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Для аналізу та прийняття рішення щодо оцінки інструментів капіталу керівництво 

Товариством використовувало усю наявну інформацію про об’єкти інвестування, характер, 

результати їх господарської діяльності, припущення щодо можливостей продовження 

господарської діяльності та зміни її показників в майбутньому, а також укладені договори, 

предметом яких являються інструменти капіталу. Керівництво вважає, що наведені розкриття 

щодо застосування справедливої вартості є достатніми і не вважає, що за межами фінансової 

звітності залишилася будь-яка суттєва інформація щодо застосування справедливої вартості, яка 

може бути корисною для користувачів фінансової звітності. Додаткову інформацію щодо 

можливих змін справедливої вартості фінансових активів у зв’язку з врахуванням ризиків 

надано у примітці 8. 

 

7. Розкриття інформації, що підтверджує статті, подані у фінансовій звітності  

Розкриття інформації в даній примітці здійснюється у тисячах гривень. 

Основні засоби відображені із застосуванням моделі собівартості (собівартість за 

вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від 

зменшення корисності). В Балансі (Звіті про фінансовий стан) відображена інформація щодо 

основних засобів: 

 Код рядка 31.12.2020 31.12.2019 Зміни (+/-) 

Основні засоби (балансова вартість), в т.ч. 1010 - - - 

 первісна вартість 1011 8 8 - 

 накопичена амортизація 1012 8 8 - 

До основних засобів входять комп’ютерна техніка та інше офісне устаткування 

(джерела безперебійного живлення, засоби зв’язку). Нарахування амортизації всіх груп 

основних засобів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу. Протягом звітного 

періоду основні засоби не переоцінювалися.  

Довгострокові фінансові інвестиції. В Балансі (Звіті про фінансовий стан) відображені 

наступні фінансові інвестиції, оцінені за справедливою вартістю із використанням даних 3-го 

рівня ієрархії у зв’язку з відсутністю активного ринку та спостережуваних даних: 
 Код 

рядка 

31.12.2020 31.12.2019 Зміни (+/-) 

Акції ПрАТ “КУА «Національний резерв», 22904759, 1,81% 

1035 

2884 2884 - 

Корпоративні права ТОВ «Ай К’ю-Фінанс», 32768429, 9% 1349 1349 - 

Інвестиційні сертифікати ЗНВПІФ «Корпоративні Інвестиції» 

ТОВ «КУА «Ай К’ю-Технолоджі», 32658026 

- 2250 -2250 

Інвестиційні сертифікати ЗНВПІФ «Фінвест» ТОВ «КУА «Ай 

К’ю-Технолоджі», 32658026 

- 2250 -2250 

Поточні фінансові інвестиції. В Балансі (Звіту про фінансовий стан) відображені наступні 

фінансові інвестиції, оцінені за справедливою вартістю із використанням даних 1-го (у зв’язку з 

наявністю активного ринку) та 3-го рівня ієрархії: 
 Код 

рядка 

31.12.2020 31.12.2019 Зміни (+/-) 

Акції АТ «Мотор Січ», 14307794 

1160 

54 54 - 

Акції ПАТ «Донбасенерго», 23343582 3 3 - 

Інвестиційні сертифікати ЗНВПІФ «Корпоративні Інвестиції» 

ТОВ «КУА «Ай К’ю-Технолоджі», 32658026 

2250 - +2250 

Інвестиційні сертифікати ЗНВПІФ «Фінвест» ТОВ «КУА «Ай 

К’ю-Технолоджі», 32658026 

2250 - +2250 

Протягом року вартість акцій ПАТ «Донбасенерго» мінялася внаслідок переоцінки 

справедливої вартості.  

Інвестиційні сертифікати були перекласифіковані на підставі умов договорів про наміри 

від 14.12.2021 р., відповідно до яких обидва пакети сертифікатів будуть продані в період 












