' 

І 2 3 .j 

1. flеоборот11і аю·11в11 

Нематеріальн і •>їтиuн 1000 119 І 19 
nервісна вартість 1001 138 138 

накопичена амортнзвція ]002 19 19 

Незаверwе11і к11nітw1ь11і іноесnщії 1005 - -
Основні засоби 1010 ІЗІ 88 

11ер11іо11а вартіс1ь 1011 386 366 

~ ІІОС 1012 255 278 

І11всстнцій11n н~рухомісn. 1015 - -
Первісна взртість іщ1естнцін11ої нерухомості 1016 . 
Знw ін о~с11нtійш.>ї нt:pyxu~1Qc'1·i 1017 

}1о8rострокові біолоrі•1ні активи 1020 - -
Первісна вартість доurостроковнх біолоrі•н11тх активів 1021 - . 
Нако11нче11а аморntзація довrос-rроко11нх біо,101'і•нанх а1-.-т1ші11 1022 - -

Довr·о<прокові фі111111сові інuеспщіі: 

які обJІіковуються за .11етодом )~шсті в капіr.ІJІі 

і11111их 11ід11риємств 1030 -
і11ші фінансові інnеспщіі 1035 20 19 

Довrостроко11а дебіторська заборгованість 1040 -
Відс11J0• 1с11і 11ода1·кові активн 1045 

Гудвіл при консолідщії 1055 - -
Ві11строчеиі аквізю1ій11і витрати 1060 -
Залишок коштів у це11тралі1ш1аних стрз,'<01111х ре3ервних ~ю11двх 1065 -
І 11 ші нсоборо111Г а1>.'1tв11 1090 

- --
Усього за розділом І 1095 270 226 

U. Оборот11і а~..-т11в11 

Запаси 1100 20 14 

Виробничі зопnсн 1101 . -
Нозлворшсне шtробнвцтnо 1102 - -
Готова продукttія 1103 - -
Товари ll04 - . 
Поточні біолоrі•ші ак111uн шо - -
Денозн'rи персстрахувщшя l115 . -
Векселі одержв11і 1120 -
Дсбіторс~,ка заборrова11іс1;. за проду1щію, товари, робоп1, поолу1·н 1125 241 238 
Дебі торська заборrованіс1ь з:1 розра.хункзми: 

за вид,шнмн аsанса~tн 1130 80 70 

з 61оджстом 1135 780 779 
у тому числі з подВТh")' 11а прибуток 1136 776 776 

Дебіторська заборrовшtісто за роора.,")'11кам11 з нарахованих доходів 1140 121 9 
Дебіторська :~зборrованісn. за розрахунка~ш із вну1ріш 11 іх розрзху~аків 1145 - -

Інша 11оточ11а дебіторська забор1·ова11ість 11 55 26 006 37 171 

Поточні фінаисові і11весmції 11 60 3 399 3 558 

Гроші Т>І їх еквіваленти 1165 15 783 з 631 

Гоrівка 1166 -
Ра.,")'ІІ КИ в банка.'< 1167 15 783 3 631 

Внтра111 майбу111іх періодів 1170 -
Частка nерсстраховнка у стрвховнх резервах І 180 - -
у то~tу •ш елі о: l ISJ -
резерва.х довmсчюкових зобов 'яз~шь 

резервах збнтків або резервах иалеЖJНІХ виплат- 1182 . 
резерва.'< незароблених премій 1183 
і11шнх стра.хових резерва.х І 18-1 
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у 

І 

ІUІІ оборо'П!і акrnви 

fьoro 3" роздІ.~о" П 

Ш. ((~о6оропtі :u..-ntOlf. JТрІІ\\)'1ІD ІІ І І\-1 11 ПрО;JОЖ)', ТЗ гру1111 011буття 

Б U..'1ЗІІr 

ПІ1fІІ0 

І. Влnс1111іі к1шіт1).І) 

І 

І -

1190 
1195 
1200 
1300 

!\од 

llj.\8'~• 

2 

-
.$6 430 

-
46 700 

На 11оч11ток 

зоіт11ого пе Іо, 

3 

г.:-Зв-1->с-·с-о_ТJ>О_О_n_1_1и~й-(~n-а_й_о_о_н_й~)-ка_п_і~тал--- --------------<>~----1------3-2_7_0_0_ 1400 
1401 
1405 -2 929 

-
45470 

-
45696 

Па кі11е11ь 

зоfпrого ое іо 

4 

32 700 

-2 937 
1-110 

В11сск11до 11c3oPCcCтi>Oёa11orocrnryТ11oro каnітnJІу 
Капітал у дооці11ках ---

---------------1--,...,..,..,,...--+---------·-----і---------
1 J:!ода:1!овн_А_к_·з~п_і_та;_~ ________ .,,...._.,,.... ___________ ~ 
Е"ісін11нА дохід 

1 І Іnко11нче11і ~.-уроові різниш 
Резсрв11нІ! капітал 

1411 
1412 
1-115 4905 
1420 
1425 ( 

Нсрозnоділе11нй прибуток (иеnокрнrnй збиток'-)--------------+----+--------
І Іеоплnчс11нА коnітм 

10961 

Вн11у•1с 11 нн кu11 і rdJІ 

Ї 11 111і рсзс:рон 
І Іс ко111'J)ОJІІ>О8UІІS •1астка 

)'сього з11 р_о_з'-д_Іл_о_~_1 _1 _____ _ 

О. Довгострокові зобоn'11111111111 І зnбезnе•1е1111я 
І3~дстро•1с11і податкові зобов'язл1111я 

Пс:11сіА11і зобов'язання 

[довrо<:ТJ>Окові ~.-рсднтн банків 
І11111і довrООТJ>ОКОві зобоа 'яза111UІ 

Довrоотрокові забез11сче111ur 

Т!овrос:трокові забезлсчсния внтр11т 11ерс:о11аЛ) 

Цільове фі11n1ІС)'ва111ur: 

БлаrодіА 11а допо)tога 

С1'J)&.хові ~р_с~зе_р~в_н _______ _ 
у тому •111слі : 
рсзсрn 11011rосТ'J)оКОвнх зобоо·яза11ь 

p;;:jerщ збитків або резерв 11алсж11нх оиплnт 
pc1cpn 11 сзароблс11их премій 

-;-- . . 
~ с1р~'(О~1 рс:зервн 

~І_ІІВССТНЦІІіІІІ КОІІ ІраК-111 

ПриюонА фонд 

~зс.:рв ІІа 8ИП:131)' ДЖСК-ПО1)' 

~1·0 зn розді.10'1 П 
m. По-.оч.11і зобоо'ІDІІІІІІА І ·111бt>JІІС'ІСІІІІА 

-
1-130 ( -
1435 -
1490 127 
1495 45 770 

1500 -
150.S . 
1510 . 
1515 . 

І 1520 -
1521 -
1525 -
1526 -
1530 -
1531 -

1532 . 
1533 . 
1534 -
153.S -
15-10 -
15-15 . 
1595 -

І 4 90.S 
10 -11 2 - ) ( -

) ( -
-

127 
45207 

-
-
. 
-
-
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-
-
-
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-
-
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1600 
>-------------~---------------------+--~--+--------------'f-------------.,,....-1 
Короrкос:трокові кредн n< ба11ків 

Векселі внда 11і 

Поточ110 крсдн rорсьха заборгованість зn : 

дооrос11>оковнмн зобов'яза11н.ям11 

товt1р11, роботи, 11оолуr11 

- розрnху11камн з бІОд)h-етом 
у тому •1ислі з податку 11а прибуток 

розра.'()'ІІКU\ІИ з оплати праці 

Лото•111n кредиторська звборrова11ісn. за одсржа11нмн аааисами 

По1'0•111а кредиторська заборrовашсn. за ро1раху11ка~ги з учасии~.-амн 

lloтo•111u кредиторська заборrова11ість із виутрішн~х розра.ч11кі.11 

1605 

1610 
1615 
1620 
1621 
1625 
1630 
1635 
164U 
1645 

- -
- . 

. 
69 67 
. . 
- . 
-
. -

592 3 

- -
- -

1650 - -
270 

Пото•111а кредиторська заборrова11ість за стра.х_о_во_ю_д_і_я_л_ь_11_іс:тю ________ -1-----+-------------->------~------..; 
Пото•111і забсзпс•1с1111я -

Ус1.ого ) 11 роздІЛО\І Ш 

Ба.1а11с 

Керіш 

Го.• 

IV. Зобов' я:щн11я, поо' яз:щІ з 11соборот1111м11 а~..-т11оа"11, 

утрt1муоа111ш11 д.1А nрод11жу, rn груrш•ш 011буття 

V. Чиста 011ртість а1>-п1оіо 11eдe pit-.-ao110 1·0 11е11сііі11ого фо11ду 

1660 
166.S 
1670 
1690 
1695 
1700 

1800 
1900 

121 
. -
- -

148 149 

930 -189 
- -

- -
46 700 .$5696 

Аяі1·аu о.,Е'JІ3 А11атоліів1J а 

2 



КОДИ 

Дата (рік, місяць, число) 2021 01 
1----~-~----

01 
ГІЩпр11ємстuо ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬТАНА 

КАПІТАЛ" 
(11аймснуванн.я ) 

1 а СДРПОУ 20337279 

Ко11со;1ідоuш111й звіт про фінансові j)езультат11 (Звіт про С)'К)1п1111й дохід) 

З:t Рік 2020 р. 

Форма N2-к Код за ДКУ д j 1801008 

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
За аналогічш1й 

Стаття Код За звітнш1 період 

рядка період попереднього 

року 

1 2 з 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 4 789 7 360 
Чисті зароблені страхові nремії 2010 - -
Премії підписані, валова сума 2011 . -
Премії, передані у перестрахування 2012 - -
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 - -
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 - -
Собівартість реалізованої проду1щії 
(товарів,робіт, послуг) 2050 ( - ) ( 2 369 ) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатаr.rи 2070 - -
Валоваn1: 

прибуток 2090 4 789 4 991 
збиток 2095 ( - ) ( - ) 
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 2105 - -
зобов'язань 

Дохід (витрати) від зміни інших страхо.вих резервів 2110 - -
Змjна інщих страхових резервів, валова сума 2111 - -
Зміна частки лерестраховиків в іRШих страхових резервах 2112 - -
Інші олераційнj доходи 2120 369 І 482 
Дохід від зміни вартості активів. які оцінюються за 2121 - -
справедnивою вартісnо 
ДоЮд від первісного визнання біологічних активів і 2122 - -
сільсь1<огосподарсЬІ<0Ї продукції 
Дохід від використання коштів, юmільнеюtх від оподатr<уваЩUІ І 2123 - -
Адміністративні витрати 2130 ( 7 599 ) ( 9 050 ) 

: Витрати на збут 2150 ( - ) ( - ) 
Інші операційні витрати 2180 ( 481 ) ( 333 ) 
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 2181 6 -
справед.пивою вартістю 
Витрати від первісного визнання біологічних активів і 2182 - -
сіл ьськогосподарської продукції 
Фінансов11й результат від операційної діяльності: 

ПРИбуток 2190 - -
збито~< 2195 ( 2 922 ) ( 2 910 ) 

Доход від участі в каліталі 2200 - -
Інщі фінансові доходи 2220 20 241 
Інші доходи 2240 2 345 2 592 
Дохід від благодійної допомоги 2241 - -
<І>інансові витрати 2250 ( - ) ( - ) 
Втрати від участі в капіталі 2255 ( - ) ( - ) 
Інші витрати 2270 ( 6 ) ( 418 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статrі 2275 - -
Фінансовий результат до оnодаткува1шя: 

прибуток 2290 - -
збиток 2295 ( 563 ) ( 495 ) 



Продовження додатка 2 
Витрати (дох.ід) з податку на приб-")_'ТО_к ___________ 2_3_О_О~ ________ і _____ _ 

( б ) . . 1 Лрибуток з иток ВІД лриnИ1іСНОЇ ДLЯЛ ЬНОСТl ПІС.ІЯ 2305 - -
оподаткування 

' 

Ч11сп1іі фінансовпіі рСЗ)'.гtьтат: 

nрибvrок 

збиток 

Ста1їя 

1 
Дооцінка (уцінка) необоротних акти.вів 

ДооціНJ<а (уцінка) фінансових інструментів 

Накопичені курсові різниці 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
nідлриємств 

Інший сукупний дох.і.::t 

І11ш11іі сукупшrіі дохід зо оnодаткувшшя 
• ~ 

' Податок на прибуток, пов язании з 1ншю1 СУ1<) пнюr .::tоходом 

І1щ111й с~уnшШ доDд після оподаткуваmш 

СукушщіІ дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 
Ч11ст11й прибуток (збнток), що 1шле;ю1ть: 
власню<ам материнської компанjї 

неконтрольованій часщі 

Сукушшіі дохід, що 11алеж11ть: 

власникам материнської ко:-.танії 

нсконтро.1ьованій qастці -

2350 
2355 

Код 

рядка 

2 
2400 
2405 
2410 
24 15 

2445 
2~50 

-24)5 
2460 
2465 

2470 
2475 

2480 
2485 

( 
-

563 

За зnітш1іІ 

період 

3 
(8) 

-
-
-

-
(8) 
-

(8) 
(571) 

(563) 
-

(571) 
-

ІІІ . ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Назвu статті Код За зніп111іі 
рядка період 

1 2 3 
Матеріал ьні затрати 2500 4 
Витрати на orma1)' лраці 2505 5 259 
Відрахування на соціа..1ьні заходи 2510 999 
Амортизація 2515 42 

2520 І 776 Інші операційні витрати ·-- ; І 1 Разом 2550 8 080 

rv. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКШ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті Код 

ридю1 

1 2 
Серс;:tНьоріч:на кі.ть1сість остих. а~щ~и 2600 

За звіт1111іі 

ПСІ) і Од 

з 

Скоригована середньорі-чна кількість простих акцій 2605 
---'-----------~-----т-----

Ч исти й приб 'ТОК (збІПОк) на одну лросrу акцію 26 1 О 
Скоригований чистий лрибуrок (збиток) на 

26 15 
2650 

) 

І 

І 

І 

І 

-
( 495 ) 

За а11алогіч1111іі 

nсріоз 

поперед11ьо1·0 

рОК)' 

4 

-
-
-
-

-
-
-
-

(495) 

(495) 
-

(495) 
-

За а11алогіч1шіі 

період 

лоnерсд11ього 

року 

4 
46 

6 35 1 
1 054 

43 
1 889 
9 383 

За а11алоrіч1111ії 

пе1>іод 
noncpcд11ьoro 

року 

~.,,.__,._ --~--______ N._1і_та_11_О_л_с_11u_А_1_1u_1·_0J_1іі_в_нв ______ _ 

~{JttttttL/-fL--~~~------Y_л_ь_ш_и_11в_H_aт_w_1~_B_вc_11_л_iв_11a ___ _ 

( 2 



коди 

Дото (рік, ~1ісяць. чис;ю) 2021 О І І О І 

Пщпрнсмс11щ ПРІІВЛТІІЕ АКЦІОНЕРНЕ TOBAPJIC TDO "АJІЬТАІІА І\ЛЛІТА. І" 1 0 ЄДРІЮУ 20337279 ------
(наііме11уно1111я ) 

Консолідоваrші1 звіт лро рух грошов11х коштів (зu ІJР}І\ІІІ .\І щ~тодом) 

за Рік 2020 р. 
Фор~аNЗ-к КодзаДКУД 1801009 

Стаття Код -ЗЗ звітний період За аналогічний період 
попереднього роК) 

'---1 

І І 

І . Рух коштів у реЗ)'лt,таті операціі'іної діяльності 

Надходжешш ві!J: 

Реа..1ізації проду~щії (-товарів, робіт, лослуr) 
Повсрнен:ня подапсів і зборів 

у то:-.~у числі лодат1<у на додану варnсть 
Цільового фінансування 

Над.ходження від отримання субсидій, дотацій 

Надходженю1 авансів від покуrщів і заІ\ювниtсів 

Надходження від повернення авансів 

Надходження від відсmів за залишІ<ами кошrів на 
поточних ра>..унках 

Надходження від боржнюсів неустойки (штрафів, пені) 

Надходження від операційної орси.:~.и 

Надходження від отрюrання роялn, авторських 
винагород 

Надхо.:хження від страхових премій 

І Надходження фінансових установ від повернення позик 
Інші надходження 

Витрачанн.я на orL'!aтy: 

Товарів (робіт, послуг) 

Праці ---
Відрахувань на соціальні за.ходи 

Зобов ·нзань з nодатtсів і зборів 

Витрачання на оплату зобов'язань з nодатку на прибуток 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 
вартість 

ВитрзчаЮUІ на оnдату зобов'язань з інших податІ<ів і зборів 

Витрачання на оплату авансів 

Витра•rання на оплату повернення авансів 

Витра•rання на оплату цільових внесків 

Витрачання на оn..1ату зобов'язань за страховю1и 
контракrа:-.rи 

Витрачання фінансових установ на надання позИІ< 

інші витрачання 

Ч11ст11іІ рух коштів від операціІшої аія:1ь11ості 

П. Рух коштів у результаті інвест1щій11ої дія.1ь1 1ості 

Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

необоротних активів 
НадходжсНWІ від отриманих: 

відсотків 
ДИВЩСНДІВ 

Надходження від деривативів 

Надходження оід погашення позик 

Надходжснюr від вибут-m дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

Інші над,-ходження 

2 
І 
І 

І 3UOO 
І 3005 

3006 
3010 
3011 
3015 
3020 

3025 
3035 
3040 
3045 

~ 

3050 
3055 

~ 

3095 

І 3100 ( 
І 3105 ( 

І 

і 

311 о ( 
3115 ( 
31 16 { 
3117 ( 

3118 - ( 
3135 ( 
3140 ( 
3145 і_ 

( 
3150 
3155 ( 
3190{ 
3195 І 

І 
3200 ' 
3205 

3215 
3220 
3225 
3230 

3235 
3250 

з 

4 193 
-
-
-
-

12 
-

-
-
-
-

-
-

218 182 

1 173 
4 408 -
950 - 1 024 
-
-

l 024 ----
-
-

218 126 
-З 294 

-
-
-
-
-
-

-
-

' і 

)( 
) ( 
) ( 
) ( 
) ( 
) ( 

) ( 
) ( 
) ( 
) ( 
) ( 

4 
~ 

8 417 
-
-
-
-

541 І 
- І 

-
-
-
-

-
-

93 302 

1 055 ) 
5 067 ) 
1 054 l 
1 263 ) 

- ) 
- ) 

J 263 ) 
- ) 
- ) 
- ) 

) 

92 387 
І 434 

-
3 

-
-
-
-

-
-



Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій l необоротних активів 
к 

иллати за деривативами 

Витрачання на надаНЮІ пози 

Витрачання на придбання до 
і ншої господарської одиниц 

. . 
•11рньоrо mдприємства та 

І 

Інші матсжі 

Ч11ст11Іі рух коштів від і1шс ст11uіі111ої діяльності 

ILI. Рух коштів у рСЗ)'.JІЬТ аті фі11а11сової дія:1ьності 

Надхо.:vксння ві.:х: 

1 
Впасного капіталу 
Отримання позик 

Надходження від прода;ку •rастки в дочірньо:-.rу . . 
п1дприємств1 

Інші надходження 

Витра•rання на: 

3255 ( 
3260 ( 
3270 ( 
3275 ( 

( 
3280 
3290 ( 
3295 

3300 
3305 

33 10 
3340 

Викуп власних а1щій 3345 ( 
Погашення позик 3350 
Сплаrу дивідендів 3355 ( 

-
-

-
-
-

145 372 

Витрачанн.я на cn.їalY відсотків 3360 ( 
~В . б ~~~.~ф~.~~~~~-З-3-65___,(~~~~~-

итрачання на сплату за орrованост1 з 1нансово1 -
оренди 

Витрачання на придбання чаСТh"И в дочірньому ( 
підnрИЄі\ІСТВ і 3370 -

і-

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у ( 
дочірніх підприємствах 3375 -
~nлатсжі 3390 ( 154 242 
Ч11ст11іІ рух коштів від фі11а11сової діяльності 3395 -8 870 

Ч11ст11іІ рух грошов11х коштів за звіт111 1 Іі пе1>іо:.t 3~00 -12 16~ 
Залишок коштів на початок рокv 

І 
3405 15 783 

Вмив зміни вamoпrnx к-урсів н~ залишок коштів 34LO І 12 
Залишок коштів на кінець року 3415 3 631 

) ( 
) ( 
) ( 
) ( 
)( 

) ( 

І 

) ( 

) ( 
) ( 
) ( 

) ( 

) ( 

) ( 

Амітан Оле11а А11атоліїв11а 
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-

-
-
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---' 

120 І J О 
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-

-

-
114848 

3 972 
4 431 
11 484 
(132) 
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) І 
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У.га1.uшпа Наталія Васнлів11а 
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Д:п:.1 (рік. місяuь. •1 11с110) 

Підnр11с~1стоо ЛРІШАТІ-Ш АІ\ЦІОІІЕРІІЕ ТОВАРИСГВО "АЛЬТАНА KAllJTЛJI" 

(наіf~1енування) 

за ЄДРПОУ 

Cт11rr11 

1 

Зшшшок 111111о•шток 

pot.-y ---Кор11 гуn111 111А 1 

Змін~ облікової 

попі тн ки 

В11прам1:1111а 11омн11ок 

І11ші зміни 

Скор11гоu11 1111іІ зв.~ 11-

шок 11:1 nо•111ток pot.-y 
Чш·т11іі 11р1ІU)'ТОК 

('Jбnтoi;) 'Ja звІт1111іІ 
періо;~ 

1111111111 суt..')'ПІІІІіі 
дох ід 311 'JUІТШІ іі 

період 

Дооці11ка (уцінкn) 

11собороn1нх акntвів 

Доо11інка (у11Тt1ка} 
фі11а11совнх і11струме11тів 

Н11копн•1с11і K)'J>COBi 
різ111щі 

Чno'Jl(n і11шоrо cyi..-yn11oro 
дохоІІ)' аооційооа~1нх 1 

сnіль11их 11ід11рнсмотu --
І11шнА сукуш1111! дохід 

Роз1 1оді11 пp11uy·rt.-y: 

В11111~а·гн 01~ас11 11кам 

(ДНІІЇДСІІ)tІt) 

Сnр.ямум1111• nр11бутку --
до з~р.:сстро111111оrо 

каnі1·nду 

Biдpll:<)"'Dlllll ДО ---
резсрв11оrо капітану 

Сума •1нстоrо np116yi1')', 
11алеж11а до б~оджсту 

І відповідно до 
ЗІІКОНОД88СТ'ІЗ 

Сума чнС1'0rо 11рнб)rтку --
на створеиt1а 

спе11іадь11нх 

(ціпьовнх) фо11діе 

С) мз •1нстоrо прнбуn..') 

11а маn.'Ріnльне 

380ХО'Іе/ІІІЯ 

Копсо:rідоваВJ10 звіт про в.ТJас1111 ї1 капіта., 

t.-anlтa.1 

1 1\о.1 зарес-
ридка І ст рова- 1111іі 

(naiio0t1ii) 

2 3 

4000 32 700 
>--

4005 . 

4010 . 
4090 

4095 32700 

І 410U І . 

І 4110 . 

І 

І 4111 І 
І 

4112 . 

4113 . 

4114 . 
41 16 . 

4200 . -
4205 . 
-

І 
4210 

І І 
І 

І 

421s І І 
І І 

4220 . 

4225 . І 

за РО.: 2020 р. 

На.,t".ЮІТЬ WІІІСІІІ ІК:І\\ \\ІІТ~рІІ ІІСЬКО'і t."0~1ІНШії 

~ашіта., у 

цооці11-

ках 

4 

(2 929) 

. 

. 

. 

(2 929) 

. 
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(8) 

. 

. 

. 
-
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-
-
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. і 

І 

1 

ДО.13Т- резер- ltfpO]ПO· 

t.:ОDІІЙ UІІІІІі дL1С ІІІІіі 

t.'llniтaл t."llni- тол npt•б)·-

ток (11еnок-

р11т11Іі 

І 161rток) 

5 6 1 7 
-

,_____ 

. 4 905 10 963 
-

. . . 

. . 4 

. . . 

. 4 905 10967 

. І (563) 

. . І 8 

. . 8 
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І - і . . 
і 

. . 

. . . 

. . -

- . . 

. . -

. . . 

І 
- . . 

І 

. - -

811!1)· 

•1 e 1t11ii 

1 

•1е1111й 

t..11пlл1.ri ~..'ІІІІЇ· та.1 

І -
8 9 

. . 

. -

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 

. -

. 

. 

. 

. . 

. . 

. . 
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. 

. 

І 

1\ОДІІ 

2021 І 01 І 01 

20337279 

Код за ДКУД ._І __ 1s_o_10_1_1 __ 

всього 
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riьo 
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1 І і 5- - І т і 

І 2 3 -І 6 7 І 8 9 

І 
10 11 12 ,__ . 

1 В11~rк11 y•iurшtкio : 

І І І ~скк до капіталу -12-10 - - - - - - - І -
Поrаu1е1111я заборrо- І І 

-
ВUІІОСТІ 3 каліта11У -12-15 - - - - - І - І '-- . 
B11.1) •iri111 я "-апІта.~~·: 
B11t:y11 nкнііі (•1осток) 4260 - - - - - - - - -,_ -

І -Персnро11аж ьнкун-

лс11кх а1щі н (ч nсrок) 4265 - - - - - - - -
А11уJІІоn111111я 11нку1111u-
1111:-( n1щііІ ('1осrок) 4270 - - - - - - - - - -
ВНЛ)'ЧСІІІІ Я •ІЗСТКН о 

капітал~ 

·~ 
- - - - - - - - - -

Змс11111с1111JІ номі на..11.-
І І 11ої вoptocri ахціІі 4280 - . - - - - - - - -

І1ш11 ,,1111н в капіта..1і 4290 - І І - І - - І - - І - -
'Прндба111111 (11родаж) 
11ско11трольов1111ої 

•ше rкн о до•11р11ьо~І) 

1 підr1рксмст11і 4291 - - - - - -
1-!:0~1 з~1і11 у к:шітял і -1295 (8) - - (555) - - (563) ~563) 

ІtІІІОК ІШ h:.і11ець 

~"L_ -1300 32 700 (2 937) - 4 905 10 412 - - 45 080 127 45 207 

А\ІІт1ш ОлNш Л1111тол іїо1111 
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№ 

з/п 

l 

2 

з 

4 

5 

б 

7 

8 

9 

10 

Примітки до консолідованої фінансової звітності за 2020 рік 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«АЛЬТ АНА КАПІТ АЛ» 

І. ІнФоомація про Товариство: 

Показники Дані 

Повна назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«АЛЬТ АНА КАПІТАЛ» 

Код за ЄДРПОУ 20337279 

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

Дата реєстрації 10.12.1997 року 

Дата внесення Нову редакцію Статуту товариства зареєстровано 

останніх зм ін до 27.04.2018 р. №1074105209173; ПН Кирсанова Т.0. 

установчих 

документ~ в 

Основні види 66. 12 - посередництво за договорами по ЦІННИХ 
. . 

паперах або товарах; ДlЯЛЬНОСТІ 

заКВЕД 66.19 - інші допоміжна діяльність у сфері фjнансових 

послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення . 

Дата включення до 15. J 1.2004 року 
Державного реєстру 

фінансових установ 

Інформація про Ліцензія НКЦПФР на 
•v 

здшснення професійної 

наявні ліцензії діяльності на фондовому ринку - діяльність з торгівл і 

цінними паперами - Брокерська діяльність серії АЕ № 
294683 від 20.01.20 1 5р.; термін дії - необмежений. 

Ліцензія НКЦПФР на здійснення професійної 

діяльності на фоидовому ринку - діяльність з торгівл і 

цінними паперами - Дилерська діяльність серії АЕ № 

294684 від 20.0 1 .20 1 5р.; термін дії необмежений. 

Ліцензія НКЦПФР на 
• v 

зд1иснення професійної 

діяльності на фондовому р1~нку - депозитарна 

діяльність - Депозитарна ДlЯЛЬНlСТЬ депозитарної 

установи серїі АЕ № 294660 від 13 .0 1 .20 15р.; термін 

дії - необ~1ежений. 

Офіційна сторінка в httQ://\.V\V\.V.a]tana-caQital.com/ 
інтернеті 

Адреса електронної nataliya.ulshina@altana-cagital.co111 
пошти 

Вищим органом управління є Заrальві збори Товариства. 

Середня кількість працівників товариства протягом звітного періоду - 12. 
Ця звітність затверджена до випуску Наказом Генерального директора 05-ОД від 

24.03.2021 р. 



11. Основа надання інформації. 

Основою надання фінансової звітності с 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 
заюнчиться 31 12 2020 • · р.: 

Застосовуються Стандартn 
до річних 

звітів, що 

заnершуються 

31 грудня 2020 Полравки до МСФЗ З «Об'єднання бізнесу» в частині зміни визначення 
року поняття «бізнесу», а саме визначення, коли купується бізнес, а коли груnа 

активів. 
Поправюt ДО МСФЗ І «Подання фінансової звітності» та МСФЗ 8 
«Облікові політики, змів11 в облікових 

. . 
ОЦІНКах та ПОМИЛКИ» ВІДНОСНО 

визначення поняття «суттєвості». Організація оцінює суrrєвість у 

контексті фінансової звітності вціло~1У. 

Поправки до «Концелтуальної основи фінансової звітності» 

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

trинності на дату випуску фінансової звітності Товариства. Товариство має намір застосувати 
щ стандарти з дати 1х вступу в сил у; 

Застосову1оться Стандартп 
до річни.х 

звітів, що 

завеошvються 

31 грудня 2023 МСФЗ (IFRS) 17 «Страхові контракти» 
року 

Очікується, що даю стандарти не зроблять суттєвого впливу на фінансову звітність 
Товариства. 

В цій консолідованій звітності доqірніми комnа~ія:ми є такі об'ЄІ<ти інвестицій, які 

ПРАТ «АЛЬТАНА КАПІТАЛ» контролює, що надає їй можливість керувати значною 
діяльністю, яка здійсюоє суттєвий вплив на дохід об'єкту інвестицій ; несе ризики. пов'язані 
зі зміною доходу від участі в об'єкті інвестиціJі; має можливість використовувати свої 
повноваження з метою впливу на розмір доходу інвестора. Операції між дочірніми 

компаніями та нереалізовані прибутки повністю виключаються. ПРАТ «АЛЬТАНА 
КАПІТАЛ» коригує звітність до<rірніх nідnриємств перед складанням консолідованої 
фінансової звітності для забезпечення єдиної облікової ттолітики. визначеної материнською 
компанією. 

Перелік значн11х інвсст1щій у дочірні підприємства етапом 11а 31.J 2.2020р.: 
::;.. ТОВ «КУА «Альтана Інвестмент Менеджмент» (код за ЄДРПОУ 35093832) - дочірня 

компанія 1, частка участі у статутному капіталі - 99%. юридична адреса: 04053, м. 
Київ, провулок Киянівський, 7а. Основні види діяльностj: управління фондами, 
недержавне пенсійне забезпечення, інша допоміжна діяльн ість у сфері фінансових 
послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення. 

Відповідно до вимог МСФЗ та МСБО, ПРАТ "АЛЬТАНА КАПІТАЛ" надає у 
Примітках до консолідованої фінансової звітності за 2020 рік додаткову інформацію, яка 
необхідна користувачам фінансової звітності для розуміння її фінансового положення та 
результатів діяльності за звітний період. Склад цієї інформацїї 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 
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компанії. ПРАТ "АЛЬТАНА КАПІТАЛ" складає повний комплект своєї консолідованої 
фінансової звітності за 2020 рік у складі: 
Форма № 1 Консолідований Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
Форма № 2 Консолідований Звіт про фінансовj результати (Звіт про сукупний дохід) 
Форма № 3 Консолідований Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
Форма № 4 Консолідований Звіт про власний капітал 

Примітки до консолідованої фінансової звітності, відповідно до вимог МСФЗ. 

Звітність складається станом на 31.12.2020 року. 

Фінансова зБітність складається у національній валюті України (гривні). яка є 

функціональною валютою. Ступінь округлення - в тисячах гривень. 

Фінансова звітність складається на підставі допущення про безперервність діяльності 

шдuриємства. 

Фінансова звітні сть Товариства достовірно представляє фінансове положення, 
фінансові результати та рух грошових коштів підприємства, виходячи з правди.вого 

відображення наслідків здійснених операці й. інших подій та умов у відповідності з 
критеріям и визнання активів, зобов'язань, доходів та витрат. 

ІН. Еко11оміч11е середовище, у якому АТ проводить свою діЯJ1ь11ість. 

Загальна макроекономічна ситуація в Україні є хиткою. У 2020 році одним з головних 
чинників впливу на економічні процеси вияв11вся фактор розповсюдження пандемії COVJD-
19. У відповідь на пандемію COVID- 19 відбулись суттєві зміни у життєдіяльності багатьох 
держав світу. у тому числі і в України. Найбільш важким в Украіні у П кварталі 2020 року 
був квітень - період максимально жорстких карантинних заходів. Проте, наступне 
лом·якшення карантинних обмежень як в Україні. так і по всьому світі сприяло поступовому 

відновленню ділової активності. 

За даними НБУ індекс очікувань ділової активності вже у червні 2020 року становив 
45,5 п. порівняно з 29.9 п. у квітні 2020 року (рекордно низьким рівнем) та 45,8 rr. у березні 
2020 року. Відаові~о з травня ми маємо зменшення глибини падіння більшості видів 
економі t~ної діяльності . «Раптова зупинка на 1<арантин» в Україні та світі викликала 

очікуване логічне скорочення інвестування в умовах непередбачуваності подій. 

Подальший економічн.ий розвиток України значною м ірою залежить від політичних 
та економічних факторів. а також заходів внутрішнього характеру, що юкиваються Урядом 
У1<раї11и для підтримки зростання та внесення змін до податкової, юридичної та нормативної 

бази. Керівництво не може передбачити ~~і rенденції, >1кі можуть впливати на галузі 

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

Керівництво вважає, що вживає всі необхідні ззJсоди для забезпечення стабільності та 
розвитку бізнесу підприємства у сучасних умовах, які склалися у бізнесі та економіці. 

IV. Облік і11фляції. 

За рік, що закінчився 3 l .12.2020p. кумулятивяю1 приріст інфляції за трирічний період 
склав 20,02% ((109,8:100*104J:l00*105,0:100)*100-JOO). Оскільки кумулятивний приріст 
інфляції не досяг 100 % проведення перерахунку фінансової звітності згідно МСБО 29 
«Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» не потребується. 

V. Викор11стання оцінок та припущень. 

При підготовці консолідованої фінансової звітності ПРАТ ''АЛЬТАНА КАПІТАЛ" 

робить оцінки та припуще:~-rня, які мають вплив на визначення суми активів та зобов'язань, 

визна'Чення доходів та витрат звітного періоду, розкриття умовних активів та зобов'язань на 
дату підготовки фінансової звітності, rрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях. 

3 



розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Фактичні результати 

можуть відрізнятись від таких оцінок. 

Розрахунок справедливої вартості фінансових інструментів здійснюється на основі 
ринкової інформації, що є відкритою та на основі методик оцінки. Однак, для інтерпретації 
ринкової інформаuії з метою розрахун1<у справедm1воІ вартості необхідне професійне 

судження. Справедлива вартість фінансових інструменті в, 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 Україїrn щодо оподаткування постійно змінюється. Нормативні 

положення не завжди чітко сформульован і , а їх тлумачення залежить від то'!КИ зору органів 
державної влади. Товариство вважає, що дотримується всіх нормативних положень та всі 

передбачені законодавством податки нараховані і сттлачен і в повному обсязі. Але, 
враховуючи обставнни. що викладені вище, неможливо визначити суму позовів 

контролюючих органів. що мо:Я(уть бути пред'явлені в майбутньому та ймовірність будь
якого несприятливого результату. 

Основні прппушення стосовпо майбутнього та інших ключових джерел виникнення 

невизначеності оці11ок на дату балансу, які мають значний ризик стати причиною внесення 
суrгєвих коригувань у балансову вартість активів та зобов'язань протягом наступного 

фінансового періоду, представлені таким <Jином: 
тис.грн. 

Стаття балансу 31 .12.2019 31.12.2020 

Поточні фінансові інвест1щії 3 399 з 558 

Довгострокові інwі фінансові 20 19 
інвестиції 

Інша поточна дебіторська 26 006 37 l 71 
заборгованість 

VI. Розкриття інформації щодо в11корпста1шя справедливої вартості. 

Товариство використовує методи оцінки справедливої вартості, які є прийнятними в 
окремих обставинах та для яких є всі доступні дані, шо є достатніми для оцінки справедливої 
вартості . При цьому, Товариство максимально використовує спостережні дані на відкритих 

ринках, та мінімально використовує неспостережні дані. 

Справедлива вартість фінансових інструментів= що обертаються на активних ринках 
базується на ринкових котируваннях на звітну дату. Ці інструменти включені до J Рівня 
ієрархії справедливої вартості та, як правило. включають цінні папери, що обертаються на 
фондових біржах України. Додаткова інформаuія 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: 

тнс.rр11 . 

СnраведЛива вартість Балансова вартість 

на З І . 1 2.2019 на 31.12.2020 на 31.12.2019 наЗJ . 1 2.2020 

Поточні фінансові з 399 3 558 з 399 з 558 
інвест1щії 

Довгострокові інші 20 19 20 19 



фінансові інвестиції 

Грошові кошти 15 783 з 631 15 783 3 631 
Інша поточна 26 006 37 171 26 006 37 171 
дебіторська 

заборгованість 

Поточна 69 67 69 67 
кредиторська 

заборгованість за 

товар11 . робот11, 

послуп1 

Інша пото•1на 148 149 148 149 
креnнторська 

заборгованість 

Основні засоби 131 88 ІЗ І 88 
Нематеріальні 119 119 119 119 

активи 

Товариство вважає, що наведені розкритrя щодо застосування справедливої вартості с 
достатнім, та не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва 

інформація щодо застосування справеднивої вартос'fі, яка може бути корисною для 
користувачів фінщ-1сової звітності. 

VII. Осноn11і пр1шщш11 бухгалтерського обліку. 

1. Основні засоб11. 

Основними засобами визнаються матеріальні акпrви, 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 функuій. 
Облік основних засобів ведеться по кожному об'єкту, Я]G підлягають об'єднанню в класи 

основних засобів залежно від виду і способу внкористання. 

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 n.3 l МСБО 16, при якому об'єкти основних засобів 
враховуються за справедливою вартістю на дату 11ереоцінки за вирахуванням накопиченої 

амортизації і збитків від знецінення. Переоцінки проводяться з достатньою регулярністю, 
щоб балансова вартість суттєво не відрізнялася від тієї, що була б визначена із застосуванням 
справедливої вартості на кінець звітного періоду. 

Частота переоцінок залежить від змін справедrшвої вартості переоцінюваних об'єктів 

основнщ засобів. Якщо справедлива вартість переоціненого активу суттєво відрізняється від 
його балансової вартості , слід проводити подальшу переоцінку . Деякі об'єкти основних 

засобів можуть зазнавати значних і непостійн и,-х змін справедливої вартості, потребуючи 

щоріtшої переоцінки. Такі часті переоцінки не потрібJ-Іі дJJЯ об'єктів основних засобів лише з 
незначною зміною справедливої вартості. У такому разі достатньо оuінювати їх кожні три 

або п'ять років. 

Збільшення балансової вартості основних засобів в результаті переоцінки визнається в 

іншому сукупному доході та накопичується у власно~1у капіталі і переноситься до 

нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання активу. Це може бути пов'язано з 
переносом усієї дооцінки, коли актив вибуває з ви.користання або ліквідується. Перенесення 

з дооцінки до нерозподіленого лрибугку не здійснюється через лрибуток або збиток. 

Для визначення зменшення корисності об'єкту основних засобі в, ПРАТ "АЛЬТ АНА 

КАПІТАЛ') застосовує МСБО 36. 

Ліквідаційна вартість - це сума грошових коштів, яку ПР АТ "АЛЬТ АНА КАПІТ ЛЛ" 
чекає отримати за актив при Пого вибугrі 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 оuінити не представляється можливим або вона не істотна 

по сумах, ліквідаційна вартість встановтосться 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 проведенні інвентаризації. 

Термін корисного використання по групах однорідних об'єктів основних засобів 

визначається з точки зору корисності для ПРАТ "АЛЬТАНА КАПІТАЛ" ко.місією 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 розпоtfІіfнається з місяця, що слідус за дати введеюrя 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 вини.кнення. Вартість істотних оновлень 
(поліпшень) і вдосконалень основних засобів капіталізується. Якщо при замін.і одного з 

компонентів складних об'єктів ос.новяих засобів виконані умови визнання, то відповідні 
в1прати додаються до балансової вартості складного об'єкту, а операц1я по замш~ 

розглядається як реалізація (вибутrя) старого компонента. 

Основні засоби. призначені для ттродажу, і що відповідають критер1ям визнання 

враховуються .відповідно до МСФЗ 5. 

2. Нематеріальні актив11. 

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. 
надаІffіЯ послуг, в адміністративних цілях або передачі в оренду іншим особам. Програмне 
забезаечення. я.ке 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 
11ридбання і витратн, 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, я.кі перевищать його спочатку оцінений рівень ефективності; 

- ці витрати моЖlfа достовірно оцінити і віднести до відпоuідFІоrо активу. 

Якщо подал-ьші витрати на нематеріальний актив потрібні для підтримки спочатку 

оціненої ефективності активу, вони визнаються витратами періоду. 

Для нематеріальних активів використовується модель переоцінки відповідно до л.75 

МСБО 38, лри якому об'єкти нематеріальних активів враховуються за справедливою 
вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації і збитків від знецінення. Для переоцінки 
справедm1ву вартість cruд воцінити посиланням на активний ринок. Періодичність 

переоцінки залежить від несталості справедливої вартості переоцінюваних нематеріальшІХ 
активів. Якщо справедлива вартість переоціненого активу суттєво відрізняється від його 
балансової вартості, потрібна подальша переоцінка. Справедлива вартість деяких 

нематеріальних активів може зазнавати суттєвих та несталих змін, що спричиняє потребу 
щорічної переоцінЮІ. Такі часті переоцінки не потрібні для нематеріальних активів із 
несуттєвими змінами справедливої вартості. 
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Якщо справедливу вартість переоuіненоrо нематеріального активу більше не можна 
визнач-ити nосилаю-~ям на активний ринок, то балансовою вартістю активу має бути його 

переоцінена вартість на дату останньої переоцінки з посиланням на активний ринок за 
вирахуванням будь-якої подальшої накопиченої амортизаuії та будь-яких подальших 

накопичених збитків від зменшення корисності. 

Збільшення балансової вартості нематеріальних активів в результаті переошнки 
визнається в іншому сукупному доході та накопичується у власному капіталі і переноситься 

до нерозподіленого прибутку. коли припиняється вищання активу. Вся дооцінка може 
реалізуватися під час ліквідаuії або продажу активу. 

Очікуваний термін корисного використання нематеріальних актявів відповідно до 

п.88 МСФО 38 визначається при їх постановці на облік комісією. признаqеною Генеральним 

директором ПРАТ ''АЛЬТАНА КАПJТАЛ", виходясrи з: 

- очікуваного морального зносу, правових або інших обмежень відносно термінів 
використання або інших чинників; 

- термі нів використання подібних активів, затверджених Генеральним директором ПРАТ 

"АЛЬТ АНА КАПІТ АЛ''. 

Згідно п.97-п.99 МСБО 38 нематеріальні активІ-і з кінцевим терміном корисного 
використання амортизуються прямолінійним методом утtродовж ОL1ікуваного терміну їх 

використання. Нарахування амортизації починасться в місяці. наступному після введення 

нематеріального активу в експлуатацію. Суми амортизаuії. нараховані за кожен період. 
визнаються у складі прибутку або збитку. 

Термін амортизації і метод нарахування амортизації нематеріального активу з 

кінцевим терміном використання переглядається щорічно. Ліквідаційна вартість 
нематеріального активу з кінцевим терміном викорнстання прирівнюється до нуля. 

Нематеріальні активи з невизначеним терміном корисного в:нкористання не підлягають 
амортизації. 

Відповідно до МСБО 36, ПРАТ ''АЛЬТАІ-ІА КАПІТАЛ" тестує нематеріальні 
активи з невизначеним терміном корисного використа1-шя на предмет знецінення щорічно. 

Терм ін корисного використання активу, що є предметом амортизації, аналізується щорічно 
під час проведення інвентаризації на предмет його зміни. 

З.Оренда. 

Згідно МСФЗ 1 б «Оренда)}, Товариство в договорах оренди, в яких вистуnає 

орендарем, на дату початку оренди визнає актив у вигляді права використання предмету 

оренд11 та орендне зобов'язання. Первісна оцінка активу здійснюється за собівартістю. а 

зобов'язання за теперішньою вартістю орендних платежів, не сплачених на таку дату. 

Подальша оuінка активу здійснюється з використанням моделі собівартості, а зобов'язання 
збільшуючи балансову вартість з метою відобразит11 nроцент за орендним зобов'язанням, 

зменшуючи балансову вартість з метою відобразити здійснені орендні платежі та з 
урахуванням переоцінки. 

Товариство враховує орендні платежі як витрати на прямолінійній основі протягом 

строку оренди для короткострокової оренди (зі строком І рік), та оренди малоцінного активу 

(вартість якого складає 6 ООО грн.) 

Якщо Товариство за договором оренди виступає в якості орендодавця: Товариство 

класифікує оренду як операційну, або як фінансову. 

4. Фінансові і11всст1щії. 

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

ПРА Т ' АЛЬТАНА КАПІТ АЛ" визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання 
тоді і лише тоді, коли Товариство стає стороною договірних відносин щодо цього 
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інструмента (п.3.1.1.МСФЗ 9). Стандартна процедура купівлі або продажу фінансових 
активів визначається з використанням Ме'І'Оду обліку за датою операції. 

При первинному визнанні фінансового активу або фінансового зобов'язання ПРА Т 

"АЛЬ І АНА КАПІТ АЛ" вимірює їх за справедливою вартістю. що є ціною операції. 

Після первинного визнання ПРА Т "АЛЬТ АНА КАПІТ АЛ'' враховує фінансові 
зобов'язання за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка 

з урахуванням встановлених МСФЗ внключень. 

В цілях виміру фінансового активу після первинного визнаю·ІЯ , в ПРАТ "АЛЬТАНА 

КАПІТАЛ"' фінансові активи класифікуються за двома категоріями на підставі п.4.1 МСФЗ 

9. а саме як фінансові активи. що оцішоються за амортизованою собівартістю, та фінансові 
активи, що оцінюються за справедливою вартістю з відображею1ям змія через 

прибуrок/збиток або через інший сукупний дохід. 

Для фінансових акnJвів, що котируються на активному ринку) справедливою вартістю 
активу є ціна біржових повідомлень, що nубJ1ікується. При застосуванні біржових курсів 
необхідно враховувати обсяги операцій з цінними паперами з метою співставлення з 
обсягами цінних паперів, що враховуються на Балансі ПРАТ «АЛЬТАНА КАПІТАЛ». 

Для фінансових активів, по яюtх ринок не є активним, справедлива вартість 
фінансового активу визначається за іяпн1tvrи метода.\і.tи, в т. ч. з використанням методу 

оцінювання. Підтвердженням справедливої вартості фінансового активу може бути очікувана 
uіна продажу фінансового активу в уrоді між зацікавленими, освідомленими та 

непов' язаними. особами. 
Дохід або збиток від зміни справедливої вартості фінансового активу або зобов'язання 

визнається в ПРА Т "АЛЬТ АНА КАПІТАЛ'" таким чином: 

- дохід або збиток по фінансовому акти~ВУ 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, в11знається в 

іншому сукуnному прибутку за винятком збитків від знеці}{еЮJя 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 nришrненні визнання, 
знецінення, а також через амортизацію. 

На кінець кожного звітного періоду ПРАТ '·АЛЬТАНА КАПІТАЛ'' оцінює 
об'єктивні свідчення того, що фінансові актини знецінилися:, до яких відносяться: 

- значні фінансові труднощі боржника або емітента; 

- порушення договору, порушення термінів оплатu; 

- можливість банкруrстnа або іншої реорганізації позичальника. 

Фінансові інструменти, які підлягають знеціненню: 

1. Фінансо.ві активи, що утримуються з метою погашення; 

2. Фінансові зобов'язання, крім тих) що оцінюються за справедщmою вар'rістю через 
прибутки та збитки.; 

3. Договори фінансової гарантії; 
4. Дебіторська заборгованість з оренди за МСФЗ 17; 
5. Дебіторська заборгованість, що виникає за МСФЗ 15. 

Сума знецінення розраховується в розмірі кредитних збитків в межах 12 місяців, чи на 
протязі всього терміну утримання фінансового інструменту. Очікувана сума кредитних 
збитків - дисконтована сума всіх недоборів грошових коштів на протязі всього терміну 
утримання фінансового інструменту. 

На суму очікуваних кредитних збитків Товариство визнає резерв під кредитні збитки, 

який у фінансовій звітності зменшує балансову вартість активів, а за фінансовими 
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інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід. 

резерв відображається в іншому сукупному доході. 

5. Зменшсн11я кор11с11ості активів. 

ПРАТ '"АЛЬТАНА КАПІТАЛ" відображає необоротні активи у фінансовій звітностj 
з урахуванням знецінення, яке враховується відповідuо до МСБО 36. На дату складання 
фінансової звітності ПР АТ ·'АЛЬТ АНА КАПІТ АЛ" визначає наявність ознак знецjнення 
актив1в: 

- зменшення ринкової вартості активу впродовж звітного періоду на істотну величину, ніж 
очікувалося; 

- старіння або фізичне ушкодження активу; 

- істотні негативні зміни в ринковому, економіL1ному або правовому середовищі, в якому діє 
Товариство, що сталося впродовж звітного періоду або очікувані найближчим часом; 

- збільшення впродовж звітного періоду ринков.их ставок відсотка, яке може істотно 

зменшити суму очікуваного відшкодування активу; 

- перевищення балансової вартості qистих активів над їх ринковою вартістю; 

- істотні зміни способу використання активу впродовж звітного періоду або такі очікувані 
зміни в наступному періоді, підприємства, що пеrативно впливають на діяльність. 

За наявності ознак зменшення корисності активів, ПР АТ "АЛЬТ АНА КАПІТАЛ" 
визначає суму очікуваного відшкодування активу. Сума очі куваного відшкодування активу -
це найбіл.ьша з двох оuінок: справедливої вартості за мінусом витрат на продаж і цінності 

використання. Якщо сума очікуваного відшкодування менше балансової вартості активу, 
різниця визнається збитками від знеці нення в звіті про фінансові результати з одночасним 

зменшенням балансової вартості активу до відшкодовуваної суми. 

При незначних витратах на вибугrя для основних засобів. що враховуються за 
переоціненою вартістю, відповідно до п.5 МСБО 36, переоцінений актив визнається ПРАТ 
"АЛЬТАНА КАПІТАЛ"' не знеціненим і відшкодовувана вартість не визначається . 

ПР АТ "АЛЬТ АНА КАПІТАЛ" щорічно перевіряє на предмет знецінення 

нематеріальні активи з невизначеним терміном служби . 

6. Запаси. 

Заоаси згідно МСФЗ 2, враховуються по однорідних групах: осиовні сировина і 
матеріали; інші матеріали; будівельні матеріали: заласні частини; паливо; товари покупні. 

Запаси відображаються у фінансовій звітності no 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 nридбання і інших 

витрат, безпосередньо пов'язаних з 1·х придбаиням. Для визначення собівартості запасів в 

ПРАТ "АЛЬТАНА КАПІТАЛ'' застосовуються наступний метод: метод середньозваженої 
собі вартості . 

7. Дебіторська заборгованість. 

Дебіторська заборгованість - це договірні вимоги, пред'явлені покупця~1 і іншим 

особам на отримання грошових коштів. товарів або послуг. Для uілей 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 веторrова (інша) дебіторська заборгованість. 
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Первинне визнання дебіторсь1<ої заборгованості здійснюється за справедливою 

вартістю переданих активів. 

Короткострокову дебіторську заборгованість за відсутності оголошеної процентної 

ставю1 враховують за первинною вартістю, вказаною в рахунку-фактурі (доrоворі). 

ПРАТ "АЛЬТАНА КАПІТАЛ" приймає не істотним результат дискон'гування для 
короткострокової дебіторської заборгованості і враховує її за первинною вартістю. 

Довгострокова дебіторська заборгованість в ПРАТ ·'АЛЬТАНА К.АШТАЛ" 

враховується за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки 
відсотка з використанням моделі очікуваних кредитних збитків. 

Для відображення сумнівної і безнадійної дебіторської заборгованості на підприємстві 

створюється резерв очікуваних кредитних збитків. Для розрахунку суми резерву ПРАТ 

"АЛЬТ АНА КАПІТ АЛ" визначає вірогідність стягнення заборгованості по KQ)rrnoмy 
дебіторові , і нарахування резерву робить тільки по тих дебіторах, стягнення заборгованості з 

яких сумнівне. 

8. Зобов'язання та резерви. 

Облік і визнання зобов'язань 

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

Зобов'язання ПРАТ "АЛЬТАНА КАПІТАЛ", класифікуються на довгострокові 
(термін погашення ловад 12 місяців) і потоwі (термін погашення ~о 12 місяців). 

Кредиторська заборгованість є видом зобо.в'язань, що характеризують суму боргів, 
належних до сплати на користь інших осіб. Кредиторська заборгованість - заборгованіст1, 

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 ПРАТ "АЛЬТАНА КАПJТАЛ" кредиторська 
заборгованість вра.ховується і відображається у балансі за первинною вартістю, яка дорівнюс 
справедливій вартості отриманих активів або послуг. 

ПРАТ "АЛЬТАНА КАПІТАЛ" приймає не істотним результат дисконтування для 
короткострокової кредиторської заборгованості і враховує її за лервинною вартістю. 

ПРАТ "АЛЬТАНА КАП1ТАЛ'' здійснює переклад частини довгострокової 

кредиторської заборrованості до складу короткострокової, коЛFІ 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 ПРА Т "АЛЬТ АНА КАПІТ АЛ" в результаті певної події 
у минулому має юридичні або фактичні зобов'язання, для врегулювання яких з більшою 

мірою вірогідності знадобиться зменшення ресурсів, і які можна оцінити з достатньою 
надійністю. 

ПРАТ "АЛЬТАНА КАПІТАЛ" визнає в якості резервів: 

- резерв на сплату ві;1Пусток, який формується виходячи з фактичного фонду оплати праці та 

кількості невикористаних днів відпустки на кінець звітного періоду: 

- резерв очікуваних кредитних збитків. 

Резерв ВИ"користовується тільки на покриття тих витрат, відносно яких в1н був 

спочатку визнаний. Резерви переглядаються на кінець кожного звітного періоду. 

ПР АТ "АЛЬТ АНА КАПІТ АЛ" не визнає умовні активи і умовні зобов'язання у 
фінансовій звітності. 
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9. Модещ. очікуваних кредитних збитків. 

Модель очікуваних кредитЮІх збитків використовується Товариством прй знеціненні 

наступюrх фінансових активів - дебіторська заборгованість (МСФЗ 15); інвестиції в боргові 
цінні папери, що утримуються для отримання грошових потоків в рахунок погашення 

основної суми боргу і відсотків. Резерв очікуваних кредитних збитЮв визначається як 

різниця між :всіма передбаченими договором грошовими потоками, що належать Товариству 

і грошовими лотоками, ЯІ<і Товарисnю очікує отримати, дисконтованими за первісною 

ефективпою ставкою відсотка. 

Визначення суми резерву кредитних збитків відбувається на основі аналізу 

індивідуальної оцінки окремих дебіторів. Фактори, я1<і Товариство розглядає при визначенні 

того, чи є у нього об'єктивні свідчення знецінення активів, вкmочають іІ:Іформацію про 

тенденції непогашення заборгованості у строк, фінансові труднощі боржника, можливість 

банкрутства, зміна платіжного статусу позичальника (збільшення кількості простроч.ени,"'( 

платежів), інші. При простроче}{Ні платежу більш віж на 30 днів вважається, що кредитний 
ризик значно збільшився. Дефолт настає при простроченні платежу більше ніж на 120 днів. 

Сум:а збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо у наступному періоді сума 

кредитного збитку зменшується і це зменшення може буrи об'єктивно пов'язаним з подією. 

яка відбувається після визнаJ:ІНя кредитного збитку, то попередньо визнаний збиток 

сторнується за рахунок коригування резервів. Сума сторнування визнається у прибутку чи 

збитку. 

10. Грошові кошти та їх еквіваленти. 

Грошові кошти ПРАТ "АЛЬТАНА КАПІТАЛ" вкmоч~ають необмежені у 

використанні: 
~ грошові кошти на поточних рахунках у банках, що враховуються на рахунку 3 11 , 312; 
:;.::. готівкові грошові кошти в касах, що враховуються на рахунку 301 , 302; 
~ грошові кошти на депозитних рахунках в банку, що враховуються на рахунку 3 J 3, 

314; 
~ еквіваленти rрошови:х коштів, що враховуються на ра.хунку 351. 

Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з І;ІИМИ проводитися 

в ваuіональній валюті та в іноземній валюті. rноземна валюта - це валюта інша, ніж 

функціональна ващота (rривня), яка визначена в цих Примітках. Первісна та подальша 

оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою вартістю, яка 

дорівнює їх номінальній вартості. Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх 

еквівалентів в іноземній валюті здійснюється у функціональній ~алюті за офіційними 

курсами Національного банку України (НБУ). 

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

(наприклад, у ВІ-mадку призначення НБУ в банківській ус-rанові тимчасово'~· адміністрації) ці 

активи можуть бути класифіковані у складі непоточних активів. У випадку прийняття НБУ 

рішення про ліквідацію банківської установи та віnсутності ймовірностj повернення 

грошових коштів, визнання їх як активу припиняється і їх вартість відображається у складі 

збитків звітного періоду. 

11. І11оземна валюта. 

Операції в іноземній валюті відображаються в ПР АТ '~АЛЬТАНА КАПІТАЛ'' 

відповідно до МСБО 21. Фінансова звітн ість ПРАТ "АЛЬТАНА КАПІТАЛ" складається в 
національній валютj України (гривні), що є функціональною валютою. 

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

відображаються у функціональній валюті за курсом Національного банку У країни (НБУ) на 
дату здійснеlfllя операції. На дату схлада~-mя фінансової звітності згідно МСБО 21 усі 
монетарні статгі, що враховуються в іноземній валюті, перераховуються і відображаються у 
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балансі за курсом НБУ на дату склаланая звітності. Курсові різниці , шо виникають при 

перерахунку no монетарних статтях визнаються в прибутку або збитках за період, в тому 
періодj. в якому вонн виникли. Немонетарні статті, врахован і за первинною фактичною 

вартістю, розраховуються по курсу, srкий діяв на дату здійснення операції. Немонетарні 
статті, врахова»і за справедmшою вартістю, перераховуються з використанням валютноrо 
1<урсу, який діяв на да1у визначення справедливої вартості . 

12. Винагорода працівнпкам. 

Для обліку усіх винагород працівників ПРАТ ''АЛЬТАНА КАПІТАЛ" застосовує 
МСБО 19. Працівник може надавати підприє.\1ству послуги на основі повноrо робочого дня. 
часткової зайнятості, на постійній, разовій або тимчасовій основі. 

Усі винагороди працівникам в ПРАТ "АЛЬТАНА КАПІТАЛ'' враховуються як 
поточні, відповідно до МСБО 19, що nідляrають виплаті впродовж 12 місядів після 

закінчення періоду. в якому працівник зді йсюовав послуги. 

Винагороди працівни кЗJ'vІ: 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 ПРАТ ·'АЛЬТАНА КАПІТАЛ" сплачує 
обов'язкові внески на соціальне забезпечення за своїх працівників в розмірах, передбачених 

законодавством Україїн1 . 

Зобов'язання за короткостроковими винагородами працівникам оцінюються на 
осн:ові , що не дисконтується . 

13. Доходи та витрат11 від реалізації продукції та nос.11уг. 

Доходи від реалізації товарів, робіт, послуг ПРАТ ''АЛЬТАНА КАПІТАЛ'' 

визнаються згідно МСФЗ 15. Договір з клієнтом обліковується тільки тод1, коли 
виконуються всі перелі qені критерії: 

l. Сторони схвалили договір та готові виконувати свої зобов'язання: 
2. Суб'єкт господарювання може визна[1ити права кожної сторони відносно товарів або 

ттослуr, які будуть передаватись; 
З. Суб'єкт господарювання може визначити умови оплат11 праці за товари або послуrи 

які будуть передаватись; 
4. Договір має комерційну сутність: 
5. Цілком ймовірно, що суб'єкт господарювання отримає компенсацію, на яку вів 

матиме право в обмін на товари або послуги, які будуть передані клієнту. 

Якщо договір з клієнтом відповідає всім критеріям, то виручка визнається . Коли 
договір з клієнтом не відповідає критеріям , переліченим вище, то отримана компенсація 
визнається як дохід тільки тоді , коли сталася одна з таких подій: 

1. Суб ' єкт господарювання не має невиконаних зобов'язань щодо передачі товарів 
або послуг, вся компенсація не підлягає поверненню; 

2. Доrовір був розірваІіИЙ і отримана компенсація не підлягає поверненню. 
Доки не станеться одна з подій, отримана l<омnенсація, враховується як зобов 'язання. 

До витрат, пов'язаних безпосередньо з договором відносяться: прямі трудові витрати, 

матеріальні витрати, розподіл витрат, безпосередньо пов'язаних з договором, інші витрати. 

14. В1прати з податку ка прибуток. 

Витрати з податку на прибуrок визначаються і відображаються у фінансовій звітності 

ПРАТ "АЛЬТАНА КАПІТ АЛ" відповідно до МСБО 12 "Податок на прибуток". 

Ви:трати з податку на прибуrок, в ідображені в звіті про ф інансові результати, 

складаються з сум поточного податку на прибуток. Пото~ний податок на прибуток 
визначається виходячrt з оподатковуваного прибутку за звітний податковий період. 

розрахованого за правилами Податкового Кодексу України. ПРАТ "АЛЬТАНА КАПІТАЛ" 
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ве.L(е розрахунок відстроqених rтодаткови.х активjв і зобов'язань на nідставі норм, описаних в 

МСБО 12. 

15. Власний капітал. 

Статуrний капітал ПРАТ "АЛЬТАНА КАПІТАЛ" складає 32 700 тмс.грн. Порядок 
розподілу 1·ш1<опиченого прибутку і покриття збитків, формування резервного капіталу 

встановлюється Загальними зборами акціонерів. 

Резервний капітал формується згідно законодавства У країни з метою забезпечення 
покриття збитків Товариства. Резервний капітал становить не менше ніж 15 відсотків 

статутного капіталу Товариства. До досягнення вспuювле»ого статутом розміру резервного 

капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого 
ттрибутку Товариства за рік. 

16. Сегменти. 

Операційні сегменти виділяються при відповідності одному з нижчевказаних 
. . . 

КІЛЬКІСЩfХ rторопв ; 
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; 

актив11 щrераційноrо сегменту складають 10% або більwе від загальної суми активів 
суспільства. 

Географічні сегменти можуть бути виділені за ознаками покупців і представляються в 

звітному періоді у тому виnад.1<у, якщо об'єм реалізацїї іноземним покупцям перевищує І О % 
усього доходу від реалізації. 

17. Пов'яз~ші особи. 

ПР АТ ''АЛЬ ТА.НА КАПІТАЛ" застосовує МСБО 24 для виявлення стосунків і 
операцій з пов'язаними сторонами і залишкам за такими операціями. Пов'язаними сторонами 

вважаються сторони, якщо одна сторона має можшшість контролювати іншу ~торону або 
здійснювап1 суrтєвий вплав на прийвяrгя фіnансоu.их та операційних рішень іншою 

стороною. При розгляді кожної можливої пов'язаної сторони, особлива увага приділяється 
змісту відносин, а не тільки їх юридичній формі. 

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

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

18. ВитратJІ по позцках. 

ПРАТ "АЛЬТАНА КАПІТАЛ'" для складання фінансової звітності застосовує 
базовий підхід до обліку витрат по позиках. відображений в МСБО 23. 

Витрати тто rтозиках (проце.1пні і іншj витрап1, понесені у зв'язку із залученням 
позикових коштів) визнаються в якості витрат того періоду, в якому вони понесеш, з 

відображенням в звіті про фінансові результати. 

Витрати по позиках, що безпосередnьо відносяться до придбм:ня, будівв:ицтва або 

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

23). 

19. І11вест11ціlіне майно. 

ПРАТ "АЛЬТАНА КАШТАЛ'" застосовує вимоги МСБО 40 до порядку обліку 
інвестиційного майна і до вимог по розкриттю інформації. Нерухомість (земля, будівля або 

Іfого частюrа), що перебуває у володінlіі з метою отримання орендних nлатежів і(чи) 

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

цілях і не для продажу в ході звичайної господарської діяльності. ПРА Т "АЛЬТАНА 

КАПІТ АЛ'' враховує Яl< Інвестиційне майно. 
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Нерухомість, що nеребуває у володінні і призначена для використання у виробничих 

цілях, nри наданні послуг і адміністративних цілях. ПР АТ "АЛЬТ АНА КАПІТ АЛ'" 
враховує як нерухомість. займаІі)' власником. 

Відповідно до п.10 МСБО 40, ПРАТ "АЛЬТАНА КАПІТАЛ" застосовує настуnні 
критерії: 

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

частина - для надання послуг і в адміністративнЮ< цілях, за умови. що подіб«і част11ни 
об'єкту враховуються як окремі інвентарні номери у фінансовій звітності. і можуть бути 

продані окремо один зід одного, ПРА Т "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 ПРАГ "АЛЬТАНА КАШТАЛ" в якості 
інвестиційного майна. 

20. Події, що сталися після звітної дати. 

При складанні фінансової звітності ПРАГ •tАЛЬТАНА КАПІТАЛ" враховує нодії, 
що сталися після звітної дати, і відображає їх у фінансовій звітності відповідно до МСБО І О . 

ПРАГ "АЛЬТАНА КАПІТАЛ'' коригує суми, визнані у фінансовій звітності. для 
відображення подій. що мали місто після звітної дати та вимагають коригувань після 

закінчення звітного періоду, якими є: 

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

- отримання інформанії про знецінення активів на звітну дату; 

- визеачеJ-шя вартості активів, придбаних до закінчення звітного періоду або надходжень від 
продажів активів, проданих до закінчення звітного періоду; 

- виявлення помилок, що підтверджують, що фінансова звітність є ~1евір11ою. 

ПР АТ "АЛЬТ АНА КАПІТАЛ'' не коригує суми, визнані у фінансовій звітності, для 

відображення не кориrуючих подій, після закінчення звітного періоду. якими є - зниження 
ринкової вартості інвестицій та інші. 

21. Форми фінансової звітності. 

ПРА Т "АЛЬТ АНА КАПІТ АЛ" визначає форми представлення фінансової звітності 
відповідно до рекомендацій МСБО 1. 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) складається методом ділення активів і зобов'язань 
на поточні і довго1.:трuконі. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

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 за прямим методом, при якому розкриваються основні види валових 

грошових надходжень і валовях грошових платежів. Звіт про рух rроцrовнх коштів містить 
відомості про потоки грошових коштів за зnітний період з розбиттям на потоки від 
операційної, іявестиuійної або фінансової діяльності. Примітки до фінансової звітності 

складаються вщповlдно до обов'язкових вимог до розкриття інформації, викладеними в 
МСБО та МСФЗ. 

VIII. Розкриття інформації стосовно статей консолідованої фінансової звітності за 2020 
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 кож1юrо класу основних засобів: 
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Клас ''Земельні ділянки і будівлі" - 10 - 20 р .. 

Клас "Машини і устаткування" - 5р., 

Клас ' 'Автомобілі" - 5р. , 

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

тне.грн. 

Клас Ста11011t 11а 31.12.2019 р. HaдXOJIЖCJfffЯ В11бу1тя зn Станом 1ш 31.12.2020 р. 
UCHOBHllX за рі>< рік 

·1uсобіо Псрвіс11а НаІ\оnичє1111іі 3аЛІІІІІІ<О83 (11uuui11.a.:u~ Пероkнц Иоа.:оп11чс1111Іі З•JІІІШК083 
вартіпь ·то<: uaprk1ь опрrість зн:ос оартісn, 

!:ї R а !: ~ 1: ~ 1: " ~ -
~ 

- 6 d ~ ti ~ ~ i:t.4~ " = іі :; 
~ 

s·: 
~ 

2 2 .!! " ! !! 
. е. ~ ~ ё 

·~ 
с. ё. .~ ~ .§. ё. .§. ё. .§. .::- = ~ ~ " ~ /: \; ,,. " " ,,. " ·;: !і< ~ :[, 4 " ж :;;: о " :;;: о " :;;: ~ :;;: ~ :;;: ::;; :;;: ::;: 

=! " =! " =:t =:t 

Земель111 9 4 5 9 4 5 
ІІІІШІКІ І І 

будіап 

Мt1ШНІІН і 283 69 193 42 90 27 10 10 273 59 214 42 59 17 
усТ'Вткува1111я 

МсбJ1 і І 20 15 .5 20 1(1 4 
вбу11ованf 
елемеі-ТТІ І 

1нженеrн1оr'о 

уотаn<ування 

І 11111і оt11он11і 5 І 4 5 2 3 
засобн 

всього 312 74 212 43 100 31 10 10 302 64 234 44 68 20 

Сума t:1арахованої амортизації протяrом звітного періоду для кожного класу основюос. 
засобів: 

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

Клас "Мащини і устаткування" - 38 тис. грв. 
Клас "Меблі і вбудовані елементи інженерного устаткування" - 1 тис. грн. 
Клас "Інші основні засоби" - 1 тис. грн . 

У звітному періоді не було придбано об' єктів основних засобі в. Товариством були 

ліквідовані основні засоби, що за технічним станом не придатні для подальшого використання на 

суму 20 т.11с. грн. за первісною вартістю та 17 тис. грн . за сумою зносу. 
Непотоr.~ні активі , що класифіковані як утримувані для продажу або включені до 

ліквідаційної групи, класифікованої як утримувані для продажу відповjщю до МСФЗ 5, 
станом на 31.12.2019 - 0 тис. грн. , на 31.12.2020 - 0 тис. грн. 

Основних засобів, що тимчасово не використовуються, в складі основних засобів на 
балансі не має. Основюrх засобів, щодо яких існуюп, передбачені ч11.fn:l11N законодавством 
обмеження володіння, користування та розпорядження на балансі не має. Основних засобів, 
nередани,х у заставу для забезпече.аня зобов 'язавь, на дату балансу Товариство не має. 

Метод амортизації за результатами річної інвентаризації основних засобів не 

ЗМЇJіИ:ВСЯ. 
ПР АТ нлль Т АНА КАПІТАЛ" не проводила переоцінку основних засобів на звітну 

дату, оскільки їх балансова вартість суттєво не відрізняється від справедливої вартості 

активів. 

2. Нематеріальні активи. 

На вимогу МСБО 38 у примітках до фінансової звітності розкривається така 

інформація щодо нематеріальних акти:вів: 

Застосовані строки корисної експлуатації для кожного класу нематеріальних активів: 

Клас «Ліцензії)) - відповідно до правовстановтоюt.rого документу. 

Метод амортизаuії - прямолінійний. 
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ТІІС.грН. 

Клас Ста11ом 11я ЗІ.ІZ.2019 р. І І1щходже1n1я П116утrя 1В Сrя11ом 110 31.IZ.202fl 11. 
11сматеріа11ь )U рі!< рік 

ІІІІХ акт11вів Пе11оіr11а ІІ11к<щ11•1е11 11іі Зяд11111кова (дооці11ка) Первісна JLако1111ч-е11ш1 'Іа,1111111<ооа 

nартість ]11()( вартість вартість )ІІОС 11арrість 

; . . : : : ; . 
" " "' ~ - ~ - ~ - ~ - ~ t - ~ - ~ . = «~ ОІ •! :: . : :: !.! ·~ " ;; ІХ ·: 

а. 
СІ •: " а. ~ ·= ; " .§: ~ =. " - f. ;: = ; =. а. =- g_; с. ... ... " .О. ~ .§. _; ~ ·- " ~ 
.... 

~ ~ ~ ·- с: /: r :t: . 7 >; Іі 7 ~ ·~ і ·-;: 
~ 

т ; ~ ; . k "" :;: о о :;: ~е о" :;: ~ :;: о о :;: оо ;. "' е:[ >< 1'1:>< "' ":!" е:["' :::::: liC 

Ліuензії 134 4 19 115 4 2 2 134 4 19 11 5 4 

Проrра,щс 

забсзnсчс1111я 

всього 134 " 19 115 4 2 l 134 4 19 115 " 
У звітному періоді відбувався рух нематеріальних активів: придбання та вибуття 

нематеріального активу (ліцензії) в сум·і 2 тис.грн. за первісною вартістю та сумою зносу. 
Балансова вартість нематеріальних активів з невизначеним строком корисно!· експлуатації 

складає 115 тис.грн. 

ПР АТ ·'АЛЬТАНА КАПІТ АЛ" не проводила лереодінку нематеріальних активів на 
звітну дату, оскільки їх балансова вартість суттєво не відрізняється від справедливої вартості 

активів. 

З.Запаси. 
Облік та відображення у ф1нансовій звітності запасів здійснюсться у відповщності до 

МСБО 2 «Запаси» та у приміn<ах до фінансової звітності наводиться наступна інформація: 
Запаси на звітну дату С'"{'аном на 31. 12.2019 р. - 20 тис.грн., на 31.12.2020 р. - 14 тис. 

грн. Запаси використовуються виклю4но для здійснення адмі ністративних функцій. та їх 

вартість є незначною. 

4.Дебіторська заборгован ість. 

В nримітка,х до фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ, Товариство наводить 

інформацію про облікову nоштику та вартісні показники стосовно дебіторської 
заборгованості. 

Короткострокова дебіторська заборгованість за відсутності оголошено!' лроцент11ої 
ставки враховується за первинною вартістю, що вказана в рахунку-фактурі (договорі). 

Товариство приймає не істотюrм результат дисконтування для короткострокової дебіторської 
заборгованості і враховує її по nервннній вартості, якщо ефект від переоцінки за кож11им 

договором складає не більше 5 відсотків від суми позики згідно облікової політикІf 

Товариства. 
Довгострокова дебіторська заборгованість враховується за амортизованою вартістю з 

використанням методу ефективної ставки відсотка з використанням моделі очікуваних 
кредитних збитків. Довгострокова дебіторська заборгованість на початок та кінець звітного 
періоду на підприємстві не обліковується. 

Суми за основними групам.я заборгованості на початок звітного періоду: 
дебjторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами - 80 тис. грн. 
дебіторська забор.rован ість за товари. роботи, послуги - 241 тис. грн. 
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - 780 тис. грн. 
дебіторська заборгованість за розрахунка~\1и з нарахованих доходів - 121 тис. грн. 

Суми за основними групами заборгованості на кінець звітного періоду: 
дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими аванса~\1и - 70 тис. грн. 
дебіторська заборгованість за товари. роботи, послуги - 238 тис. грн. 
дебіторська заборгованість за розра.'<унками з бюджетом - 779 тис. грн. 
дебіторська заборгованість за розра,'<унками з нарахованих доходів - 9 тис. грн. 

Зміна суми дебіторської заборгованості на початок року відбулась за ра.'<унок 
нара.хування доходів за поперелні періоди у сумі 5 тис.грн. та сmrсання переплати з податку 
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на додану вартість у сумі 1 тис.грн. згідно рішення податкової інспекаії про сп.исання 

переплати з терміном виникнення понад 1095 днів. 
Клієнтами ПРАТ "АЛЬТАНА КАПІТАЛ'' є юридичні та фізичні особи. Сума 

дебіторської заборгованості за кожним окремим дебітором - фізич.ною особою є несуттєвою 
у загальній вартості дебіторської заборгованості за статтею Балансу «1»ша потоqна 

дебіторська заборгованість». 
тис.грн. 

Інша поточна дебіторська заборгованість на 31. І 2.2019р. на 31.12.2020р. 

Дебіторська забоrгованість з юр11щ1чю1м11 особа.\111 за 25 560 36 775 
в1щаною короткостроковою поворотною фінансовою 

допомогою 

Інша поточна дебіторська заборгованість (деnо•31парні 446 396 
послуги. комісійна винагорода та інша) 

всього 26 006 37 171 

ПРАТ ''АЛЬТАНА КАПІТАЛ" регулярно контролює своєqасність отримання 

грошових коштів за договорами, відстежує (за наявності) прострочення платежів, та за 

наявності таких створює резерви очікуваних кредитних збитків. 
ПРАТ «АЛЬТАНА КАПІТАЛ» розкриває суттєву статпо «lншоj' поточної 

дебіторської заборгованості», а саме, суму дебіторської заборгованості з юридичними 
особами за в.иданою короткостроковою поворотною фінансовою допомогою: 

тне.грн , 

Дебітор Сума заборгованості 11а З І . І 2.20 І 9 Сmок погаше1111я 

ТОВ «Атріус Групп)) 5 ооо Січень 2020 
ТОВ «Фріленд Украіна11 4 400 Січень2020 

ТОВ «СЕТК «E11ei.'"!1JOt:iтi1> 6 11 0 Січень2020 

ТОВ «СОКУР» 3 350 Січснь2020 

ТОВ «А,1ьтана Асістанс» 6 700 Січснь2020 

всього 25 560 
Сума заборгованості на 31.12.2020 

ТОВ «Атріус fpyлm> 5 ооо Січень 2021 
ТОВ «Фріленд У1<раїна» 5 470 Січен~, 2021 
ТОВ «СЕТК «Е11ектросіті 11 5 010 Січень 2021 
ТОВ <<СОКУР1> 4 260 Січень 2021 
ТОВ «Альтана Асістанс» 17 035 Січею. 2021 
всього 36 775 

Станом ца 31 грудня 2020 року сума дебіторської заборгованості з юридичними 

особами за виданою короткостроковою поворотною фінансовою допомогою складає 36 775 
тис.грн . та була повністю погашена у січні 2021 року. Товариство оцінює ступінь кредитного 
ризику боржників за цими договорами як низький, тому не визнає витрат на створенuя 

резерву кредитних збитків, що не мають суттєвого впливу на фінансову звітність Товариства. 

Дебіторська заборгованість у фінансовій звіпюсті відображе}fа за справедливою 

вартістю за вирахуванням резерву очікуваних кредитних збитків. Резерв нараховується 
виходячи з аналізу платоспроможності .кожного дебітора. Станом на початок року резерв 

складає 233 тис.гр!!., на кінець звітного ттеріодУ - 124 тис. грн. За 2020 рік нараховано резерву 
92 тис. rрн. , списана заборгованість за рахунок резерву 200 тис. грн. у зв'язку з закінченням 
строку nозовної давності. 

Сальдо внутрішньогрупової заборгованостj, що підлягає виключенню складає 2 тис. 
грн. на початок періоду та 2 тис. грн. на кінець періоду. 
5. Грошові кошти. 

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

депозит1в. 

Грошові кошти на початок звітного періоду - 15 783 тис. грн" вт. ч. на рахунках в 
банках - 483 тис. грн" банківські депозити - 15 300 тис. rр.н:. Грошові кошти на кінець 

звітного періоду - З 631 тис. грн" в т. ч. на рахунках в банках - 1 316 тис. грн" банківські 
депозити - 2 ООО тис. грн. розміщені у АТ «ПУМБ». Банківські депозити вюпочають в себе 
періодичні розміщення грошових коштів у вигляді строкових банківських вкладів (гнучких 
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депозитів) на строк до одного місяця. проuентна ставка складає 5,5%. Надходження відсотків 
від депозитів у звітному періоді склали 424 тис. rрн . 

Грошових коштів, що є в наявності на рахунках Товариства, але недоступних у 

викорFJстанні на балансі, не має. 
Звіт ттро рух грошових коштів складається за прямим методом. Згідно з вимо1·ами , 

Товариство розкриває склад окремих статей Звіту npo рух грошових коштів, які об'сдсrують 

декілька видів грошових потоків, а саме: 

- у статті «Інші надходження» розділу І відображено : 

Статті 

надходження ко1uтів клієнтів за договорами комісії, 

брокерського обслуговування, та обслуговування рахунків 

в цінних паперах для їх подальшого перерахування 

контрагентам клієнтів 
відсотки за деnоз 11том 

помилково перераховані кошти 

надходження лікарю1н11х від фонлу соціального 
страхування 

інші надходження 

всього 

. І - у статп « нш1 витрачанню> роздщу І . б вщо 1ражено: 

Статті 

перерахування коштів клієнтів. отриманих за договорам11 

комісії, брокерського обслуговування, та обслуговування 

рахунків в цінних паперах 

витрачання на послуrи ба1{ку. членські внески та інші 

ПОСЛУП1 

оренда 

повернення помилково перерахованих коштів 

безповоротна фінансова допомога 

інші витрати 
всього 

. І - у стаТТІ « нш1 надходження» роздшу ПІ . б вщо юажепо: 

Статті 

повернення виданої короткострокової безвідсоткової 
поворотної фінансово! допомоги 

надходження безповоDотньої Фінансової допомоr11 

всього 

. І - у статп « нш1 платеж1» роздшу ІП . б вщо )ражено: 

Стnтrі 

витрачання у вигляді надання безвідсоткової 

короткострокової поворотної фінансової допомоги 

всього 

ТИС.ГРН . 

нз 3 1. 12.20 1 9р. на ЗJ . 12.2020р. 

91 558 217 443 

1 55 1 424 
11 І 

315 

82 
93 302 218 182 

п1с.грн . 

на 31 . 1 2.20 19р. нз 31.U.2020p. 

91 558 217 443 

88 84 

585 339 
111 -
- 246 

45 14 
92 387 218 126 

тис.грн. 

на 31.12.2019р . 11 а 3 1. U .2020p. 

117 757 143 027 

2 353 2 345 
120 110 145 312 

тис.грн. 

1111 ЗІ.12.201 9р. ІІЗ 31.U .2020p. 

114 848 154 242 

114 848 154 242 

Внутрішньогрупові потоки грошових коштLВ, що шдлягають виключенню з 
консолідованого звіту складають: 

Показ11 11к 2019 ік 

Надходження1вит ачаш1я за делозита ні nосл п1 6 

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

7. Інвестиційна нерухомість та оренда. 

2020 
8 
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На балансі Товариства не обліковуються об'єкти нерухомост1, які повюстю або 

частково здаються в оренду. 

ПРАТ «Альтана Капітал» орендує приміщення, що знаходиться за адресою: 04053, м. 
Київ, провулок Киянівський, будинок 7а. Орендодавеuь ФОП Макогон В.П. , договір оренди 

№ В 1647-АС від 08.08.2019р. на строк 1 рік з правом пролонгації. 
Сума орендних платежів (непов'язаним. третім сторонам) за 2020 рік - 229 тис. грн. 

8. Пов'язані сторони. 
На в~1могу МСБО 24. у примітках до фінансової звітності Товариство здійснює 

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

сторонамн надежать: 

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

або сутrєвий вплив на Товариство, або входять до складу провідного управлінського 
персоналу Товариства; 

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

підприємства); 
З. Асоційовані та спільні товариства; 

4. Підприємства, що прямо, або опосередковано знаходяться під контролем або 
спільним контролем разом з Товариством . 

Пов'язаними особами ПРАТ «АЛЬТАНА КАПІТАЛ» е: 
Altana Limited (Британські Віргінські острови, рег. номер 228601) що є материнською 
компан1єю; 

ТОВ «КУА АПФ «Альтана Інвестмент Менеджмент» (код за ЄДРПОУ 35093832), що 
є дочірньою компанією, частка участі складає 99%; 
Амітан Олена Анатоліївна (ІПН 2930606906) - Генеральний директор Товариства, 

кінцевий бенефіціарний власЮ'{К. 
ПРАТ "АЛЬТАНА КАПІТАЛ10 розкриває інформацію з пов'язаними особами у 

. . . . . 
зв1тному перюд1 за сукупн1стю по аналопчним за характером статтям за наступними 

категоріями: 
тис.грн. 

Показtщк11 Операції за участІО матер11нської Операції ПРАТ "АЛЬТАНА 
компанії, що здійснює контроль над КАПІТ АЛ" з дочірньоІО 

ПРАТ "АЛЬТАНА КАПІТАЛ'' компанією 

2019 рік І 2020 рік 2019 рік І 2020 рік 
Надання депоз11тао11их nocлvr 14 І 17 6 І 8 

Станом на 31.12.2019 року сума дебіторської заборгованості з пов' язаними особами 

складає 16 тис.грн. , на 3 J .12.2020р. - J 9 тис.грн. Операції з іншими категоріями пов'язаних 
сторін у звітному періоді не відбувалися. 

На виконання вимог л.17 МСБО 24, АТ розкриває інформацію щодо компенсацій 
провілному управлівському персоналу, до якого віщюситься Генеральний директор. За 2019 
рік управлінському персоналу нараховані поточні виплати у вигляді заробітноі' плати у сумі 

2 104 тис.грн . , за 2020 рік - 1 574 тис.грн. Винагород після закінчення трудової діяльності, 
інш.их довгострокових винагород, виплат при звільненні та виплат, заснованих на акщях, 

протягом звітного періоду Товарйство не нараховувало та не виплачува.110. 

9. Виплати працівникам. 
Для обліку винагород працівників Товариство застосовує МСБО 19 «Виплати 

пращвникам». 

Всі виплати працівникам в ПР АТ ';АЛЬТ АНА КАПІТ АЛ" враховуються як поточні, 
у відпо.відності до МСБО 19, що належать до виплати протягом 12 місяців після закінчення 
періоду, в якому робітник цращовав. Зобов 'язан:н:я за короткостроковими вюзаrородами 

робітникам оuіюоються на основі, що не дисконтується. 
До винагород робітників відносяться короткострокові винагороди, такі як: 

- заробітна плата; 

- оплачувані щорічні та навчальні відпустки; 
- виплати у зв 'язку з тимчасовою втратою працездатності витратами. обумовленими 

народжеНН'ЯМ і ПОХОВаFГНЯ.М ; 
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- премїї та надбавки. 
Протягом звітного періоду витрати на оплату праці склал11 - 5 259 тис.грн .. за 

попередній рік - 6 351 тис.грн.; відрахування на соціальні захоД1і за 2020 рік - 999 тис.грн., 
за 2019 рік - 1 054 тис.грн. 

Витрати на формування резерву на оплату відпусток у 2020 році склали - 353 тис. rрн. 
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. 

ПРАТ '·АЛЬТАНА КАПІТАЛ'' не визнає умовних активів та умовних зобов 'язань у 

фінансовій звітності. На думку керівнtщтва, Товариство сплатило усі податки , тому 

фінансова звітність не містить резервів під податкові збитЮІ. 

Підприємство здійснює свою основну діяльність на території У країни. Закони та 
нормативні акти, які впливають на оrrераційне середовище в Україні , можут& швидко 

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

зоною впливу Товариства. Керівництво ПРАТ "АЛЬТАНА КАПІТАЛ" провело найкращу 
оцінку щодо можливості повернення та класифікації визнаних активів, а також повноти 
визнаних зобов'язань. Однак Товариство ще досі знаходиться під влливом нестабільності. 

вказаної вище. 

Внаслідок ситуації, яка склалася в економіці Украі·ни, існує ймовірність того, що 

активи не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної 
діяльності лідттриємства. Ступень повернення короткострокової дебіторськоj· заборгованості 

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

думку керівництва ПР АТ ''АЛЬТ АНА КАПІТАЛ", додатковий резерв під короткострокові 
фінансові активи на сьогоднішній день не потрібен, ВІfХОДЯЧИ 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. 

ПРА Т "АЛЬТ АНА КАПІТ АЛ" приймає не суттєвим результат дисконтування за 
короткостроковою кредиторською заборгованістю та враховує її за первісною вартjстю. 

Довгострокові зобов'язання включають довгострокові кредити банків, інформація 

щодо яких розкрита у Прим. 11 . 
Пото~ша креди·горська заборгованість за товари, роботи, послуги на початок періоду 

- 69 тис. грн., на кінець періоду поточ1ш кредиторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги станов11ть 67 тис. грн. 
Поточна кредиторська заборr0Rаніст1, 1а одержаними авансами на початок періоду -

592 тис. грн" на кінець оерjоду -3 тис. грн. 
Інші потоqні зобов'язання на початок періоду - 148 тис. гр11 .. 11а кінець періоду -

149 тис. грн. 
Поточні забезпечення у вигляді резерву на оплату відпусток на початок періоду -

121 '!Ис. грн" на кінець періоду -270 тис. грн. 
Сальдо внутріrруповоі' заборгованості, що підлягає виключенню на початок періоду 

складає 2 тис. грн., та 2 тис. грн. на кінець періоду. 
J l.B11тpaтu па ПОЗІІКІІ. 

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 початок та кінець звітного періоду довгос-rрокові кредити банків відсутні. 
12. Фінансові інструменти. 

На вимогу МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкритrя інформації», МСБО 32 
«Фінансові інструменти: подання» та МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». у примітках до 
фінансової звітності розкривається така інформація: 
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Довгострокові фінансові інвестиції включають дольові інвестиції - довгострокові 
фінансові інвестиції за справедливою вартістю на суму 20 тис. грн. на початок періоду та 19 

. . 
тис. грн:. на юнець перюду. 

тис.rрн. 

31 грудня 2019 31 грудня 2020 

ТОВ ((Арджент Грут1 1 -
ТОВ (<Аврора ЛТ д» 19 19 

Всього 20 19 

У rрудні 2019 року загальними зборами учасників ТОВ «АрджеtІт Груп» було 

прийнято рішення про припинення діяльності підприємства шляхом ліквідацїї. Станом на 
31. 12.2020 року ТОВ «Арджент Грул» ліквідовано. Дата запису про державну реєстрацію 
припинення юридичної особи 21.07.2020; номер запису 10741110002081193. 

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

складаються в основному з акцій укра1·нських підприємств. 
Поточні фінансові інвестиції за справедливою вартістю, зміни якої відображаються 

через прибутки та збитки, складають З 399 тис. грн. на початок періоду та З 558 тис. грн. на 

кінець періоду. 
Справедлива вартість - це діна, яка була б отримана чи сплачена при продажу чи 

придбанні актнву 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) uіни на активних ринках для ідентичFШх активів та 
зобов'язань; 

Рівень 2: методики, в яких є вс~ даю, яю суттєво здійснюють вплив на справедливу 

вартість, і є спостережними Ііа відкритому ринку; 

Рівень 3: методики, в яких використовуються дані, які суттєво впливають аа спраБедmщу 

вартість, але вони не є спостережними на відкритому ривку. 

В таблиці наведені фінансові інструменти за справедливою вартістю в розрізі рівf.Іів ієрархії: 

тис. грн. 

Показ1шк Рівень 1 Рівень 2 Ріве11ь 3 Всього 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Доnrострокові - - - - 20 19 20 19 
фіщшсові 

інвсспщії за 

справедливою 

вартістю 

Інвест1щії 168 168 2 283 2 283 948 1 107 3 399 J 558 
доступні для 
продажу 

Дебіторська - - - - 26327 37 479 26 327 37 479 
заборгованість 

Фінансові - - - - 809 219 809 219 
зобов· язан11я 

Рекласифікації цінних паnер~в з одного р1вня на інший протягом 2020 року не 
відбувалось. 

Методики оцінки для 3-ro Рівня ієрархії включають ринков11й, витратний та доходний 

підходи з такими вихідними даними, як: ефективні ставки. за контрактами, офіційні курси 
НБУ, ставки за депозитами, очікувані грошові потоки тощо. 

ПРАТ «АЛЬТАНА КАПІТАЛ» розкриває консолідовану інформаuію про фінансові 
інвестиції станом на 3 l. l2.2020p.: 
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8 ІІД ці ІІІІОГО Найменування емітента Код ЄДРПОУ Частка у СК. Вартість, 

паперу % тис.грн . 

акції ВАТ "То•1маш" 14300579 0,0005% о 

акції ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" 35917889 0,3459% 786 
акції ПрАТ ''ФБ "JHHEKC" 23425110 0,0066% І 

акції ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ)) 13498562 0,0000% І 

акції ПР АТ «дЗБК» 01235188 0, 1929% о 

акції ПАТ «СВЗ» 00210890 о 0003% о 

акції ПАТ «СТ АРПРЕС» 05748938 0,0013% о 
акції ПР АТ «Концерн Ст11рол» 05761614 о 0000% о 
акції ПАТ «ФБ «Перспект11ва)) 33718227 о 0570% 286 
акції ПАТ «Полтаваобленерrо)) 00131819 0,0004% 5 
акції ВАТ «Лисичанський ЗГТВ» 05389942 1, 1034% о 

акції ВАТ <1Металургспецком пл екс» 32852845 0,0337% о 

акції ПАТ «Фондова біржа «ПФТС» 21672206 5,4637% 2451 
акції ПАТ «КФU» 37006207 о 0079% 18 
акції ПАТ «ЯКХЗ» 00191035 0,0000% о 
акції АТ «PafidJdJaйзeн Банк Аваль>> 14305909 0,0000% о 
акції ЗАТ «ЛФБ» 26175375 0.4000% о 
акції ЛРАТ «ЄМЗ» 00191193 0,0001% о 

акції ПАТ «дніпровський меткомбі1~ат» 05393043 0.0000% 2 
акції ВАТ «Крим.хліб» 00381580 0,0007% о 

акції ПАТ «Світло шахтаря)) 00165712 0,0000% о 

акції ПАТ «Алчевський МК>> 05441447 0,0000% І 

акції ПАТ «ПЗ ВПД-3>> 13533428 о 0476% о 
акції ПРАТ <<дТЕК Шахта Комсомолець 05508186 0,0000% о 

Донбасу» 

акції ВАТ «Центренерго» 22927045 0,0000% () 

акції ПАТ «КВБЗ» 05763814 0,0000% І 

акції ВАТ «КБ ЗРК)) 00191508 - о 
акції ПАТ «Мостобуд» 01386326 0,0031 % о 

інвестиційні ТОВ «КУ Л АПФ «АІМ» (ПНВІФЗТ 35093832- - 6 
серт11фікат~1 «Альтернативні Інвестиції» 233 1402 
акції ЛАТ «ЗНВКІФ «Росукрінвест» 37193993 0,0492% о 
акції ВАТ «ЛРРЗ» 33012950 0,00001% о 

Протяrом звітного періоду Товариством було проведено уцінку фінансових 
інвестицій у зв'язку з зупинення."v!. обігу цінних паперів на суму 6 тис.грн. з відображенням 
результ<пу ш:реоцінки у збитках. 

13.Інформація за сегментами. 

Інформація за сегментами ПРАТ ''АЛЬТАНА КАПІТАЛ" на підставі можливостей, 
наданих МСФЗ 8, не складається та не подається. 
14. Події після дати балансу. 

Товариство при складаНtІі фінансової звітності враховує події, що відбулися після 
звітної дати, в ідображає '(х у фінансовій звітності відповідно до МСБО 10 «Події після 
звітного періоду» та розІ(риває відповідно до вимоr МСФЗ наступву інформацію : 

Товариство не коригує суми, визнані у фінансовій звітності, для відображення подій. 
які не вимагають коригування після закінчення звітного періоду. 

Суrтєвих подій, які не вимагають коригування після закінчення звітного періоду. але 
потребують розкриття інформації щодо характеру та впливу, після закінчення зв1тноrо 
періоду не було. 

15. Дохід, витрати, прибутки та збитк11 , внтраm (дохід) з податку на пр11буток. 
тис. rр11. 

Показ 1щк 2019 В11кл Всього 2020 В11кл Всього за 

Матсрш1 Дочірня ІОЧЄН за 20 19 Матєр11н До•1ір1і ючен 2020 рік 
сь ка компанія ня р ік сь ка я ня 

компанія 1 компанія комп ан 

ія І 
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Дохід від реалізаuії 2 373 2 373 о 
цінних паперів 

Дохід від надання 91 458 549 59 145 204 
консvльтаuійних послуг 

Комісійна винагорода І 11 О 1 110 1 505 1 505 
Дохід від надання 601 -6 595 655 -8 647 
депозитарних послуг 

Дохід від реалізаuії 2 733 2 733 2 433 2 433 
послуг з управління 

активами lCl 
Дохід від операційних 38 38 25 25 
КУРСОВИХ різниць 

Інші операційні доходи " .) 3 2 2 
Дохід від зміни 239 239 о 
справедливої вартості 
цінюtх паперів 

Дохід від списання о 50 50 
кредиторської 

заборгованості 

Відсотковий дохід І 378 241 І 619 292 20 312 

Безповоротна фінансова 2 353 63 2 416 2 345 2 345 
допомога 

ВСЬОГО ДОХОДJВ 7 947 3 734 -6 11675 4 933 2 598 -8 7 523 

Собівартість 2 369 2 369 о 
реалізованих фінансових 
інвестицій 

В ~прати на персонал 4 831 2 535 7 366 4 383 І 847 6 230 
Амортизація 29 14 43 28 14 42 
Матеріальні витрати 23 18 41 2 2 4 
Інші операційні витрати 954 733 -6 І 681 950 472 -8 І 414 
(оренда приміщення, 

аудиторські, нотаріальні , 

депозитарні та інші 

послуги, абонентське 

обслуговування та інш.) 

Втрати від зменшення 408 408 6 6 
справедливої вартості 

фінансових інвес.-тицій 
Збитки від операційних 192 192 6 6 
курсових різниць 

Списання безнадійної 4 4 1 1 
дебіторської 

заборгованості 

Витрати на формування 33 33 92 92 
резерву сумнівних боргів 

Інші витрати операційної 9 19 28 22 17 39 
діяльності 

Безповоротна фінансова о 246 246 
допомога 

Інші витрати звичайної 5 5 " .) з 6 
діяльності 

ВСЬОГО ВИТРАТ 8 444 з 732 -6 12 170 5493 2 601 -8 8 086 

Протягом звпного перюду нереалізовані прибутки та збитки та внутрішньогрупові 

операції, що підлягають виключенню з консолідованого звіту склали: 
тнс.rрв. 

Показюrк 2019 2020 
Доходи/витрати за депозитарними 6 8 
послvrами 
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Консолідований чистий прибуток (збиток) склав: 
2019 рік: (495) тис. грн .. що належать власникам материнської компанії; 
2020 рік: (563) тис. грн .. що належать власникам материнської компанії; 

Консолідоваюrn сукупний дохід склав: 
2019 рік: (495) тис. rрн .. що належать власникам матери.нської t<омпанії; 
2020 рік: (57 1) тис. грн. , що належать власникам материнськоі" компанії. 

16. Внутрішньогрупові операції та нереалізовані прибутки та збитк11 . 
У звітному періоді внутрішньогрупові операції складались наступним чином-

надання материнською компанією дочірній компанїї депозитарних послуг: 2019 рік - 6 тис. 
грн.; 2020 рік - 8 тис. грн. 
17. Стаrу11111й кзпітал. 

Статутний капітал ПРАТ ''АЛЬТАНА КАПІТАЛ'' зареєстрований та сплачений 
станом на 3 1.12.20 І 9р. та на 31. 1 2.2020р. складає 32 700 тис. грн. 

Кількість випущених акцій - З 270 ООО шт" номінальна вартість акції - 1 О грн. 
Зміни протягом звітного періоду у кількості акuій. що перебувають в обігу. не було. 

Права, пов'язані з акціями, встаповлені Статутом Товариства та вимогам 
законодавства України. Привілеї та обмеження, пов'язані з акціями. відсутні. 

Акuій, що належать самому Товариству, не має. Акцій, зарезервованих для вилуску 

згідно з опціонами та іншими контрактами, не має. Протягом звітного періоду дивіденди не 
нараховувалися. 

18. Інший сукушшІі 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 рекласифікован і в прибутки та збитки; 
2. В подальшому будуть рекласифіковані в прибутt<И та збитки, коли будуть 

виконуватись особливі умови. 

На 31.12.2020 р. сальдо іншого сукупного доходу складає: 
" 210 тис. грн. - від переоцінки основних засобів та нематеріальних активів; 

> (З 147) тис. грн. - від переоцінки фінансовюс інвестицій. 
Ці суми не підлятають рекласифікації в прибутки/збитки, а переносяться в інші статті 

кап італу (нерозподілений прибутоJ<) в періоді вибупя актЮ3у. 
У звітному періоді здійснено перекласифікацію резерву ттереоцінки зі складу іншого 

сукупного доходу до нерозподіленого прибутку при вибутті основних засобів аа суму 8 тис. 
грн. 

19. Цілі та політ11ка унр~влінпя фінансовшюt 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 вкmочають кредитний ризик, ринковий ризик та ризик 

ліквідності. 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 заборгова11ість підлягає постійному моніторингу. Підприємство не використовус 

позикові ресурси. Основним методом оцінки кредитних ризиків Товариства є оцінка 
кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь

яка інша доступна інформація щодо їх спроможності виконуватн боргові зобов'язання. 
Р11пковпІі риз11к 

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість фінансового інструменту 
або майбут~-tі грошові rютоки за фінансовим інструментом будуть коm-~:ва1ися у зв'язку із 

змінами ринкових курсів. Ринковий ризик вкrоочає валютний ризик, процентний ризик та 
інший ціновий ризик. 

Ватотний ризик 
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Валютний ризик визнаtrається як ризик того, що вартість фінансового інструменту 

коливатиметься внаслідок зміни курсів іноземних валют. Валютні ризики Т овар.-Jства 
виникають у зв'язку з наданням послуг нерезидентам. які номіновані в іноземній валюті . 

Оцінка валютних ризиків здійснюється на основі аналізу чутливості. Товариство визІ-Іач.ило, 

що обrрунтовано можливим є коливаІ-Іня валютного курсу на +-10%. У Товариства є активи, 
виражені в іноземній валюті. 

ТИС.ГJ)Н. 

Акт11в на 31.12.2019 на 31.12.2020 
ГDІ1ВІІЯ Долар США Грионя Долар США 

І11111а поточна 44 2 39 ] 

дебіторська 

заборrованіс·rь 

Гроші та їх 24 l о о 
еквівале11ти 

Суrrєва зміна валютного курсу впливає на показники власного каліталу То.вари ства та 

на доходи/витрати звітного періоду. Товариство постійно відстежує коли.вання курсів валют 

та діє відповідно. 
Процентний ризик - ризик того, що сцраведлива вартість або майбутні грошові лотоки 

від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок, 

що може впливати як на доходи Товариства, так і на справедливу вартість активів. 
Товариство здійснює моніторинг відсоткових ризиків та контролює їх припустимий розмір. 

Інший ціновий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові 

потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок зміR ринкових цін, незалежно 
від того. чи сприЧlшені вони чинниками, характерними для окремого фінансового 

інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові 

інструменти, з якими здійснюються операції ва ринку. Основним методом оцінки uінового 
ризику є аналіз чутливості. 

Рюик ліквідності 

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

зобов'язань. Ризю< ліквідності існує тоді, коли існує розбі)юrість у строках виплат за 

активами і зобов'язаннями. Підприємство здійснює контроль ліквідності шляхом планування 
поточної ліквідності, забезпечення постійної наявності коштів, необхідних для виконання 
усіх зобов'язань у визначені терміни. Товариство аналізує термін платежів, які пов'язані з 

дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні поток11 

rрошових коштів від операційної діяльності. Інформація щодо недисконтованих платежі.в за 
фінансовими зобов'язаннями Товариства в розрізі строків погашення представлена нижче в 

таблиці: 
тис.грн. 

Ста•юм на 31.12.2020 р. 
Поточ11і зобов'язання Всього 

Д9 І місяця Від 1 місяця Від 3 місяців Від І року Більше 5 
до 3 місяців до 1 року до 5 років років 

Торrовельна 1·а інша 67 3 І 14~ 219 
кре111·rrорська 

заuорrованkть 

Станом на31 . 1 2.2019 р. 

Поточні зобов 'язан11я Всього 
До І місяця Від 1 місяця Від 3 місяців Від 1 poi--y Більше 5 

до 3 місяців до 1 року до 5 років років 

Торговельна та і11ша 

кредиторська 69 134 413 193 - 809 
заборrова11іС'І'ь 

У правління капіталом 

Товариство здійснює заходи з управлjння капіталом спрямовані на зростання 

рентабельності капіталу за рахунок опти:мізації структури заборгованості та власного 

капіталу таким чином, щоб забезпечити без11ерерв11ість своєї діяльності . Керівництво 
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Товариства зд1иснює 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 

дивщендш та погашення можливих позик. 

Розмір зареєстрованого статутного капіталу Товариства протягом 2020 року 
відn:овідав мінімально установленому законодавством про цінні папери. 

Дотр11манt1я nруденційnих нормативів 

Розрахунки пруденційних показників діяльності в 2020 році здійсmовались 
Товариством станом на кінець кожного робочого дня, а також станом на кінець останнього 

дня кожного місяця. якщо такий день не є робочим (крім розрахунку нормативу концентрації 
кредитного ризику, яюtй здійснюється станом на кінець останнього дня кожного місяця) 

згідно Рішення НКЦПФР «Про затвердження Положення щодо лруденційних нормативів 

професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками» Nl597 
від01.ІО.2015 р. 

Пруденцій.ні нормативи вимірювання та одінки ризиків діяльності Товариства 

протягом 2020 року становили: 

розмір регулятивного капіталу - становив не менше мінімального розміру статутного 

каліталу, встановленоrо законодавством для професійної діяльності на фондовому ринку -
депозитарної діяльності депозитарної установи~ 

норматив адекватності регулятивного капіталу- не менше 8 відсотків; 

норматив адекватності капіталу першого рівня - не менше 4,5 відсотка: 

коефіцієнт фінансового левериджу - в межах від О до З; 

коефіuієнт абсоmотної ліквідності - пе менше 0,2; 

норматив концснтраuії кредитного ризику - не більше 25% (крім банків та торговців) та 
не більше 100% (для банків та торговці в). 

20. Рекласифікації у фіuансовій звітності за звіт1111й рік у порівнянні з фіпапсовою 

звітнjстю попсредпьоrо року та в11правле1111я nомплок. 

У звітному періоді відбулось коригування нерозподіленого nрибутку та дебіторської 
заборгованості на початок року у сумі 4 тис.грн. у зв'язку з вилравленням помилки. а саме: 

);>- нарахування дивідендів за попередні періоди у сумі 5 тис.грн . ; 

? списання переплати з податку на додану вартість у сумі 1 тис.грн. згідно рішення 
податкової інсnекuії про списання переплати з терміном виникнення понад 1095 днів. 
У звітному році було здійснено рекласифікацію зі складу іншого сукупного доходу до 

нерозподіленого прибутку при вибутті основних засобів на суму 8 тис. грн., що 

обліковуються З(!. с11р(!.Нt::ДІ1111юю вартістю з відображенням результатів переоцінки у jяшому 

сукупному доході. 

21 . Додаткова інформація. 

У зв'язку із тим, що звітність за МСФЗ повин.на містити інформацію за поперещ1і 
періоди в більшому обсязі в порівнянні з формами. що затверджені Міністерством фінансів 

У1<раїня. додатково надаємо Консолідований баланс та Консолідований звіт про власний 
капітал станом на 31.12.2019 р.: 

Консолідовав11й баланс (Звіт про фінансов11й стан) 
на 31 2019 гоу дня D. 

Код 
На 110•1ато.- На .-і11сuь 

Акт11в ЗОЇТІІОГО зві111оrо 
рядка 

11cnioдv nenio:iv 
І 2 3 4 

І . Необопотt1і акт11в11 

Нематеріальні акr11ви 1000 125 119 
первіс11а вартість 1001 143 138 
вакоnиче11а амоот11зuціі1 1002 18 19 
Незавершені 1<апіталь11і і11вt:ст11uії 1005 - -
Ос11ов1іі засоби 1010 169 131 
первісна ваотість 1011 383 386 
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знос 1012 214 255 

Іввсстиційна нерvхомість 1015 " " 

первісна ваотість 1016 " -
вакоп11чена а"tорт11заuія 101 7 " " 

Довгострокові біологічні активи 1020 " " 

Довгострокові Фінансові інвеспщії: 

які обліковvються за методом vчасті в капітал і інших 11 ід11р11 ємств 1030 " " 

ікш J фінансові інвестиції !035 428 20 
Довгострокова дебіторська заборгованість L040 " " 

Відстрочені податкові акт11ви 1045 . " 

Інші необоРотні активи 1090 " " 

У сього за розділом 1 1095 722 270 
JJ. Обооотні акт11в11 

Запаси 1100 " 20 

В11роб11ичі запаси 1101 - " 

Незавершене виробництво 1102 " " 

Готовая nродукция 1103 - " 

Товари 1104 " " 

Поточні біологічні акт1ши 1110 - " 

Дебіторська заборгованість за продvкцію. товаР ft, Робот11 , послvги L 125 2 14 24 1 

Дебітооська забоРІ'ованість по оозоахvнками : 

за виданими авансами 1130 69 80 
з бюджетом І 135 780 780 
у тому числі з податку на прибvток 1136 776 776 

з наоахованих доходів 1140 47 121 

із внvтоішніх оозРахvнків 11 45 - -
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 30 043 26 006 
Лоточні Фінансові інuестиції 1160 4 555 з 399 
Гроші та їх еквіваленти 1165 11 484 15 783 

Витрати майбvrніх nеРіодів ] 170 " " 

Jнші оборот11і а"-гиви 1190 - " 

У сього за розділом 11 JJ95 47 192 46 430 
ІІ І. Необоротні акт11ви, vтрнмvвані для пРодажv, та ГРУПІ\ вибvтrя 1200 - " 

Бала11с 1300 47 914 46 700 

Код 
На почато" ІІа "і11ець 

Пас11в звітного звітного 
рядка 

ne11ioдv пеоіоду 

1 2 3 4 

І. Власний ка пітал 

Заоеєстоова11ий капітал 1400 32 700 32 700 
Капітал у дооuіt1ках 1405 -2 929 -2 929 
Додатковий капітал 1410 " " 

Резервний капітал 1415 4 905 4 905 
Неоозпод іле11ий прибvток (непокоитиі1 збиток) 1420 11 458 10 967 
Неоплачен11іі к~пітйл 1425 - " 

Вилvченнй капітал 1430 " " 

Неконтрольована частка 1490 127 127 

Усього за оозділом І 1495 46 261 45 770 
П. Довгостоокові зобов'язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов'язання 1500 - " 

Довгострокові кредити банків 1510 " " 

Інші довrоетрокові зобов'язання 1515 - " 

Довгострокові забезпечення 1520 - " 

Довгострокові забезпечення в1прат персоналу 1521 - " 

Цільове Фінансvваиня 1525 - " 

Усього за позділом JI 1595 - -
ІІІ. Поточні зобов'язан11я і забезпечевня 

Короткострокові кредити банків 1600 " . 
Векселі видані 1605 " -
Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов'язаннями 1610 " ," 

товари, роботи, послуги 1615 72 69 
розрахvtrками з бюджетом 1620 " -
у то~1у числі з податкv на ппнбvток 1621 . . 
розрахунками зі страхvва1шя 1625 " " 

розрю<vнками з оплати 1maui 163 0 - . 

за одержаними авансами 1635 50 592 

з учасниками 1640 " -
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із вtrvroiш11 ix розрахунків 1645 -
Поточ11і забезпечення 1660 94 
Лоход11 майбvrніх періодів 1665 -
Інщі поточні зобов'язання 1690 І 437 
Усього за оозділом ПІ 1695 І 653 

IV. Зобов'язання, пов 'язані з необорот1111м11 аІ\'ТІІ ВЯМІІ, 
1700 -утр1шvван11м11 для щ:~ода;~.-у, та rрупам11 в11буrrя 

Баланс 1900 47 914 

Статrя 

І 

Зал11wок 1111 
початок оокv 

Коо11гvвання: 

Зміна облікової 
політ11 ки 

В1шравлс1111 я 
ПОМИЛОК 

Інші змі11и 

Скор11гова1111 і1 

ЗаJІІІШОК на 

початок po"-v 
Ч11ст11й пр11буток 

(збнток) за звітннй 
псоіод 

Інw11і! сукушшіі 

дох ід за звіт1111іі 

період 

Дооцшка (уцінка) 

необоооn111х а"'ТИВІВ 
Дооцінка (у11і 11 ка) 

фі 11 ансов11х 
і1-1стоvме11тів 

Накопичені курсові 
оізниці 

Частка і 11шоrо 
сукупного доходу 

асоціі1ова1111х і 

сnільн11х 

ПіДПDІІСМСТВ 

Інший сукупний 

дох ід 

Розподіл nо11бvткv: 

Виnлат11 власннка.'1 
(д11віденд11) 

Сnрямува1111я 

прибутку до 

зареєстрова11оrо 

капіталу 

Відрахуnаrшя до 
резервного каліталv 

Cy~ta чистого 

пр11бутку, 11алежна 
до бюджету 

відповід110 до 

зако11одавстnа 

Сума •1иетоrо 
nр11бутку на 

створення 

сnеuіаль1111х 

(цільових) Фондів 

Сvма ч11eroro 

Консолідований звіт про влас1111й капjтал 

за 2019 рік 

Код Зnреє- Капітал Додат- Резер- Не роз по-
рядка строва11 у КО ВІІfі в1111n діле1111n 

ІІІі дооці11к капіта капітал 11р11буток 

(паііОВІІ ах л (11еnокр11-

n) fllli 
кяпітал зб11ток\ 

2 3 4 5 6 7 

4000 32 700 (2 929) - 4 905 11 458 

4005 

40 10 - - - - -
4090 . - - - -

4095 32 700 (2 929) - 4 905 11 458 

4100 - - - - (49 1) 

4110 - - - - -
4111 - - - - . 

4 11 2 - - - - -
4 11 3 - - - - -

4 11 4 - - - - -

4 11 6 - - - - -

4200 - - - - -

4205 - - - - -
42 10 - - - - -

4215 - - - . -

4220 - - - - -
4225 - - - - -

Неопл 

ачс-

""" кяnіта 

л 

8 

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-
. 

-

-
-

-
121 
-

148 
930 

-
46 700 

ВІL'ІУ- Іlско 11 Всього 

чен11n тро.1ь 

кзпіта ована 

л частка 

9 10 

- 127 46 261 

- -
- -

- 127 46 261 

- 149 1) 

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -

- -
- -

- -

- -
- -
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11рибу1·ку на 

матеріа.rrьне 

заохочення 

Внески учасш1ків : 

Внески до капіталу 4240 - - - - - - - -
Поrашення 

заборгованості з 
капіталу 4245 - - - - - - - -
Вилучення 

капіталу : 

Викуп акцій (часток) 4260 - - - - - - - -
Перепродаж 
викуплених акцій 

(часток) 4265 - - - - - - - -
Ануmовання 

викуплених акцій 
(часток) 4270 - - - - - - - -
Вилучення частки в 
кап італі 4275 - - - - - - - -
Зменшення 
ном інальної вартост і 

акцій 4280 - - - - - - - -
Інші зміни в каніталі 4290 - - - - - - - - -
Придбання (продаж) 

неконтрольованої 

•rастки в дочірньому 

підприємстві 4291 - - - - - - - -
Разом змін у 

капіталі 4295 - - - - (491) - - - (491) 
Залишок на кінець 

РОКУ 4300 32 700 (2 929) - 4 905 10 967 - - 127 45 770 
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