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Розкриття інформації до фінансової звітності

 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
 «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ ІНВЕСТ» за 2012 рік.

Місцезнаходження:
49000, Україна, місто Дніпропетровськ, вулиця Столєтова, будинок 21 К

Код ЄДРПОУ  3 7 0 0 4 9 5 9,
Форма власності Товариства – приватна.

Відповідно  до  Закону  України  «Про  бухгалтерський  облік  та  фінансову  звітність  в  Україні»
ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «КОМПАНІЯ  З  УПРАВЛІННЯ  АКТИВАМИ  «АКТИВ
ІНВЕСТ»  (далі  по  тексту  -  Товариство)  дотримувалося  основних  принципів  ведення  бухгалтерського  обліку  та
складання фінансової звітності згідно вимог національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Товариством  використовується  журнально-ордерна  форма  ведення  бухгалтерського  облiку  вiдповiдно
вимогам Закону України «Про бухгалтерський облiк  та фiнансову звiтнiсть в Українi» № 996-XIV вiд 16.07.1999
року із змінами та доповненнями. 

Під  час  ведення  бухгалтерського  обліку  та  складанні  фiнансової  звiтностi  використовуються  тi
професiональнi  судження  та  положення  систем  облiку,  котрi  дозволяють  однозначно  тлумачити  iнформацiю
фiнансової звiтностi. На протязi звiтного року облiкова полiтика залишалася незмiнною.

Основним  видом  діяльності  Товариства  є  професійна  діяльність  на  фондовому  ринку  (згідно  з
отриманою Ліцензією), з метою отримання прибутку.

Дата фінансової звітності 31.12.2012, період звітності – 2012 рік.
Фінансова звітність складена у національній валюті України – гривні.

Примітки до П(С)БО 2 «Баланс» станом на 31.12.2012:
Визначення  фінансового  стану  Товариства  проводилось  на  пiдставi  Положення  (стандарту)

бухгалтерського облiку 2 «Баланс».

Рядки 030-032 відображають залишкову вартість основних засобів в сумі 12 тис. грн. (які технічно
забезпечують господарську діяльність Товариства) розраховану як різниця між первісною (переоціненою)
вартістю та сумою амортизації.  Згідно обліковій політиці підприємства нарахування амортизації основних
засобів здійснюється на протязі терміну їх корисного використання із застосуванням прямолінійного методу. 

На інші необоротні матеріальні активи вартістю нижче 2500 грн. амортизація нараховується в першому
місяці використання об’єкта в розмірі 100% його вартості.

Рядок  040  відображає  вартість  довгострокових  фінансових  інвестицій,  які  первісно  оцінюються  та

відображаються у бухгалтерському обліку за собівартістю. Собівартість фінансової інвестиції складається з ціни
її  придбання,  комісійних  винагород,  мита,  податків,  зборів,  обов'язкових  платежів  та  інших  витрат,

безпосередньо пов'язаних з придбанням фінансової інвестиції. 
Фінансові  інвестиції,  що  обліковуються  за методом участі в капіталі, на  дату  балансу  відображаються  за

вартістю, що визначається з урахуванням зміни загальної величини власного капіталу об'єкта інвестування, крім
тих, що є результатом операцій між інвестором і об'єктом інвестування. 

У рядку 040 на дату балансу відображено:
-   прості іменні акції ПАТ «Комерційний банк «Аксіома» в кількості 13 586 шт. на суму 13 586 тис. грн..

На  дату  підготовки  фінансових  звітів  довгострокові  фінансові  інвестиції  Товариства  відображено  за
справедливою собівартістю (враховуючи тільки біржові котирування акцій).

Рядки 150, 160-162 Дебіторська заборгованість
Поточна дебіторська заборгованість визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації

продукції, товарів, робіт і послуг та оцінюється за первісною вартістю. Величина резерву сумнівних боргів
визначається Товариством методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості (на підставі аналізу
платоспроможності окремих дебіторів).
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Рядок 150 відображає дебіторську заборгованість за векселями одержаними.
 Дебіторська  заборгованість  за  векселями  одержаними  збільшилась  з  початку  року  і  складає  63  тис.  грн..

Вартість дебіторської заборгованості за векселями відображено за собівартістю.
У рядку 150 на дату балансу відображено векселі отримані в розрахунок:

-   прості  векселя  ТОВ  «Бриг  стрим» на  суму  63  тис.  грн..  На  звітну  дату  векселя  відображено  за  собівартістю,
зменшення корисності не розраховувались.

Рядки 160-162 відображають чисту реалізаційну вартість дебіторської заборгованості Товариства. 
На звітну дату балансу відображено сальдо розрахунків з поточними дебіторами на виконання послуг в

сумі 19 тис. грн., зокрема:

-   ПАТ «ЗНВКІФ «Стандарт Преміум» в сумі 3 тис. грн.;

-   ПВНЗІФ «Активний» в сумі 1 тис. грн.;

-   ПВНЗІФ «Таіра» в сумі 15 тис. грн..
Це поточна дебіторська заборгованість, щодо якої створення резерву сумнівних боргів не передбачено (з

причини відсутності сумнівів у платоспроможності дебіторів та інших підстав).
Товариство очікує погашення залишку заборгованості протягом 2013 року.

Рядок  220  відображає  вартість  поточних  фінансових  інвестицій,  які  первісно  оцінюються  та

відображаються у бухгалтерському обліку за собівартістю. 
Собівартість фінансової інвестиції складається з ціни її придбання, комісійних винагород, мита, податків,

зборів, обов'язкових платежів та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням фінансової інвестиції. 
Фінансові інвестиції на дату балансу відображаються за справедливою вартістю. Інвестиції справедливу

вартість яких достовірно визначити неможливо, відображаються на дату балансу за їх собівартістю, з
урахуванням зменшення корисності інвестиції. 

Втрати від зменшення корисності фінансових інвестицій відображаються Товариством у складі інших
витрат з одночасним зменшенням балансової вартості фінансових інвестицій. 

У рядку 220 на дату балансу відображено:
-  прості векселя ТОВ «Бриг стрим» на суму 3885 тис. грн..

На  звітну  дату  поточні  фінансові  інвестиції  Товариства  відображено  за  собівартістю,  втрати  від
зменшення корисності фінансових інвестицій не розраховувались.

Рядок  230  відображає  залишок  грошових  коштів  розміщених  на  поточному  рахунку  в  ПАТ  «КБ
«Аксіома» в сумі 28 тис. грн.. 

Рядок 300 відображає розмір Статутного капіталу на звітну дату в сумі 8 000 тис. грн..
Склад Учасників Товариства і розподіл часток на звітну дату такий:

- Савлук Роман Ярославович,  його частка у статутному капіталі Товариства складає 7 920 тис. грн., або  99 %;
- Савлук Андрій Ярославович, його частка у статутному капіталі Товариства складає 80 тис. грн., або 1%.

Рядок 330 відображає розмір іншого додаткового капіталу в сумі 9 586 тис. грн..
 На звітну дату тут відображено суму дооцінки активів до справедливої вартості.

Рядок 350 відображає розмір нерозподіленого прибутку на звітну дату  в сумі 7 тис. грн..

Примітки до П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» за 2012 рік:
Фінансова  звітність  підприємства  формується  за  наступним  принципом:  нарахування  та  відповідність

доходів  та  витрат,  за  яким  для  визнання  фінансового  результату  звітного  періоду  належить  зіставити  доходи
звітного  періоду  з  витратами  які  були  здійснені  для  отримання  цих  доходів.  При  цьому,  доходи  та  витрати
відображаються  в  обліку   і   звітності  Товариства  у   момент   їх  виникнення,  незалежно  від  часу  надходження  і
сплати грошей. 

Дохід  визнається  під  час  збільшення  активу  або  зменшення  зобов'язання,  що  зумовлює  зростання
власного капіталу,  за умови, що оцінка доходу може бути достовірно  визначена.

Визнані доходи класифікуються в бухгалтерському обліку за групами відповідно розділу І «Фінансові
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результати»  форми №2 «Звіт про фінансові результати».
Витрати  відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням

зобов'язань. Витратами звітного періоду Товариства визнаються або зменшення активів, або збільшення
зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу
внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.
Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони
здійснені відповідно до П(С)БО №16 «Витрати». 

Склад витрат (собівартість реалізації): собівартість реалізованих цінних паперів.
Склад витрат (адміністративні витрати): відповідно розділу ІІ «Елементи операційних витрат» форми

№2 «Звіт про фінансові результати».
Фінансовим результатом вiд звичайної діяльності у звітному періоді є прибуток у сумi 1 тис. грн.. Чистий

прибуток  звітного  періоду  дорівнює  1 тис. грн..  Фінансові  результати  дiяльностi Товариства,  що  вiдображенi  у
фiнансовому звіті, вiдповiдають встановленій класифiкацiї та оцiнці доходів та витрат. 

Примітки до П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів» за 2012 рік:
Звіт  про  рух  грошових  коштів  заповнено  у  вiдповiдностi  з  вимогами  П(С)БО  4  та  відображає

інформацію про зміни, якi вiдбулися в грошових коштах Товариства за звiтний 2011 рiк, зокрема:
- рух коштів у результаті операційної діяльності (надходження та видатки);
- рух коштів у результаті інвестиційної діяльності (надходження та видатки);
- рух коштів у результаті фінансової діяльності (надходження та видатки). 

Результатом  чистого  руху  коштiв вiд  дiяльностi Товариства  за  звiтний  перiод  є  надходження  грошових
коштiв в сумi 12 тис. грн.. 

Примітки до П(С)БО 5 «Звіт про власний капітал» за 2012 рік:
Звіт про власний капітал заповнено у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО 5 та відображає інформацію про

зміни,  якi  вiдбулися  в  капіталі  Товариства  за  звiтний  рiк.  У  складі  власного  капіталу  Товариства  на  звітну  дату
відображено такі статті: 

- статутний капiтал у сумі 8 000 тис. грн.;
- інший додатковий капітал у сумі 9586 тис. грн.;
- нерозподілений прибуток (що залишився у розпорядженні Товариства) у сумі 7 тис. грн.. 

Загалом зміни у власному капіталі за звітний період склали 9587 тис. грн. (за рахунок отриманого збитку
від фінансово – господарської діяльності, а також дооцінки фінансових інвестицій).

Примітки до П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах»
Події, що відбулися після дати балансу і вказують на умови, що виникли після цієї дати, не потребують

коригування статей фінансових звітів  -  таких подій у звітному році не було.

          Керівник                                      _______________________         Савлук Роман Ярославович

          Головний бухгалтер                  ________________________         Савлук Роман Ярославович     

     



22


