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I. Звiт шIодо аудиту фiнансовоi звiтностi

Щумка iз застереженням
Ми провели аудит фiнансовоi звiтностi Товариства з обмеженою

вiдповiдалънiстю "КОМПАНIЯ З УПРАВПIННЯ АКТИВАМИ "ПРО КАПIТАЛ
ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (код €ЩРПОУ З7641656) (да,ri - Товариство), яка включа€
Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на З1,.72.2020 року, Звiт про фiнансовi
результати (Звiт про сукупний дохiд), Звiт про рух грошових коштiв (за прямим
методом), Звiт, про власний капiтал за piK що закiнчився зазначеною датою/ та
Примiток до фiнансовоi звiтностi, вюIючаючи стислий виюIад значущих облiкових
полiтик.

На нашу думку, за виFuIтком можливого впливу питань/ описаних в Роздiлi
..основа N7я думки iз застереженням> нашого Звiту, фiнансова звiтнiсть
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ
АКТИВАМИ "ПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ> вiдобраNса€ достовiрно, в
ycix суттевих аспектах фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2020 року,
його фiнансовi результати i грошовi потоки за piK, що закiнчився зазначеною
датою/ вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi (МСФЗ) та
вiдповiдае в ycix сутт€вих аспектах вимогам законодавства }краТни, ш{о регулю€
питання бчхга.птерського облiку та фiнансовоi звiтностi.

Основа для думки iз застереженням
За результатами аудиторськоi перевiрки фiнансовоI звiтностi Товариства за

2020 piK Аупитор зазначае про наступне:
Станом на З1,12,2020 року на балансi Товариства облiковуються поточнi

фiнансовi irllзестицiТ в cyMi 1 976 тис. грн.. В сюrадi поточних фiнансових
iнвестицiй облiковуються iнвестицiйнi сертифiкати UA4000036396 ТОВ "К}А
"КФС> в iHTepecax ЗНВПIФ <Фонд сприяння розвитку бушiвничтва) в cyMi 1926
180,00 грн.



Згiдно Щоговору купiвлi цiнних паперiв М БВ-254 /17 вiд 20.12.2017 року
Товариством було придбано iнвестицiйнi сертифiкати ТОВ "К}А ,,Комгr,тексний

фiнансовий cepBic" (код €ДРПОУ 35394082) в iHTepecax ЗНВПIФ ,,Фонд сприяння
розвитку бупiвничтв?)>r що не мають котирувань на фондовiй бiржi та вiдносяться
Товариством до 2-го рiвня iepapxif справеддивоТ BapTocTi.

Ринковi котируваннrI по зазначеним фiнансовим iнвестицiям станом на
31,.!2.2020 року не доступнi/ що е юIючовим джерелом невизначеностi оцiнок
зазначених фiнансових iHcTpyMeHTiB.

Також станом на 31.12.2020 року у складi поточних фiнансових iнвестицiй
облiковувалися векселi простi ТОВ "ПРО-КАПIТАЛ" (код €ДРПОУ 379З0648) з

TepMiHoM погашення 08.11.2021 року номiналом 20 000,00 грн. на загаJIьну суму 100
тис. грн.

Придбаrli Товариством векселя облiковуеться на балансi станом на 31.72,2020

року за цiноrо придбання в cyMi 100 000,00 грн. Слiд зазначити/ що зазначений
фiнансовий irTcTpyMeHT при первiсному визнаннi був безвiдклично призначений,
як такий що в подалrьшому оцiню€ться за справедIIивою вартiстю з вiдображенням
результатiв переоцiнки у прибутку або збитку. Станом на 3'J,.12.2020 року оцiнка
зазначеного фiнансового iHcTpyMeHTy за справеддIивою вартiстю проведена не
була, що € порушенням вимог МСФЗ 9.

Ринковi котирування по зазначеним фiнансовим iнвестицiям станом на
З1.12.2020 року не доступнi, що е юIючовим ркерелом невизначеностi оцiнок
зазначених фiнансових iHcTpyMeHTiB.

На дуп,rку аудитора впJIив змiни в оцiнках може бути значним проте не
всеохопJIюючим ц7я фiнансовоI звiтностi Товариства. Це Т призвело до
висловлення думки iз застереженням.

На дуп,rку аудитора/ до висловлення думки iз застереженням призвiв впJIив
коригувань/ Iцо могли б бути потрiбними/ якщо б Товариство HapaxoвyBaJlo
забезпечення вiдповiдно до вимог Мiжнародного стандарту бухгалтерського
облiку 37 "Забезпечення/ yMoBHi зобов'язання та yMoBHi активи>/ який вицаний
Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО) та
застосовуеться з 01 липня1999 року (зi змiнами та доповненнями).

Ми провепи аудит вiдповiдно до "Мiжнародних стандартiв контролю
якостi, аудитуl огJIяIду/ iншого надання впевненостi та супутнiх послуг>/
виданЕuI 2076 - 2017 poKiB, (МСА), прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв
аудиту рiшенням АупиторськоТ палати }краiни Nq 361 вiд 08.06.2018 року, дIIя
застосування до завдань/ виконаннjI яких бупе зпiйснюватися пiсля 01 липня 2018

року та у вiдповiдностi до рiшень Нацiоналrьноi KoMiciT з цiнних паперiв та
фондового ринку/ в тому числi <Вимог до аудиторського висновку/ що подасться
до Нацiоналт,ноi KoMicii з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi
iнформацii про результати дiяльностi iнститутiв спiльного iнвестування (пайових
та корпоративних iнвестицiйних фондiв) та компанiТ з управлiння активами))/ TTlo

затвердженi Рiшенням Нацiональноi KoMiciT з цiнних паперiв та фондового ринку
}краiни М 991 вiд 11.06.2013 року.

Нашу вiдповiдапьнiсть згiдно з I\ими стандартами викладено в роздiлi
<Вiдповiдалыliсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностir, нашого звiту.

Ми е незалежними по вiдношенню до Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ "ПРО КАПIТАЛ



ЕССЕТ МЕНЕДРКМЕНТ" згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з
Мiжнародних стандартiв етики ддrя бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними
вимогами/ застосовними в }KpaIHi до нашого аудиту фiнансовоI звiтностi, а тако;к
виконагIи iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважа€мо, що отриманi нами аудиторськi докази е достатнiми i
прийнятними дJ7я використання iх як основи дпя нашоi думки iз застереженням.

Ключовi питання аудиту
Ключовi питання ауди,rу - це питання, якi, на наше професiйне судження,

бупи найбiльш значущими пiд час нашого аудиту фiнансовоI звiтностi за
поточний перiод. Ili питання розглядалисъ у KoHTeKcTi нашого аудиту фiнансовоi
звiтностi в цiлому та враховувались при формуваннi думки щодо Hei при цьому
ми не висловлю€мо oKpeмoi думки щодо цих питань. Ми визначили, що лстючовi
питання аудитуl про якi необхiдно повiдомити в нашому Звiтi, вiдсутнi.

Iнша iнформацiя
}правлiнський персонаJI несе вiдповiдалrьнiсть за iншу iнформацiю. Iнша

iнформацiя с iнформацiею, яка мiститься у Звiтностi до Нацiональноi KoMiciT з

цiнних паперiв та фондового ринку за 2020 piK, у Поясненнях управпiнського
персонаJI}, у Положеннях Товариства.

Наша думка щодо фiнансовоI звiтностi не поширю€тъся на iншу
iнформацiю та ми не робимо висновок з бупь-яким piBHeM впевненостi щодо цiсТ
iншоi iнфорл,lацiТ.

} зв'язку з нашим аудитом фiнансовоi звiтностi нашою вiдповiдальнiстю е

ознайомитися з iншою iнформацiею та при цьому розглянути, чи icHye сутт€ва
невiдповiдгliсть мiж iншою iнформацiею i фiнансовою звiтнiстю або нашими
знаннями/ отриманими пiд час аудитуl або чи ця iнша iнформацiя виглядае
такою/ що мiстить сутт€ве викривлення.

Якщо на ocHoBi проведеноТ нами роботи ми доходимо висновку, що icHye
суттеве викривлення цiеi iншоi iнформацii, ми зобов'язанi повiдомити про цей
факт. Ми не виявилитаких фактiв, якi потрiбно бупо б вклrючити до звiту.

Ми пtожемо зазначити про адекватнiстъ системи бухгалтерського облiку,
процедур вrrутрiшнього аудитуl внутрiшнього контролю та систем управлiння
ризиками в Товариствi.

Суггев а невизначенiсть щодо безперервностi дiяльностi
Не змiгrюючи нашоi думки щодо фiнансовоi звiтностi, звертаемо Вашу увагу

на те/ що Товариство здiйснюс свою дiяльнiсть в умовах фiнансово-економiчноi
кризи. В результатi нестабiльноi ситуацii в }KpaiHi дiяльнiстъ Товариства
супроводж},сться ризиками.

Вгrлиtз економiчноi кризи та полiтичноi нестабiльностi, якi тривають в

}KpaiHi, а також iхне остаточне врегулювання неможливо передбачити з

достатньою вiрогiднiстю i вони можуть негативно вплинути на eKoHoMiKy }краiни
та операцiйт ly ьiяпьнiсть Товариства.

CBiToBa пандемiя KopoHoBipycHoi хвороби (COVID-19) та запровадженЕuI
Кабiнетом MiHicTpiB }краiни карантинних та обмежувальних заходiв,
спрямованих на протидiю iT подаJIьшого поширення в }KpaTHi, зумовиJIи
виникнення додаткових ризикiв дiяльностi суб'ектiв господарювання.

Керiвlrицтво Товариства не iдентифiкувало суттевоТ невизначеностi, яка
могпа б поставити пiд значний cyMHiB здатнiсть Товариства безперервно
продов>r(увати дiяльнiсть, тому використовувало припущення про безперервнiсть



функцiонуtsання Товариства/ як основи ц7я облiку пiд час пiдготовки фiнансових
звiтiв, не враховуючи зростаючу невизначенiсть пов'язану iз змiною економiчноТ
ситуацii та песимiстичними прогнозами розвитку cBiToBoi та нацiональноi
економiки.

Суттсвих суджень управлiнського персо}IаJIу щодо облiкових оцiнок впrIиву
пандемiТ COVID-19 та запровадження карантинних та обмежувальних заходiв на
невизначенiсть оцiнки та розкриття у фiнансовiй звiтностi Товариства iнформацii
пов'язаноi з вiдповiуцlими облiковими оцiнками rц фiнансова звiтнiсть не мiстить,
так як сюlадцена до настання цих подiй.

Пере7цбачити масштаби впливу ризикiв на майбутне дiяльностi
Товариства Ila даний момент з достатньою достовiрнiстю неможливо. Тому
фiнансова звiтнiсть не мiстить кориryвань, якi могли би буr- результатом
таких ризикiв. Вони булуть вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, як тiльки
булуrь iдеIrгифiкованi i зможуть бути оцiненi.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено
найвищими повноваженнями/ за фiнансову звiтнiсть

}правлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за сюrадання i
достовiрне подання фiнансовоi звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему
внутрiшньоI-о контролю/ яку управлiнський персонаJI визнача€ потрiбною дпя
того/ rцоб забезпечити скJIадання фiнансовоi звiтностi, що не мiстить сутт€вих
викривлень втtаслiдок шахрайства або помилки.

Пр, складаннi фiнансовоi звiтностi управлiнський персонал несе
вiдповiдалыriсть за оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на
безперервнiй ocHoBi, розкриваючи, де це застосовано/ питання/ що стосуються
безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть
дiялъностi як основи для бухгалтерського облiку, KpiM випадкiв, якщо

управлiнсъкий персонал або плану€ лiквiдувати Товариство чи припинити
дiялrьнiсть, або не ма€ iнших реагIьних аJIьтернатив цьому.

Ti, кого надiпено найвищими повноваженнями/ несуть вiдповiдальнiсть за
наглrIд за проI IecoM фiнансового звiтування Товариства..

В iдпов i,тцальнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi
Нашими цiлями е отримання обrрунтованоi впевненостi, що фiнансова

звiтнiсть у цi,пому не мiстить суттсвого викривлення внаслiдок шахрайства або
помиJIки/ та випуск Звiту аудитора, який мiстить нашу д}мку. Обrрунтована
впевненiстъ с високим piBHeM впевненостi, проте не гарантуе/ що аудитl
проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявитъ сутт€ве викривлення/ якщо таке
icHye.

Викриlз,пення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони
ввilкаються с)/,гт€вими/ якщо окремо або в сукупностi, як обrрунтовано очiкуеться,
вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на
ocHoBi цiеТ фil raHcoBoi звiтностi.

Виконl,ючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використову€мо
професiйне судження та дотримусмось професiйного скептицизму протягом

усього завдаIIIIя з аудиту.
KpiM того/ ми:

о iдентт,rфiкуемо та оцiнюемо ризики суттевого викривленнrI фiнансовоi
звiтностi внаслiдок шахрайства чи помиJIки/ розробляемо й виконуемо
аудиl,орськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отриму€мо
аудиl,орськi докази| що е достатнiми та прийнятними ддя використання ii



як осlIови N7я нашоi думки. Ризик невияIвленнJI суттсвого викривлення
внаслiдок шахрайства е вищим, нiж длIя викривлення внаслiдок помилки/
оскiльки шахрайство може вкгIючати змову/ пiдробку/ навмиснi пропуски,
неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього
контролю;

о отриму€мо розумiння системи внутрiшнього контролю, що стосуеться
аудитуt цlя розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали
обставинам, а не дlя висловлення думки щодо ефективностi системи
внутрiшrнього контролю.

о оцiнюсмо прийнятнiстъ застосованих облiкових полiтик та обrрунтованiстъ
облiксlвих оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацii, зроблених
упра lз.пiнським персоналом;

. доходимо висновку Iцодо прийнятностi використання управлiнським
персоIIалом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи цJтя
бухга.гrтерського облiку та на ocHoBi отриманих аудиторських доказiв
робип,rо висновоь чи icHye суттева невизначенiсть щодо подiй або умов, що
може llостави:ги пiд значний cyMHiB здатнiсть Товаристъа продовжити свою
дiяпыriсть на безперервнiй ocHoBi. Якщо ми доходимо висновку щодо
iснуваrня такоi суттсвоТ невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в
нашоN4у Звiтi аушитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiI у фiнансовiй
звiтностi або, якщо TaKi розкриття iнформацii е ненаJIежними/
модифiкувати свою д}мку. Нашi висновки грунтуються на аудиторських
доказах/ отриманих до дати нашого Звiту аудитора. BTiM майбутнi подiТ або

умови можуть примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на
безперервнiй ocHoBi;

о оцiнIоемо загальне подання/ структуру та змiст фiнансовоi звiтностi
вкJIючIIо з розкриттям iнформацii, а також те/ чи розкривае фiнансова
звiтrtiс:ть операцiТ та подii, покJIаденi в основу iх сюlадання/ так/ щоб було
забезt tечено Iхне достовiрне подання.

Ми повiдомrlя€мо тим/ кого надiлено найвищими повновa>кеннrIми/ разом з

iншими питаI]нrIми iнформацiю про заппанований обсяг i час проведеннrI аудиту
та cyTTeBi аупиторськi результати/ включаючи будь-якi значнi недолiки системи
внутрiшнього контролю/ виявленi нами пiд час аудиту,

Ми також нада€мо тим| кого надiлено найвищими повноваженнями/
твердження/ LLIo ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незаJIежностi, та
повiдомляепtо Тм про Bci стосунки й iншi питання, якi могли б обrрунтовано
вважатись ,l,акими/ що вгIIIивають на нашу незалежнiсть, а також/ де це
застосовано/ IIIодо вiдповiдних застережних заходiв.

II. Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних aKTiB

OcHoBHi вiдомостi про Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
<КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ <ПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ> наведенi в Таблицi ]..

Таблитlя1
Ns
п/п

показrrик Значення

7
Повне найменування
Товариства

Товариство з обмеженою вiдповiда,цьнiстю

"КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ
"ПРО КАПIТАП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

5



2 Код за €ДРПОУ з7641656

a
J

Виписка з €диного
дерr(авного ре€стру
юридичних осiб та

фiзичних осiб-пiдприемцiв;
дата та номер запису в €ДР
юридичних осiб та

фiзичних осiб-пiдприемцiв

Щата та номер запису в единому державному
peecTpi юридичних осiб та фiзичних осiб-
пiдприемцiв: 19.05.201\ року Ns 1 068 102 0000
027976

4 Мiсцезнаходження 01133, м. КиiЪ, провулок Лабораторний,
будинок1, секrдiТ 3 та 4

5
OcHoBHi види дiяпьностi
квЕд-2010

64.30 Трасти, фонди та подiбнi фiнансовi
су6'екти;
66.11 }правлiння фiнансовими ринками;
66.19 Iнша допомiлсна дiяльнiсть у сферi
фiнансових послуг/ KpiM страхування та
пенсiйного забезпеченнrI;
66.30 }правлiння фондами

6 ЛiцензiI

Лiцензiя cepii АЕ Ns 1,85446, видана
Нацiональною комiсiею з цiнних паперiв та
фондового ринку на провадженнJ{
професiйноi дiялrьностi на фондовому ринку -
дiялrъностi з управлiння активами
iнституцiйних iHBecTopiB (пiяльностi з

управпiння активами). Строк дii лiцензii:
18.08.2011 р. - 18.08.2016 р.;
,Щата видачi лiцензii: 20.02.207З poK}i
Лiцензiя Ns 740, видана Нацiональною
комiсiею з цiнних паперiв та фоrцового ринку
- 12.07.2016 року, строк дii лiцензii з 19.08.2016

року необмежений, на провадження
професiйноi дiяльностi на фондовому ринку -
дiяльностi з управлiння активами
iнститучiйних iHBecTopiB (дiяльностi з

управлiння активами);
7 Керiвгlик Медвiдь Олена Миколаiвна

Загальними зборами }часникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю

"КОМПАFIiЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ "ПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ
МЕНЕДХ]\4ЕНТ" (Протокол Na 27/04/2020-1, вiд 27.04.2020 року) було
затверджено рiшеннrl про змiну мiсцезнаходп<енЕul Товариства з: вул. Щiлова, буп.
2Б, м. Киiв, }KpaiHa, 03150 на нове мiсцезнаходженЕul Товариства: 01133, м. КиiЪ,
провулок Пабораторний, бупинок1, секцiТ З та 4.

,Щерх<авна реестрацiя змiн вiдомостей i даних Товариства проведена
28.04.2020 року.

Ау,шитори зазначають/ що назва Товариства, його органiзацiйно - правова

форма господарювання та види дiяльностi вiдповiдають Статуту Товариства.
Щодо моlп(ливостi (спромоlкностi) Товариства безперервно здiйснювати свою

дiяльнiсть протягом найбли:кчих 12 мiсяцiв



ПрипУчення про безперервнiсть дiяльностi розгляда€ться аудитором у
ВiДПОвiдностi до МСА 570 <Безперервнiсть дiяльностi" (переглянутий) як таке, що
Товариство продовх(уватиме свою дiяльнiсть у близькому майбутньому, не
МаЮЧи Hi HaMipy, Hi потреби лiквiдуватися або припиняти iT. Фiнансова звiтнiсть
Товариства пiдготовлена вихоцячи з припущення безперервностi дiяльностi.
}правлiнський персонаJI Товариства плtану€ вживання заходiв лIя покращення
показникiв дiяльностi та подаJIьшого розвитку Товариства.

Зiбранi докази та аналiз дiяльностi Товариства не дають аудиторам пiдстав
сумнiватись в здатностi Товариства безперервно продовжувати свою дi.япьнiсть.

Використовуючи звичайнi процедури та згiдно аналiзу фiнансового стану
Товариства ми не знайшли доказiв про порушення принципiв функцiонування
Товариства.

Не вносячи додаткових застережень до цього висновку/ звертаемо увагу на
Те/ що в }краiЪi icHye невпевненiсть щодо можливого майбутнього напрямку
внУтрiшньоТ економiчноi полiтики/ нормативно-правовоi бази та розвитку
полiтичноi ситуацii. Ми не масмо змоги передбачити мо>lо,Iивi майбутнi змiни у
цих умовах та ix вплив на фiнансовий стан/ результати дiяльностi та економiчнi
перспективи Товариства.

Щодо вiдповiдностi прийнятоi управлiнським персоналом Товариства
облiковоi rrолiтики вимогам законодавства про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть та МС(DЗ.

КонцептуаJIьною основою фiнансовоi звiтностi Товариства за piK, що
закiнчився 31 грудня 2020 року/ е Мiжнароднi стандарти фiнансовоi звiтностi
(МСФЗ), вIсцIочаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та
Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв
бухгалтерського облiку (РМСБО).

Приlrципи побулови/ методи i процедури застосування облiковоТ полiтики
Товариства, здliйснюються згiдно Наказу "Про органiзацiю бухгалтерського облiку
та облiкову шопiтику товариства>.

Облiкова полiтика Товариства в перiодi, який перевiрявся/ визначае ocHoBHi
засади ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансовоI звiтностi з

дотриманняN,I основних принципiв та забезпеченнrIм методiв оцiнки та реестрацiТ
господарських операцiй, якi передбаченi Законом }краiни "Про бухгалтерський
облiк та фiтrансову звiтнiсть в }краiЪi" М 996-XIV вiд \6.07.1999р. зi змiнами та
доповненнями та Мiжнародними стандартами фiнансовоТ звiтностi, (надалi
мсФз).

Облiкова полiтика Товариства розкривас основи| стандарти/ правиrIа та
процедури облiку, якi Товариство використову€ при веденi обпiку та складання
звiтностi вiдrrовiдно до МСФЗ. Облiкова полiтика встановлю€ принципивизнання
та оцiнки об'сктiв облiку, визначеннrI та деталiзацii окремих статей фiнансовоТ
звiтностi Тоrзариства.

Розкриття iнформацii у фiнансовiй звiтностi.
Р о зкрulпmя iнф ормацii сmосо Вно акmuбiВ

Нематерiальнi активи
За даними фiнансовоi звiтностi Товариства станом на 3\.12.2020 року на

балансi облiковуються нематерiальнi активи первiсною вартiстю \7 тис. грн./ що
вiдповiда€ да}{им первинних документiв та облiкових регiстрiв.



Сума Irарахованого зносу нематерiальних активiв станом на З1,.12.2020 року
cKJIaJIa 8 тис. грн./ що вiдповiдае даним первинних документiв та облiкових
регiстрiв.

На д}мку аупиторiв, данi фiнансовоi звiтностi Товариства стосовно
нематерiальних активiв в цiпому вiдповiдаютъ даним pe€cTpiB аналiтичного та
синтетичного облiку Товариства та первинним документам/ наланим на розглr{д
аудиторам; сюlад нематерiальних активiв, достовiрнiсть i повнота ii оцiнки в

цiлому вiдповiдають вимогам МСБО та Наказу про облiкову полiтику.
Iнформацiя щодо нематерiальних активiв розкрита Товариством в

Примiтках до фiнансовоi звiтностi.
OcHoBHi засоби

За датlими фiнансовоТ звiтностi Товариства станом на З1,.12.2020 року на
балансi обrriковуються ocHoBHi засоби первiсною вартiстю 2З тис. грн., що
вiдповiда€ даним первинних документiв та облiкових регiстрiв.

Сума нараховаIlого зносу основних засобiв станом наЗ1,.12.2020 року склаJIа
21тис. грн./ ш.Iо вiдповiдае даним первинних документiв та облiкових регiстрiв.

На дуь,rку аупиторiв, данi фiнансовоi звiтностi Товариства стосовно основних
засобiв в цiлому вiдповiдають даним peecTpiB аналiтичного та синтетичного
облiку Товариства та первинним документам/ наданим на розгпяд аудиторам;
сюIад основних засобiв, достовiрнiсть i повнота ix оцiнки в цiлому вiдповiдають
вимогам МСБО та Наказу про облiкову полiтику.

Iнфорллацiя щодо основних засобiв розкрита Товариством в Примiтках до
рiчноi фiнаrrсовоi звiтностi.

Щебiторська заборгованiсть
Станоп,т на З1,,12.2020 року на балансi Товариства не облiковуеться

довгострокова дебiторська заборгованiстъ.
,Щебiторська заборгованiсть Товариства за товари, роботи/ послуги станом на

31.12.2020 року облiковусться на балансi в cyMi 616 тис. грн./ що вiдповiдае
первинниN.{ /1окументам та даним peecTpiB аналiтичного та синтетичного облiку.

Щебiторська заборгованiстъ Товариства за розрахунками за виданими
авансами стаIIом на З1.12.2020 року становить б тис. грн., що вiдповiдае даним
peecTpiB анапiтичного та синтетичного облiку.

Iнша дебiторська заборгованiсть Товариства за розрахунками станом на
31,.12.2020 року сIспада€ 13 202 тис, грн., що вiдповiда€ даним peecTpiB
аналiтичноI,о та синтетичного облiку.

Iнфорrлацiя щодо дебiторськоi заборгованостi розкрита Товариством в
Примiтках до рiчноi фiнансовоi звiтностi.

Грошовi кошти
Залишок грошових коштiв Товариства станом на 31.\2.2020 року скIIав 31 тис.

грн./ що вiдповiдас банкiвським випискам та даним, вiдобра;кеним в фiнансовiй
звiтностi Товариства. Кошти на поточному рахунку, вiдкритому у вiл,цiленнi АТ
КБ "Райффайзен Банк Аваль,, (МФО 380805) 20 лютого 2013 року, вiдображаються
в cTaTTi ,,Рахунки в банк}ч,, Балансу (р"доо 1167),

Кошти IIа поточному рахунку/ вiдкритому у Печерсъкiй фiлii АТ КБ
,,Приватбаrtк,, (МФО 300711) 20 жовтrul 20t4 року, вiдображаються в cTaTTi
.,Рахунки в банку,, Балансу (рядок 11,67).



Фiнансовi iнвестицiI
За нас:liдками проведеного аудиту на пiдставi даних первинних документiв,

регiстрiв ана;riтичного та синтетичного облiку встановлено/ що станом на
3\.12.2020 року на балансi Товариства не облiковуються довгостроковi фiнансовi
iнвестицii.

Станом на 31J22020 року на балансi Товариства облiковуютъся поточнi

фiнансовi iнвестицii в cyMi 1, 976 тис. грн., В складi поточних фiнансових
iнвестицiй облiковуються iнвестицiйнi сертифiкати UA4000036396 ТОВ "КУА
"КФСо в iHT,epecax ЗНВПIФ <Фонд сприяння розвитку бупiвничтва>) в cyMt1926
180,00 грн.

Згiдrrо Щоговору купiвлi цiнних паперiв Nq БВ-254 /17 вiд 20.12,2017 року
Товариствоп.r було придбано iнвестицiйнi сертифiкати ТОВ "К}А <Комгrлексний

фiнансовий cepBic" (*од €ДРПОУ З5394082) в iHTepecax ЗНВПIФ .,Фоrrд сприяння
розвитку бупiвничтвi>), що не мають котирувань на фондовiй бiр;кi та вiдносяться
Товариством до 2-го рiвня icpapxii справед.Iивоi BapTocTi.

Ринковi котируванЕuI по зазначеним фiнансовим iнвестицiям станом на
З1.12.2020 року не доступнi, що € ключовим джерелом невизначеностi оцiнок
зазначених фiнансових iHcTpyMeHTiB.

Також станом на З']..12.2020 року у сюrадi поточних фiнансових iнвестицiй
облiковуються векселi простi ТОВ "ПРО-КАПIТАЛ" (код СДРПОУ 379З0648) з

TepMiHoM погашення 08.11.2021 року номiналом 20 000,00 грн. на загаJIьну суму 100
тис. грн.

Ринковi котирування по зазначеним фiнансовим iнвестицiям станом на
31.\2.2020 року не доступнi, що € ключовим джерелом невизначеностi оцiнок
зазначених фiгrансових iHcTpyMeHTiB.

На душrку аудитора впJIив змiни в оцiнках може бути значним проте не
всеохопJIюIочим цдя фiнансовоi звiтностi Товариства. Це i призвело до
висловлення думки iз застереженням.

Iнфорп,rацiя щодо фiнансових iнвестицiй розкрита Товариством в Примiтках
до рiчноТ фiнансовоТ звiтностi.

Р о зкlэ чmmя iH ф ор мацii u4о d о з о б о В' яз анъ
Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань Товариства

Щовгост,роковi кредити банкiв та iншi довгостроковi зобов'язання на балансi
Товариства cf,aFIoM на31.\2.2020 року не облiковуютъся.

CTaHorT EIa З1,.12.2020 року на бухгалтерських рахунках Товариства
облiковуеться поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в
cyMi 159 тис. грн./ поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом в cyMi 39 тис.
грн.., поточнi зобов'язання за розрахунками зi cTpaxyBaHHrI в розмiрi 2тис. грн./ за

розрахунка\{l{ з огIIIати працi в розмiрi 9 тис. грн. що вiдповiда€ даним peecTpiB
аналiтичного та синтетичного облiку.

Поточl r i забезпечення Товариства станом на З1.12,2020 року вiдсутнi.
На дуплку аудитора/ до висловJIення думки iз застереженням призвiв вплив

коригувань/ що могли б бути потрiбними/ якщо б Товариство нараховуваJIо
забезпеченtlя вiддrовiдно до вимог МЬкнародного стандарту бухгалтерського
облiку 37 "Забезпечення/ yMoBHi зобов'язання та yMoBHi активи>/ який вицаний
Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО) та



застосову€тI)ся з 01 липня 1999 року (зi змiнами та доповненнями). Однак HajIBHi
зауваження не е суттевимицля фiнансовоi звiтностi Товариства.

Iншi поточнi зобов'язання станом на 31,122020 року на балансi Товариства
вiдсутнi, що вiдповiдае даним peecTpiB аналiтичного та синтетичного облiку.

Простроченоi кредиторськоi заборгованостi на балансi Товариства станом на
З1.12.2020 року не облiковуеться.

Аупитор пiдтверджу€, що зобов'язання вiдображенi на балансi Товариства за

достовiрно визначеною
погашення, Ila пiдставi
вiдповiднiсr,ь розкриття
мсФз.

Р о зкрumt п я iH ф о р м ацii u4o d о ф iH анс о 0uх р ву лъmаmi 6

Щоходи
ВiдоброкенЕul доходiв в бухгалтерському обпiку Товариства здiйсню€ться на

пiдставi насl,упних первинних документiв: aKTiB виконаних робiт (послуг),
виписок баtlку, розрахункових вiдомостей та iнших первинних документiв,
передбачених статтею 9 Закону Ns 996.

За результатами аудиторськоi перевiрки встановлено/ що данi вiдобра;кенi в

журналах - ордерах та оборотно - сальдових вiдомостях/ наданих аудиторам
стосовно доходiв Товариств а за 2020 piK вiдповiдають первинним документам.

Щоходци rзiд реалiзацii продукцii (ToBapiB, робiт, послуг), iншi операцiйнi
доходи, iншi фiнансовi доходи

на д)lNIку аудиторiв бухгалтерсъкий облiк доходiв Товариства в ycix
суттевих аспектах ведеться у вiдповiдностi до норм МiN<народного стандарту

фiнансовоi звiтностi 15 "Щохiд вiд договорiв з к,тi€нтами>>.

Згiдно даних бухгалтерського облiку та звiтностi величина чистого доходу
вiд реалiзацiТ rrродукцii (ToBapiB, робiт, послуг) Товариства за 2020 piK сюlала 3 488

тис. грн.
Iншi операцiйнi доходи Товариства за 2020 piK складають \27 тис. грн., iншi

фiнансовi доходи Товариства за цей перiод становиJIи 8 тис. грн.
Витрати

На дулrку аудиторiв, облiк витрат Товариства ведеться в цiлому вiдповiдно до
норм МСБО.

Бухгаптерсъкий облiк витрат Товариства здiйсню€ться на пiдставi наступних
первинних документiв: aKTiB виконаних робiт (послуг), наклIадних/ iнших
первинних та розрахункових документiв.

За резу.llьтатами аудиторськоi перевiрки встановлено/ що данi, якi
вiдображегlо в журнаJIах-ордерах та оборотно-саJIьдових вiдомостях, наданих
аудиторам/ в основному вiдповiдають первинним документам та даним
фiнансовоТ звiтностi Товариства за 2020 piK.

Адмiнiстративнi витрати Товариства за 2020 piK склали З 079 тис. грн., iншi
операцiйнi тзитрати сюIадаютъ 334 тис. грн./ фiнансовi витрати сюIадають 8 тис.
грн.

Витрати з податку на прибуток за 2020 piK складають З7 тис. грн.

оцiнкою, та в майбутньому
проведеноi перевiрки аудитор
Товариством iнформацiТ про

icHyc ймовiрнiсть ix
робить висновок про
зобов'язання вимогам
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Таким чином/ з ypaxyBaHHrIM доходiв отриманих та витрат, понесених
Товариством за 2020 piK, фiнансовим результатом дiяльностi Товариства став
прибуток у розмiрi 169 тис. грн.

Аушитори вважають, що звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний
дохlд) за2020 piK в ycix суттевих аспектах повно i достовiрно вiдобража€ величину
i структуру,шохошiв та витрат Товариства.

lнфорлtацiя dо ЗВimу про рух ерошоOuх кошmiВ (за прямuм меmоdом).
Iнформаlliя про грошовi потоки Товариства нада€ користувачам фiнансових

звiтiв змогу оцiнити спроможнiсть Товариства генерувати грошовi кошти та ix
еквiваленти| а також оцiнити потреби суб'екта господарювання у використаннi
цих грошових потокiв,

Залиrтrок грошових коштiв станом на 31,.122020 року на рахунках у банках
скJIадае 31 тис. грн.

Iнфорлtацiя 0о ЗOimу про бласнuй капimал (змiнu у Власнолчtу капimалi)
За даIrими Балансу власний капiтал Товариства станом на 31 групня 2020

року скJIада€ суму 15 684 тис. грн.
BiH сюrада€ться iз статутного капiталу в розмiрi 15 000 тис. грн. | суми

нерозподiленого прибутку в розмiрi бЗ7 тис. грн. та резервного капiталу в

розмiрi 47 тис. грн.
Слiд зазначитиt що вiдповiдно до Закону }краiни "Про iнститути спiльного

iнвестуванIIя> вiд 05.07.2012 року N9 5080-VI у компанii з управлiння активами
створю€ться резервний фоr,д у розмiрi/ визначеному установчими документами/
aJIe не меншrоN4у як25 вiдсоткiв статутного капiталу.

Капiталу у дооцiнках/ додаткового капiталу, неоггIаченого капiтаJIу станом
на 31 грудI{я 2020 року Товариство не мае.

на дl,шrку аудитора, розмiр та структура власного капiталу вiдображенi у
фiнансовiй звiтностi Товариства станом на 31.12.2020 року достовiрно.

Розкриття iнформацii про змiни у сюlадi власного капiталу Товариства
протягом 2020 року наведено Товариством в Звiтi про власний капiтал.

<Звiт rrpo iншi правовi та реryляторнi вимоги>

Статутний капiтал
Для облiку статутного капiталу Товариство використову€ рахунок

бухгалтерсъкого облiку 40 "Зареестрований (пайовий) капiталr".
Стат\,тrtий капiтал Товариства з обме;кеною вiдповiдальнiстю "КОМПАНIЯ

З УПРАВЛIТJНЯ АКТИВАМИ "ПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" на 31

rручrм 2020 року скJIадас 15 000 000 (п'ятнадцять мiльйонiв) гривень 00 копiйок
та повнiстю сформований виключно грошовими коштами|що вiдповЦа€ вимогам
чинного закоI{одавства та встановленим нормативам.

Неогrлачений капiтал Товариства станом на 31 грудня 2020 року вiдсутнiй.

Щержаlзна реестрацiя Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстЮ

"КОМПДНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ "ОМЕГА КАПIТАЛ" проведена
19.05.2011 року.

1) Загальними зборами Засновникiв Товариства (Протокол Ns 1 вiд
11.05.2011 року) було прийнято рiшення про створення Товариства з обмеженою
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вiдповiда;rьtliстю <КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ "ОМЕГА
КАПIТАЛ> iз статутним капiталом в розмiрi
8 000 000,00 (BiciM мiльйонiв) гривень/ затверджено Статуry Товариства.

Засновrrиком (учасником) Товариства е особа, iнформацiя про яку наведена
в Таблицi 2.

Таблшя2

Заснсl i; t t 1,1K (учасrтик)
'I'сrtзариства

Частка
в

статутн
ому

каrriталi
("/u)

1

Т'овариство з
обмеженою

вiдrrоrзiдальнiстю

"IнвЕстицIЙнА
АГЕ} ТIIIЯ ОМЕГА"

€ юридичною особою
згiдно iз законодавством

}краiни,
код за €ДРПОУ З7640207

8 000 000,00 100

ltСЬоГо: 8 000 000,00 100

Iнфорп,rацiя про cIuIaTy
статутного каrriталу Товариства

BHecKiB грошовими коштами }часником до
наведено в Таблицi 3.

Таблиrи З

засноt;l llrk
(yracrt, r к)

ToBapl.r с t,Ba

Частка в
Стаryтному

капiталi
(.р*r.)

Щокумент про сплату
Стаryтного капiталу

Товарис,гlзо з

обмежеtlою
вiдповiдалыtiстю

"IНВЕСТИLЦЙН
А АгЕt lt iIя
OMEI'A"

8 000 000,00 8 000 000,00

Банкiвська виписка вiд
18.05.2011 р. по рахунку

26502З018З13 в ПАТ ,,Банк
НАЦIОНАЛЬНI

IНВЕСТИЦIi", м. Киiв,
мФо 300498

BCbOl'O: 8 000 000,00 8 000 000,00

Згiдrrсl I{аведених цаних| Засновником (учасником) Товариства до дати
державноi ресстрацii Товариства внесеЕо до статутного капiталу Товариства 100,00

% вlд заявrtсгlоi загальноi суми статутного капiтапу у виrпядi грошових коштiв на

рахунок/ пцtl був вiдкритий в ПАТ ,,Банк НАЦIОНАЛЪНI IНВЕСТИЦIi", м. КиiЪ,
МФО 300498, lло вiдповiдае вимогам чинного законодавства.

2) t]аr,альними зборами }часникiв Товариства з обмеженоЮ
вiдповiдальtтiстю "КОМПАНIЯ З УПРДВЛIННЯ ДКТИВАМИ "ОМЕГА
КДПIТАЛ,, (Протокол М 4 вiд 07,11".2011, року) було затверджено рiшенFuI про
змiну скла/ц), }часникiв Товариства, а саме/ про виключення зi складу }часникiв
Товариства '['овариство з обмеженою вiдповiдалънiстю "IНВЕСТИЦIЙНА
ДГЕНЦIЯ ОIчlЕГА" у зв'язку з вiдчуженням шuulхом уюIадання договору купiвлi-
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(.рr..)

Внесок
до

Статутного
капiталу в
грошовiй

формi (грн.)



продажу на.пежноТ йому частки в Статутному капiталi Товариства на користь
Товариства з обмеженоIо вiдповiдальнiстю <Група Компанiй ,.Про-Капiтал,, у
розмiрi 100% Статутного капiталу Товариства номiнальною вартiстю 8 000 000,00
грн.

Було тlрийнято рiшення про прийняття до сюIаду !часникiв Товариства
нового }частrика, а саме/ Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю <Група
Компанiй "Про-Капiтал> з часткою у розмiрi 100%, що становитиме 8 000 000,00
грн.

} зв'rlзку зi змiною складу }часникiв Товариства було прийнято рiшення
про виюIадення Статуту Товариства у новiй редакцii.

Вiдгlоrзiдно до новоi редакцii Статуту Товариства частки }часникiв
Товариства складають (iнформацiя наведена в Таблицi 4):

}часllик Товарис,гва

Товарlrс,гво з обмеженою
вiдповiitальнiстю "Група
Компаrriй "Про-Капiталr,

rlс:ього
,Щержавтlа ресстрацiя змiн до установчих документiв проведена 14.].1.2011 року,

З) Зага:rт,ними зборами }часникiв Товариства з обме;кеною вiдповiдальнiстю

"КОМПАFIiЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ "ОМЕГА КАПIТАЛ" (Протокол Nq 5

вй 25.11,.2011 року) було затверджено рiшен}ul про затвердженнrI новоТ редакщii
Статуту Тоrзариства у зв'язку зi змiною вiдомостей про }часника Товариства та
змiною мiсrцезнаходження Товариства.

Розмiр Статутного капiталу та склад }часникiв Товариства не змiнювалися.
Нове мiсцезнаходження Товариства: 03150, м. КиiЪ, вупиIJя

ПредславиI lcbKa/ будинок 11-А.
Щержавна реестрацiя змiн до установчих документiв проведена 28.11.2011

року.

4) Зага,rьними зборами }часникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю

"КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ "ОМЕГА КАПIТАЛ" (Протокол Ns 6
вй 07.12.2012 року) було затверджено рiшення про затвердження новоТ редакцiТ
Статуту 1'овариства у зв'язку iз збiльшенrrям розмiру Статутного капiталу
Товариства до розмiру 15 000 000,00 грн. за рахунок додаткових BHecKiB }часника
Товариства, а саме/ Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Група Компанiй
,,Про-Капi,галrr.

Вiдповiдно до новоi редакцiТ Статуту Товариства частки }часникiв
Товариства сIflадають (iнформацiя наведена в Таблицi 5):

Таб.циrдя 4

.Щанi про }часника
Товариства

€ юридичною особою
згiдно iз законодавством

}краfни,
код за €ДРПОУ 37930648

8 000 000,00 | 100

13



Таб.циrrя 5

Ns
л/п }часrrик Товариства Щанi про }часника

Товариства

Загальна
сума внеску

(.рr..)

Частка в
статутно

му
капiталi

("l,|

1

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Група
Компанiй "Про-Капiтал>

€ юридичною особою
згiдно iз законодавством

}краТни,
код за €ДРПОУ 379З0648

15 000 000,00 100

I}СIrоГо: 15 000 000,00 100

,Щержавна реестрацiя змiн до установчих документiв проведена 11.12.2012 року.
Iнформацiя про сплату BHecKiB грошовими коштами }часником до статутного

капiталу Товариства наведено в Таблицi 6.

Огже статутний капiтал Товариства з обмеженою вiшrовiдальнiстю

"КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ "ОМЕГА КАПIТАП> станом на
З1.122012 року складав 15 000 000 (п'ятнадIцть мiльйонiв) гривень 00 копiйок та
повнiстю сформований виключно грошовими коштами, що вiдповiда€ вимогам
чинного законодавства та встановленим нормативам.

FIеоппачений капiтат Товариства станом на 3],.12.2012 року вiдсутнiй.

5) Загальними Зборами }часникiв Товариства з обмеженою
вiдповЦальнiстю "КОМПДНIЯ З УПРАВЛIННЯ ДКТИВДМИ "ОМЕГА
КДПIТАЛ" (Протокол Nq 7 вtд 01.02.2013 року) було затверджено рiшення про
перейменування Товариства та визначено нове найменуванFuI Товариства
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ
АКТИВАМИ "ПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ".

У зв'язку зi змiною найменування Товариства було затверджено нову

редакrдiю Статуту Товариства.
Щержавна реестрацiя змiн до установчих документiв проведена 06.02,2013

року.

6) Загальними зборами }часникiв Товариства з обмеженоЮ
вiдповiдальнiстю "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ "ПРО КАПIТАЛ

Таблиля 6

}часник Товариства
Внесок

до Стаryтного капiталу
в грошовiй формi (грн.)

,Щокумент про сплату
Статуrного капiталу

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Група
Компанiй "Про-Капiтал,,

7 000 000,00

Банкiвська виписка вiд
18.12.2012 р. по рахунку
2650900013709.980 в ПАТ
Банк "КОНТРАКТ,,, м.

КиiЪ,
мФо з22465

ВСЬоГО: 7 000 000,00
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ЕССЕТ МЕIlЕДЖМЕНТ> (Протокол Np 8 вiц16.07.201З року) було затверджено

рiшення IIро затвердження новоi редакцii Статуту Товариства у зв'язку iз
лрийняттям до складу }часникiв Товариства нового }часника/ а саме, Медвiдь О.
М., та у зв/язку з перерозподiлом часток мiж }часниками Товариства.

Вiдповiдно до HoBoi редакцii Статуry Товариства частки }часникiв
Товариства скIIадають (iнформацiя наведена в Таблицi 7):

Щержавна реестрацiя змiн до установчих документiв проведена 2З.07.2013

року.

7) Загальними зборами }часникiв Товариства з обмеженою
вiдповiда,цьнiстю "КОМПАНIЯ З УПРАВПIННЯ АКТИВАМИ <ПРО КАПIТАЛ
ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (Протокол Nq 12 вiд 04.04.2016 року) було затверджено

рiшення про затвердх(ення HoBoi редакцii Статуту Товариства у зв'язку iз
необхiднiстю приведеннrI Статуту Товариства у вiдповiднiсть до законодавства.

Щержавна реестрацiя змiн до установчих документiв проведена 06.04.201,6

року.

S) Загальними зборами !часникiв Товариства з обмеженою
вiдповiдалънiстю "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ "ПРО КАПIТАЛ
ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (Протокол No 16105/2019-1, вiд 16.05.2019 року) було
затверркено рiшеннrl про затвердження новоТ редакцii Статуту Товариства у
зв'язку iз припиненням повноважень ревiзора Товариства.

Щер;кавна реестрацiя змiн до установчих документiв проведена 17.05.2019

року.

9) Загальними зборами }часникiв Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ "ПРО КАПIТАЛ
ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (Протокол No 05/08/2019-1, вiд 05.08.2019 року) було
затверджено рiшення про змiну мiсцезнаходженнrl Товариства.

Нове мiсцезнаходженFuI Товариства: 0З150, м. Киiв, вупиl]яЩiюва,2б

Табпичя7

Ns
л/п }часtrики Товариства lf,aHi про }часникiв

Товариства

Загальна
сума внеску

(грн..)

Частка в
статутном
у капiталi

(ul,)

1

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю ..Група
Компанiй "Про-Капiталr,

€ юридичною особою
згiдно iз законодавством
}краiни, код за €ДРПОУ
379з0648

14 985 000,00 99,9

2
Медвiдь Олена

миколатвна

€ фiзичною особою
згiдно iз законодавством
}краТни,
Реестрацiйний номер
облiковоТ картки
платника податкiв
2866909767

15 000,00 0,1

ВСъоГо: 15 000 000,00 100
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Щержавна ресстрацiя змiн вiдомостей i даних Товариства проведена
07.08.2019 року.

10) Загапьними зборами }часникiв Товариства з обме;кеною
вiдповiдапьнiстю "КОМПАНIЯ З УПРАВПIННЯ АКТИВАМИ "ПРО КАПIТАЛ
ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ> (Протокол No 27104/2020-1, ьiд27.04.2020 року) було
затверджено рiшення про змiну мiсцезнаходженнrl Товариства.

Нове мiсцезнаходження Товариства: 01133, м.
Лабораторний, будинок 1, секцii 3 та 4.

Киiв, провулок

,Щержавна ресстрацiя змiн вiдомостей i даних Товариства проведена
28.04.2020 року.

Отже стаryтний капiтал Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
<КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ <ПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ> станом на З1,.12.2020 року склада€ 15 000 000 (п'ятнадцять
мiльйонiв) гривень 00 копiйок та повнiстю сформований виключно
грошовими коштами, що вiдповiдае вимогам чинного законодавства та
встановленим нормативам.

Неоплачений капiтал Товариства станом на 31.12.2020 року вiдсутнiй.
Аупитори зазначаютъ про вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу

Товариства установчим документам.
На думку аудиторiв розмiр статутного капiталу Товариства з обмеженою

вiдповiдальнiстю ,.КОМПАНIЯ З УПРАВПIННЯ АКТИВАМИ "ПРО КАПIТАЛ
ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" вiдповiдае вимогам чинного законодавства та
встановленим нормативам.

Частка держави у статутному капiталi Товариства вiдсутня.

Щодо BapTocTi чистих активiв
BapTicTb чистих активiв Товариства станом на Зt.12.2020 року становить

15 684 тис. грн./ що вiдповiдас пiдсумку роздiлу I пасиву Балансу Товариства на
вказану дату.

BapTicTb чистих активiв бiльша вiд розмiру статутного капiталу Товариства
станом наЗ1.1,2.2020 року, що вiдповiдае вимогам чинного законодавства,

Аупитори пiдтверд;кують достовiрнiсть, повноту та вiдповiднiсть чинному
законодавству в ycix сутт€вих аспектах даних щодо визнаннrI, юrасифiкацii та
оцiнки активiв та зобов'язань.

Товариство в цiлому дотриму€ться вимог нормативно-правових aKTiB

Нацiональноi KoMiciT з цiнних паперiв та фондового ринкуl що регулюють
порядок складання та розкриття iнформацii компанiями з управлiння активами/
якi здiйснюють управлiннrl активами iнстиryцiйних iHBecTopiB.

} Товариства вiдсутнi простроченi зобов'язання щодо спJIати податкiв та
зборiв, несплачених штрафних санкцiй за порушенrul законодавства про

фiнансовi послуги/ у тому числi на ринку цiнних паперiв.

В Товариствi icHye система внутрiшнього аудиту (рiшення про створення
Спужби внутрiшнього аудиту затверджено Протоколом М 29/12/201,2-1, вiд
29.12.2012 року), необхiдна д.Iя складаннrI фiнансовоi звiтностi, яка не мiстить
сутт€вих викривлень унаслiдок шахрайства або помилок.

1б



Iнформацiя про HаяBHicTb подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли
вiдображення у фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суrтевий вплив на
фiнансовий стан.

Подiй пiсля дати балансу, що можуть мати суттевий вплив на фiнансовий
стан Товариства по заявi управлiнського персоналrу,6ули вiдсутнi.

Стан корпоративного управлiння
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ

АКТИВАМИ "ПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" створено у формi
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю.

Чинним законодавством не передбачено розкриття i, вiдповiдrrо/ наведення в
аудиторському звiтi iнформацiТ про стан корпоративного управлiння товариств з

обмеженою вiдповiдальнiстю.
Тому iнформацiя щодо корпоративного управлiння в Товариствi вiдсутня.

Iнформацiя про пов'язаних осiб
Вiдповiдно до вимог МСБО 24 "Розкриття iнформацii про зв'язанi сторони"

та МСА 550 "Пов'язанi сторони> ми звертаJIись до управлiнського персоналу iз
запитом шодо надання списку пов'язаних осiб тл, за наявностi таких осiб,
характеру операцiй з ними.

Згiдно МСФЗ, пов'язаними сторонами вважаються: пiдприемства, що
знаходяться пiд контролем або значним впrIивом iнших осiб; пiдприемства або

фiзичнi особи, що прямо або опосередковано здiйснюють контроль Товариством
або суттево впJIивають на його дiяльнiсть/ а також близькi тIJIени родини TaKoi

фiзичноi особи.
Iнформацiя щодо пов'язаних осiб Товариства наступна:

Повне наймеrrування
Iоридичноi особи -

власнрIка (акцiоrlера,
учасrrика) Товарисгва
чи прiзвлrще, iм'я, по

батьковi фiзичrrоi
особи - власIIика

(акцiоrrера, учасrrика)
та посадовоi особи

Товариства

В,цасrtикrr - фiзичrri
особr.r

Ме,trзi.(l, O,tctlir
I\,'It.t Ktl,t;riBt t а

Власники - юридичнi
особи

f;;;r;.;", обr"пr"r,оо
i вiдповiдальнiстю "Група
, компанiй "Про-Капiта,ч"

, Керiвник компанii з

: УПРаВЛrЕНЯ аКТИВаМИ

Iдеrлтифiкацiйrrий код
юридичЕIоi особи -

власЕика 'Говариства
або рессrрацiйний
номер облiковоi
кар,гки IIJIатlIика

ttодаткiв

Мiсцезнаходження
юридичноi особи чи

паспортн i даrli фiзичноi
особи, про яку пода€ться
iнформацiя (серiя i номер
паспорта/ дата видачi та

найменування органу/ що
його видав)

Таб.rити 8

Частка в
cTaTyl,rroп1Iy

капiталi
компанii з

управлiлrня
активами,(Иt

2866909767

] 
Паспорт серй СН Ns 053082,

i вrдданий,Щарницьким Р} Г!
] МВС !краши в м. Кисвi

r 19.01.1996р.

03150, м. Киiв, вул.
Предславинська, 11-А

0,1

з7930648 99,9
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2866909767

100

г

. Iнформацiя про Iоридичних осiб/ у яких власники Товариства - юридичнi
особи - беруть участь

з764,|656 Товариство з
,обмеженою
.вйповйальнiстю

"КомпанЬ з

;управлiння активами
:,,ПРо КАпIТАЛ
iЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ"

lТовариство з
,обмеженою

iвiдповiдапьнiстю
,"Компанiя "Про-
консалтiнг"

iТовариство з

,обмеженою
lвiдповiдалънiстю .ПРО
iКАПIТАЛ
iСЕК'ЮРIТIЗ"

382з9640 ]Товариство з

lобмеженою

:вiдповiдальнiстю
.ПРО КАПIТАЛ
iIHBECTMEFIT"

Iнформацiя про осiб, якi володiють бiльш нiж 10 0/о статугного капiТаЛУ
юридичних осiб - власникiв Товариства

Таблиrи 10

Таблшл9

l,r

133, м. Киiв, пров.

1, секцii 3 та 4

:011З3, м. Киiв, пров.
Пабораторний,
буп.1, ceKuii 3 та 4

03150, м. Киiв, вул.
Предславинська,
11-А

капIталч
J

l8

; Паспорт серiя СН Ns 053082, ;

, виданий,Щ,аргмчьким РУ ГУ 
.

i МВС !краши в м. Кисвi 
ii 19.01.1996р. 
i

-t

повна найменуван"" МiСЦеЗrrаХОДЖеННЯ

юридичноiособи, ЮРИДИЧНОiОСОбИ,

щодо якоi icHye *::::::1":У'
пов'язанiсть пов'язанlсть

Частка в
cTaT}.THol\ty
капiта.цi,'И,

гr*
Ilt

з7930655

i - ---" '---'- '.''-..'- "

| з781,5436

г-р*iz l

i iзzsзомв

зi
l^-*|аrrейа

4l

!

-**г,
I

i

99,8%

99,9%

Iдеrггифiкацiйrrит,i

70%

Мiсцезrrаходження
юридичIIоi особи або

паспортrлi данi
фiзичноi особи -

учасника власника
компанii з

управлiння
активами

(серiя i номер
паспорта/ дата видачi

та найменуваIIня
органу/ що Його

видав)

iО;й;r" Дi,,",p; iП;йр; -;;й-tТ 
N;

,Михайлrович i257872, ъиданий
60Yо |

,Солом'янським РВ
iГУДМС }краiни в м.

цо Iпентифiкацiйний
^r_ код юрrlд}IчноI, l\чл ruyrrдyl rrl
зlтт' ocorrlr B.lact l и ка

код юридичноi
особи або

реестрацiйний
номер облiковоi
картки платltика

податкiв -

фiзичноi особи -

учасника
власника компанii

з управлirtня
актива}tи

271 160_15з5

Повне
найменування

юридичноi
особи або

прiзвище, iм'я,
по батьковi

фiзичноi особи -

учасника
власника
комгrанii з

управлiння
активами

Частка в
стат}"тному
капiталi,'И,

I



з79з061в

Прiзвище, iпr'я,
побатьковi Реестрацiйrlий
керiвника нопIер
компанiт з облiковоi
управлilrrrя картки
активами,га платника
його пряпrих податкiв

родичiв

28799"154з4 Полiщук
Володимир
Вiкторович

Кисвi 78.12.2014р.

п";ф; ;;рй-ёЁ-N;
311908, виланиЙ
радянським Ру Гу
МВС }краши у м.
Киевi, 25.10.1996р.

Таб.циrи 11

Мiсцезнаходже Частка в
ння юридичноi стат}тному Посада в

особи, щодо , капiталi пов'язанiй
яко'i icHye пов'язаноi особi

пов'язанiсть особи,'И,

,10%

IнформаIдiя про повlязаних осiб керiвника Товариства

Ns
з/п

',Н*liff;" . 28669о9767

01133, м. Киiв, 
lпров. 
i

IIабораторниа, } 0,1
бчп.l.секпii 3та !,:

4l

директор

Заробiтна гIJIата директора Товариства за звiтний 2020 piK нарахована у cyMi
82тис. грн. i вигIrIачена вчасно.

Операцiй з пов'язаними сторонами/ що виходятъ за межi нормаJIьноТ

дiяльностi, не встановпено.
В процесi перевiрки фiнансовоi звiтностi Товариства, в iнформацii щодо

перелiку пов'язаних осiб та операцiй з такими особами невiдповiдностей не
встановлено.

Iнформацiю про наявнiсть та обсяг непередбачених активiв тУабо
зобов'язань/ ймовiрнiсть визнання яких на балансi е достатньо високою, пИ
час перевiрки не виявлено.

ймовiрнiсть визнання на балансi Товариства непередбачених активiв
та/або зобовlязань ду)(е низька.

Iнформацiя про наявнiсть iнших фактiв та обставин/ якi можуть суIт€во
вплинути на дiяльнiсть Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
(КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ (ПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ> у майбутньому вiдсупrя.

Вiдповiдно до Положення щодо пруденцiйних нормативiв професiйноТ

дiяльностi на фондовому ринку та вимог до системи управлiння ризиками|
затвердженого Рiшенням НацiональноТ Koмicii з цiнних паперiв та фондового
ринку вiд 01.10.2015 року Ns 1597, Товариство розрахову€ пруденцiйнi показники.
Товариство дотримуеться пруденцiйних нормативiв та вимог до системи

управлiння ризиками згiдно Рiшення НКЦПФР вiд 01.10.2015р. Nq 1597 "ПрО
затвердження Положення щодо пруденцiйних нормативiв професiйноiдiяльностi
на фондовому ринку та вимог до системи управпiнняризиками)>.
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Iдентифiкацii та оцiнки аудитором ризикiв сутг€вого викривлення
фiнансовоi звiтностi внаслiдок шахрайства

Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаноi з ними дiяльностi
для отримання розумiння суб'екта господарювання та його середовища/
включаючи його внутрiшнiй контроль/ як цього вимага€ МСА 315 "Iдентифiкацiята оцiнювання ризикiв сутт€вого викривIIення через розумiння суб'екта
господарювання i його середовиtца>/ нами були виконанi процедури необхiднi
д,Iя отримання iнформацiТ, яка використовувалася пiд час iдентифiкацii ризикiв
суттевого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдrrостi до МСА 240

"Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосу€ться шахрайства/ при аупитi фiнансовоТ
звiтностir,. Нами були поданi залити до управлiнського персонаJIу та iнших
працiвникiв Товариствц якi на нашу думку/ можуть мати iнформацiю, яка,
ймовiрно/ може допомогти при iдентифiкацii ризикiв суттевого викривлення в
наслiдок шахрайства або помилки. Нами виконанi аналiтичнi процедури, в тому
числi по cyTi з використанням детапiзованих даних| спостереження та iншi. Ми
отримали розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб'екта господарювання|
структуру його впасностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб

фiнансування/ облiкову полiтику, цiлi та стратегii i пов'язанi з ними бiзнес-

ризики, оцiнки та огляди фiтrансових результатiв.
Ми не отримали доказiв обставин, якi можуть свiдчити про можливiстъ

того/ що фiнансова звiтнiсть мiстить сутт€ве викривленнrI внаслiдок шахрайства.
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Iншi пrттанrrя
Оснобнi бidoMocmi про ауdаmорсъку фiр*у tпа умоВа doeo$opy на пробеdення

ауdаmу
OcHoBHi вiдомостi про аудиторську фiрму наведенi в Таблиф 12.

Таблитsя.12

Ns
пlп показrrик Значення

1
Повне найменування та
iдентифiкацiilний код
юридично1 особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕ)(EНОЮ
ВIДПОВIДАПЪНIСТЮ 

" 
АУДИТОРСЬКО-

КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА "КИТА€ВА ТА
ПАРТНЕРИ", 401314З4

2
Включено до Роздiлiв Реестру
аупиторiв та суб'ектiв
аудиторськоi дiяльностi

Свiдоцтво АПУ про т€, що
суб'скт аудиторськоi дiяльностi
пройшов зовнiшню перевiрку
системи контролю якостi
аудиторських послуг/ створеноi
вiдповiдно до стандартiв
аудиту, норм професiйноi
етики та законодавчих i
нормативних вимог/ що
регуIIюють
дiяльнiсть

аудиторську

Роздiл : Суб'екти аудиторськоТ дiяльностi
(номер ресстрацiТ у PeecTpi та дата включення
вiдомостей до роздiлу Реестру Ns4657 вiд
17.10.18 року);
Роздiл: Суб'екти аудиторськоi дiяльностi, якi
мають право проводити обов'язковий аудит

фiнансовоI звiтностi (номер ресстрацiТ у
PeecTpi та дата вюIючення вiдомостей до
роздiлу Реестру Nq4657 вiд 1З.12.18 року)

Номер бланку 1591 Рiшенням АПУ N9 З63/5
вiд12.07.2018 року,

лJ Прiзвище, iм'я, по батьковi
аудитора, який проводив
аудиторську перевiрку

Номер реестрацii у PeecTpi
аупиторiв та суб'ектiв
аудиторсъкоТ дiялъностi (Роздiл

"Аудитори")

Бiлозерова Свiтлана BiKTopiBHa

100075

4 Прiзвище, |м'я, по батьковi
директора

Номер реестрацiТ у PeecTpi
аупиторiв та суб'сктiв
аудиторськоi дiяльностi (Роздiл

"Аудиториr,)

якименко Микола Миколайович

100078
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5 Мiсцезнаходження (юридична
адреса)

02099, м. КиТв, вул. Ялтинська/ будинок 5-Б,
KiMHaTa 12

6 Телефон/ факс 09817з-97-70
7 e-mail mail@acя.kiev.ua
8 веб-сайт www.acg.kiev.ua

Згiдно з Щоговором М11-3 /1, вiд 11 сiчня 2021 року про проведення аудиту
(аупиторськоi перевiрки) ТОВ "АКГ "КИТА€ВА ТА ПАРТНЕРИ', що вюlючене до
Роздiлiв Ресстру аулиторiв та суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi, а саме:

Роздiл: Суб'екти аудиторськоi дiяльностi (номер ресстрацii у PeccTpi та дата
включення вiдомостей до роздiлу Реестру Nq 4657 вiд 17.10.18 року);

Роздiл: Суб'екти аудиторськоi дiяльностi, якi маютъ право проводити
обов'язковий аудит фiнансовоТ звiтностi (номер ресстрацii у PeecTpi та дата
вюIючення вiдомостей до роздiлу Ресстру Nq 4657 вiд 13.12.18 року);

Свiдоцтво АПУ про вiдповiднiсть системи контролю якостi (номер бланку
М 1591,, Рiшення АПУ вiд 12.07.2018 року Ns 363/5), провела незалежну
аудиторську перевiрку первинних та установчих документiв, бухгалтерського
обпiку та фiнансових звiтiв Товариства з обме;кеною вiдповiдальнiстю

"КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ "ПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ" у складi: Балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на 31

грудня 2020 року, Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) за
2020 piK, Звiту про рух грошових коштiв за 2020 рiц Звiту про власний капiтал за

2020 piK i Примiток до фiнансовоТ звiтностi за2020 piK (надалi - фiнансовi звiти) на
предмет повноти/ достовiрностi та вiдповiдностi чинному законодавству i
встановленим нормативам.

Фiнансова звiтнiсть Товариства затверджена до випуску (з метою
оприrIюднення) керiвникошt Товари ства 23 лютого 2021 року.

Перiод проведення перевiрки: з 11сtчня2021 2021 року.

Аупитор
(Номер реестрацiТ у PeecTpi аупиторiв та суб'е

"Аушитори") 100075)

.Щиректор

"Аудитори") 100078)

,Щата складання Звi,гу IIезаJIех{ноI,о аудитора 25 лютого 2021 року

f/*
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Додаток l
до НацiонаJtьного положення (стirндарту) б}хгалтерського
облiку
1 "Зага.гIьнi вимоги до фiнансовоi звiтностi"

Дата (piк, мiсяць,
<компаtriя з управпiння активами <про Капiтал 

за сдрпо

коди
202ll 0l l 0l

у 37б4 l656

8038200000

240

64.30

Териrорiя м, Киiв. Печерський р-н за КоАТУУ
за КоПФГ
за квЕд

Органiзшriйно_правова форма господарювання товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
вид економiчноi дiяльностi

Середня кiлькiсть прачiвникiв!

Трасти, фонди та подiбнi фiнансовi суб'екти

22

Алреса, телефон yKpaiHa, 0 1 l 33, м. Кпiв, провулок Лабораторний, бул. l, секчii 3 та 4, (044) 3708730

поквники якого наводяться в гривнях з копiйками)
Склалено (зробити позначку "v" у вiлповiлнiй клiтинцi):
за положеннями (станлартами) букгалтерського облiку
за мiжнародними стандартами фiншсовоi звiтностi

Баланс (Звiт про фiнансовий стан)
на 3l rрудня 20 20 р.

ФормаN l кодзаl[ку! ГlsoюП--l

Актив Код

рядка

на початок
звiтного
перiоду

На кiнець
звiтного
порiоду

1 2 3 4

l. Необоротпi aKTllBп
Нематерiальнi активи l 000 1l 9

первlсна Bapтlcтb 00l l1 11

накопичена амортизацlя 002 6 8
Незавершенi капiтальнi iнвестицii 005
OcHoBHi засоби 0l0 2 2

первlсна BapтlcTb 0ll 2з 2з
знос 0l2 2| 2l

Iнвестицiйна HeplxoMicTb 0l5
Первiсна вар,гiсть iнвестицiйноТ HepyxoMocTi 0lб
Знос iнвестицiйноi Hepy<oMocTi 01,7

Щовгостроковi бiологiчнi активи 020
первiсна BapTicTb довгострокових бiологiчних активiв 02l
Накопичена амортизацiя довгос,грокових бiологiчних активiв 022

.Щовгостроковi фiнансовi iнвестицii:
якi облiковуються за методом участi в кап iталi iнших пiдприемств

l030

iншi фirrансовi iнвестицii 1 035

,овгострокова дебtторська забоDгованiсть l 040
Вiдстроченi податковi активи l045

удвlл 1050
Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати l 060
3алишок коштiв у ценT ралiзованих страхових резервних фондах 1 0б5
Iншi необоротнi активи l 090
Усього за роздiлом I 1095 lз ll

II. Оборотнi активи
3апаси 1 l00 1 l
ВироОничl запаси 10l
Незавершене виробництво l02
отова продукцlя l0]

rовари 104
поточнi бtологiчнi активи 110

Щепозити перестрахчвання ll5
Векселi одержанi l20
Щебiторська заборгованiсть за продчкцiю. товаон- ооботи- послчги l25 з24 бlб
Щебiторська заборгованiсть за розрахунками:

за виданими авансами 1 l30 4 6
з бюджетом l35
у тому числi з податку на прибуток l36

Щебrторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв l40
Цебiторська заборговацiс"ь за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв l45
-[нша поточна дебiторська заборгованiсть l55 lз]4l
lоточнl фlнансовt tнвестицti 60 2026

l рошt еквIвменти 65 зI
66

rахунки в 0ацках 67 l
tJитрати майО}"гнlх перlодlв 70

рестраховяка у страхових резервах 80
lншl ooopoTнl аюиви 90

po}_ri.rov ll 95 l 5696 l5882
III. Необоротнi акгпвIt, утримувашi для продажу, та групи влбуття 200

Бдlацс 300 l 5709 l 5893

L



Пасив
Код

рядка

на початок
звiтного
перiоду

На кiнець
звiтного
перiоду

l 2 J 4
I. Власппй капiтал

Заресстрованил'1 (пайовий) капiтал 1400 l 5000 1 5000
Внески до незареестрованого статутного капiталу l401
Кап|тм у дооцlнках 405

.Щодатковий капiтал 4 0

Емiсiйний дохiд 4

Накопиченi кчрсовi рiзницi 4

Резервний капiтал 4 5 4l 4,7

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 420 4,74 бз,7

неоплачений капiтал 425

Вилччений капiтал 4з0
Iншi резеDви 4з5

Усього за роздiлом I 495 1 5515 15б84
lI. ,Д'овгостроковi зобов'язаппя i забезпечепня

Вiдстроченi податковi зобов'язання 1 500

пенсiйнi зобов'язання 505

.Щовгостроковi кредити банкiв 510

Iншi довгостроковi зобов'язання 5l5
довгостооковi забезпечення 520

Щовгостроковi забезпечення витрат персоналу 521

I{iльове фiнансування 525

Благодiйна допомога 526

CToaxoBi оезеови 530

Iнвестицiйнi контDакти 5з5

Призовий фонд 540

Резерв на виплату джек-поту 545

Усього за роздiлом II 595

III. Поточнi зобов'язання i забезпечепвя
KoooTKocTDoKoBi коедити банкiв l600
Векселi виданi 1605

Поточна кредиторська заборгованiсть за:

довгостроковими зобов'язаннями l610
товари, роботи, послуги 615 l40 l59
DозDахчнками з бюджетом 620 зl з9
ч томч числi з податку на прибуток 62| 5l
DозDахунками зi стDахyвання 625 5

розрахчнками з оплати пDацl 630 l8 9

Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами бз5

поточна кDедитоDська забоDгованiсть за Dозрахчнками з yчасниками 640

Поточна кредиторська заборгованtсть lз внутрlшнlх розрахункlв 645

Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дlяльнiстю 650

поточнi забезпечення 660

доходи майбчтнiх перiодiв 665

Вiдстроченi комiсiйнi доходи вц перестраховикlв 670

Iншi поточнi зобов'язання 690

Усього за роздiлом III 1695 194 209

IV. Зобов'я,lання. пов'язанi з необоротн/фи активамиr
чтрииуванпми для продажу, .а .вrцдшl$цбуrr" l700

V. Чиста BapTicTb активiв недсi сiйllогtr фопдч 1800

Баланс .Ф ф"')liь|Зь l900 1s709 1 5893

керiвник {l/"'
Головний бцгмтер 
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!ата (piK, мiсяць, число)

з чпоавлiння
за СДРПОУ

(найменування)

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)
за piк 20 20 р.

Форма N 2 Код за ДКУД

I. ФlНЛНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код

рядка

Ja звlтнии
перiол

за ана.погiчний
перiол

попереднього

року
l 2 3 4

Чистий дохiд вiд реалiзаIriТ пролукuiТ (ToBapiB, робiт, послуг) 2000 з488 2552
Чистi заробленi cTpaxoBi премii 2010
Собiвартiсть реа,riзованоТ продукцiТ (ToBapiB, робiт, послуг) 2050 )
Чистi понесенi збитки за страховими виплатами 2070
Валовий:

прибуток 2090
3488 2552

збиток 2095 ( )

Дохiд (витрати) вiд змiни у резервах довгострокових зобов'язань 2 l05

до-хiд (витрати) вiд змiни iнших страхових резервiв 21l0
Iншi операuiйнi доходи 2120 l27 26

Дохiд вiд змiни BapTocTi активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю 2l2|

дохiд вiд первiсного визнання бiологiчних активiв i сiльськогосподарськот
продукцiТ 2122

Адмiнiстративнi витрати 2 130 3079 2300 )
Витрати на збут 2l50 ( 41 )
Iншi операцiйнi витрати 2l80 зз4 ) ( 40

Витрат вiд змiни BapTocTi активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю 2l81

витрат вiд первiсного визнання бiологiчних активiв i сiльськогосподарськот
пролукцii 2l82

Фiнансовий результат
прибуток

вiд операцiйноi дiяльностil
2l90

202 19,7

зOиток 2195 (

Дохiд вiд участi в капiталi 2200
Iншi фiнансовi доходи 2220 12 l5
Iншi доходи 2240
Щохiд вiл благодiйноТ допомоги 224l
Фiнансовi витрати 2250 8 ( 16 )
Втрати вiд участi в капiтатIi 2255 )
Iншi витрати 2270 ) ( 50
Прибуток (збиток) вiд впливу iнфляцiТ на MoHeTapHi cTaTTi 2275
Фiнансовий результат до оподаткуваIlня:

прибуток 2290
206 146

збиток 2295
Витрати (лохiд) з податку на прибуток 2з00 -37 -26
Прибуток (збиток) вiд припиненоТ дiяльностi пiсля оподаткування 2з05
Чистий фiнансовий результат:

прибуток 2з50
169 120

збиток 2з55 )

e-L/



Стаття
Код

рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього

DокY

l 2 J 4

Цооцiнка (уцiнка) необоротних активiв 2400

Д,ооuiнка (уцiнка) фiнансових iHcTpyMeHTiB 2405
накопиченi kypcoBi рiзницi 24l0
Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних пiдприсмств 24]'5

Iнший сукупний дохiд 2445

Iнший сукчпний дохiд до оподаткувапня 2450
Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455

Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування 2460

Сукчпний дохiд (счма рядкiв 2350,2355 та2460\ 2465 l69 120

II. СУКУПНИЙ ДОХЦ

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРАТ

ry. розрАхунок поклзникIв приБутковостI АкцIЙ

Wi*aflР\аа!::аi}rlF

Назва cTaTTi
Код

рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiол

попереднього

року
l 2 з 4

Матерiальнi затрати 2500 |7 48

Витрати на оплату працi 2505 422 992

Вiдрахування на соцiальнi заходи 25l0 96 209

Амортизацiя 25l5 2 1

lншi операцiйнi витрати 2520 2876 1l31

Разом 2550 34lз 2381

Назва cTaTTi
код

рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiол

попереднього

року

1 2 3 4

ередньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2600

коDигована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2605

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю 26l0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю 26|5

Дивiденди на одну просту акцiю -яйq#jffЧ,ъ." 2650

Керiвник

Головний бухгалтер

{l
Медвiдь о.М.

Леуська А.С.

,ffii;,;:!



Щата (piK, мiсяць, число

пiлприсмство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <комланiя з чпоавлiння
активами кПро Капiтал Ессет Менеджмент> За е'ЩРПОУ

(найменування)

Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

за piк 20 20 р.

коди
202l| 01 0l

3,7641656

Форма N 3 Код за ДКУД I 18010И l

Статгя
Код

рядка
За звiтний перiол

За аналогiчний перiол
попереднього року

l 2 J 4
I. Рух коштiв у результатi операцiйно[дiяльностi

надходження вiд:

Реалiзацii продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) 3000 3|97 2459
Повернення податкiв i зборiв з005

у тому числi податку на додану BapTicTb 3006
Ljir ьового ф i нансування з0l0
надходження вiд отримання субсидiй, дотацiй 30l l
Надходження aBaHciB вiд покупчiв i замовникiв з01 5
Надходження вiд повернення aBaHciB 3020 10 30
Надходження вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на поточних

рахунках
з025

Надходження вiд боржникiв неустойки (штрафiв, пенi) з035
Fj Qдхолження вiд операцiйноТ оренли 3040

Надходження вiд отримання роялтi, авторських винагород з045

Надходження вiд страхових премiй з050
Надходження фiнансових установ вiд повернення позик 3055
Iншi надходженшI з095 211 l
Витрачання на оплату:
ToBapiB (робiт, послуг) з 100 2559 l 059
Цrэачi J 05 з52 )

,789

вiдрахувань на соцiальнi заходи J l0 99 ) 20,7
Зобов'язань з податкiв i зборiв J l5 l08 ( 206
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток J Iб 26 l5
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додаtry
BapTicTb зl1,7

Витрачання на оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв зll8
82 191 )

Витрачання на оrrлаry aBaHciB з lз5 )
Витрачання на оплату повернення aBaHciB з 140
Витрачання на оплату цiльових BHecKiB з l45

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3 150

Витрачання фiнансових установ на надання позик з l55 (

lншi витрачання з l90 ( 2,11 l
чистий рух коштiв вiд операцiйно[ дiяльностi зt 95 89 228

II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйно[ дiяльностi
надходження вiд реагriзацiт:

фiнансових iнвестицiй з200
необоротних активiв з205

надходження вiд отриманих:

g-{



вiдсоткiв з2|5
дивiдендiв з220

Надходження вiд деривативiв з225
Надходження вiд погашення позик з2з0 l2,71 1 535

Надходження вiд вибуття дочiрнього пiдприемства та iншоТ
господарськоТ одиницi

з2з5

Iншi надходжеЕнrt з250
Витрачання на придбання:

фiнансових iнвестицiй з255 ( ) (

необоротних активiв з260
Виплати за деривативами з2,10

Витрачання на наданнrI позик з2,75 1з29 |444 )

Витрачання на придбання дочiрнього пiдприемства та iншоi
господарськот одиницi

з280

lншi платежi з290
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйноiдiяльностi 3295 -58 91

III. Рух коштiв у результатi фiнансовоi дiяльностi
Надходження вiд:

Власного капiтаlry 3300
Отримання позик 3305 2зз

Надходження вiд продажу частки в дочiрньому пiдприемствi зз l0

Iншi надходження зз40
Витрачання на:

Викуп власних акцiй зз45
погашення позик зз50 ( 2зз )
Сгшrаry дивiдендiв зз55 (

Витрачання на сплату вiдсоткiв зз60

Витрачання на сплату заборгованостi з фiнансовоi оренди зз65

Витрачання на придбання частки в дочiрньому пiдприемствi зз,l0

Витрачання на виIIлати неконтрольованим часткам у дочiрнtх
пiдприемствах

зз,75

Iншi платежi зз90 350

чистий Dyх коштiв вiд фiнансовоiдiяльностi 3395 _з50

1 2 J 4

чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод 3400 зl -31

3алишок коштiв на початок року з405 31

Вплив змiни валютних KypciB на зiшишок коштiв 4l0
Залишок коштiв на кiнець року .al,;'filii', ";''olt

4l5 31

Керiвник

Головний бухгшrтер

t' " ja9

ýir'

Медвiдь О.М.

{Ф,lцдifiяt
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Пiдприсмство

Дата (

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю кКомпанiя з управлiння
активами кПро Капiтал Ессет Менеджмент>

(найменування)

Звiт про власний капiтал

за piк 20 19 р.

(piK, мiсяць, число)

за еffРПОУ

Форма N 4 Код за ДКУД

Стаття
Код

рядка

Заресстро-
ваний
капiтал

Капiтал у
дооцiн-

ках

Додатко-
вий капiтал

Резерв-
ний

капiтал

Нерозпо-

дiлений
прибуток
(непокри-

тий збиток)

Неопла-
чений

капiтал

Вилу-
чений

капiтал
Всього

l 2 J 4 5 6 8 9 l0
Залишок
на початок рокy

4000 l 5000 39 706 1 5745

Кориryвання:
змiна облiковот
полiтики

4005

Виправлення
помилок

40l0

Iншi змiни 4090

Скоригований
залишок на початок

року

4095 l 5000 з9 706 15745

Чистий прибуток
(збиток) за звiтний
перiод

4l00 l20 l20

Iнfuий сукупний
дохiд за звiтний
перiол

4l10

!'ооцiнка (yuiHKa)
необоротних
акгивiв

4111

.Щоочiнка (yuiHKa)

фiнансових
iHc-тpyMeHTiB

4l12

Накопиченi KypcoBi
рiзничi

41 13

частка iншого
сукупного доходу
асоцiйованих i
спiльних
пiдприсмств

4ll4

lнший сукупний
цохiд

4llб

Розподiл прибутку:

виплати власникам
(ливiленли)

4200

Спрямування
прибугку ло
зареестрованопо

капiтzuту

4205

м



вiдрахування до

резервного капiталу

прибутку, нztлежна до

законодавотва

прибрку на

цiльових) фондiв

Внески учасникiв:
Внески до капiталу

Вилучення
капiталу:
Викуп акчiй (часток)

Анулювання
викуплених акцlи

Вилучення частки в

капiталi

зменшення
HoMiHa,rbHoT BapтocTi
акцiй

Iншi змiни в капiталi

Iншi змiни в капiталi

Керiвник

Головний бу

Медвiдь О,М.

Лечська А.С.



пiдприемство
товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <компанiя з управлiння
активами <Про Капiта;l Ессет Менеджмент>

(найменування)

Звiт про власний капiтал

за piк 20 20 р.

.Щата (piK, мiсяць, число)

за СflРПОУ

Форма N 4 Код за ДКУД

Стаття
Код

рядка

Зареестро-
ваний

капiтал

Капiтал у
дооцiн_

ках

Додатко-
вий капiтал

Резерв-
ний

капiтал

Нерозпо-
дiлений

прибlток
(непокри-

тий збиток)

Ноопла-
чений

капiтал

Вилу-
чений
капiтм

Всього

l 2 J 4 5 6 7 8 9 10

Залишок
на початок рокy

4000 1 5000 4l 474 l55l5

Коригування:
змiна облiковоi
полiтики

4005

Виправлення
lrомилок

40l0

Iншi змiни 4090

Скоригований
залишок на початок

року

4095 l 5000 41 474 l55l5

Чистий прибуток
(збиток) за звiтний
перiол

4100 l69 l69

iншии сукупнии
дохiд за звiтний
перiол

4l 10

!,ооцiнка (yuiHKa)
необоротних
акгивiв

41l1

flооцiнка (уцiнка)

фiнансових
ir,:-TpyMeHTiB

4l12

Накопиченi KypcoBi
рiзничi

41 lз

частка iншого
сукупного доходу
асоцiйованих i

спiльних
пiдприемств

4tl4

Iнший сукупний
дохiд

4llб

Розподiл прибутку:

виплати власникап4
(ливiленли)

4200

Спрямування
прибугку ло
заре€строваного
капiталу

4205

fuF



Вiлрахування ло

. належна до
вiдповiдно

законодавства

ума чистого

lпецiальних

цiльових) фондiв

Внески учасникiв:
Внески до капiтаrrу

Викуп акчiй (часток)

Анчлювання
викуплених акцlи

вилччення частки в

капiталi

номlн:Lпьноl BapTocTl

Iншi змiни в капiталi

IHttti змiни в кап

Керiвник 
.

Головний бухгалтер

Медвiдь о.М.

Леуська А.С.



1.Iнформацiя про компанiю з управлiння активами

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <<Компанiя з управлiння активами
"Про Капiтал Ессет Менеджмент" (далi - <Товариство>) (код СДРПОУ 3]641656)
зареестроване 19 травня 201'1 року вiдповiдно до чинного законодавства Украiни,
Мiсцезнаходження Товариства: Лабораторний провулок, бул. 1, секцii З та 4, м. Киiв,
Украiна, 01133.

Основним видом дiяльностi Товариства е надання послуг з управлiння активами
iнститучiйних iHBecTopiB.

У звiтному перiодi Товариство здiйснювало управлiння активами одинадцяти
корпоративних iнвестицiйних фондiв, та трьох пайових iнвестицiйних фондiв. ПАТ
(ЗНВКIФ кIнтегрум Венчурс> (код €ДРПОУ 38б5688З та еДРIСI 13300200) був в

управлiннi Товариством з 27 травня 2020 року по 29 сiчня 2021 року згiдно до !оговору
про управлiння активами Jtlb27l05-2020 вiд27 травня 2020 року та,Щодатковою угодою до
,Щоговору про управлiння активами вiд 29 сiчня 2021 року.

Товариство мае TaKi лiцензii:
лiцензiя Jtlb 740, видана НКЦПФР - |2.07.2016 року, строк дii лiцензii з 19.08.201б року

необмежений, на lrровадження професiйноi дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з

управлiння активами iнституuiйних iнBecTopiB (лiяльностi з управлiння активами);
Офiцiйна cTopiHKa в IHTepHeTi: www. am-pro-capital.ua
Адреса електронноi пошти : info@ am.pro-capital.ua
Кiлькiсть працiвникiв станом на 31 грулня2020 року склала22 особи,
Станом на 31 грулrlя2020 року учасниками Товариства були:

2. Загальна основа формування фiнансовоiзвiтностi

2.1. .Щостовiрне подання та вiдповiднiсть МСФЗ
Фiнансова звiтнiсть Товариства с фiнансовою звiтнiстю загаJIьного призначення, яка

сформована з метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв
дiяльностi та грошових потокiв Товариства для задоволення iнформачiйних потреб
широкого кола користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень.

Концептуальною основою фiнансовоi звiтностi Товариства за перiод, що закiнчився 31

грудня 2020 року, е Мiжнароднi стандарти фiнансовоi звiтностi (МСФЗ), включаючи
Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ),
виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцii
чиннiй на 01 сiчня 2020 року, що офiцiйно оприлюдненнi на веб - сайтi MiHicTepcTBa

фiнансiв Украiни.
Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень

вiдповiдас BciM вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на
3l грудня 2020 року, дотримання яких забезпечуе достовiрне подання iнформацii в

фiнансовiй звiтностi, а саме, доречноТ, достовiрноТ, зiставноi та зрозумiлоi iнформацiТ.
При формуваннi фiнансовоi звiтностi Товариство керувrrлося також вимогами

нацiональних законодавчих та нормативних aKTiB щодо органiзацiI i ведення
бу<галтерського облiку та складання фiнансовоТ звiтностi в УкраiЪi, якi не суперечать
вимогам МСФЗ.

УчасrIики товариства: о/
,/о

N4едвiдь Олена МиколаТвна 0,1
'Говариство з обмеженою вiдповiда_lrьнiстю <Гругlа Компанiй кПро-Капiтал> 99,9

Всього 100,0

&{



2.2. МСФЗ, якi прийнятi та набули чинностi

В складi МСФЗ, офiцiйно наведених на веб-сайтi MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи,
оприлюднено стандарт МСФЗ 16 кОренда>>, який набув чинностi 01 сiчня 2019 року.

Новий стандарт представив едину модель iдентифiкацii договорiв оренди та порядку Тх

облiку в фiнансовiй звiтностi як орендарiв, так i орендодавцiв. BiH замiню€ МСБО (IAS)
17 <Оренда> i пов'язанi з ним керiвництва по його iнтерпретацii.

МСБО (IFRS) 16 використовуе контрольну модель для виявлення оренди, проводячи

розмежування мiж орендою i договором про надання посл},г на пiдставi наявностi або
вiдсутностi виявленого активу пiд контролем клiснта.

Введено значнi змiни в бухгалтерський облiк з боку орендаря, з усуненням вiдмiнностi
мiж операчiйною та фiнансовою орендою i визнанням активiв i зобов'язань по
вiдношенню до Bcix договорiв оренди (за винятком обмеженого ряду випадкiв
короткостроковоi оренди i оренди активiв з низькою вартiстю)

При цьому, стандарт не мiстить значних змiн вимог до бухгалтерського облiку з боку
орендодавця.

Компанiям необхiдно буле враховувати вплив змiн, що були BHeceHi цим стандартом,
наприклад, на iнформацiйнi системи та системи внутрiшнього контролю.

За рiшенням Товариства МСФЗ lб <Оренда> до дати набуття чинностi не
застосовувався. Очiкуеться, що застосування МСФЗ 16 <Орендa>) не буде мати суттевий
вплив на фiнансову звiтнiсть Товариства, враховуючи, що Товариство орендус нежитлове
примiщення, в якому знаходиться офiс, згiдно Щоговору суборенди нежитлового
примiщення Jф 804/20 вiд27 квiтня 2020 року.

Оскiльки станом на кiнець звiтного року Товариством не застосовувалися вимоги
стандарту МСФЗ 16 кОренда> i плануеться застосовувати з 01 сiчня 2021 року. То,
вiдповiдно, ефективна ставка,Щоговору оренди Товариством буле розрахована з моменту
застосування МСФЗ 16 кОренда>.

Наведенi нижче стандарти, поправки та iнтерпретацii до стандартiв були випущенi, a",re

не вступили в силу станом на 31 грудня2020 року:
Поправки до МСФЗ 10 та МСФЗ 28 <Продаж або внесок активiв в угодах мiж

iHBecTopoM та його асоцiйованою органiзацiею або спiльним пiдприемством) - Рада з

МСФЗ перенесла дату набутгя чинностi даних поправок на невизначений TepMiH;
МСФЗ l7 <,Щоговори страхування) - набувае чинностi з 01 сiчня 2021 року;
Товариство не очiку€, що застосування в майбутнiх перiодах цих стандартiв, поправок

та iнтерпретацiй до стандартiв матиме суттевий вплив на ii фiнансову звiтнiсть.
З 1 сiчня 2018 року набув чинностi МСФЗ (IFRS) 9 <Фiнансовi iнструменти).
Стандарт BBiB HoBi вимоги щодо класифiкацiй та оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB, а

також облiку знецiнення тахеджування.
У частинi класифiкацiТ та оцiнки новий стандарт вимагае, щоб оцiнка Bcix

фiнансових активiв, за винятком пайових та похiдних iнструплентiв, проводилася на
ocHoBi комбiнованого пiдходу виходячи з бiзнес-моделi, яка використовуеться для
управлiння фiнансовими активами та характеристик фiнансового активу, пов'язаних iз
передбаченими договором грошовими потоками. Замiсть категорiй, встановлених МСФЗ
(IAS) 39, вволяться TaKi категорii фiнансових iHcTpyMeHTiB: оцiнюванi за справедливою
вартiстю через прибуток або збиток, за справедливою вартiстю через iнший сукупний
дохiд (IСД) та за а]\,{ортизованою вартiстю.

МСФЗ (IFRS) 15 <Виручка за договорами з покупцями) вступив в силу для рiчних
звiтних перiодiв з 01 сiчня 2018 року.

МСФЗ (IFRS) 15 визнае принципи визнання доходу i повинен застосовуватися до Bcix
договорiв з rrокупцями. , oKpiM тих, якi безпосередньо пов'язанi з фiнансовими
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iнструментilп,Iи та договорами оренди та мають регулюватися iншим дiючим стандартом
МСФЗ (IFRS) 9 кФiнансовi iнструменти).

Згiдно МСФЗ (IFRS) 15, виручка повинна визнаватисяза фактом передачi ToBapiB або
послуг в розмiрi вiдшкодування, право на яке Товариство очiкус отримати в обмiн на
передачу цих ToBapiB або послуг.

Товариство застосовус наступнi HoBi або переглянутi стандарти i iнтерпретацii,
випущенi KoMiTeToM з Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi та KoMiTeToM з
iнтерпретачiй Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi (д-i - (КМСФЗ>), якi
вступили в дiю та вiдносяться до фiнансовоТ звiтностi Товариства для рiчних перiодiв, що
розпочинаються з 1 сiчня 201б року, якi набувають чинностi як новий документ KoMiTeTy
з роз'яснень мiжнародних стандартiв фiнансовiй звiтностi i лiмiтованi змiни ряду
мiжнародних стандартiв :

Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 кПлатiж на ocHoBi акцiй>, пов'язанi з класифiкацiсю й
оцiнкою операчiй з виплат, заснованим на акцiях, Поправки торкнулися наступних
областей:

врахування впливу умов переходу на операчii з виплат, заснованим на акцiях,
розрахунки за якими IIроводяться грошовими коштzlп{и;

класифiкачii операцiй з виплат, заснованим на акцiях, з характеристиками нетто-
розрахункiв щодо зобов'язань за податковими утримань;

облiку змiни умов операцiй з виплатами, заснованими на акцiях, розрахунок за якими
змiнюсться з виплати грошовими коштitми на виплати в формi пайових iHcTpyMeHTiB.

Поправки дiють для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або
пiзнiше, з можливiстю дострокового застосування. При цьому передбачаються особливi
перехiднi положення.

Поправки до МСБО 19 кВиплати працiвникам> дата випуску - листопад 2013 року
застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01 липня 2014 року. Поправка, що
роз'яснюе облiк BHecKiB в плани, що зобов'язчrли працiвникiв або TpeTi сторони робити
внески для покриття витрат на виплату винагород.

Щорiчнi вдосконалення 2010-20|2 дата випуску - грудень 2013 року застосов},ються до
рiчних перiодiв, якi починаються з 01.07.2014 р.

Щорiчнi вдосконалення 2011-20t3 дата випуску - грудень 20l3 року застосов},ються до
рiчних перiодiв, якi починаються з 01.07.2014 р.

МСФЗ 14 <Рахунки вiдстрочених тарифних регулювань)) дата випуску - сiчень 2014

року застосов)rються до рiчних перiодiв, якi починtlються з 01 сiчня 2017 року. Цей
стандарт встановлюе порядок облiку залишкiв на вiдкладених рахунках тарифного

регулювання. ,Щiя стандарту поширюеться тiльки на органiзацii, що вперше застосовують
мсФз.

У частинi розкриття встановлено вимогу про розкриття iнформацiT про характер

регулювання тарифiв, в результатi яких були визнанi вiдкладенi рахунку, а також про

ризики, пов'язанi з регулюванням тарифiв.
Поправки до МСФЗ 11 <Спiльна дiяльнiсть>>, Поправки до МСБО 16 <OcHoBHi засоби> i

МСБО 38 <Нематерiальнi активи)) дата випуску - травень 2014 року застосовуються до
рiчних перiодiв, якi починаються з 01 сiчня 20l8 року. Пiсля внесення поправок до МСФЗ
(IAS) 16 <OcHoBHi засоби> забороняеться застосування методу амортизацiТ на ocHoBi
виручки у вiдношеннi об'ектiв основних засобiв, так як метод вiдобража€ характер
економiчних вигод, що генеруються активом, а не споживання майбlтнiх економiчних
вигод вiд цього активу.

Аналогiчна логiка доречна i для МСФЗ (IAS) 38 <Нематерiальнi активи)) - виручка не
може бути належною пiдставою для аN{ортизацii нематерiального активу, KpiM двох
випадкiв: коли нематерiальний актив виражаеться як Mipa виручки, а також коли вируrка i
споживання економiчних вигод вiд використання нематерiального активу TicHo
взаемопов'язанi,

зо



В обидва стандарти вводяться поправки про те, що очiкуване майбутне зниження цiни
продажу продукту, одержуваного з допомогою активу, може вкzвувати на змеЕшення
майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з активом.

ПоправкИ до мсБО 16 KOcHoBHi засоби> i мсБО 41 кСiльСьке господарство) дата
випускУ - червенЬ 2014 рокУ застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01
сiчня 2018 року. Вiдтепер бiологiчнi активи, якi вiдповiдають визначенню плодоносного
рослини, мають вiдображатися в облiку як ocHoBHi засоби згiдно мсФз (IдS) lб i
оцiнюватися за вартiстю придбання або за переоцiненою вартiстю.

ПлодоносНi рослини це живi, плодоноснi бiльше одного перiоду рослини,використОвуванi при виробництвi чи постачаннi сiльськогосподарськоi продукцii,
ймовiрнiсть продажу яких сiльськогосподарськоi продукцii не"елика (за ,rr"r*опл
продажУ в якостi вiдходiв). В цiлях зниження витрат при переходi на HoBi правила облiку
дозволено використовувати справедливУ BapTicTb як yl!{oвHy первiснУ BapTicTb для
плодоносних рослин.

Сiльськогосподарська продукцiя, отримана вiд плодоносних рослин, як i ранiше
враховуеться згiдно мсФЗ (IAS) 47, а державнi субсидii, пов'язанi з плодоносними
рослинilми, - згiдно мсФЗ (IAS) 20 коблiк державних субсидiй i розкриття iнформацii
про державну допомогу>.

поправки до МсБо 27 <консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть> дата випуску -
серпенЬ 2014 рокУ застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01 сiчня 2018
року.

ПоправкИ до МСФЗ 10 <ПодiТ пiсля звiтного перiоду> i мсБО 28 <Iнвестицii в
асоцiйоваНi пiдприеМства) дата випуСку - вересень 2014 року застосовуються до рiчних
перiодiв, якi починаються з 01 сiчня 2018 року.

Щорiчнi вдосконалення 20 1 2-201 4:
МСФЗ 4 <CTpaxoBi контракти>
МСФЗ 7 кФiнансовi iнструменти: розкриття iнформацii>
МСБО 19 <Виплати працiвникам>
мсБО З4 кПромiжна фiнансова звiтнiсть> дата випуску - вересень 2014 року

застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01 сiчня 2018 року.
Поправки до МСБО 1 кПодання фiнансовоi звiтностi> МСФЗ 10 <Консолiдована

фiнансова звiтнiсть>, мсФЗ 12 <Розкриття iнформацii про частки y"racTi в iнших
суб'сктах господарювання) i мсБО 28 <IнвестицiТ в асоцiйованi пiдприемства) дата
випускУ - груденЬ 2014 рокУ застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01
сiчня 2018 року.

Станом на дату 31 грулня 2020 року опублiковано наступнi МСФЗ, змiни до них та
iнтерпретацii, ефективна дата яких настала:

МСФЗ та правки
до них OcHoBHi виN.{оги

Ефективна
дата

Концептуальна
основа фiнансовоi
звiтностi

У новiй редакцii оновлено структуру документа,
визначення активiв i зобов'язань, а також додано HoBi
положення з оцiнки та припинення визнання активiв i
зобов'язань, подання i розкриття даних у фiнансовiй
звiтностi за МСФЗ, Згiдно новоi редакцiТ iнформацiя,
представлена у фiнансовiй звiтностi, також повинна
допомагати користувачам оцiнити ефективнiсть
керiвництва компанii в управлiннi економiчними
ресурсами. Принцип обачностi трактуеться через
пiдтримку нейтральнiсть представлених даних.
обачнiсть визначаеться як прояв обережностi при
винесеннi суджень в умовах невизначеностi. Правдиве

01 .0l .2020
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МСФЗ та правки
до них

OCHOBHi ВИМОГИ
Ефективна

дата
уявлення даних трактуеться як подання cyTi операцiй, а
не тiльки ix юридичноТ форми. Нова редакцiя КОФЗ
передбачас двi форми звiтностi: звiт про фiнансовий
стан i звiт про фiнансовi результати. Iншi форми
об'еднанi пiд нztзвою <iншi форми i розкриття>,
визнача€ться, що данi фiнансовоТ звiтностi
представляються за певний перiод i мiстять
порiвняльну iнформацiю, а також за певних обставин -

прогнознi данi.
У новiй редакцii КОФЗ вводиться поняття кзвiт}точе
пiдприемство), пiд яким маеться на увазi сторона
економiчноi дiяльностi, яка мае чiтко визначенi межi та
поняття зведеноi звiтностi.
Вираз кекономiчний ресурс> замiсть TepMiHy (ресурс)
пiдкреслюе, що Рада МСФЗ бiльше не розглядае
активи лише як фiзичнi об'€кти, а, скорiше, як набiр
прав. Визначення активiв i зобов'язаЕь не вiдносяться
до кочiкуваних> надходжень або вiдтокiв. Замiсть
цього визначення економiчного ресурсу вiдноситься до
потенцiалу активу / зобов'язання виробляти l
передавати економiчнi вигоди.
Нова глава КОФЗ присвячена опису рiзних методiв
оцiнки (iсторична i поточна BapTicTb (справедлива
BapTicTb, BapTicTb використання)), iнформацii, яку вони
надають.

мсФз 3

<Об'еднання
бiзнесу>

Змiни запроваджують переглянуте визначення бiзнесу.
Бiзнес скJIадаеться iз BHecKiB i суттевих процесiв, якi у
сукупностi формують здатнiсть створювати вiддачу.
Нове керiвництво визнача€ систему, яка дозволяе
визначити наявнiсть внеску i сутгевого процесу, у тому
числi для компанiй, якi знаходяться на paнHix етапах

розвитку i ще не отримrrли вiддачу. У разi вiлсутностi
вiддачi, для того щоб пiдприсмство вважалося
бiзнесом, мае бути наявним органiзований труловий
колектив.
Визначення TepMiHy <вiддача> звужуеться, щоб
зосередити увагу на товарах i послугах, якi надаються
клiентам, на формуваннi iнвестицiйного доходу та
iнших доходiв, при цьому виключаються результати у
формi скорочення витрат та iнших економiчних вигод.
KpiM того, наразi бiльше не потрiбно оцiнювати
спроможнiсть учасникiв ринку замiнювати вiдсутнi
елементи чи iнтегрувати придбану дiяльнiсть i активи.
Органiзацiя може застосувати (тест на концентрацiю>.
Придбанi активи не вважатимуться бiзнесом, якщо
практично вся справедлива BapTicTb придбаних валових
активiв сконцентрована в одному активi (або групi
аналогiчних активiв).

01.01.2020

мсБо 1

кГIодання
Змiни уточнюють визначення cyTTeBocTi, пояснення до
цього визначення та застосування цього поняття

01.01.2020
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МСФЗ та правки
до них

OCHOBHi ВИМОГИ
Ефективна

дата
фiнансовоi
звiтностi> та
мсБо 8

коблiкова
полiтика, змiни в
облiкових оцiнках
та помилки))

завдяки включенню рекомендацiй щодо визначення,
якi ранiше були наведенi в iнших стандартах МСФЗ,
Iнформацiя € суmmевою, якIцо обtрунmовано
очiкуеmься, lцо t| пропуск, споmворення або
заmул4qнення J|4o)tce вllпuнуmu на рiuлення основнuх
корuсmувачiв фiнансовоi' звimносmi заzально2о
прuзначення, вuнесенi на пidсmавi mакоl' фiнансовоi
звimносmi, u1o преdсmавляе фiнансову iнфорлtацiю про
звimуючу колцпанiю
Змiни забезпечують послiдовнiсть використання
визначення cyTTeBocTi в ycix стандартах МСФЗ.

МСБО 10 <Подii
пiсля звiтного
перiоду>, МСБО
34 <Промiжна
фiнансова
звiтнiсть>, МСБО
З7 кЗабезпечення,
непередбаченi
зобов'язання та
непередбаченi
активи",
Керiвництво iз
застосування
мсФз 2
<Виплати на
ocHoBi акцiй>,
посiбник з

застосування
мсФз 4
<!оговори
страхуванняD,
Основи для
висновкiв до
мсФз 17

<CTpaxoBi
коЕтракти)).

У Bcix випадках словосполучення <економiчнi
рiшення> замiнено словом крiшення>>, а поняття
(користувачi> звужено до (основних користувачiв>.

01 .01 .2020

мсФз 9
<Фiнансовi
iнструменти>,
мсФоз 7

<Фiнансовi
iнструменти:
розкриття
iнформацiТ>,
мсБо 39
<Фiнансовi
iнструменти:
визнання та
оцiнка>

Змiни стосуються процентних ставок (TaKi як LIBOR,
EURIBOR i TIBOR), що використовуються в рiзних
фiнансових iHcTpyMeHTax: вiд iпотечних кредитiв до
похiдних iHcTpyMeHTiB.
Поправки

змiнили вимоги до облiку хеджування: при
облiку хеджування передбачаеться, що контрольний
покзIзник процентноi ставки, на якому заснованi
грошовi потоки, що хеджуються i грошовi потоки вiд
iнструиенту хеджування, не змiниться в результатi
реформи;

обов'язковi для Bcix вiдносин хеджування, на якi
безпосередньо впливас реформа внутрiшньобанкiвськоi

0l ,01 ,2020
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МСФЗ та правки
до них

OCHOBHi ВИМОГИ
Ефективна

дата

2.3. Валюта подання звiтностi та функцiональна ваJIюта, сryпiнь округлення

Валюта подання звiтностi вiдповiдае функцiональнiй валютi, якою е нацiональна
валюта Украiни - гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч.

2.4. Пригryщення про безперервнiсть дiяльностi

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi
дiяльностi, вiдповiдно до якого реа-гriзацiя активiв i погашення зобов'язань вiдбуваеться в

ходi звичайноi дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включае коригування, якi необхiдно
було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше
здiйснення фiнансово-господарськоi дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi
дiяльностi.

2.5. Рiшення про затвердження фiнансовоi звiтностi

Фiнансова звiтнiсть Товариства затверджена до випуску (з метою оприJIюднення)
керiвником Товариства 23 лютоrо 2021 року. Hi уrасники Товариства, Hi iншi особи не

мають права вносити змiни до цiсi фiнансовоi звiтностi пiсля iT затвердження до випуску.

2.б. Звiтний перiол фiнансовоi звiтностi

Звiтним перiодом, за який формусться фiнансова звiтнiсть, вважасться перiол з 01 сiчня
rro 31 грулня2020 року.

3. Сутгсвi положення облiковоi полiтики

3.1. Основа (або основи) оцiнки, застосована при складаннi фiнансовоi звiтностi

Щя фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на ocHoBi iсторичноi собiвартостi, за ви}Iятком

оцiнки за справедливою вартiстю окремих фiнансових iHcTpyMeHTiB вiдповiдно до МСФЗ
9 <Фiнансовi iнструменти)). Оцiнка справедливоi BapTocTi здiйсню€ться з використанням
методiв оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB, дозволених МСФЗ 13 <Оцiнка справедливоi
BapTocTi>. TaKi методи оцiнки включають використання бiржових котирувань або даних
про потоtIну ринкову BapTicTb iншого аналогiчного за характером iHcTpyMeHTy, аналiз

дисконтованих грошових потокiв або iншi моделi визначення справедливоi BapTocTi.

Передбачувана справедлива BapTicTb фiнансових активiв i зобов'язань визначасться з

використанням HarIBHoT iнформацii про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки

3.2. Загальнi положення щодо облiкових полiтик

3.2.|. Основа формування облiкових полiтик

Облiковi полiтики - KoHKpeTHi принципи, основи, домовленостi, правила та практика,
застосованi суб'ектом господарювання при складаннi та поданнi фiнансовоi звiтностi.
МСФЗ наводить облiковi полiтики, якi, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку

фiнансову звiтнiсть, яка мiститиме доречну та достовiрну iнформацiю про операцii, iншi
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подii та умови, до яких вони застосовуються. TaKi полiтики не слiд застосовувати, якщо
вплив iх застосування е несуттсвим.

Облiкова полiтика Товариства розроблена та затверджена керiвництвом Товариства
вiдповiдно до вимог МСБО 8 <Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки)
та iнших чинних МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 кФiнаrrсовi iнструменти)), з використанням
методiв оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB, дозволених МСФЗ 13 кОцiнки за справедливою
вартiстю> та МСФЗ 15 к,Щохiл вiд договорiв з клiентаj\,Iи)).

Протягом звiтного перiоду Товариство дотримуваJIося наступних принципiв дiяльностi,
облiку та складання фiнансовоi звiтностi: aBToHoMHicTb, безперервнiсть, перiодичнiсть,
нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, повного висвiтлення, послiдовностi,
преваJIювання cyTнocTi над формою та единого грошового вимiрника.

3.2.2.Iнформацiя про змiни в облiкових полiтиках

Товариство обирае та застосовуе своi облiковi полiтики послiдовно для подiбних
операцii, iнших подii або умов, якщо МСФЗ конкретно Ее вимагае або не дозволяе
визначення категорii статей, для яких iншi полiтики можуть бути доречними.

Починаючи з 1 сiчня 2018 року Товариство застосовуе МСФЗ 15 <Дохiд вiд договорiв з

клiентами>>. Товариство отримуе основний дохiд вiд дiяльностi з управлiння активами.
Застосування МСФЗ 15 <Дохiд вiд договорiв з клiснтами)) на вiдображення результатiв
дiяльностi не маJIо суттсвого впливу.

Керiвництвом Товариства було прийнято рiшення про застосування МСФЗ 9

кФiнансовi iнструменти) з 1 сiчня 2015 року (застосування МСФЗ ранiше дати набуття
чинностi дозволяеться). Зокрема, HoBi вимоги до класифiкацii фiнансових активiв i
зобов'язань.

З 1 сiчня 2018 року МСФЗ 9 <Фiнансовi iнструменти) мае нову редакцiю, яка серед
iншого передбачас змiну пiдходiв до зменшення корисностi фiнансових iHcTpyMeHTiB.
Враховуючи класифiкацiю фiнансових активiво що використовуеться Товариством,

розрахунок очiкуваних кредитних збиткiв застосовусться до фiнансових активiв, що
оцiнюються за амортизованою вартiстю. Iнформацiя про облiковi полiтики щодо
очiкуваних кредитних збиткiв наведена у п. 3.З.3. розлiлу 3 цих Примiток, а iнформаuiя
про суми, обумовленi очiкуваними кредитними збитками паведена у роздiлi б цих
Примiток.

3.2,3. Форма та назви фiнансових звiтiв
Перелiк та назви фор, фiнансовоТ звiтностi Товариства вiдповiдають вимогам,

встановленим НП(С)БО 1 кЗагальнi вимоги до фiнансовоi звiтностi>.

3.2.4. Методи подання iнформацiiу фiнансових звiтах

Згiдно НП(С)БО 1 <Звiт про сукупний дохiд> передбачае подання витрат, визнаних у
прибlтку або збитку, за класифiкацiею, основаною на методi кфункцii витрат> або
ксобiвартостi реалiзацii>, згiдно з яким витрати класифiкlтоть вiдповiдно до ix функцiй як
частини собiвартостi чи, наприклад, витрат на збут або адмiнiстративну дiяльнiсть. Проте,
оскiльки iнформацiя про характер витрат € корисною для прогнозування майбутнiх
грошових потокiв, то ця iнформачiя наведена в п.6.1. роздiлу б цих Примiток.

Представлення грошових потокiв вiд операчiйноТ дiяльностi у Звiтi про рух грошових
коштiв здiйснюсться iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкривасться
iнформацiя про ocHoBHi класи надходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв.
Iнформацiя про ocHoBHi види грошових надходжень та грошових виплат формуеться на
пiдставi облiкових записiв Товариства.
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пiдходи до розкриття в фiнансовiй звiтностi iнформацii про витрати, якi визначенi
МСБО 1 кПодання фiнансовоi звiтностi>, передбачають необхiднiсть окремого розкриття
статей доходiв i витрат та неприпустимiсть iх згортання, за виключенням випадкiв коли
того вимагае або дозволя€ МСФЗ. Наприклад, дозволеним МСФЗ € згортання статей
доходiв та витрат за групами подiбних операцiй, зокрема операцii з купiвлi-продажу
вЕlJIюти, операцii з визнання курсових рiзниць, операцiТ з реалiзачii фiнансових
iHcTpyMeHTiB, тощо. Згортання доходiв та витрат € можливим за умови, коли таке
згортання вiдображае cyTHicTb господарськоТ операцii. У цьому випадку суб'ект
господарюванЕя розкрива€ на нет,го-основi прибутки або збитки вiд групи подiбних
операцiй шляхом зменшення доходу на суму пов'язаних з ними витрат, якi виникаrоть
при здiйсненнi Tici самоi операцii. Вiдображення на HeTTo-ocHoBi передбачае включення
до звiтностi результату групи подiбних операцiй, отриманого шляхом вiднiмання вiд
доходiв ср( витрат, брутто-основа передбачае окреме представлення в звiтностi доходiв
та витрат за групами операцiй. Таким чином, операчii з визнання курсових рiзниць,
операцii з купiвлi-продажу ваJIюти булуть представленi в фiнансовiй звiтностi на нетто-
ocHoBi. Операчii з реалiзачii необоротних активiв, утримув.tних дJIя продажу, реалiзацii
фiнансових iHcTpyMeHTiB булуть представленi в фiнансовiй звiтностi на брутго-основi.

3.3. Облiковi полiтики щодо фiнансових iHcTpyMeHTiB

3.3.1. Визнання та оцiнка фiнансових iHcTpyMeHTiB

!о фiнансових iHcTpyMeHTiB Товариство вiдносить дебiторську заборгованiсть за

наданi послуги та iншу дебiторську заборгованiсть, грошовi кошти та ix еквiваленти,
lrозики, а також кредиторську заборгованiсть за наданi послуги та iншу кредиторську
заборгованiсть.

Товариство спочатку визнас позики та дебiторську заборгованiсть i депозити на дату iх
видачi /виникнення. Первiсне визнання Bcix iнших фiнансових активiв (включаючи
активи, визначенi в категорiю iHcTpyMeHTiB, якi оцiнюються за справедливою вартiстю з

вiдображенням переочiнки як прибутку або збитку за перiод) здiйснюеться на дату
укладення угоди, в результатi якоi пiдприсмство стас стороною за договором, який явля€

собою фiнансовий iHcTpyMeHT.
Товариство визнае фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у ба;lансi вiдповiдно

до МСФЗ, коли i тiльки коли воно стас стороною контрактних положень щодо

фiнансового iHcTplMeHTa. Операчii з придбання або продажу фiнансових iHcTplMeHTiB
визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.

За строком виконання фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання подiляються на
поточнi (зi строком виконання зобов'язань до 12 мiсяцiв) та довгостроковi (зi строком
виконання зобов'язань бiльше 12 мiсяцiв).

Товариство класифiкуе фiнансовi активи як TaKi, що оцiнюються у подальшому або за

амортизованою собiвартiстю, або за справедливою вартiстю на ocHoBi обох таких
чинникiв:

а) моделi бiзнесу суб'скта господарювання для управлiння фiнансовими активами; та
б) характеристик контрактних грошових потокiв фiнансового активу.
Товариство визна€ TaKi категорii фiнансових активiв:

фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням

результату переоцiнки у прибутку або збитку;

фiнансовi активи, що оцiнюються за а]\{ортизованою собiвартiстю.
Товариство визнае TaKi категорii фiнансових зобов'язань :

фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю;

фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результаТУ
переоцiнки у прибутку або збитку.
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Подальша оцiнка фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань описана нижче.
Yci фiнансовi активи, пiдлягають розгляду на trредмет знецiнення принаймнi на кожну

звiтну дату для визначення на HaяlBHicTb об'сктивних ознак знецiнення фiнансового активу
або групи фiнансових активiв. Рiзнi критерii для визначення категорiй застосовуються для
кожноi категорii фiнансових активiв, якi описанi нижче.

Фiнансовi активи списуються з облiку, коJIи договiрнi права на грошовi потоки вiд

фiнансового активу закiнчуються, або коли фiнансовий актив i Bci icToTHi ризики i вигоди
переданi. Фiнансове зобов'язання припиняеться в разi його виконання, скасування або
закiнчення TepMiHy .

Bci доходи i витрати, що вiдносяться до фiнансових активiв, якi визнаються у складi
прибутку або збитку за перiод, представленi у фiнансових витратах, фiнансових доходах
та iнших фiнансових пок€вниках, за винятком знецiнення дебiторськоТ заборгованостi, яка
представлена в складi iнших операцiйних витрат.

Позики та дебiторська заборгованiсть пiсля первiсного визнання оцiнюються за
амортизованою вартiстю з застосуванням методу ефективноi вiдсотковоТ ставки.

Щисконтування не використовусться, коли ефект вiд дисконтування е несугIсвим або
першi три мiсяцi з дня виникнення дебiторськоТ заборгованостi.

OKpeMi лебiтори вважаються предметом знецiнення, коли вони е простроченими, або
iснують iншi об'ективнi свiдчення того, що певний агент збанкрутуе.

Фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням переочiнки у
прибутку або збитку.

ГIiд час первiсного визнання фiнансового tжтиву або фiнансового зобов'язання
Товариство оцiнюс ix за iхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi
безпосередньо ншIежить до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового
:зобов'язання.

При припиненнi визнання фiнансового активу повнiстю рiзниця мiж:
а) балансовою вартiстю (оцiненою на дату припинення визнання) та
б) отриманою компенсацiею (включаючи буль-який новий отриманий актив MiHyc

буль-яке нове взяте зобов'язання) визнають у прибугку або збитку.
Облiкова полiтика щодо пода-пьшоi оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB розкривасться

нижче у вiдповiдних роздiлах облiковоi полiтики.

3.3.2. Грошовi кошти та i\Hi еквiваленти

Грошовi кошти складаються з готiвки в Kaci та коштiв на поточних рахунках у банках.
Еквiваленти грошових коштiв - це KopoTкocTpoкoBi, високолiквiднi iнвестицii, якi

вiльно конверт},ються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притzlманний незначний

ризик змiни BapTocTi. Iнвестицiя визначаеться зiввичай як еквiвr}лент грошових коштiв
тiльки в разi короткого строку погашення, наприклад, протягом не бiльше нiж три мiсяцi з

дати придбання.
Грошовi кошти та ix еквiваJIенти можуть утримуватися) а операчii з ними проводитися

в нацiональнiй ва-llютi та в iноземнiй ваrrютi.
Грошовi кошти та ix еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям

визнання активами.
Первiсна та подаJIьша оцiнка грошових коштiв та iх еквiвалентiв здiйснюеться за

справедливою вартiстю, яка дорiвнюс ix номiнальнiй BapTocTi.
Первiсна та подаJIьша оцiнка грошових коштiв та ix еквiвалентiв в iноземнiй валютi

здiйснюеться у функцiональнiй валютi за офiцiйними курсами Нацiонального банкУ
УкраТни (НБУ).

У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках в у банках
(наприклад, у випадку призначення НБУ в банкiвськiй ycTaHoBi тимчасовоi адмiнiстрацiТ)

цi активи можуть бути класифiкованi у складi не поточних активiв. У випадку приЙнятгя
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НБУ рiшення про лiквiдацiю банкiвськоi установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення
грошових коштiв, визнання i1 як активу припиня€ться i ix BapTicTb вiдображаеться у
складi збиткiв звiтного перiоду.

3.3.3. Фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю

.Що фiнансових активiв, що оцiнюються за ап4ортизованою собiвартiстю, Товариство
вiдносить облiгацii, депозити, дебiторську заборгованiсть, у тому числi позики, та векселi.

Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнюе iх за амортизованою собiвартiстю,
застосовуючи метод ефективного вiдсотка.

Застосовуючи аналiз дисконтованих грошових потокiв, Товариство використову€ одну
чи кiлька ставок дисконту, KoTpi вiдповiдають переважаючим на ринку нормам доходу для
фiнансових iHcTpyMeHTiB, якi мають в основному подiбнi у]!(ови i характеристики,
включаючи кредитну якiсть iHcTpyMeHTa, заIишок строку, протягом якого ставка вiдсотка
за контрактом е фiксованою, а також за!tишок строку до погашення основноi суми та
ваJ,Iюту, в якiй здiйснюватимуться платежi.

Товариство оцiнюе станом на кожну звiтну
iHcTpyMeHToM у розмiрi, що дорiвнюе:

дату резерв пiд збитки за фiнансовим

- t2-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам у разi, якщо кредитний ризик на звiтну
дату не зtвнав значного зростання з моменту первiсного визнання;

- очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дii фiнансового iHcTpyMeHTy, якщо
кредитний ризик за таким фiнансовим iHcTpyMeHToM значно зрiс iз моменту первiсного
визнання.

У випадку фiнансових активiв кредитним збитком е теперiшня BapTicTb рiзницi мiж
договiрними грошовими поток€lми, ншIежними до сплати на користь Товариства за

договором; i грошовими потоками, якi Товариство очiкуе одержати на свою користь.
Станом на кожну звiтну дату Товариство оцiнюс, чи зазнав кредитний ризик за

фiнансовим iHcTpyMeHToM значного зростання з моменту первiсного визнання. При
виконаннi такоi оцiнки Товариство замiсть змiни суми очiкуваних кредитних збиткiв
використовус змiну ризику настання дефолту (невиконання зобов'язань) протягом
очiкуваного строку дii фiнансового iHcTpyMeHTa. ,Щля виконання такоТ оцiнки Товариство
порiвнюе ризик настання дефолту (невиконання зобов'язань) за фiнансовим iHcTpyMeHToM
станом на звiтну дату з ризиком настання дефолту за фiнансовим iHcTpyMeHToM станом на

дату первiсного визЕання, i враховуе при цьому обгрунтовано необхiдну та
пiдтверджувану iнформачiю, що е доступною без надмiрних витрат або зусиль, i вказус на
значне зростання кредитного ризику з моменту первiсного визнання.

Товариство може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фiнансовим
iHcTpyMeHToM не зазнЕlв значного зростання з моменту первiсного визнання, якщо було
з'ясовано, що фiнансовий iHcTpyMeHT мае низький piBeHb кредитного ризику станом на
звiтну дату.

У випадку фiнансового активу, що € кредитно-знецiненим станом на звiтну дату, .1ле не
с придбаним або створеним кредитно-знецiненим фiнансовим Ективом, Товариство
оцiнюс очiкуванi кредитнi збитки як рiзницю мiж валовою балансовою вартiстю активу та
теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, дисконтованою за
первiсною ефективною ставкою вiдсотка за фiнансовим активом. Будь-яке коригування
визнаеться в прибутку або збитку як прибуток або збиток вiд зменшення корисностi.

Товариство визнае банкiвськi деrrозити зi строком погашення вiд чотирьох до
дванадцяти мiсяцiв з дати фiнансовоi звiтностi, в разi, якщо дострокове погашення таких
депозитiв ймовiрно призведе до значних фiнансових втрат, в складi поточних

фiнансових iнвестицiй.
Товариство вiдносно банкiвських депозитiв мае наступну модель розрахунку збитку

вiд знецiнення фiнансового активу:
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при розмiщеннi депозиту в банку з високою надiйнiстю (iнвестицiйний piBeHb

рейтингу uaAAA, uaAA, uaA, uaBBB та банки, що мають прогноз "стабiльнийD, що
присвою€ться рейтинговими агентствами, якi BHeceHi до .Щержавного реестру
уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР) на дату розмiщення коштiв резерв
збиткiв розраховуеться в зzlпежностi вiд строку та умов розмiщення (при розмiщеннi вiд
l до 3-х мiсяцiв - розмiр збитку склада€ 0Оlо, вiд З-х мiсяцiв до l року - 1Оlо вiд суми
розмiщення, бiльше 1 року - 2%);

при розмiщеннi депозиту в банку з бiльш низьким кредитним рейтингом
(спекулятивний piBeHb рейтингу, що присвоюеться рейтинговими агентствами, якi
BHeceHi до .Щержавного реестру уповноважених рейтингових агентств НКЩПФР) на дату
розмiщення коштiв резерв збитку розраховуеться у розмiрi вiд 7о/о до 20о^ вiл суми
вкладу в зшIежностi вiд розмiру ризикiв.

3.3.4. Фiнансовi активиr що оцiнюються за справедливою вартiстю, з
вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку

.Що фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням
результату переоцiнки у прибутку або збитку, вiдносяться акцii та паi (частки)
господарських товариств.

Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнюс ix за справедливою вартiстю.
Вибiр методу оцiнювання фiнансового iHcTpyMeHTy у виглядi корпоративних прав буде

залежати:
1. Вiд ступеню впливу iHBecTopa на господарську дiяльнiстю об'скта iнвестування;
2. Вiд класифiкаuiТ самоi iнвестицiТ - поточна (для продажу) чи довгострокова

(утримуеться для отримання дивiдендiв чи iнших вигод.

.Щолю iHBecTopa в статутному капiталi можна охарактеризувати як несуттсву, якщо
iHBecTop володiс менше 20О/о стжутного капiталу об'скту iнвестування - п. б МСБО 28.

Отже, якщо rIасть у статутному капiтшli становить менше 20О/ота/або дана iнвестицiя с
IIоточна, то if оцiнка здiйснюеться по методу справедливоi BapTocTi:

У piK придбання па'i/частки господарських товариств оцiнюються за балансовою
вартiстю.

У наступному календарному роцi, до моменту розкриття таким господарським
товариством рiчноi фiнансовоТ звiтностi за piK, у якому цi паi/частки були придбанi, TaKi

паi7частки оцiнюються за балансовою вартiстю.
Паi/частки господарських товариств, що за результатом своеi фiнансово-господарськоi

дiяльностi за попереднiй фiнансовий piK е прибутковими, оцiнюються за балансовою
вартiстю.

Паi7частки господарських товариств, що за результатами своеi господарськоi дiяльностi
за попереднi два та бiльше poKiB поспiль с збитковими, оцiнюються шляхом застосування
понижувальних коефiцiентiв (далi - ПК) до балансовоТ BapTocTi таких паiв/часток
господарських товариств, яка скJIалась на дату, що передуе датi першого застосування
понижувirльних коефiцiентiв, а саме:

-якщо господарське товариство с збитковим протягом ocTaHнix двох poKiB поспiль, ПК
становить 0,75;

-якщо господарське товариство с збитковим протягом ocTaHHix трьох poKiB поспiль, ПК
становить 0,50;

-якщо господарське товариство е збитковим протягом ocTaHHix трьох poKiB поспiль, ПК
становить 0,25.

У разi вiдновлення прибутковоi дiяльностi такого господарського товариства балансова
BapTicTb його паiЪ/часток збiльшусться на суму останньоi учiнки, а саме:

-за пiдсумками першого року прибутковоi дiяльностi вiдновлюеться сума учiнки, що
застосовуваJIася в останньому роцi збитковоi дiяльностi;
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-за пiдсумками другого року прибугковоi дiяльностi вiдновлюсться сума уцiнки, що
застосовувЕuIась у попередньому роцi збитковоi дiяльностi, i т.д.

Механiзм застосування ПК до балансовоТ BapTocTi паiЪ/часток застосовусться з моменту
розкриття iнформачii щодо збитковоi дiяльностi господарського товариства за попереднiй
piK.

Якщо, r{асть у статутному капiта_пi становить бiльше 20О/о та дана iнвестицiя с

довгостроковою, то вона оцiнюеться по методу участi в капiта;li згiдно п, 11 МСБО 28.

Згiдно з методом участi в капiталi, iнвестицiя в асоцiйоване пiдприемство первiсно
визна€ться за собiвартiстю i згодом iT балансова BapTicTb збiльшуеться або зменшусться
для визнання частки iHBecTopa в прибутку або збитку об'скта iнвестування пiсля дати
придбання. Частка iHBecTopa в прибутку або збитку об'екта iнвестування визна€ться в

прибутку або збитку iHBecTopa. Виплати, отриманi вiд об'скта iнвестуванЕя, зменшують
балансову BapTicTb iнвестицii. Коригування балансовоi BapTocTi можуть бути необхiдними
й при змiнi пропорчiйноI частки iHBecTopa в об'ектi iнвестування, яка виникае вiд змiн в
iнших сукупних прибутках об'екта iнвестування. TaKi змiни включt}ють i змiни, що
виникають вiд переоцiнки основних засобiв та вiд рiзницi у валютних курсах. Частка
iHBecTopa в цих змiнах визнаеться в iншому сукупному прибутку iHBecTopa.

Метод участi в капiталi - це метод облiку фiнансових iнвестицiй, згiдно з яким
балансова BapTicTb iнвестицiй вiдповiдно збiльшуеться або зменшусться на суму
збiльшення або зменшення частки iHBecTopa у власному капiталi об'екта iнвестування.

Фiнансовi iнвестицiТ, що облiковуються за методом участi в капiталi, на дату ба-шансу

вiдображаються за вартiстю, що визначена з урахуваЕням змiни загальноi величини
власного капiталу об'скта iнвестування, за винятком змiн капiтшу, що с результатом
операцiй мiж iHBecTopoM i об'сктом iнвестування.

Для вiдображення фiнансових iнвестицiй за методом облiку участi в капiталi
використовуються фiнансовi звiти дочiрнiх, спiльних та асоцiйованих пiдприсмств, якi
складенi на ту ж звiтну дату що i звiти iHBecTopa, п. 24 МСБО 28.

Зменшення балансовоi BapTocTi фiнансовоi iнвестицii внаслiдок зменшення власного
капiталу iнвестованого пiдприемства здiйснюеться лише до досягнення нею нульового
значення. TaKi фiнансовi iнвестицiТ вiдображаються в бlхгалтерському облiку у склалi

фiнансових iнвестицiй за нульовою вартiстю.
Я*що в подаJIьшому iHBecToBaHe пiдприсмство буде отримувати прибутки, то iHBecTop

повинен вiдображати свою частку таких прибуткiв тiльки пiсля того, як його частка
прибуткiв буде дорiвнювати частцi збиткiв, якi не були визнанi.

У разi, якщо з капiталу об'скта iнвестування його учасниками був вилучений капiтал,
то балансова BapTicTb iнвестицii коригусться на суми змiн у KaпiTa-lli об'екта iнвестування,
вiдповiдно до новоi частки.

У випадку, якщо змiни у власному капiталi iнвестованого пiдприсмства с результатом
операчiй мiж iHBecTopoм i об'ектом iнвестування, вiдповiдне коригування балансовоi
BapTocTi iнвестицiй не проводиться.

IHBecTop припиняе застосовувати метод участi в капiталi, починаючи з дати, коли BiH

перестае сутт€во впливати на асоцiйоване пiдприсмство, та облiковус iнвестицiю згiдно
МСФЗ 9, починаючи з цiеТ дати.

В разi втрати суттевого впливу оцiнка буль-яких iнвестицiй iHBecTopa, що зrtлишилисяу
колишньому асоцiйованому пiдприсмствi, здiйонюеться за справедливою вартiстю.

У cBoix прибутках чи збитках iHBecTop визнае будь-яку рiзницю мiж:
-справедливою вартiстю будь-якоi збереженоТ iнвестицii та будь-якими надходженнями

вiд вибуття певноi частки ylacTi в асоцiйованому пiдприемствi;
-балансовою вартiстю iнвестицiй на дату втрати суттевого впливу.
Коли iнвестицiя припиняе вiдповiдати визначенню асоцiйованого пiдприсмства i

починае облiковуватися згiдно МСФЗ 9, ii справедлива BapTicTb на дату, коли вона
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rrрипиняс бути асоцiйованим пiдприемством, вважа€ться справедливою вартiстю при
первiсному визнаннi if як фiнансового активу вiдповiдно до МСФЗ 9.

Справедлива BapTicTb акцiй, якi BHeceHi до бiржового списку, оцiнюсться за бiржовим
курсом органiзатора торгiвлi.

Якщо акцiТ мають обiг бiльш як на одному органiзаторi торгiвлi, при розрахунку
BapTocTi активiв TaKi iнструменти оцiнюються за курсом на основному ринку для цього
активу або, за вiдсутностi основного ринку, на наЙсприятливiшому ринку для нього. За
вiдсутностi свiдчень на користь протилежного, ринок, на якому Товариство зазвичай
здiйснюе операцiю продажу активу, приймаеться за основний ринок або, за вiдсутностi
основного ринку, за найсприятливiший ринок,

При очiнчi справедливоi BapTocTi активiв застосовуються методи оцiнки BapTocTi, якi
вiдповiдають обставинам та для яких е достатньо даних, щоб оцiнити справедливу
BapTicTb, максимiзуючи використання доречних вiдкритих даних та мiнiмiзуючи
використання закритих вхiдних даних.

Якщо е пiдстави вважати, що балансова BapTicTb сутт€во вiдрiзняеться вiд
справедливоi, Товариство визначас справедливу BapTicTb за допомогою iнших методiв
оцiнки. Вiдхилення можуть бути зумовленi значними змiнами у фiнансовому cTaHi
eMiTeHTa таlабо змiнами кон'юнктури ринкiв, на яких eMiTeHT здiйснюе свою дiяльнiсть,
а також змiнами у кон'юнктурi фондового ринку.

Одним iз методiв е застосування понижувЕlJIьних коефiцiентiв (далi - ПК):
1. АкцiТ, обiг яких зупинений, протягом 12 мiсяцiв з дати оприлюднення рiшення про

зупинення обiгу оцiнюються за останньою балансовою вартiстю.
2. Акцii, обiг яких зупинений, бiльше нiж 12 мiсяцiв з дати оприлюднення рiшення

про зуlrинення обiгу оцiнюються з використанням ПК, що застосовуються до балансовоi
BapTocTi таких акцiй, що склarлася на дату оцiнки, наступну за датою оприлюднення

рiшення про зупинення, а саме:
-ПК становить 0,5, якщо з дати оприлюднення рiшення про зупинення пройшло вiд |2

до 15 мiсяцiв;
-ПК становить 0,25, якщо з дати оприлюднення рiшення про зупинення пройшло вiд

15 до 18 мiсяцiв;
-ПК становить 0, якщо з дати оприлюднення рiшення про зупинення пройшло бiльше

нiж l8 мiсяцiв.
3. Справедлива BapTicTb акцiй, обiг яких зупинений, у тому числi цiнних паперiв

eMiTeHTiB, якi включенi до Списку eMiTeHTiB, що мають ознаки фiктивностi, визначаеться
iз урахуванням наявностi cTpoKiB вiдновлення обiгу таких цiнних паперiв, наявностi

фiнансовоi звiтностi таких eMiTeHTiB, результатiв ix дiяльностi, очiкування надходження
майбутнiх економiчних вигiд.

4. У разi вiдновлення обiгу акцiй iх оцiнна BapTicTb збiльшусться до BapTocTi, що
склаJIась до застосування ПК.

3.3.5. Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю з переоцiнкою в
iншому сукупному прибутку

Фiнансовий актив оцiнюсться за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд у
разi одночасного дотримання обох зазначених нижче умов:

- фiнансовий актив утримуеться в рамках бiзнес-моделi, мета якоi досягаеться як
шляхом одержання договiрних грошових потокiв, так i шляхом продажу фiнансових
активiв;

- договiрнi рлови фiнансового активу генерують у певнi дати грошовi потоки, KoTpi с
суто виплатаN4и основноi суми та процентiв на непогашену частку основноi суми.

Товариство може на власний розсул прийняти пiд час первiсного визнання певних
iнвестицiй в iнструменти власного капiталу, якi в iншому випадку оцiнювалися б за
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справедливою вартiстю через прибуток або збиток, безвiдкличне рiшення про
вiдображення подаJIьших змiн справедливоi BapTocTi в iншому сукупному доходi.

Товариство на власний розсуд приймае безвiдкличне рiшення про вiдображення в
iншому сукупному доходi змiн у справедливiй BapTocTi iнвестицii в iHcTpyMeHT власного
капiталу, що не утримусться для торгiвлi. Таке рiшення прийма€ться на piBHi кожного
iHcTpyMeHTa. Вiдповiднi суми, вiдображенi в iншому сукупному доходi, пiсля цього в
прибуток або збиток не передЕlються. HaToMicTb Товариство може передати кумулятивний
прибуток або збиток у власному капiта_lli. Дивiденди на TaKi iнвестицii визнаються в
прибутку або збитку KpiM випадкiв, коли дивiденди явно являють собою вiдшкодування
частини собiвартостi iнвестицiй.

3.3.б. .Щебiторська заборгованiсть

.Щебiторська заборгованiсть - че фiнансовий актив, який являе собою контрактне право
отримати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб'екта
госIIодарюванЕя.

!ебiторська заборгованiсть визнаеться у звiтi про фiнансовий стан тодi i лише тодi,
коли Товариство стас стороною коЕтрактних вiдношень щодо цього iHcTpyMeHTy.
Первiсна оцiнка лебiторськоi заборгованостi здiйснюеться за справедливою вартiстю, яка
лорiвнюе BapTocTi погашення, тобто cyMi очiкуваних контрактних грошових потокiв на
дату оцiнки.

Пiсля первiсного визнання подальша оцiнка дебiторськоI заборгованостi здiйснюеться
за амортизованою собiвартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка.

,Щисконтування не використовуеться, коли ефект вiд дисконтування € несуттевим або
строк дii договору, по якому виникла дебiторська заборгованiсть менше l2 мiсяцiв.

Якщо е об'сктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi,
балансова BapTicTb активу зменшуеться на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку
резервiв.

Товариство регулярно проводить оцiнку лебiторськоi заборгованостi та передплат
виданих постачальникам. Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi
визначаеться як рiзниця мiж бшlансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних
майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення
корисностi вiдбуваеться на ocHoBi аналiзу дебiторiв та вiдображае суму, яка, на думку
керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Фактори, якi Товариство розгляда€
при визначеннi того, чи с у нього об'ективнi свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення
корисностi, включають iнформацiю про тенденцii непогашення заборгованостi у строк,
лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника. .Щля групи дебiторiв такими факторами с

негативнi змiни у cTaHi платежiв позичальникiв у групi, таких як збiльшення кiлькостi
прострочених платежiв; негативнi економiчнi умови у галузi або географiчному регiонi.

Сума збиткiв визнасться у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку
вiд зменшення корисностi зменшуеться i це зменшення може бути об'ективно пов'язаним з

подiсю, яка вiдбувасться пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний
збиток вiд зменшення корисностi зменшуеться методом сторно за рахунок коригування

резервiв. Сума сторнування визна€ться у прибlтку чи збитку. У разi неможливостi
повернення дебiторськоi заборгованостi вона списуеться за рахунок створеного резерву на
покриття збиткiв вiд зменшення корисностi.

Щебiторська заборгованiсть може бути призначена як така, що оцiнюеться за
справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку,
якщо таке призначення усувас або значно зменшу€ невiдповiднiсть оцiнки чи визнання
(яку iнколи нчLзивають (неузгодженiстю облiку>), що iнакше виникне внаслiдок
оцiнювання активiв або зобов'язань чи визнання прибуткiв або збиткiв за ними на рiзних
пiдставах.
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Подальша оцiнка дебiторськоi заборгованостi здiйснюеться за справедливою вартiстю,
яка дорiвнюс BapTocTi погатrтення, тобто cyMi очiкуваних контрактних грошових потокiв
на дату оцiнки.

У разi змiн справедливоТ BapTocTi дебiторськоi заборгованостi, що мають мiсце на
звiтну дату, TaKi змiни визнаються у прибутку (збитку) звiтного перiоду.

3.3.7. Зобов'язання.

Крелиторська заборгованiсть визна€ться як зобов'язання тодi, коли Товариство стае
стороною договору та, внаслiдок цього, набувас юридичне зобов'язання сплатити грошовi
кошти.

Поточнi зобов'язання - це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз
нижченаведених ознак:

Товариство сподiваеться погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягае погашенню
протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;

Товариство не мае безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання протягом
щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.

Поточнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям
визнання зобов'язань.

Поточнi зобов'язання оцiнюються у подальшому за амортизованою вартiстю.
Поточну кредиторську заборгованiсть без встановленоi ставки вiдсотка Товариство

оцiнюе за сумою первiсного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування е несутт€вим,

3.3.8. Згортання фiнансових активiв та зобов'язань

Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство мас юридичне право
здiйснювати за;liк визнаних у балансi сум i мас HaMip або зробити взасмозалiк, або

реалiзувати актив та виконати зобов'язання одночасно.

3.4. Облiковi полiтики щодо основних засобiв та нематерiальних активiв

3.4.1. Визнання та оцiнка основних засобiв

Товариство визна€ матерiальний об'ект основним засобом, якщо BiH утримуеться з

метою використання ix у процесi свосi дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення
адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного
використання (експлуатацiТ) яких бiльше одного року та BapTicTb яких бiльше 6000 (шiсть
тисяч) грн.

Первiсно Товариство оцiнюс ocHoBHi засоби за собiвартiстю. Розглянувши доречнiсть
застосування буль-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного
застосування, керiвництво вирiшило застосувати справедливу BapTicTb або переоцiнку як

доцiльну собiвартiсть основних засобiв. Товариство здiйснило оцiнку основних засобiв за
справедливою вартiстю на дату переходу на МСФЗ (01 сiчня 2014 року) та використовуе
цю справедливу BapTicTb як доцiльну собiвартiсть основних засобiв на цю дату.

У подальшому ocHoBHi засоби оцiнюються за iх собiвартiстю MiHyc буль-яка
накопичена амортизацiя та буль-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Сума
накопиченоi амортизацii на дату переоцiнки виключаеться з ваJIовоi балансовоi BapTocTi
активу та чистоi с}ми, перерахованоi до переоцiненоi суми активу. ,Щооцiнка, яка входить
до складу власного капiталу, переноситься до нерозподiленого прибутку, коли
припиняеться визнання вiдповiдного активу.
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3.4,2, Подальшi витрати.
Товариство не визнас в ба:lансовiй BapTocTi об'екта основних засобiв витрати на

щоденне обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'скта. Цi витрати
визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесенi. В ба_пансовiй BapTocTi об'екта
основних засобiв визнЕlються TaKi пода-ttьшi витрати, якi задовольняють критерiям
визнання активу.

3.4.3. Амортизацiя основних засобiв.

Амортизацiя основних засобiв Товариства нарахову€ться прямолiнiйним методом з
використанням таких протягом очiкуваного строку корисного використання таким чином:

машини та обладнання - 5-10 poKiB;
iнструменти, прибори та iHBeHTap - 4-10 роки.
Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення а]\4ортизуються протягом TepMiHy ix

корисного використання. Амортизацiю активу починають, коли BiH стас придатним дjul
використання. Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбуваеться
ранiше: на дату, з якоi актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з
якоi припиняють визнання активу.

3.4.4. Нематерiальнi активи

Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням буль-якоi
накопиченоi амортизацii та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Амортизачiя нарЕ}ховуеться прямолiнiйним способом протягом строку корисного
використання нематерiальних активiв. Очiкуванi строки корисного використання та метод
нарахування Еlп,Iортизацii аналiзуються на кiнець кожного звiтного року, при чьому Bci
змiни в оцiнках вiдображаються в облiку i звiтностi за наступнi перiоди. Очiкуваний
строк корисного використання по класах нематерiатlьних активiв представлений таким
чином: Лiцензii - TepMiH корисного використilння обмежений - 12 poKiB, амортизу€ться
прямолiнiйним методом (постiйнi вiдрахування протягом строку корисноi експлуатачii);
Проzрамне забезпечення mа авmорськi права - TepMiH корисного використання обмежений

- 12 poKiB, zlмортизуеться прямолiнiйним методом (постiйнi вiдрахрання протягом строку
корисноi експлуатачii);

Нематерiальнi активи, якi виникають у результатi договiрних або iнших юридичних
trрав, амортизуються протягом TepMiHy чинностi цих прав.

3.4.5. Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв

На кожну звiтну дату Товариство оцiнюе, чи е якась ознака того, що кориснiсть активу
може зменшитися. Товариство зменшуе балансову BapTicTb активу до суми його
очiкуваного вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу
менша вiд його балансовоi BapTocTi. Таке зменшення негайно визнаеться в прибутках чи
збитках, якщо актив не облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з МСБО 16. Збиток
вiд зменшення корисностi, визнаний для активу (за винятком гулвiлу) в попереднiх
перiодах, Товариство сторну€, якщо i тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки,
застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд
зменшення корисностi амортизацiя основних засобiв коригуеться в майбутнiх перiодах з

метою розподiлення переглянутоi балансовоТ BapTocTi необоротного активу на
систематичнiй ocHoBi протягом строку корисного використання.
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3.5. Облiковi полiтики щодо iнвестицiйноТ HepyxoMocTi

3.5.1. Визнання iнвестицiйноi HepyxoMocTi

,,Що iнвестицiйноi Hep}xoмocTi Товариство вiдносить HepyxoMicTb (землю чи булiвлi, або

частину будiвлi, або iх посднання), утримувану на правах власностi або згiдно з угодою
про фiнансову оренду з метою отримання орендних платежiв або збiльшення BapTocTi

капiталу чи для досягнення обох цiлей, а не для:
(а) використання у виробництвi чи при постачаннi ToBapiB, при наданнi послуг чи для

адмiнiстративних цiлей, або
(б) продажу в звичайному ходi дiяльностi.
Iнвестицiйна HepyxoMicTb визнаеться як актив тодi i тiльки тодi, коли:
(а) с ймовiрнiсть того, що Товариство отримас майбутнi економiчнi вигоди, якi

пов'язанi з цiею iнвестицiйною нер)хомiстю,
(б) собiвартiсть iнвестицiйноi HepyxoмocTi можна достовiрно оцiнити.
Якщо булiвлi включають одну частину, яка утримуеться з метою отримання орендноi

плати та другу частину для використання у процесi дiяльностi Товариства або Для

адмiнiстративних цiлей, в бухга_птерському облiку TaKi частини об'екту HepyxoMocTi

оцiнюються та вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо.

3.5.2. Первiсна та послiдуюча оцiнка iнвестицiйноi HepyxoMocTi

Первiсна оцiнка iнвестицiйноi HeplxoMocTi здiйснюсться за собiвартiстю, Витрати на

операцiю включаються до первiсноi BapTocTi. Собiвартiсть придбаноТ iнвестицiйноi
HepyxoмocTi включае цiну if придбання та будь-якi витрати, якi безпосередньо вiднесенi До

придбання. Безпосередньо вiднесенi витрати охоплюють, наприклад, винагороДи За

надання професiйних юридичних послуг, податки, пов'язанi з передачею права власностi,

та iншi витрати на операцiю.
Оцiнка пiсля визнання здiйснюеться за справедливою вартiстю на датУ оцlнКи.

Прибуток або збиток вiд змiни в справедливiй BapTocTi iнвестицiйноТ HepyxoMocTi

визнаеться в прибутку або збитку. Амортизацiя на TaKi активи не нараховусТЬся.
Справедлива BapTicTb iнвестицiйноi HepyxoмocTi зазвичай визначаеться iз залученням

незаJIежного оцiнювача. Перiодичнiсть перегляду справедливоi BapTocTi зумовлю€ТЬСя

сутт€вими для облiку коливаннями цiн на ринку подiбноТ HepyxoмocTi. СправеДлиВа
BapTicTb незавершеного будiвничтва дорiвнюе BapTocTi завершеного об'екта за

вирах}ъанням витрат на закiнчення булiвництва.
Я*що оцiнити справедливу BapTicTb неможливо, Товариство обирае для оцiнки об'сктiв

iнвестицiйнот HepyxoMocTi модель оцiнки за собiвартiстю вiдповiдно до МсБо 16 та
застосову€ такий пiдхiд до всiсi iнвестицiйноi HepyxoMocTi, при цьому розкриваються
причини, з яких не використовуеться справедлива BapTicTb.

3.б. Облiковi полiтики щодо непоточних активiв, утримуваних для продажу

Товариство класифiкуе непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його

балансова BapTicTb буле в основЕому вiдшкодовуватися шJIяхом операцii продажу, а не

поточного використання. Непоточнi активи, )"тримуванi для продажу, оцiнюються i

вiдображаються в бухга_птерському облiку за найменшою з двох величин: ба_rrансовою або

справедливою вартiстю з вирахуванням витрат на операцii, пов'язанi з продажем.

Дмортизацiя на TaKi активи не нарахову€ться. Збиток вiд зменшення корисностi при

первiсному чи подaльшому списаннi активу до справедливоТ BapTocTi за вирахуванням

витрат на продаж визнаеться у звiтi про фiнансовi результати.
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3.7. Облiковi полiтики щодо оренди

Фiнансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному Bci ризики та
винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив, Товариство як орендатор на початку
строку оренди визна€ фiнансову оренду як активи та зобов'язання за сумами, що
дорiвнюють справедливiй BapTocTi орендованого майна на початок оренди або (якщо вони
меншi за справедливу BapTicTb) за теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв.
Мiнiмальнi оренднi платежi розподiляються мiж фiнансовими витратами та зменшенням
непогашених зобов'язань. Фiнансовi витрати розподiляються на кожен перiод таким
чином, щоб забезпечити стаJIу перiодичну ставку вiдсотка на залишок зобов'язань.
Неперелбаченi оренднi платежi вiдображаються як витрати в тих перiодах, у яких вони
були понесенi. Полiтика нарахування амортизацiI на орендованi активи, що
амортизуються, узгоджена iз стандартною полiтикою Товариства щодо подiбних активiв,

Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив,
фактично зaлишаються в орендодавця, класифiкуеться як операцiйна оренда. Оренднi
тrлатежi за угодою про операчiйну оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй ocHoBi
протягом строку оренди. Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну оренду Товариство
визнас на прямолiнiйнiй ocнoBi протягом строку оренди. Затрати, включаючи
амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, визн€lються як витрати.

Оренда - це контракт за яким власник активiв (орендодавець переда€ iншiй cTopoHi
(орендатору) ексклюзивне право користування активом за плату на визначений строк в
часi. Початок TepMiHy оренди - це найбiльш рання з дат:

або дата укладання договору,
або прийнят,гя сторонами зобов'язань у вiдношеннi основних умов оренди.
Строк оренди - це перiод в продовж якого договiр оренди не може бути розiрваний, та

на який орендар домовився орендувати актив.
Визначення того, чи е угода орендою, або чи мiстить вона ознаки оренди, засноване на

анаrriзi змiсту угоди на дату початку дii договору. У рамках такого ана_пiзу потрiбно
встановити, чи зaUIежить виконання договору вiд використання конкретного активу або
активiв переходить у право користування активом або активами в результатi даноi угоди
вiд однiсi сторони до iнший, HaBiTb якщо це не вкшусться в договорi явно.

Перiод амортизацii по капiтаJIьних витратах в орендованi ocHoBHi засоби являе собою
перiод, протягом якого Товариство мае можливiсть продовжувати TepMiH оренди з

урахуванням юридичних положень, що регулюють вiдповiднi 1мови продовження. ,Щане
положення вiдноситься до договорiв оренди офiсного примiщення, за якими в неi е

успiшна iсторiя продовження TepMiHiB оренди. Капiтальнi вкладення у орендованi ocHoBHi
засоби (офiсне примiщення) амортизуються протягом строку корисного використання або
TepMiHy вiдповiдноI оренди, якщо чей TepMiH коротший.

Залишкова BapTicTb та строки корисного використання активiв аналiзуються i, при
необхiдностi, коригуються на кожну звiтну дату. У випадку виявлення ознак того, що
балансова BapTicTb одиницi, яка генеруе грошовi потоки, перевищуе його оцiнену суму
очiкуваного вiдшкодування, балансова BapTicTb активу списуеться до його очiкуваного
вiдшкодування.

3.8. Облiковi полiтики щодо податку на прибуток

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та
вiдстроченого податкiв. Поточний податок визначаеться як сума податкiв на приброк, що
пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний
перiод. Поточнi витрати Товариства за податка]\,Iи розраховуються з використанням
податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату ба;rансу.
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Вiдстрочений податок розраховуеться за балансовим методом облiку зобов'язань та
являе собою податковi активи або зобов'язання, що виникilють у результатi тимчасових
рiзниць мiж балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в балансi та ix податковою
базою.

Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються, як правило, щодо Bcix тимчасових
рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з

урахуванням iMoBipHocTi наявностi в маЙбутньому оподатковуваного прибlтку, за рахунOк
якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова
BapTicTb вiдстрочених податкових активiв переглядаеться на кожну дату й зменшуеться в
тiй Mipi, у якiй бiльше не icHye ймовiрностi того, що буде отриманий оподаткований
прибуток, достатнiйо щоб дозволити використати вигоду вiд вiдстроченого податкового
активу повнiстю або частково.

Вiдстрочений податок розраховусться за податковими ставками, якi, як очiкуеться,
булуть застосовуватися в перiодi реалiзацii вiдповiдних активiв або зобов'язань.
Т'овариство визнае поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включае в
прибуток або збиток за звiтний перiод, oKpiM випадкiв, коли податки виникають вiд
операцiй або подiй, якi визнаються прямо у власному капiталi або вiд об'еднання бiзнесу.

Товариство визнае поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок належить
до статей, якi вiдображено безпосередньо у власному капiта_iri в тому самому чи в iншому
перiодi.

3.9. Облiковi полiтики щодо iнших активiв та зобов'язань

3.9.1. Забезпечення

Забезпечення визнчtються, коли Товариство мас теперiшню заборгованiсть (юридичну
або конструктивну) внаслiдок минулоi подii, icHyc ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо,
нiж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття pecypciB, KoTpi втiлюють
у собi економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання.

3.9.2. Виплати працiвникам

Товариство визнае KopoTкocTpoKoBi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання
пiсля вирахування будь-якоТ вже сплаченоi суми, Товариство визнае очiкувану BapTicTb
короткострокових виплат прачiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час
надання працiвникЕlми послуг, якi збiльшують ixHi права на майбугнi виплати вiдпускних.

3.9.3. Пепсiйнi зобов'язання

Вiдповiдно до украiнського законодавства, Товариство утримуе внески iз заробiтноi
плати працiвникiв до Пенсiйного фонду. Поточнi внески розрt}ховуються як процентнi
вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтноТ платнi, TaKi витрати вiдображаються у
перiодi, в якому були наланi працiвниками послуги, що надають iM право на одержання
BHecKiB, та зароблена вiдповiдна заробiтна платня.

3.10. Iншi застосованi облiковi полiтикиl що € доречними для розумiння фiнансовоi
звiтностi

3.10.1 Щоходи та витрати

Товариство визнас дохiд вiд надання посJryг, коли (або у Mipy того, як) воно
задовольняе зобов'язання щодо виконання, передаючи обiцяну послугу (тобто актив)
клiентовi. Актив передасться, коли (або у Mipy того, як) клiент отримус контроль над
таким активом.

,Щля визнання доходу Товариство застосовуе п'яти крокову модель:
iдентифiкуе договiр (контракт) ;
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iдентифiкуе oKpeMi зобов'язання щодо виконання в межах укладеного договору;
визначае цiну договору (операцii);

розподiляс цiну договору (операцii) мiж зобов'язаннями щодо виконання;
визнае дохiд, коли (або в Mipy того, як) вона виконус (заловольняе) зобов'язання щодо
виконання.

Товариство визнае одиницею облiку виручки окремий договiр (контракт).
Товариство облiковуе договiр з клiснтомо який належить до сфери застосування цього
стандарту, тiльки тодi, коли викон}.ються Bci перелiченi да_tli критерii (параграф 9

мсФз 1 5):

а) сторони договору схваJIили договiр (письмово, усно чи у вiдповiдностi з iншою
звичною практикою ведення бiзнесу) i готовi виконувати своi зобов'язання;
б) Товариство може визначити права кожноТ сторони вiдносно ToBapiB або послуг, якi
булуть передаватися;
в) Товариство може визначити умови оплати за товари або послуги, якi будуть
передаватися;
г) логовiр мае комерцiйну cyTHicTb (тобто очiкуеться, що ризик, час або величина
майбутнiх грошових потокiв Товариство змiняться внаслiдок договору); та
д) цiлком ймовiрно, що Товариство отримас компенсацiю, на яку вона матиме право в
обмiн на товари або послуги, якi булуть переданi клiенту.
Товариство щокварталу аналiзуе угоди на вiдповiднiсть критерiям визнання

контрактами.
Коли якась частина договору виконана, Товариство вiдображас договiр у звiтi про

фiнансовий стан як контрактний актив або контрактне зобов'язання, з€uIежно вiд
спiввiдношення мiж виконанням Товариством свого зобов'язання за договором та
оплатою, здiйсненою клiентом. Товариство вiдображас будь-якi безумовнi права на
компенсацiю окремо як дебiторську заборгованiсть (параграф 105 МСФЗ 15).

Пiсля первiсного визнання дебiторськоi заборгованостi внаслiдок договору з клiснтом
буль-яка рiзниця мiж оцiнкою дебiторськоi заборгованостi вiдповiдно до МСФЗ 9 та
вiдповiдноi визнаноi суми доходу подаються як витрати (наприклад, як збиток вiд
зменшення корисностi) (параграф 108 МСФЗ 15),

Товариство вiдображае контрактне зобов'язання в момент здiйснення платежу клiснтом
або в момент, коли такий платiж пiдлягае сплатi (залежно вiд того, яка дата ранiше), якщо
клiент компенсуе Товариству BapTicTb активу/послуги або у Товариства с безумовне право
на суму компенсацii (дебiторська заборгованiсть) до дати фактичного надання послуги
клiенту.

Товариство вiдображае контрактний актив, за винятком сум, якi вiдображаються як

дебiторська заборгованiсть, якщо Товариство передае активи або надае послуги клiенту до
того, як клiснт компенсуе ii BapTicTb, або до дати, коли компенсацiя пiдлягатиме сплатi
клiснтом.

Щля облiку контрактних активiв та контрактних зобов'язань Товариство використову€

рахунок 37б.

!ля Товариства, що управляе активами пайового iнвестицiйного фонду, при визначеннi
винагороди з управлiння активами, договором, в розумiннi МСФЗ l5, с регламент цього
пайового iнвестицiйного фонду.

враховуючи особливостi взаемодiт Товариства та IcI для пайових iнвестицiйних фондiв
в рiшеннi уповноваженого органу щодо визначення розмiру винагороди за управлiння
актив€II\{и, передбачасться право на оплату послуг у кiнцi кожного мiсяця пiсля
нарахування.

Винагорода Товариства за управлiння активами (чiна операцii) е змiнною, тому що
BapTicTb чистих активiв iнституту спiльного iнвестування зr}лежить вiд ploB ринку i,
вiдповiдно, е чуттевою до факторiв поза сферою впливу органiзацii, тому для вирiшення
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питання невизначеностi на кiЕець кожного мiсяця/року Товариство приймае рiшення, що
до цiни операчii включаеться фактична сума винагороди з управлiння активами.

Дохiд вiд винагороди за управлiння активами, що визначасться як вiдсоток BapTocTi
чистих активiв iнституту спiльного iнвестування, Товариство визнас на кiнець кожного
мiсяця у cyMi, цо вiдповiдае проведеному розрахунку. Винагорода, що визнача€ться у
спiввiдношеннi до приросту BapTocTi чистих активiв iнституту спiльного iнвестування (у

разi наявностi приросту та прийняття вiдповiдного рiшення) визнаеться за результатами
року.

Дохiд вiд премii за результатами дiяльностi за звiтний piK (у разi наявностi та прийНятгя
вiдповiдного рiшення) визнаеться за результатами року.

.Щля прогресивного визнання виручки за iншими договорами Товариство використову€
метод результатiв.

Дивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштlв, с
ймовiрнiсть, що економiчнi вигоди, пов'язаннi з дивiдендами, надiйдуть до Товариства та
суму ливiлендiв можна достовiрно оцiнити.

При визначенi BapTocTi винагороди вiд управлiння активами Товариство вiдповiдно до
МСФЗ 15 використовус метод оцiнювання за результатом. ,Що методу оцiнювання За

результатом нilлежить, зокрема, аналiз виконання, завершеного на сьогОднiШНiй деНЬ,

оцiнки досягнутих результатiв. Враховуючи принцип професiйного скептицизму Для
змiнноi BapTocTi винагороди розрахунок доходу здiйснюеться на кiнець кожного мiсяця

Результат визначення розмiру винагороди по управлiнню активами оформлюеться
актом виконаних робiт, в якому вiдобража€ться розрахунок (оцiнка) досягнУТих

результатiв на звiтну дату.
Дохiд вiд продажу фiнансових активiв визнаеться у прибутку або збиткУ в РаЗi

задоволення Bcix наведених да_lri умов:
а) Товариство передас договiрнi права на одержання грошових потокiв вiд такого

фiнансового активу;
б) Товариство передало покупцевi ризики та переваги вiд володiння, пов'язанi з

фiнансовим активом;
в) за Товариством не залиша€ться aHi подаJIьша rIасть управлiнського персонЕ}лу У

формi, яка зазвичай пов'язана з володiнням, aHi ефективний контроль за проданиМи

фiнансовими iнструментами, iнвестицiйною нерухомiстю або iншими активаМи;
г) суму доходу можна достовiрно оцiнити;
д) ймовiрно, що до Товариства надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiсю;

та
е) витрати, якi були або булуть понесенi у зв'язку з операuiсю, можна достовiрнО

оцiнити.
Дивiденди визнitються доходом лише у разi, якщо:
право Товариства на одержання виплат за дивiдендами встановлено;
е ймовiрнiсть, що економiчнi вигоди, пов'язанi з дивiдендами, надiйдуть до Товариства;
суму ливiлендiв можна достовiрно оцiнити.
Дохiд визна€ться у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та

критерiям визнання. Визнання доходу вiдбуваеться одночасно з визнанням збiльшення
активiв або зменшення зобов'язань.

Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi
вибуття чи амортизацii активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого с

зменшення чистих активiв, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатаN{и учасникам.
Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню

та одночасно з визнанням збiльшення зобов'язань або зменшення активiв.
Витрати негайно визнilються у звiтi про прибутки та збитки, коли видатки не надають

майбутнiх економiчних вигiд або тодi та тiсю мiрою, якою майбутнi економiчнi вигоДи не

вiдповiдають або перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi гrро фiнансовий стан.
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Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки також у тих випадках, коли
виникають зобов'язання без визнання активу.

Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж
вiдповiднi доходи.

щой

3.10.2. Витрати за позиками
Витрати за позиками, якi Ее с частиною фiнансового iHcTpyMeHTy та не капiтitлiзуються

як частина собiвартостi активiв, визн€lються як витрати перiоду. Товариство капiталiзус
витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або

виробництва квалiфiкованого активу, як частина собiвартостi цього активу.

3.10.3. YMoBHi зобов'язання та активи.

Товариство не визнае yMoBHi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан ТоварисТВа.

Iнформачiя про умовне зобов'язання розкриваеться, якщо можливiсть вибуггя pecypciB,

якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не е вiдда-шеною. Товариство не визнас yMoBHi

активи, Стисла iнформачiя про упловний актив розкриваеться, коли надходження
економiчних вигiд е ймовiрним.

3.10.4. Операцii з iноземною валютою

Товариство не визнае yMoBHi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан Товариства.
Iнформацiя про умовне зобов'язання розкриваеться, якщо можливiсть виб}"rтя pecypciB,

якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не с вiддаленою. Товариство не визнас yMoBHi

активи. Стисла iнформачiя про 1rиовний актив розкривасться, коли надходження
економiчних вигiд с ймовiрним.

MoHeTapHi активи та зобов'язання, вираженi в iноземних ваJIютах, перераховуються в

гривню за вiдповiдними курсаN,Iи обмiну НБУ на дату батrансу. HeMoHeTapHi cTaTTi, якi
оцiнюються за iсториIшою собiвартiстю в iноземнiй ва;lютi, вiдображаються за курсом на

дату операцii, HeMoHeTapHi cTaTTi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй
валютi, вiдображаються за курсом на дату визначення справедливоТ BapTocTi. KypcoBi

рiзницi, що виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибуткУ
або збитку в тому перiолi, у якому вони виникtlють.

4. OcHoBHi приrryщення, оцiнки та судження

При пiдготовцi фiнансовоi звiтностi Товариство здiйснюе оцiнки та припущення, яКi

мають вплив на елементи фiнансовоi звiтностi, rрунтуючись на МСФЗ, МСБО Та

тлумаченнях, розроблених koMiTeToM з тлумачень мiжнародноi фiнансовоi звiтностi.
оцiнки та судження базуються на попередньому досвiдi та iнших факторах, що за

iснуючих обставин вважаються обцрунтованими i за результатами яких приЙМаюТЬСя

судження щодо балансовоi BapTocTi активiв та зобов'язань. Хоча цi розрахунки базуються

на наявнiй у керiвництва Товариства iнформачii про поточнi подii, фактичнi результати
можуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв. Областi, де TaKi судження е осОблИВО

важливими, областi, що характериз).ються високим piBHeM складностi, та областi, В яких
припущення й розрахунки мають велике значення для пiдготовки фiнансовоi звiтностi За

МСФЗ, наведенi нижче.

4.1. Сулження щодо операчiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ

Якщо немас МСФЗ, який конкретно застосовусться до операцii, iншоi подiТ або УМОВИ,

керiвництВо Товариства застосовуе судженЕЯ пiД чаС розроблення та застосування

перiодi,
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облiковоi полiтики, щоб iнформацiя була доречною для потреб користувачiв для
прийнятгя економiчних рiшень та достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть:

подас достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки
Товариства;

вiдображае економiчну cyTHicTb операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну

форму;
с нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень;

е повною в ycix суттсвих аспектах.
пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства посилаеться на прийнятнiсть

наведених далi джерел та враховуе Тх у низхiлному порядку:
вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов'язанi з ними питання;
визначення, критерii визнання та концепцii оцiнки активiв, зобовоязань, доходiв та

витрат у Концептуальнiй ocнoBi фiнансовоТ звiтностi,
пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства враховуе найостаннiшi

положення iнших органiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують
подiбну концептуirльну основу для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з

облiку та прийнятi галузевi практики, тiею мiрою, якою вони не суперечать

вищезiвначеним джерелам.

4.2. Сулження щодо справедливоi BapTocTi активiв Товариства

справедлива BapTicTb iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових
ринках, розраховУеться на ocHoBi поточноТ ринковоi BapTocTi на момент закриття торгiв на

звiтну дату. В iнших випадках оцiнка справедливоi BapTocTi грунтуеться на судженнях

щодО передбачУваниХ майбутнiХ грошовиХ потокiв, iснуючоi економiчноi ситуацii,

ризикiв, властивих рiзним фiнансовим iHcTpyMeHTaM, та iнших факторiв з врахуванням

вимог МСФЗ 13 кОцiнка справедливоТ BapTocTi>.

4.3. Сулження щодо змiн справедливоi BapTocTi фiнансових активiв

керiвництво Товариства вважа€, що облiковi оцiнки та припущення, якi м€lють

"ro"yron 
до оцiнкИ фiнансових iHcTpyMeHTiB, де ринковi котирування не доступнi, е

ключовим джерелом невизначеностr оцlнок, тому що:
вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки

базуютьсЯ на припуЩенняХ керiвництВа щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн

вi}лютних KypciB, показникiв кредитоспроможностi контрагентiв, коригувань пiд час

оцiнки iHcTpyMeHTiB, а також специфiчних особливостей операцiй; та

вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на

доходи (витрати) може бути значним.
Якби *"рi""rцrво Товариства використовувчtло iншi припущення щодо вiдсоткових

ставок, волатильностi, KypciB обмiну вЕUIют, кредитного рейтинry контрагента, дати

оферти i коригувань пiд чаi оцiнки iHcTpyMeHTiB, бiльша або менша змiна в оцiнцi BapTocTi

фiнiнсових iHcTplMeHTiB у разi вiдсутностi ринкових котирувань маJIа б iстотний вплив на

вiдображений у фiнансовiй звiтностi чистий прибуток та збиток.

розумiючи важливiсть використання облiкових оцiнок та припущень щодо

справедливоi BapTocTi фiнансових активiв в разi вiдсутностi вхiдних даних щодо
a.rрu""дп"воi BapTocTi першого рiвня, Товариство плануе використовувати оцiнки та

.ул*.r"" якi баЪуюr""" "u 
професiйнiй компетенцii працiвникiв Товариства, досвiдi

та минулих подiях, а також з використанням розрахункiв та моделей BapTocTi

фiнансовИх активiв. Залучення зовнiшнiх експертних оцiнок щодо таких фiнансових
йструментiв де оцiнка, яка базусться на професiйнiй компетенцii, досвiдi та

розрахунках € недостатньою, на думку керiвництва е прийнятним та необхiдним.
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Використання рiзних маркетингових припущень таlабо методiв оцiнки також може
мати значний вплив на передбачувану справедливу BapTicTb.

4.4. Сулження щодо очiкуваних TepMiHiB утримування фiнансових iHcTpyMeHTiB

Керiвництво Товариства застосовуе професiйне судження щодо TepMiHiB утримання
фiнансових iHcTpyMeHTiB, що входять до складу фiнансових активiв. Професiйне судження
за цим питанням rрунту€ться на оцiнцi ризикiв фiнансового iHcTpyMeHTy, його
прибутковостi й динамiцi та iнших факторах. Проте iснують невизначеностi, якi можуть
бути пов'язанi з призупиненням обiгу цiнних паперiв, що не е пiдконтрольним
керiвництву Товариства фактором i може суттево вплинути на оцiнку фiнансових
iHcTpyMeHTiB.

4.5. Використання ставок дисконтування

Ставка дисконту - це процентна ставка, яка використову€ться для перерахунКу
майбутнiх потокiв доходiв в едине значення теперiшньоI (поточноi) BapTocTi, яка с базою

для визначення ринковоi BapTocTi бiзнесу. З економiчноi точки зору, в ролi ставки

дисконту с бажана iHBecTopy ставка доходу на вкJIадений капiтал у вiдповiднi з piBHeM

ризику подiбнi об'скти iнвестування, або - ставка доходу за альтернативними варiантами
iнвестицiй iз зiставляння рiвня ризику на дату оцiнки, Ставка дисконту мас визначжися з

урахуванням трьох факторiв:
а) BapTocTi грошей у часi;
б) BapTocTi джерел, якi залуrаються для фiнансування iнвестицiйного проекту, якi

вимагають рiзнi piBнi компенсацii;
в) фактору ризику або мiри ймовiрностi отримання очiкуваних у майбутньому лохолiв.
Станом на 31 грудня 2020 року середньозважена ставка за портфелем банкiвських

деlrозитiв у начiональнiй валютi в банках, у яких не введено тимчасову адмiнiстрацiю або

не запроваджено лiквiдацiйну комiсiю, становила 4,03 О/о рiчних, Iнформаuiя, Що

використана дJuI визначення середньозваженоi ставки одержана з офiчiйного сайту НБУ за

посиланням http://www.bank.gov.ualГrles/4-Financial_markets.xls роздiл "4.1 .3.3. Процентнi
ставки за новими депозитами нефiнансових корпорацiй у розрiзi видiв вitлют i cTpoKiB

погашення".

4.6. Сулження щодо виявлення ознак знецiнення активiв

На кожну звiтну дату Товариство проводить аналiз дебiторськоi заборгованостi, iншоТ

дебiторськоТ заборгованостi та iнших фiнансових активiв на предмет Hru{BHocTi ознак ix
знецiнення. Збиток вiд знецiнення визна€ться виходячи з власного професiйного судження
керiвництва за HuuIBHocTi об'ективних даних, що свiдчать про зменшення передбачуваних
майбутнiх грошових потокiв за даним активом у результатi однiеТ або кiлькох подiй, що
вiдбулися пiсля визнання фiнансового активу.

Вiдносно фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, Товариство
на дату виникнення фiнансових активiв та на кожну звiтну дату визначае piBeHb

кредитного ризику.
Товариство визнае резерв шiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовими

активами, якi оцiнюються за аN,{ортизованою вартiстю, у розмiрi очiкуваних кредитних
збиткiв за весь строк дii фiнансового активу ( при значному збiльшеннi кредитного

ризику/для кредитно-знецiнених фiнансових активiв) або 12-мiсячними очiкУванимИ
кредитними збитками (у разi незначного зростання кредитного ризику).

Зазвичай очiкуеться, що очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дii мають бути визнанi

до того, як фiнансовий iHcTp}MeHT стане простроченим. Як правило, кредитниЙ риЗик
значно зроста€ ще до того, як фiнансовий iHcTpyMeHT стане простроченим або бУле

помiчено iншi чинники затримки платежiв, що с специфiчним для позичаJIьника
(наприклад, здiйснення модифiкацiй або реструктуризацii).
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КредитниЙ ризик за фiнансовим iHcTplMeHToM вважаеться низьким, якщо фiнансовий
iHcTpyMeHT мае низький ризик настання дефолту, позичальник мас потужнiй потенцiал

виконувати своi зобов'язання щодо грошових потокiв у короткостроковiй перспективi, а

несприятЛивi змiнИ в економiЧних i дiлоВих умоваХ у довгостроковiй перспективi можуть

знизити, але не обов'язково звiтнiсть позичальника виконувати свот зобов'язання щодо

договiрних грошових потокiв.
Фiнансовi iнструменти не вважаються такими, що мають низький кредитний ризик

лише на пiдставi того, що ризик дефолту за ними е нижчим, нiж ризик дефолту за iншими

фiнансовими iнстру*.rruй" Товариства або нiж кредитний ризик юрисдикцii, в якiй

Товариство здiйснюе дiяльнiсть.
Очiкуванi крелитнi збитки за вось строк дii не визнаються за фiнансовими

iнструмента]\4и ПРоСто на пiдставi того, що BiH вважаеться iHcTpyMeHToM iз низьким

кредитним ризиком у попередньому звiтному перiодi, itле не вважасться таким станом на

."irrry дату. У такомУ виrrадкУ Товариство з'ясовуе, чи м€UIо мiсце значне зростання

кредитноГо ризикУ з моментУ первiсного визнання, а отже чи постшIа потреба у визнання

очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк дii.
очiкуванi кредитнi збитки вiдображають власнi очiкування Товариства щодо

кредитних збиткiв.

4.7. СулжеЕня щодо перерахунку фiнансовоi звiтностi в умовах гiперiнфляцii

Пiсля проведення аналiзу критерiiЪ, якi характеризують показники гiперiнфляцii i
передбачепi у ,ruрuграфi 3' мaБО 29 <Фiнансова звiтнiсть в ylvloBax гiперiнфляцii>,

п.рi""rцr"о Тоuарисiва прийняло рiшення не проводити перерахунок фiнансовоi
звiтностi за звiтний 2020 piK, оскiльки вважае, що економiчний стан в YKpaiHi не

вiдповiдае ситуацii, що характеризу€ться гiперiнфляцiею, л.7.5, роздiл 7 цих Примiток,

5. Розкриr-гя iнформацii щодо використання справедливоi BapTocTi

5.1. Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок з а

справедливою вартiстю

товариство здiйснюс виключно безперервнi оцiнки справедливоi BapTocTi активiв та

зобов'язань, тобто TaKi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звiтi про

фiнансовий стан на кiнець кожного звiтного перiолу.

класи активiв та
зобов'язань, оцiнених

за справедJtивою
вартiстю

методики оцiнювання
Метод оцiнки

(ринковий,
дохiдний,

витратний)

вихiднi данi

Грошовi кошти Первiсна та подtшьша оцiнка грошових
коштiв здiйснюеться за справедливою
вартiстю, яка дорiвнюс ii номiнальнiй
BapTocTi

Ринковий Офiчiйнi курси НБУ

Iнструменти капiталу Первiсна оцiнка iHcTpyMeHTiB капiталу
здiйснюеться за ii справедJIивою
вартiстю, яка зазвичай лорiвнюе uiHi
операцiТ, в ходi якоТ був отриманий
актив. Подальша оцiнка iHcTpyMeHTiB
капiталу здiйснюеться за
справедливою вартiстю на дату оцiнки.

Ринковий Офiчiйнi бiржовi курси
органiзаторiв торгiв на

дату оцiнки, за
вiдсутностi
визначеного бiржового
курсу на дату оцiнки,
використовуються цiни
закриття бiржового
торгового днrI

,Щ,ебiторська
заборгованiсть

Первiсна та подальша оцiнка
лебiторськоi заборгованостi
здiйснюсться за справедливою
вартiстю, яка дорiвнюс BapTocTi

,Щохiлний
KoHTpaKTHi умови,
ймовiрнiсть погашення,
очiкуванi вхiднi
грошовi потоки
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погашеннJt, тобто cyМi очiкуваних
контрактних грошовшх потокiв на дату
оцiнки.

[lсl"го.l Hi зобов" язання Первiсна та подalльша оцiнка поточних
зобов'язань здiйснюсться за вартiстю
погашення

Витратний KoHTpaKTHi умови,
ймовiрнiсть погашення,
очiкуванi влжiднi
грошовi потоки

5.2. Вплив використання закритих вхИних даних (3-го рiвня) для перiодичних оцiнок
справедливоi BapтocTi на прибуток або збиток

товариство здiйснюе безперервнi оцiнки справедливот BapTocTi активiв та зобов'язань iз

використанням закритих вхiдних даних 3-го рiвня, якi протягом поточного звiтного
перiоду не призвели до змiни розмiру прибутку або збитку звiтного перiоду.

5.3. PiBeHb iepapxii справедливоi BapTocTi, до якого належать оцiнки справедливоТ

BapтocTi

перемiщення мiж рiвнями iepapxii справедливоi BapTocTi та складова активiв, що

знаходяться в кожнiй iз груп описано в п.5.3. роздiлу 5 цих Примiток.

класи акгивiв та

зобов'язань,

оцiнених за

справедливою та

амортизованою

вартiстю

l piBeHb

(Ti, цlо мають

котирування, та

спостережуванi)

2 piBeHb

(Ti, що не мають

котирувань, аJIе

спостереясуванi)

3 piBeнb

(Ti, що не мають

котирувашь i не с

спостереrкуваними)

Да,га оцiнки 3 l . l2.2020 3 1.1 2.20l9 з1.12.2021l з1.12.2019 3 l. l 2.2020 з 1.12.20l9 зl. l2,2020 3 l. l2.20l9

lнвестицii до

погашення l00 l00 100 l00

lнвестицiТ доступнi

до прод.Dку |926 l926 |926 l926

Iнвестицii

заблокованi 0 0 0 0

Короткосrрокова

лебimрська

заборгованiсгь

6|6 з24 бlб з24

.Щебiюрська

заборгованiсгь за

розрахунками з

нарахованих

доходiв

Поmчна

кредиmрська

заборгованiсть

l40 l59 l40 l59
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5.4. Перемiщення мiж 1-м та 2-м рiвнями icpapxiT справедливоi BapTocTi

Станом на 01 сiчня 2017 року цiннi папери ПАТ (ФК (АОА IHBecTMeHTc> (код

СДРПОУ З7997662) та ТОВ (КУА <Холдинг Групп (код СДРПОУ 35141110) в iHTepecax

знвпIФ кЛайф Сайенс> наJIежtlли до З рiвня icpapxii у cyMi 250 тис. грн. Причина

переведення полягаJIа в тому, що було прийняте рiшення нкцпФР N9 642 вiд 07 червня

201б рокУ, щодО зупиненнЯ внесеннЯ змiн дО системИ депозитарного облiку цiнних
.rurr.pb. Починаючи з 07 червня 2017 року по I квартап 2018 року включно, Товариством

буловикористано понижувальнi коефiцiенти та прийнято рiшення вiдобразити акцii ПАТ
кФК кдоД IHBecTMeHTc> (код сдрпоУ з7991662) та ТоВ кКУА <Холдинг Груп> (код

€дрпоУ 35141l10) в iHTepecax знвпIФ <Лайф Сайенс> за балансовою вартiстю, що

становить 0 тис. грн. У разiвiдновлення обiгу акцiй, згiдно Рiшення дкцпФР ]ф 104 вiд

18.03.2002 р. (зi змiнами та доповненнями), iх оцiнна BapTicTb збiльшиться до BapTocTi, що

склалась до застосування понижувальних коефiцiентiв.
На 01 сiчня 2017 року цiннi папери ПАТ кЕлiт IHBecT Проект> (кол е,,ЩРпоу 38450233)

належали до 3 рiвня iepapxii у cyMi 398 тис. грн. Причина переведення полягала в тому, що

було прийняте рiшення НКI_{ПФР N91133 вiд 22 листотlада 201'6 РокУ, щодо зупинення

u"...""" змiн до системи депозитарного облiку цiнних папеРiВ. ПОЧИНаЮЧИ З 2З

листопада 2017 рокУ та протягом 2018 року, Товариством були використанi понижувальнi

коефiцiенти щодо вiдображення ба-пансовоi BapTocTi вище вказаних акцiй. На 31 грудня

20l8 року балансова BapTicTb акцiй ПАТ <Елiт IHBecT Проект> (код СДРпоу 3845023з)

становить 0 тис. грн. уЪазi вiдновлення обiгу акцiй, згiдно Рiшення дкцпФР JtIb 104 вiд

18.0з.2002 р. (зi змiнами та доповненнями), iх оцiнна BapTicTb збiльшиться до BapTocTi, що

склалась до застосування понижувt}льних коефiцiснтiв.

ротягоМ II n"up.-Y 20117 рокУ вiдбулося перемiщення мiж рiвнями icpapxiT

.прЪ".лп"воi BapTocii фiнансових iнвестиuiй. .Що 3-го рiвня icpapxiT справедливоi BapTocTi

були вiднесенi iнвеСrrцiИrri сертифiкати ТоВ "куА "Абсолют Капiтал" (код СДРПОУ
з'в+о+szо; в iHTepecax ЗНВПIФ "Абсолют Платинум" (*од сдрIсI 23з00125) в cyMi 200

тис. грн.. Причина переведеt{ня полягшIа в тому, що було прийняте рiшення нкцпФр
Jф440 вiд 13 червня 2017 року, ЩоДо зупинення внесення змiн до системи депозитарного

облiку цiнних паперiв. Протягом 2018 року по I квартш 2019 року Товариством було

використано понижуu-"rri коефiцiснти щодо вiдображення балансовоi BapTocTi вище

un*u"r* iнвестицiйних сертифiкатiв. На 30 червня 2019 рокУ баЛаНСОВа BaPTicTb

iнвестицiйних сертифiкатiв тов "кУА "Абсолют Капiтаrr" (код едрпоУ 38404576) В

iHTepecax знвпIФ "Абсолют Платинум" (код едрIсI 2зз00|25) становить 0 тис. грн. У

разi вiднОвленнЯ обiгУ iнвестицiЙних сертифiкатiв, згiдно Рiшення дкцпФР Ns 104 вiд

lв.оз.zооz р. (зi змiнами та доповненнями), iх оцiнна BapTicTb збiльшиться до BapTocTi, що

склалась до застосування понижрt}льних коефiцiснтiв,
Згiдно .Щоговору купiвлi цiнних паперiв Nч БВ-254l1r7 вiд 20 груднЯ 201,,| рокУ

Товариством Оуло придбано iнвестицiйнi сертифiкати тоВ "куА "Комплексний

фiнансовий cepBic" (код едрпоУ з5394082) в iHTepecax ЗНВПIФ 
_ 
"Фонд сприяння

ро.""r*у булiвничтва", що не мають котирувань на фондовiй бiржi та вiдносяться до 2-го

pi""" iepapxii справедливоi BapTocTi, п.5.3. роздiлу 5 цих Примiток.- 
Згiдно Додатковоrо до.оuору JФl-БВ-331/18 вiд 23 грудня 2019 року про розiрвання

Щоговору купiвлi - продажу цir"", паперiв NsБВ-331/18 вiд 27 грудня 2018 року було

повернуто векселi простi документарнi, форма випуску - ордерна та вiдповiдним образом

проведена в облiку (методом сторно).

,ý

28



лi
г.ll

llил/,l,u tl/
piзHoRlt]l

най ]!teHy
-ваr|lIя

lIll

q)Op]rla

iсtll,ванпя
цIl

Форма
випуску

цп

найltенчваltня -r,п код
,]а ('.ЦРllО}' особи, що

вида,IIа ц[l

Серiя та
номер

векселя

:]lal,a видачi
вексс.пя

Щата
погашення

векселя

Сума
вексе.ltя!

грн.

BapTicTb
пролажу
векселя.

грн.

Вексель
пDостий

документарн
а

ордерна ТоВ кПРо-КАПlТАЛ>
(код СДРПОУ 37930648)

АА 2l3350l 09,02,20l2p, 09.02.202 1 р. 50 000,00 50 000,00

2 Вексель
простий

документарн
а

ордерна ТоВ кПРо-КАПIТАЛ>
(код СДРПОУ 379З0648)

дд2|зз502 09,02,20l2p, 09,02.202l р. l 00 000,00 l 00 000,00

3 Вексель
ппостий

документарн
а

ордерна ТоВ (ПРо-кАПIТАЛ)
(код еДРПоУ з7930648)

АА 2 l ]3503 09.02.20 l 2р, 09,02.202 1 р, l00 000,00 l00 000,00

.1 Вексель
ппоmий

документарн
а

ордерна ТоВ (ПРо-кАПIТАЛ)
(код СДРПоУ 37930648)

АА 2 l зз506 09,02,20l2p. 09.02.202l р. l 50 000,00 l 50 000,00

5 Вексель
ппоmий

документарн
а

ордерна ТоВ (ПРо-кАПlТАЛ>
(код СДРПОУ З7930648)

АА 2lзз508 09.02.20l2p, 09,02.202l р l 000 000,00 l 000 000.00

6 Вексель
простий

документарн
а

opjtep}la ТоВ (пРо-кАПIТАЛ)
(код еДРПоУ 37930648)

АА 2 l зз509 09.02.20l 2р. 09,02.202lp. l 000 000,00 l 000 000.00

Вексель
простий

документарн
а

ордерна ТоВ кПРо-КАПlТАЛ>
(код еДРПОУ З7930648)

АА l653627 08.1 1.20l lp, 08.1 1,202lp. l 00 000,00 l 00 000,00

8 Вексель
простий

документарн
а

ордерна ТоВ (ПРо-кАПIТАЛ)
(код СДРПоУ 37930648)

АА l653628 08.11.20llp. 08.11.202lp 1 00 000,00 100 000.00

9 Вексель
просгий

документарн
а

ордерна ТоВ кПРо-КАПIТАЛ>
(кол е.Ц,РПОУ 37930648)

АА 1 653629 UE.l1.2Ullp 08.1 l ,2021р l 00 000,00 l 00 000,00

l0 Вексель
ппоmий

документарн
а

ордерна 'I'OB (ПРо-кАIll'ГАJl)
(код СДРПоУ 379306,18)

АА lб536з0 08.1 1,201 lp. 08.1 l .202l р, 7 500 000,00 7 500 000,00

ll BeKcejlb
ппос,ги й

документарн
а

ордерна ТоВ кПРо-КАПIТАЛ>
(код еДРПоУ 379з0648)

АА 23з2801 08.11.20llp, 08,1 1.2021p, 20 000.00 20 000,00

Вексель
пDосгий

документарн
а

ордерна ТоВ (ПРо-кАПlТАЛ)
(код еДРПоУ 37930648)

АА 2332802 08.11,20llp. 08.1 1.2021p. 20 000,00 20 000,00

lз Вексель
ппостий

документарн
а

ордерна lОts (lll'U-KAlll lAJl)
(код еДРПОУ 37930648)

АА 233280з 08,1 1.20l lp. 08,1 1.202lp, 20 000,00 20 000,00

1,1 Вексель
пDосIий

документарн
а

ордерна ТоВ кПРо-КАПlТАЛ>
(кол €.ЩРПОУ 379З0648)

АА 2зз2804 08,11,20llp. 08.1 1.202lp. 20 000.00 20 000,00

l5 Вексель
поостий

документарн
а

орлсрI{а ТоВ (ПРо-кАПIТАЛ)
(код еДРПОУ 379З0648)

АА 2332805 08,'l 1,201 lp. 08.11,202lp. 20 000.00 20 000,00

Всыllо l5 (ll'ягналuягь) ttpoctиx BeKcc.tiB

Наприкiнцi2019 роцi, згiдно,Щоговору купiвлi-продажу цiнних паперiв J\ЬБВ-316/19 вiД

24грулня2019 року, строк оплати до2З грудня 2020 року, було продано векселi, наведенi

в таблицi нижче:

Враховуючi попереднi проведення (методом сторно), доходи i витрати вiд продажу

векселiв, не вiдображалися у Звiтi про фiнансовi результати.
Таким чином, на кiнець 2019 року, на БаJIансi Товариства утримувiIлися iнвестицii до

погашення на загшIьну суму 100 тис, грн., п.5.3. роздiлу 5 цих Примiток.

.\'9

п/l
Вцд/тип/
рiзновид/
наймену-

вання
IIп

(Dор}lа
iclrl вання

цII

Форrtа
Bll ПJ.'СК}

цп

Найлlенl,вання ,fа кол за
('jlРПОУ сlсоби, rцо

вндала Цll

(Jерiя ,га

lIoMep
l]c ксе.Iя

Да,га вltдачi
ве ксе.п я

]{ата
lIогашIеtll|я

вексе"ця

Сума
векселя,

грн.

Варr,iс,гь
пролаrri},
вексе;Iя.

l,plI.

Вексель
ппостий

документарн
а

op]rep] Ia ТоВ кПРо-КАПlТАЛ>
(код еДРПОУ 37930648)

АА 2l3350l 09.02.20l2p. 09,02.202|р. 50 000,00 50 000,00

2 Вексель
проgгий

документарн
а

ордерна ТоВ кПРо-КАПIТАЛ>
(код СДРПОУ З7930648)

АА 2lзз502 09.02.20l2p, 09.o-2,202lp. l 00 000,00 l 00 000.00

з Вексель
просгий

документарн
а

ордерна ТоВ кПРо-КАПIТАЛ>
(код еДРПОУ 37930648)

АА 2l 3350з 09.02.20l2p. 09.02.202lp, l 00 000,00 l00 000,00

4 Вексель
поостий

документарн
а

ордерIlа ТоВ (ПРо-кАПIТАЛ)
(кол €ДРПоУ 37930648)

АА 2l33506 09.02.20|2р 09,02,202'lp l 50 000,00 l 50 000,00

) Вексель
ппоmий

документарн
а

ордерна ТоВ кПРо-КАПIТАЛ>
(код еДРПОУ 379З0648)

АА 2 l з3508 09,02,20l2p. 09.02-202lp. l 000 000,00 l 000 000,00

6 Вексель
ппоmий

документарн
а

ордерна ТоВ кПРо-КАПIТАЛ>
код СДРПоУ 37930648)

АА 2lз3509 09.02,20l2p. 09,02.202l р, 000 000.00 l 000 000,00

7 Вексель
просгий

документарн
а

ордерна ТоВ кПРо-КАПIТАЛ>
(код еДРПОУ 37930648)

АА l 65з627 08,1 1 .201 1p, 08.1 1 .2021 p, l 00 000,00 l 00 000,00

lJ Вексель
просгий

документарн
а

орлерна ТоВ (ПРо-кАПlТАл)
(код еДРПОУ 37930М8)

АА l653628 08.11,20llp. 08.11.202lp. l 00 000,00 00 000,00

9 Вексель
простий

документарн
а

ордерна ТоВ (ПРо-кАПIТАЛ)
(код €.ЩРПОУ 37930648)

лд, 165з629 08.1 1-20llp. 08,1 1.202lp l 00 000,00 l 00 000,00

l0 Вексель
ппосгий

документарн
а

ордерна ТоВ кПРо-КАПlТАЛ>
(кол СДРПоУ 37930648)

АА 1 653630 08,11.201 lp. 08.1 1,202lp- 7 500 000,00 7 500 000,00

Всыlltl l(} (Jесягь} прOсll|\ BeKce.tiB
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лl
lll I

Вrt,l/ти п/

рiзновlr:t

llай ]rteH},

_ваllIIя
IIII

Форма
iснування

цп

Форrtа
виtl!,ск},

llп

l{аймеllуваllllя,га код
за (i.L(l'IlO}' особи, що

вида.па ЦП

Серiя та
номер

векселя

Лата вилачi
векселя

!ата
погашення

векселя

Сума
векселяl

грн.

BapTicTb
IIpOJarli),
вексе.,Iя,

грн.

Вексель
ппоmий

докумевтарн
а

ордерна ТоВ кПРо-КАПIТАЛ>
(код СДРПоУ з7930648)

АА 2|33501 09.02.20l2p, (J9.o2-2o2lp. 50 000,00 50 000.00

2 Вексель
простий

документарн
а

ордерна ТоВ (ПРо-кАПIТАл)
(код €ДРПОУ 37930648)

лд,2lзз502 09.02-20l2p. 09.02.202l р l 00 000,00 l 00 000,00

з Вексель
просгий

документарн
а

ордерна ТоВ кПРо-КАПIТАЛ>
(код еДРПОУ З7930648)

АА 2lз3503 09,02.20l2p 09.02,202l р, l 00 000.00 l 00 000,00

4 Вексель
просгий

документарн
а

ордерна ТоВ (ПРо-кАПlТАЛ)
(код еДРПОУ 37930648)

АА 2 l зз506 09.02,20l 2р 09,02,2021р 50 000.00 l 50 000,00

5 Вексель
простий

документарн ордерна ТоВ (ПРо-кАПlТАЛ)
(код €ДРПОУ 37930648)

АА 2 ] ]]5о8 09.О2.2О|2р. О9,02.2О2lр, l 000 000,00 l 000 000.00

6 Вексель
ппоmий

документарн
а

ордерна ТоВ (ПРо-кАПIТАл)
(код еДРПОУ 37930648)

АА 2l зз509 09,02,20l2p. 09.02.202l р. 1 000 000,00 l 000 000,00

Вексель
простий

документарн
а

ордерна ТоВ кПРо-КАПIТАЛ>
(кол €.ЩРПОУ З7930648)

А.д |65з627 08.1 1.20l lp, 08,11.202lp 100 000,00 100 000.00

8 Вексель
простий

документарн
а

ордерна ТоВ (ПРо-кАПIТАЛ>
(код СДРПОУ 37930648)

АА l65]628 08.1 1.20llp, 08,1 1,2021р, l 00 000,00 1 00 000,00

9 Вексель
простий

документарн
а

ордерна ТоВ (ПРо-кАПIТАл)
(код €ДРПОУ 37930648)

АА 1653629 08.1 1.20l lp 08.1 1.202lp, 100 000,00 l 00 000,00

10 Вексель
ппоmий

документарн
а

ордерна ТоВ кПРо-КАПIТАЛ>
(код еДРПоУ 379з0648)

АА l6536з0 08.1 1.20l lp. 08,1 1.202lp. 7 500 000,00 7 500 000,00

Всього 10 (десять) простих BeKceJtiB

У звiтному 2020 роцi згiдно.Щодаткового договору Nчl-БВ-316/19 вiд 23 грудня 2020

року про розiрвання .Щоговору купiвлi - продажу цiнних паперiв N9БВ-3|6l|9 вiд 24
грудня 2019 року було повернуто векселi простi док}ментарнi, форма випуску - ордерна
та вiдповiдним образом проведена в облiку (методом сторно).

В кiнцi звiтного 2020 року, згiдно ,Щоговору купiвлi-продажу цiнних паперiв JфБв-

36з120 вiд2З грудня 2020 року на суму 2400 тис. грн., строк оплати до 09 лютого 2021

року, було продано векселi, наведенi в таблицi нижче:

Також, згiдно до Договору купiвлi-продажу цiнних паперiв JtБв-365/20 вiд 24 rрул;ня

2020 року, строК оплатИ до 08 листопада 202l року на суму 7 800 тис. грн., було продано

векселi, наведенi в таблицi нижче:

л!
пlr

I}вд/r tl п/

рiзновн:r/
U а rt }teH),
вання
цII

Форпtа
ic llування

цп

Форпrа
ви ll},cK},

IIП

Наliпtенl,ваttня та Ko]l ]а
(]ДРIIО}' tlctlбrl. tцо

вlIда.па ЦIl

Серiя ,rа

lloN|ep
RексеJl,l

Дата видачi
векселя

l(aTa
Ilогапlення

вексеJlя

Сума
векселя,

грн,

13a pтic,r ь
lI ponar+i)
Bel{cc. l я.

грIl.

l Вексель
пDосгий

документарн
а

ордерна ТоВ кПРо-КАПlТАЛ>
(код еДРПоУ 37930648)

АА 2l3350l 09,02.20l2p, 09,02.202l р 50 000.00 50 000,00

2 Вексель
просгий

документарн
а

ордерна ТоВ кПРо-КАПIТАЛ>
(код еДРПОУ 37930648)

АА 2l зз502 09,02.20l2p. 09.02.202l р l00 000,00 l 00 000,00

Вексель
пDосrий

документарн
а

орлерна ТоВ (ПРо-кАПIТАЛ)
(код СДРПоУ з7930648)

АА 21 з350з 09.02.2012р 09.02,202l р. l 00 000,00 100 000,00

4 Вексель
просгий

документарн
а

ордерна ТоВ кПРо-КАПIТАЛ>
(хбд ýtrРПОУ 37930648)

АА 2l з3506 09.02.20l2p. 09,02.202|р. l 50 000,00 l 50 000,00

5 Вексель
ппоmий

документарн
а

ордерна ТоВ (tIРо-КАПIl'АЛ)
(код СДРПОУ З7930648)

АА 2l33508 09,02.20l2p. 09.02.202l р, l 000 000,00 l 000 000,00

6 Вексель
простий

документарн
а

ордерIlа ТоВ кПРо-КАПIТАЛ>
(код еДРПоУ 379з0648)

АА 2 1 зз509 09.02.2012р- 09.02.202lp. l 000 000,00 l 000 000,00

Bcbolo б {tuicIb) пDосtllr BeKce.IiB

"\l
п/l

Вuдlтuп/
рiзновид

наймену
вання
Ilп

q)о p}la
ic пl,ваtrttя

цIl

Форrrа
Bltll\ ск},

llп

Найrtенl,вання та кtlл
за (]ДРПО}' осtlби, ttto

вltда,rlа ЦП

( iерiя r,a
Ho}Iep

1}ексс.пя

jlaTa вltдачi
ве ксс.ц я

2l|aTa
поfашення

векселя

Сума
векселя.

грн.

Bapr iс,гь
II pOjlarri}
BeKccJrl.

грlI.

l Вексель
просгий

документарн
а

ордерна ТоВ кПРо-КАПIТАЛ>
(код еДРПОУ З793О648)

АА l 653627 08,1 1.20llp. 08.11,202lp l00 000.00 l 00 000,00

z Вексель
просгий

документарн ордерна ТоВ кПРо-КАПIТАЛ>
(код еДРПОУ 37930648)

АА ] б5зб28 08,1 1 .20l 1p. 08.1 l,202lp. l 00 000,00 l 00 000.00

з Вексель
просгий

документарн
а

ордерна ТоВ (ПРо-кАПIТАЛ)
(кол е.ЩРПОУ 37930648)

АА l653629 08.11,201lp. 08.1 1.202lp. l00 000,00 l 00 000,00

4 Вексель документарн ордерна ТоВ (ПРо-кАIlIТАЛ) АА 1653630 08.1 1.20llp. 08.1 1.202lp 7 500 000,00 7 500 000,00

30
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простиЙ а (кол е.ЩРПОУ 37930648)

Всього .l (чtl,гн рн ) lt poc,l,i вtксе",Ii

!оговору Враховуючi попереднi проведення (методом сторно), доходи
продажу векселiв, не вiдображалися у Звiтi про фiнансовi результати.

Таким чином, на кiнець 2020 року, на Бi}лансi Товариства утримувЕrлися
погашення на загальну суму 100 тис. грн., [.5.3. роздiлу 5 цих Примiток.

i витрати вiд

iнвестицiТ до

5.5. Iншi розкр[Iття, що вимагаються мсФЗ 13 <оцiнка справедливоi BapTocTi>>

Справел.гlива BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB в порiвняннi з iх балансовою вартiстю

наведена в таблицi нижче:

СправедлИва BapTicTb дебiторськоi та кредиторськоТ заборгованостi, а також iнвестицiй,

доступниХ для продажу та до погашення, немОжливО визначити достовiрно, оскiльки

немае ринкового котирування цих активiв.

керiвництво Товариства вважае, що наведенi розкриття щодо застосування

справедливоi BapTocTi с достатнiмио i не вважае, що За межаI\4и фiнансовоi звiтностi

заJIишилась будi-яка суттсва iнформачiя щодо застосування справедливоi BapTocTi, яка

може буги корисною длrI користувачiв фiнансовоi звiтностi.

5.б. Грошовi кошти та ix еквiваленти

грошовi кошти та ii еквiвЕ}ленти включають кошти в банках на поточних рахунках.
кошти на поточному рахунку, вiдкритому у вiддiленнi Ат кБ <райффайзен Банк

дваль> (мФО 380805) 20 лютого 2013 року, вiдображаються в cTaTTi <Рахунки в банку>

Ба.пансу (рядок 1167).
Кошти на поточному рахунку, вiдкритому у Печерськiй фiлii АТ КБ <Приватбанк>

(мФо 300711) 20 жовтня 2О14 року, вiдображаються в статгi <Рахунки в банкv> Балансу

(рядок 1167).
з1

Фiнансовi активи Балансова BapTicTb Справедлlrва BapTicTb

з l. l 2.2020 J 1.12.20l9 3 l. l2.2020 з1.12.20l9

t 2 3 4 5

lнвестицii лосryпнi для продажу
|926 1926 l926 1926

lнвестицii, до погашення l00 100 l00 100

l нвестицiт заблокован i 0 0 0 0

.Щовгострокова лебiторська заборгованiсть

Торговельна пебiторська заборгованiсть бlб з24 бlб з24

Грошовi кошти та iх еквiваленти 31 0 зl 0

Фiнансова орен;(а

KopoTKocTpoKoBi позики

Торгiвельна кредиторська заборгованiсть
159 140 l59 140

гr



Балансова BapTicTb Справедлrtва BapTicтb

30.09.2020 30.09.20l9 30.09.2020 з0.09.20 l 9

l 2 1 4 5

Каса та рахунки в банках, в тис. грн. зl 0 зl 0

Каса та рахунки в банках, в дол. CllIA

Банкiвськi депозити, в тис. грн.

Всього 31 0 зl 0

Залишок грошових коштiв Товариства станом на
поточному рахунку склав 31 тис. грн.в порiвняннi з

нижче в таблицi:

звiтну дату З1 грулня 2020 року на
31 грулня 2019 року., представлено

Надiйнiсть фiнансовоi установи - один з важливих
адже це гарантiя сво€часного повернення депозиту i

параметрiв
вiдсутнiсть

для будь-якого клiента,
проблем iз погашенням

кредитlв.
Нацiональним Банком Украiни, пiд час складання рейтингу банкiв Украiни за 2020 piK,

враховувiIлися наступнi моменти :

достатнiсть капiталу. Параметр демонструс резерв власних коштlв для екстреного
покрит,гя втрат.

лiквiднiсть. Характеризус можливiсть банку зберiгати свою стiйкiсть в стресовiй
ситуацiТ.

прибугковiсть установи. ,Щемонструе рентабельнiсть фiнансiв, оцiнюеться як сУМа

доходiв i витрат фiнансовоi установи. Позитивна прибутковiсть банку робить його бiльш
стiйким.

довiра вкладникiв irпоструеться динамiкою депозиту в перiод оцiнювання.
якiсть активiв. Параметр покшуе вiдсотки проблемних кредитiв в портфелi УстанОви.
пiдтримка акцiонерiв. ,Щаний параIvIетр демонструс принtшежнiсть до певноi бiзнес-

групи. У разi стресових ситуацiй банк може додатково фiнансуватися державою,
iноземними iнвесторами, вiтчизняними бiзнесменаrrци,

З урахуванням ycix цих факторiв було сформовано рейтинг нйбiльш надiйних баНКiВ,

що наведено в таблицi нижче:

назва банка
Форма

власностi
KpaiHa Cal"rT банку

PiBeHb
надiliностi

1
Укрсiббанк привагний Фраrrцiя

наивишии

2.
Крелi Агрiколь Банк приватний Франчiя Wwllr.ergdit:agllga,l_e,ц_a

наивишии

J.
Крелобанк приватнии Польца WWw.kt_е_d_а,Ь_ацt,_с__9"!1l,_ц_а

наивиlци1-1

.l Правексбанк прива,I,ttий IтzL,riя w\\,\\,. рrачех. соm. ua
високии

5,
Райффайзен банк ABa:Ib прившгний Авс,грiя WWцa.ау-а),ца

високии

э/.

,9
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6.
ошадбанк державttий YKpaiHa ww_w, _о_ýфаdцуЬ ацk. _сод

державнии

7.
Укрексiмбанк державний YKpaiHa i,ч-,ww,-9,ЕiщЬ'99lц

державний

8.
Укргазбанк державний УкраТна Www"ц,krgаýhацk 9911}

державний

9.
ПриватБанк державний YKpaiHa Wуw.рriуаlЬапk,ц4

державний

l0. 11рокрелит банк приватний
Нiмеччин

а
)ч.]vу.р{_оkr_е,di!Ьщk._соr_п,

!,!а

достатнlи

1l ()'l-[l Банк приватний Угорщина wrvw. otpbank. соm. ua
достатнlи

Таким чиноМ бачимо, що ДТ кРайффайзен Банк Аваль> та АТ КБ кПриватбанк>

увiЙшли в одинадцять надiйних банкiв Украiни.
Рейтинг банкiв за надiЙЕiстю вкJIадiв демонструе таку ж закономiрнiсть,

д станом на 31 грудня 2020 року Fitch пiдвищив рейтинг життсздатностi (vR) Ат кБ
кПриватбанк> з ,lь_-tl'дО ,,ь,,. У BepecHi 2019 року Fitch помiстив рейтинги життездатностi

vR 4-х украiнських державних банкiв в список на перегляд, слiдом 3а переглядом

суверенниL рейтингiв Укратни. Пiсля оцiнки банкiв агентство пiдтвердило рейтинги на

пЪтоЪномУ piBHi, KpiM ДТ КБ <Приватбанк> - BiH був пiдвищений до "Ь".

6. Розкриття iнформацiь пrо пiдтверлпсус cTaTTi поданi у фiнансових звiтах

товариство далi наводить додаткову iнформацiю, яка необхiдна для кращого розумiння

результатiв дiяльностi Товариства:
облiкова полiтика щодо визнання доходу;
види доходiв та витрат за кожною групою для розумiння звlтност1 користувачами;

склад i "уrу 
витрат, вiдображе""*-у статтях кIншi операцiйнi витрати> та (IHmi)

витрати) Звiту про сукупний дохiд).

6.1. Визнання доходiв та витрат

Визнання доходiв i витрат за звiтний перiод вiдображено в Звiтi про фiнансовi

результати:

6.1.1. Дохiд вiд реалiзацii

Дохiд вiд реалiЗшдii послУг та iнmi доходи станом на 31 ГРУдня 2020 та 2019 poKiB

представленi таким чином:

За 2020 piK За 2019 piK Змiнtr (+,-)

дохи вй реалiзачiт послуг з управлiння активiв КlФ з 062 2 1|6 +946

Д*И "и реалiзашil послуг управлiння активiв ПIФ 424 4з2 -8

.Щохi.л вiл реалiзачiТ iнших послуг 2 4 1

Всього доходи вiл реалiзачiТ 3 488 2 552 +936

ь'

JJ



б.1.2. Адпrilr,iстративнi витра,ги

За 2020 piK За 20l9 piK Змiнп (+,-)

Виробничi витрати

Витратнi матерiали (господарськi товари,
канцтовари)

(1 7) (48) +з1

Витрати на оп.пату працi (422) (992) +570

Витрати на соцiальнi заходи (96) (209) +11з

Амортизацiя ocHoBHrTx засобiв i нематерiальних
активiв

(2) (1) 1

Змiни у зtшишках незавершеного виробництва та

готовоi продукцiТ
Виrрати на персонtul

Утримання основних засобiв (12l) (58) -6з

Витрати на охорону

Оренла примiщення (170) (201) +з,7

Оренла офiсного обладнання (20з) (202) l

Оренла веб-сайry ( l2) ( l2) 0

Аупиторськi послуги (з5) (1 6) -l9

Банкiвськi послуги (4) (з) l

Послуги зберiгача ЩП (5) (4) 1

Послуги торгiвuя I-\П (2) (l )
_l

внески до Сро (40) (з2) -8

Нотарiальнi послуги (2) (7) +5

Атестацiя фахiвuiв (32) -з2

Використання ПЗ та сертифiкаuiя ЕЩП (5) (4) -l

I rrформачi йно-консультачi йнi послуги (1 419) (498) -92\

Iнформачiйно-технiчнi послуги (489) -489

Перiодичнi видання (з) (6) fJ

Всього алмiнiстратIlвних витрат (J 079) (2 300) -,7,79

з4

6/



6.1.3. IHrпi операчiйнi доходи, iHшli ви,грати

Iншi операчiiiнi доходи За 2020 piK За 20l9 piK Зпriнrt (+,-1

,Щохоли вiл реалiзачiТ iноземноi в.utюти

.Щохопи вiл операчiйноТ оренди активiв

Дохiд вiд змiни справед.ltивоТ BapTocTi

i нвестиrriйноТ HepyxoMocTi
Iншi операuiйнi доходи 127 26 + 101

Вiдшкодування ранiше списаних активiв

.Щоходи вiл субсилii

Всього l27 26 +101

lншi операчiйнi витрати За 2020 piK За 20l9 piK Змiнlr (+,-)

Благодiйнiсть

Збитки вiл реа;riзашii запасiв

Представницькi витрати

Штрафи, пенi

Витрати вiд зменшеншI корисностi дебiторськоТ

забоогованостi
lншi операчiйнi витрати (334) (40) -294

Збитки вiд курсових рiзниuь

Зменшення корисностi необоротнло< aKTrBiB

Списання необоротних активiв

Збитки вiд зменшення корисностl запасlв

Витрати на дослiдження

5биr*и вiд реалiзачiТ необоротних активiв

Всьогtl (334) (40) -294

За 20119 piK <Iншi операцiйцi доходи> в cyмi 26

зменшення резерву пiд збитки в момент погашення
скJIадУ (IншиХ операцiйНих витраТ) в 2019 poui в

35

тис. грн.. виникли за рахунок
дебiторськоi заборгованостi. До
cyмi 37 тис. грн. виникли вiд

/2



нарахування резерву сумнiвних боргiв на поточну дебiторську заборгованiсть Та

вкJIючених витрат по обслуговувiшню прогрil]\лного забезпечення та в cyMi 3 тис. гРН..

дналогiчно, за звiтний2020 piK в складi cTaTTi кIншi операчiйнi доходи> в cyMi |27 тис.
грн. виникли за рахунок зменшення резерву пiд збитки в момент погашення поточноi

дЪбirор.u*оi заборгОваностi. <Iншi операчiйнi витрати) в cpli 334 тис. грн. виникJIи вiд

нарахування резерву сумнiвних боргiв на потоtшу дебiторську заборгованiсть за

ЩоговораМи безвiдсОтковоi фiнансовоi допомоги зi строком погашення до 12 мiсяцiв в

розмiрi-100 тис. грн., за,Щоговорами продажу векселiв мiж Тов <Альтера Фiншtс> JФ Бв-
iвзtzо вiд 2З грудня 2020 року та J\ЪБВ-З65/20 вiд 24 грудня 2020 року в cyMri 1 тис. грн., €t

також за,Щоговором про управлiння активами Np1r2l04l2012-1 вiд 12 квiтня 2012 року мiж

Товариством та знвпIФ ,,Буковrпа> в розмiрi 56 тис. грн., .ЩоговороМ про управлiння
u*rr"uщ Ns27l05-2020 вiд 27 травня 2020 року мiж ТовариствоМ та ПАТ (ЗНВКIФ

кIнтегрум Венчурс> в cyMi 117 тис. грн. та ,Щоговором про уtrравлiння активами Jt12/09-

ZOtq вiд 12 вереiня 2019 рокУ мiж Товариством та АТ (ЗнВКIФ кНЕРА> в супti 54 тис.

грн., про це йдеться в п. 6.6. цих Примiток. Також, до скJIаду витрат увiйшли витрати по

обслуговуванню програIuного забезпечення в cyMi б тис. грн..

б.1.4. Витрати на збут

За 2019 piK кIншi витрати> в суrллi 50 тис. грн. виникJIи за pi}xyнoK знецiнення цiнних

паперiв, npo ч. в п.lr. 5,4. роздiлу 5 чих Примiток. <Iншi фiнансовi витрати) в clMi 16 тис

виникJIи при первинному вiдображеннi дисконту, який виник в результатi того, що

середньозважена ставка дисконтування на момент продовження ,щоговору продажу

За 2020 piK За 20l9 piK Змiни (+,-1

Витрати на персонап

Маркетинг та реклама (41 ) +4l

lншi

Всього витрат на збут 0 (41) +4l

6.1.5. Фiнансовi лоходи та витрати

За 2020 piK За 20l9 piK ЗrvriHlt (+,-)

Гlроuентнi lIоходи

Прошентний дохiд за борговими цiнними паперами

Iншi фiнансовi доходи 12 15

4

-3

Iншi доходи

Всього фiнаrrсовi дохолIl 12 15 -3

IIpoueH,THi витрати

Банкiвськi кредити та оверлрафти

Фiнансовi витрати (8) ( 16) +8

Iншi витрати 0 (50) +50

Всього фiнансовi BrtTpaTrr 8 (66) +58
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ЦiННих паперiв JфБВ-11r8l17 вiд 12 червня 2017 року була lЗ,9О/о. кIншi фiнансовi доходи)
в clMi 15 тис. грн.. виникли за рах}цок Еlмортизацii дисконту, згiдно вищевказаного
,Щоговору продажу цiнних паперiв МБВ-1l8l1'| вiд 12 червня 2017 року. кIншi фiнансовi
Витрати) в cyMi 16 тис виникли при первинному вiдображеннi дисконту, який виник в
результатi того, що ставка дисконтування на момент продовження ,Щоговору продажу
цiнних паперiв ]фБВ-1 l8ll7 вiд 12 червня 2017 року була 6,IYо.

В звiтному 2020 роцi кIншi фiнансовi витрi}ти)) в cyMi 8 тис виникJIи при первинному
вiдображеннi дисконту, який виник в результатi того, що ставка дисконтування на момент
продовження,Щоговору продажу цiнних паперiв JфБВ-11'8lТ7 вiд 12 червня 2017 року була
6,|ОА. <Iншi фiнансовi доходи) в cyMi |2 тис. грн.. виникJIи за рахунок а:иортизацii

дисконту, згiдно вищевкitзilного Договору продажу цiнних паперiв J,,lЬБВ-ll8ll7 вiд 12
червня 2017 року.

б.2. Податок на прибуток

Товариством, в порядку передбаченому пiдпунктом 134.1.1 ПКУ, було прийнято
рiшення про незастосування коригувань фiнансового результату з метою оподаткування.

OcHoBHi компоненти витрат з податку на прибуток за звiтний перiод:

За 2020 piK За 20l9 piK Змiни (+,-)

Прибуток/збиток до оподаткування 206 l46 +60

Всього прибут оrdзбиток до оподаткування 206 l46 +60

Податкова ставка (l8%)

податок за встановленою податковою ставкою (з 7) (26) 1l

На кiнець перiолу lб9 l20 +:l9

б.3. Збитки вiд непоточних аrсгивiв, утримуванi для продажу.

Станом на 31 грудня 2020 року Товариство не мае непоточних активiв, утримуваних
для продажу.

б.9. Нематерiальнi активи

Нижче нчшодяться данi в розрiзi нематерiальних активiв, якi використовувtIло Товариство
в господарськiй дiяльностi протягом звiтного 2020 року та ix балансова BapTicTb:

Лiцензiя на дiяльнiсть з уflрzlвлiння zlктивами Ns 740, видана НКЦПФР - |2 лилня2Olб
року, строк дii лiцензii з 19 серпня 2016 року необмежений - 2 тис. грн.,

Програ.тrлний продlкт "lС:Пiдприемство 8 Бухга_llтерiя для УкраiЪи" - 7 тис. грн.
Товариство станом на 31 грудня 2020 року не мае зобов'язань з придбання лiцензii, та

програNIного забезпечення, витрат на розробку та модернiзацiю.
Амортизацiйнi вiлрахування були вiдображенi в складi <Собiвартiсть реалiзацii>, rп.6.'1.2

п.6.1 розлiлу б чих Примiток.

б.10. OcHoBHi засоби.

Ба-пансова BapTicTb основних засобiв в розрiзi груп на звiтну дату З 1 грулня 2020 року:
Маllrини та обладнання-2 тис. грн.,
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Частка
о/
/1,

1}а 2020 р, За 20l9 р.

Iнвестицiйнi сертифiкати
тов "куА "Комплексний фiнансовий cepBic" в

iHTepecax ЗНВПlФ "Фонд сприяння розвитку
будiвництва"

0 | 926 l926

Всr,ого l 926 l926

Дмортизачiйнi вiдрахувшrня були вiдображенi в складi кСобiвартiсть реалiзацii),
п.п.6.1.2. п.6.1. роздiлу б цих Примiток.

6.11. Iнвестицiiъ досryпнi для продажу

Iнформаrцiя наведена в п.5.4 роздiлу 5 цих Примiток,

6.12. lrlвестицii до погашення в складi фiнансових iнвестицiЙ ДОСТУПНИХ ДО ПРОДаЖУ

на 31 грудня 2020 року.

Iнформаuiя наведена в п.5.3 роздiлу 5 цих Примiток,

б.13. Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть

щебiторська заборгованiсть з фiксованими або обумовленими платежчlN,Iи, Що не

котир}.ються на активному ринкУ, класифiкуються як кдебiторська заборгованiсть за

виданими авансами) та (iнша поточна дебiторська заборгованiсть> i облiков}тоться за

справедливою вартiстю за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення ,га суплнiвноi

заборгованостi.
Станом на 31 цудня 2020 року Товариство

дебiторськоi заборгованостi.
Ба-гriнсова BapTicTb дебiторськоi заборгованостi

не маJIо простроченоi та знецiненоi

приблизно дорiвнюе ii справелливоТ

BapTocTi.
При визначеннi погашеннЯ дебiторсьКоi заборгОваностi ТоваристВо враховус буль-якi

змiни кредитоспроможностi дебiтора_за перiод з дати виникнення заборгованостi та до

звiтноi дати.
,Щебiторська заборгованiсть за станом на 31 грудня 2020 та 2019 poKiB представлен1

таким чином:

N
п/l

Вид/тltп/
рiзновlr/
паl"t}|еш},-
ваllня ЦП

Форлtа
iснl,вання l[[I

Форýtа
BIi п},ск}

цIl

IIairпreltyBalttlя l,а код ]а
('](РПОУ особrt, rцо

вида"rа ll[l

Серiя,га
по}lер

вексеJя

;Ц,ата вилачi
векссля

Даr,а
погашеtlltя

векселя

Сума
векселя|

грн.

BapTicTb
продд?+i},
BeKcejlrl,

t,Dll.

l Вексель
простий

доку]\{еIrтарliа ордерна ТоВ (ПРо-кАПIТАЛ)
(кол СДРПоУ 379з0648)

АА 2зз280l 08.1 1,20l lp. 08.1 l ,202l р 20 000,00 20 000,00

2 Вексель
гtростий

ДОК}'l{еНТаРНа ордерна JoB кпро_кАпIтАл)
(код еДРПОУ 37930648)

лд2зз2802 08.1 1.201 lp 08.1 l ,2021р 20 000,00 20 000,00

з Вексель
поосгий

документарна ордерна ТОВ (ПРо-кАПI'l'АЛ)
(кол СДРПОУ 379ЗOб4tt)

АА 2332803 08.1 1.20l 1р. 08.11,202lp, 20 000,00 20 000,00

,+ Вексель
простий

документарна орлсрна JoB кпро_кдпIтАл>
(код СДРПОУ З79З0648)

лА 2332804 08.1 1.20l lp. 08.1 l,2021р. 20 000,00 20 000.00

5 Вексель
ппоmий

документарна ордерна ТоВ кПРо-КАПIТАЛ>
(кол еДРПОУ 37930648)

АА 2з32805 08.1 1.201 1 p. 08.1 1,2021р. 20 000.00 20 000,00

l]съ,o1,o 5 (п'яr,ь) просr,rll BeKce"liB

За 2020 piK За 2019 piK Змiни (+,-1

Торгiвельна дебiторська заборгованiсть бl9 з24 +295

Аванси виданi 6 4 +2
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Розрахунки з бюджетом

Щебiторська заборгованiсть за розрахунками iз

внутрiшнiх розрахункiв

lнша лебiторська заборгованiсть |з 462 lз 404 +58

Резерв пiд зменшення корисностi

дебiторськоТ заборгованостi

(270) (63) -20,7

Чиста BapTicTb торговельll<ri

лебiгорськоi заборгованостi

lз 817 lз бб9 +148

.ц,о складу торгiвельноi лебiторськот заборгованостi входить поточна заборгованiсть

мiж Товариством та iнвестицiйними фонлами спiльного iнвестування за,щоговорами про

управлiння активами- 
.Що складУ aBaHciB виданих на 31 грудня 2020 роху в cyмi б тис, грн" входять aBaнcoBl

платежi за перiоличнi видання, сертифiкацiю Ецп для подачi звiтностi до державних

установ, що вИЕосяться до витрат Товариства за пропорчiЙним методом протягом всього

строку сплати.
Iнша дебiторська заборгованiсть склада€ться з короткостроковоi дебiторськоi

заборгованостi за ,Щоговором продажу векселiв простих NsБВ-3]1611,9 вiд24 грудня 2019

ро*у " cyyi 10 ZbO т"с. .р".. До.овори надання безвiдсотковоТ фiнансовоi допомоги

строком менше одного року на суму 1 0з7 т"с. грн.. Пролонго_вана дебiторська

.ubop.ouurricTb по .Щоговору продажу цiнних паперiв N9БВ-11r8l1,7 вiд t2 червня 2017року

в cyMi 1з1 тис. .р".. Tu д"бirор""па заборгованiстi по,Щоговору переведення боргу N9ПВ-

zlizt,t tz вiд27 |рудня 2017 року в cyMi 1990 тис, грн.. зi строком погашення до вимоги,

.Щебiторськu,uбор.оuанiсiь Товариства не мас забезпечення. Прострочена дебiторська

.udор.оuйiсть вiдсутня. Товариство проводить аналiз та оцiнку рiвня кредитного ризику з

використанням iндивiдуtlльного пiдходу,
товариство надае узгодження залишку резерву пiд збитки на початок звlтного перlоду

оо ,-й*у на кiнеЦi звiтного перiоду 
" розрi.i класiв фiнансових iHcTpyMeHTiB у формi

таблицi. Змiни щодо очiкуваних кредитних збиткiв:

ьр
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Прllчlllllt зtлtillНа 01 сiчня
2020 року

На 3l грулня
2020 року

Товариство нада€ узгодження ]алишку
резерву пiд зблtткrt на початок звiтного
перiолу до залIlшку на кiнець звiтноrо
перiолу в розрiзi класiв фirlансових
iHcTpyMeHTiB у формi таблицi. Змiни rцодо

очiкуваних кредrtтнltх збlrткiв: резерв пiд

збlr,гкlI що оцiнюс,гься в cyMi, яка
Кредитний ризик
майже вiлсутнiй

12-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам,
В т,ч.: за депозитами;
За дебiторською заборгованiстю
очiкуваним кредитним збиткам протягом

строку лiТ за:
(D фiнансовими iнструментами, за якими

кредитний ризик зазнав значного зростаннJI з

моменту первiсного визнання, а-пе якi не е

кредитно-знецiненими фiнансовими активами
В т.ч.: за депозитами;
За лебiторськсrю заборгованiстю (позики

(ii) фiнансовими активами, що е кредитно-

знецiненими на звiтну дату (але не €

придбаними або створеними кредитно-
знецiненими активами)
В т.ч.: за депозитами;
Зсr деб iторською заборговаl]9]цД9:]1дц

Гiiil торговельною дебiторською
заборгованiстю, договiрними активами або

дебiторською заборгованiстю за орендою, дJlя

яких резерв пiд збитки оцiнюеться вiдповiдно

ло параграфа 5.5.15 ЩqЭ9
бiнансовrх активiв, що е придбаними або

створеними кредитно-знецlненими
нансовими активами

КредитниЙ ризиК Товариством визначений як дуже низькиЙ, п,п,7,1,2, rт,7,1, роздiл 7

цих Примiток. .щебiторська заборгованiсть Товариства не мас забезпечення. Прострочена

^"uДУ;"JХr:iЖffiЪ"r;Ё?ff загаJIьна сума резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки

скJIZ}ла 260 тис. грн. якi були вiднЁсенi до скJIаду (Iнших операцiЙних витрат)) за MiHycoM

суми резерву на початок звiтного перiоду, яка становила бз тис. грн.

6.14. Грошовi кошти

Iнформацiя про пoTotIHi рчlхунки Товариства в п.5.6 роздiлу 5 цих Примiток.

б.15. Власний капiтал

Станом на з1 грудня 2020 року зареестрований та сплачений капiтаJI складав 15 000

тис. грн. Станом 
"uъr 

грудня iоtя ро*у зареестрований та сплачений капiтал складас з 15

000 тис. грн..
В I кварталi2020 року було створено резервний

РокУ, в розмiрi 5Уо чистого прибугку, а caN,Ie б тис,
капiтirл за результатами дiяльностi 20l9
грн. згiдно Протоколу Загальних зборiв

40

За 2020 piK За 20l9 piK Зпriнп (+,-1

Каса та рахунки в банках, в грн. зl 0 +3l

Каса та рахунки в банках, в долл. СШIА

Банкiвськi депозити, в долл. CII_IA

Всього зl 0 +3l
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учасникiв ]ф 02103/2020-1 вiд 02 березня 2020 року. Що було вiдображено у власному
капiталi Товариства.

Задаrrими Балансу власний капiтатl Товариства станом на З1 грудня 2020 року склав 15

684 тис. грн. А саме, заре€стрований статутний капiта_тl l5 000 тис. грн., резервний капiтал в

розмiрi 47 тис. грн., нерозподiлений прибугок в розмiрi б37 тис. грн.
Таким чином, структура власного капiталу на звiтну дату 31 грулня 2020 роКУ В

порiвняннi з 3 l грулня 20 1 9 року в таблицi нижче:

б.16. Поточна та iнша кредиторська заборгованiсть

Iншi потОчнi зобоВ'язаннЯ за станом на 31 грудня 2020 та 3I грудня 2019 poKiB

представленi таким чином:

На звiтну дату 31 грудня 2020 року кПоточна кредиторська заборгованiсть>

tlредставля€ витрати за .Щоговором оренди офiсноi технiки та меблiв Jftl5/03/12-2 ВiД 15

бЬрезня 2012 року в cyMi 152 тис. грн., ,.Щоговором суборенди офiсного примiщення

Nb804/20 вtд 2] квiтня 2020 року в суrui б тис. грн. та ,Щоговором про обслуговування

рахунку у чiнних rlаперах },lь5000001-д вiл 10 грудня 2013 року в cyMi 1 тис. грн..- 
Станом на 31 грудня 2020 року Товариство не мае простроченоi та cyMHiBHoi iншоТ

кредиторськот заборгованостi. Бшlансова BapTicTb iншоi кредиторськоi заборгованостi

дорiвнюс ii справедливоi BapTocTi.
при визначеннi погашення iншот кредиторськоi заборгованостi Компанiя на кожну

звiтну дату проводить аналiз сум кредиторськоi заборгованостi з вираховуванням TepMiHiB

iT облiку на балансi, та TepMiHiB позовноi давностi за перiод з дати виникнення

заборгованостi та до звiтноТ дати.

Найменчвання cTaTTi На 3l грулня2020
DoKv

На 3l грулня 20l9
року

Змiни (+,-1

Статутний капiтал 15 000 l5 000 0

Резервний капiтал 47 4l +6

Нерозподiлений прибуток (непокритий
збиток)

бз,7 474 +16з

зплiна облiковот полiтики

всього власнrtй капiтал l5 684 15 5l5 +lб9

На 3l грулllя2020
рокY

На 31 грулня 20l9
рокY

Зпliни (+,-)

1-орговельна кредиторська заборгованiсть 159 l40 +19

Розрахунки з бюджетом з8 зl +]

Олержанi аванси

Заробiтна плата та соцiальнi внески ll 2з -|2

Iншi поточнi зобов'язання

Всьогtl кред[rторська заборгован icTb 208 194 +l4
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7 .Розкриття iншоi iнформашii

7.1 YMoBHi зобов'язання.

7.1.1. Оподаткування

Внаслiдок наявностi в украiнському податковому законодавствi положень, якi

дозволяють бiльш нiж один BapiaHT тл}мачення, а також через практику, що склалася в
нестабiльному економiчному середовищi, за якоi податковi органи довiльно тлумачать
аспекти економiчноi дiяльностi, у разi, якщо податковi ограни пiддадуть cyMHiBy певне
тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва економiчноi дiяльностi Товариства,
ймовiрно, що Товариство змушене буле сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. Така
невизначенiсть може вплинути на BapTicTb фiнансових iHcTpyшleHTiB, втрати та резерви пiд
знецiнення, а також на ринковий piBeHb цiн на угоди. На дуику керiвництва Товариство
сплатило yci податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки.
Податковi звiти можуть переглядатися вiдповiдними податковими органами протягом
трьох poKiB.

7,1.2. Ступiнь повернення дебiторськоi заборгованостi та iнших фiнансових активiв

Внаслiдок ситуацiТ, яка склаJIась в економiцi Украiни, а також як результат економiчноi
нестабiльностi, що скJIаJIась на дату балансу, icHye ймовiрнiсть того, що активи не

зможуть бути реалiзованi за iхньою балансовою вартiстю в ходi звичайноi дiяльностi
Товариства.

Ступiнь повернення цих активiв у значнiй Mipi залежить вiд ефективностi заходiв, якi
знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступiнь повернення дебiторськоi
заборгованостi Товариству визнача€ться на пiдставi обставин та iнформацii, якi наявнi на

лату балансу.
На думку керiвництва Товариства, виходячи з нilявних обставин та iнформацii,

кредитний ризик для фiнансових активiв Товариством визначений як дуже низький.
Враховуючи той факт, що поточна дебiторська заборгованiсть буде погашена у грулнi
2020 року, очiкуваний кредитний збиток Товариством визнаний при оцiнцi цього

фiнансового активу становить (0,01 )) вiдсоток.

7.2 Розкритгя iнформацii про пов'язанi сторони

.Що пов'язаних cTopiH або операцiй з пов'язаними сторонами наJIежать:

пiдприемства, якi прямо або опосередковано контролюють або перебувають пiд
контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем piвoм з Товариством;

асоцiйованi компанii;
спiльнi пiдприсмства, у яких Товариство € контролюючим r{асником;
члени провiдного управлiнського персоналу Товариства;
близькi роличi особи, зазначеноi вище; компанii, що контролюють Товариства, або

здiйснюють суттевий вплив, або мають сугтевий вiдсоток голосiв у Товариствi;
програми виплат по закiнченнi труловоi дiяльностi працiвникiв Товариства або будь-якого
iншого суб'екта господарювання, який е пов'язаною стороною Товариства.

Згiдно з МСБО 24 зв'язанасторона - фiзична особа або суб'скт господарювання, зв'язанi
з суб'ектом господарювання, що складае свою фiнансову звiтнiсть:

а) фiзична особа або близький родич такоi особи е зв'язаною стороною iз суб'сктом
господарювання, що звiтуе, якщо така особа:

контролюе суб'скт господарювання, що звiryс, або здiйснюе спiльний контролЬ наД

ним;
мае суттсвий вплив на суб'ект господарювання, що звiтуе;
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€ членом провiдного управлiнського rrерсонirлу суб'екта господарювання, що звiтуе, або
материнського пiдприсмства суб'екта господарювання, що звiтуе.

б) суб'ект господарювання е зв'язаним iз суб'ектом господарювання, що звiтус, якщо
виконуеться будь-яка з таких умов:

суб'скт господарювання та суб'ект господарювання, що звiтуе, с членами однiсi групи (а

це означае, що кожне материнське пiдприсмство, дочiрне пiдприемство або дочiрнс
пiдприсмство пiд спiльЕим коIIтролем е зв'язанi одне з одним);

один суб'скт госrrодарювання е асоцiйованим пiдприемством або спiльнИМ

пiдприемством iншого суб'екта господарювання (або асоцiйованого пiдприемства Чи

спiльного пiдприсмства члена групи, до якоi наJIежить iнший суб'ект господарювання);

обидва суб'скти господарювання е спiльними пiдrrрисмствами однiсi TpeTboi сторони,
один суб'ект господарювання е спiльним пiдприемством третього сУб'СКТа

господарювання, а iнший суб'ект господарювання с асоцiйованим пiдприсмством цього
третього суб'екта господарювання ;

суб'ект господарювання е прогрtlмою виплат по закlнченн1 трудовоl дlяльност1
працiвникiв або суб'екта господарювання, що звiтуе, або будь-якого суб'екта

господарЮвання, який е зв'язаниМ iз суб'сктОм господарювання, що звiтуе. Якщо суб'скт
господарювання, що звiтуе, cEl^,I е такою прогрilп,Iою виплат, то працедавцi-спонсори також
с зв'язаними iз суб'ектом господарювання, що звiтуе;

суб'ект господарювання перебувас пiд контролем або спiльним контролем особи,

визначеЕоi в пунктi а); особа, визначена в пунктi а) i), мас значний вплив на суб'ект

господарювання або с tшеном провiдного управлiнського персонZlлу суб'екта

господарювання (або материнського пiдприемства суб'скта господарювання).
операчiя зi зв'язаною стороною - передача pecypciB, послуг або зобов'язань мiж

суб'ектоМ господарЮвання, що звiтуе, та зв'язаною стороною, нез€uIежно вiд того, чи

призначаеться цiна.
Близькi роличi фiзичноi особи - члени родини, якi, за очiкуванням, можуть впливати на

таку особу або перебувати пiд iT впливом при здiйсненнi операuiй iз суб'ектом
господарювання та охоплюють:

а) дiтей, чоловiка/дружину чи шлюбного партнера такоi фiзичноi особи;

б) дiтей чоловiка/дружини чи шлюбного партнера такоi фiзичноi особи;

в) угриманцiв такоi фiзичноТ особи або чоловiка/дружини чи шлюбного партнера такоi

фiзичноi особи.
Протягом звiтного 2020 року у Товариства виЕикаJIи операцii з пов'язаними сторонами,

зокрема оплати працi провiдному управлiнському персонt}лу Товариства.

До провiдного управлiнського персоналу, згiдно Статуту Товариства, вiдноситься

директор Товариства та його заступник.
Заробiтна плата директора Товариства за звiтний 2020 piK нарахована у cyMi 82 тис.

грн. i виплачена вчасно. За 2019 piK - нарахована у cyMi 8l тис. грн. та виплачена вчасно.
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Повне i l 
'найменування i i

й;й;;,i-;;й - i 
-.-- .,..л _, l'о.,тифiкаrriйни' i Жж,#"1{нr

i i ,, учасникаТовариства, .uбО .. i ;;;;Б;" Ы l''"r-r';;;;;;;;;'- ;

'гочпч , ) u" прiзвиЩе, iм'я, , спiльно*) l ;;;Ь;;;й , i"6оi""чlrl.Ърi" i 
'| '' lз/п ; по oaтbкoBl , ; ,,л..^л лк.;_л_лт Uлriдп пя.плптя :

l l iл9 U)Juбz, видации i

',ffiH"9'J"?a ;одrоосiб"о i 286690916,7 i4:rчФй ру гу i о,,

; 1 i МВС Украiни в м, i

номер облiковоi : номер паспорта,

i ,:j_тл:lл11 i l полаткiв* (за : наЙменування(акшiон111_ i ] 
';"'йrЫ- i ЙЫ,*оИо.о

i посадовоТособи i 1i Товариства ' i

г*-l ,-г- - -]- --- i-.--;- -l

-***-*^- |

: l i Киевi l9.01.1996p. 
;

-г
l*-*г
l
l

01lзз, м. КиiЪ,
провулок

Лабораторний,
бул.l, секчii 3 та 4

**г
,

Б

..,...,,,..,.,,,.,,,,.,,,.. :

Власники - 
i

юридичнi особи l

<Група компанiй
<Про-Капiта.ll>

i
]

l

l

i 99,9
l
l

Усього: i

37930648

l0t)
^ -- iпоБрй;цi; гlй ;;й;й; й."й, осооiй" uо"одi"п" 

"uCrnob у 'й"""пu'

У р*, "*BHocTi 
спiльного володiння зазначасться iнформацiя про осiб, спiльно з якими €

володiння часткою у зЕUtвника, iз зазначенням пiдстав, чому участь вважасться спiльною,

та шляхiв if придбання. Зазначаються повне найменування, мiсцезнаходження,

iдентифiкацiйний код щодо кожноi юридичнот особи - спiввласника. Зазначаються

прiзвище, iм'я та по батьковi, паспортнi данi (номер, серiя (за наявностi), ким i коли

виданий), реестрачiйний номер облiковоi картки платЕика податкiв (у разi наявностi)

щодо кожноi фiзичноi особи - спiввласника.
** Для фiзичних осiб, якi через своi релiгiйнi переконаIIня вiдмовилися вiд прийняття

реестрачiйного номера облiковоi картки платника податкiв, офiцiйно повiдомили про це

"iдпо"iд""й 
контролюючий орган та мають вiдмiтку в паспортiо зазначаються серiя (за

наявностi) та номер паспорта.
*** Заповнюеться, якщо у власника заJIвника е опосередкована частка (опосередковане

володiннЯ у будь-якому розмiрi) у заявнику, та становить пiдсумок iнформаuii, зазначеноi

в колонцi 7, та опосередкованоi частки.
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1,2.2.Iнфорпlачiя про набуття права голосу
l oi;й, ;-; i oiooi, 

"-u 

-.

; , передzrла право набула право
Набуте
право

i голосу
, (вiдсотки
jстатутного

, капiталу)

Спосiб
передавання права

голосу

Загальний розмiр вIIливу на
заявника *

| 
особи; прiзвище, l особи; прiзвище,

i iм'я, по батьковi, l iм'я, по батьковi,
i лл-2- /лл | лл-2- /лл

N з/п , серiя (за , серiя (за
, наявностi) та , наявностi) та.;
номер паспорта, номер паспорта,

реестрацiйний l реестрацiйний
номер облiковоi номер облiковоТ
кар,гки платника картки платника
податкiв (у разi i податкiв (у разi
наявностi) щодо ' наявностi) щодо
кожноI фiзичноI кожноТ фiзичноТ

особи) особи)

l
г*--
l

j"_*

i--г
-г
-l

---;**-
3

* Заповнюеться, якщо у особи, яка набула права голосу у заявнику, с пряма та/або
опосередкована частка ( у буль-якому розмiрi) у зtulвнику, та становить пiдсумок
iнформацii, зазначеноi в колонцi 4, та прямоi/опосередкованоi частки.

7.2.3. Iнформаuiя про пов'язаних осiб власникiв Товариства - фiзичних осiб

iм'я, по 
i

батьковi i

iш
lз/
in

l

фiзичноТ lРеестрачiйн
особи- ; ийномер

i власника : облiковот]-
i l овариства картки
!|

iTa iT прямих : платника
j роличiв, : податкiв *

Символ
юридшr

ноТ

особи,
щодо
якоТ
icHye

пов'яза
HicTb**

Iлентифiкачiй
ний код

юридичноТ
особи, щодо

якоI icHye
пов'язанiсть

*эййй*

мiсцезнаходж
ення

юридичноТ
особи, щодо

якоТ icHye
пов'язанiсть

Частка в

статутно
му

капiталi
пов'язан
оТ особи,

%

Найменування
юриличноТ особи,
щодо якоТ icHye

пов'язанiсть

Посада
в

пов'яза
нiй

особi

] iншлтх

] пов'язаних
: OCIO

]]j45 l

]МиколаiЪна'

бiльше
частинами в l

Товариство з
обмеженою

вiдповiдальнiстю
<Компанiя з

управлiння
активами кпро

КАПIТАЛ ЕССЕТ
МЕНЕДДМЕНТ))

i

i

i 011З3, м.Киiв,
! провулок

!Лабораторний,
] буп.1, секцiТ3

та4
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,

? олаТвни не

-i п;;;;;;*
]

особи
;i Мелвiль
iолени.Мик

l

i
1

]

l
i
i

I

I

l
l
l

i
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|, -- - -- -- ----- --:
iтовариствах 

i

] ,танее , '

] 
керiвникам i ,

l ивтакшх i I

lтовариствах i :

;; 
Для фЁ;fiйЪiiб, "nl ".р., 

cBoipЫiiiИHi перекоrirй"iд"оЪйпй"-"й;р;Й;-;
реестрацiйного номера облiковоi картки платника податкiв, офiцiйно повiдомили про це
вiдповiдний орган державноi податковоi служби та мають вiдмiтку в паспортi,
зазначаються серiя та номер паспорта.

**т-торговцiцiннимипаперами,р-незаJIежнiреестратори,к-компанiiзуправлiння
активамиiнститучiйнихiнвесторiв,д-депозитарiТ,з-зберiгачi,о-органiзаториторгiвлi,
н - незалежнi оцiнювачi майнd, 4 - аудитори, i - iнше господарське товариство (якщО

частка особи чи групи пов'язаних з нею осiб у ньому перевищус |0 % таlабо особа с
керiвником цього товариства).

1.2.4.Iнформачiя про юридичних осiб, у яких власники Товариства - юридичнi особи

lдентифi-
кацlинии

код -li

l"
г,"

!

i
i

i

l

, Символ
IдентифiкацiйниЙ ; юридлтчноТ

кодюридичноТ i особи, щодо
особи власникiв l якоi icHye

lпов'язанiсть*

з7930б48 i к

]

iмiсцезнаходженнrlПовна найменчвання ,'"::_::::.,.:;л::::"", юрилlтчноТ особи,
юридичноl

особи, щодо
якоl lcHye

з764l656

3 79з0655

юридлтчноi особи,
щодо якоI icHye

пов'язанiсть

щодо якоТ icHye
пов'язанiсть

Частка в

статутному
капiталi, 7о

i ; |пов'язанiстьt i

г_l*_ 
*r*_*-l-r****r-г--l- * .- з-**-*Г---_* в-

:Товариство з
'обмеженою 

i

l.iвiдповiдальнiстю i 0l l3З. м. КиiЪ,
,

1<Компанй з i провулок

|управлiння активами 1 Лабораторний,
iкПРО КАПIТАЛ ;бул.l, секцiТ 3 та 4

}ЕссЕт i

]мЕнЕдкмЕнт) ]

iТоваРиство 
з ; 0l lзз, м. киiв.

iоомеженою i _л__,_л._

,7

9iБi,,.ii)"

gg,8P^
*-;]iý]b64ý

l

I

'j ]

l

г
I
i
l

l
l
i

актива},lиiнститушiйнихiнвесторiв,д-депозитарii,з-зберiгачi,о-органiзаториторгiвлi,
н - незалежнi оцiнювачi майн?, 4 - аудитори, i - iнше господарське товаристВо (яКЩО

частка особи в ньому перевищуе 10 %).

iii1IHBEсTMEHT)i il_."....-"л_,.,--."--,'..____-*.*;*- .__:*--**.
* т - торговцi цiнними папера]\,rи, р - незалежнi реестратори, к - компанiТ з УправлiННЯ

jобмеженою ]вул.
l

!вiдповiдапьнiстю ,Предславинська,
!,

i(ПРО КАПIТАЛ i1l-A
]

i(ПРО КАПIТАЛ :._._*i"::._.,'"';:j 
"iл-r".rл-r-rо,. Оуд. l, СеКЦtl J та 4
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i . : юрид}rчноТ i(опноосi .i ; , , Т- -.-' l)-----:-- наЙме}rуванн
i : осоои аоо l оно аоо : ..

7.2,5. Iнформачiя про осiб, якi володiють бiльш нiж 10 "/, статутного капiталу
к)ридичних осiб - власникiв Товариства

i-.-l-* -- ii;iй;Фйй; глй- l---
ий код 1 участi iМiсцезнаход*е"* i

i юридичноiособи ,

аоо паспортнl дан1 ,

, фiзичноТособи- i
iучасника власника i
j...l
i компанllз ; ,.
. чпоавлiння |: 'л_'___л..__ :статутному
! актИВамИi -"."'.--' "' ;капiталi, 7о
, (серlя l номер ,

: ПаСПОРТа, ДаТа 
i

видачi та 
'l найменування 
.i органу, що иого 
1i видав) 
i

:Паспорт серiя ТТ i

lNs 2578'72,:
iвиданий ]

iсолом'янським i

\7
--*,-*-,-*--,--..--- i

60оh i

I

l

, Частка

iопосередкованого
i володlннrl
i акцlями
j (частками) у
l статутному
jкапlталl зzUIвника,

i%
l

i

I

i

i

8

j'r,9;

з9,96

власника iф'rт::1.:.:.:u": i у;;;;;-"
власника

компанll 3i компанu з
управлi ння

уI1равлlння

, - учасника

liili
П*Г , r' , -Г 4-Г
j :jiSзбaB i 

'iii6ii,4 
lоднЬосiо lопiи""*

l i 535 iro ,дмитроii 'l,Михайловичl'ii]ili;iil.i;
i i]?930a4s i i,Blisls ]олноосiб :Полiщук

l АЗ4 l"o iВолодимир
i i i ,Вiкторовичliili

рв гудмс
:Украiни в м. Киевi i

il8,12.20l4p. i

iп;;;Ё-;;р; ён ]- 
'*40r;

;N9 3l 1908, :

:ВИДаНИЙ l

:Радянським РУ ГУ i

lМВС УкраТни у м. i

,Кисвi, 
.

l25.10.1996p i

'-fi; фi;й;i ociO, 
"Ki 

черёi cBbi релiгiЙнi перё*о"ir"" uiдЙо""пrся вiд прийнятгя

ресстрачiйного номера облiковоi картки платника податкiв, офiцiйно повiдомили про це
вiдповiдний орган державноi податковоi служби та мають вiдмiтку в паспортi,
зазначаються серiя та номер паспорта.
*'& Iнформачiя про спiльне з iншими особами пряме володiння iстотною уIастю у
власника зiUIвника:

За наявностi спiльного володiння зазначасться iнформачiя про осiб, спiльно з якими с

пряме володiння iстотною }пIастю у власника заJIвника, iз зазначенням пiдстав, чому

участь вважаеться спiльною, та шляхiв iT придбання, Зазначаються повне найменування,
мiсцезнаходження, iдентифiкацiйний код щодо кожноi юридичноТ особи - спiввласника.
Зазначаються прiзвище, iм'я та по батьковi, паспортнi данi (номер, серiя (за наявностi),
ким i коли виданий), ресстрацiйний номер облiковоТ картки платника податкiв (за

наявностi) щодо кожноi фiзичноТ особи - спiввласника.
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7.2.6, Iнформачiя про осiбо якi опосередковаIIо володiюr,ь 10-пrа та бiльше "/о

статyтного капiталу юридичних осiб - BjIactltlкiB Товариства

N

l""

у участь в

юриличнiй
особi -

власнику
заявника * г-**ll l ) ; з i ц , 5 i б , '7 j 8

** i д* Ъi;;йй;;iб,-й-йй ;йi ffi i.iйfi ;фй;й;";ifi ;й;.." 
"И 

;ййй;
реестрацiйного номера облiковоi картки платника податкiв, офiцiйно повiдомили про це
вiдповiдний контролюючий орган та мають вiдмiтку в паспортi, зазначшоться серiя (за

наявностi) та номер паспорта.
** Iнформацiя про спiльне з iншими особами опосередковане володiння iстотною

участю у власника заявника:

7.2.'7,Iнформацiя про кiнцевих бенефiцiарних власникiв (контролерiв) Товариства

lподаткiв*i l ть i l 1 |

2345678

i номер
i облiковот
i КаРТКИ
: IIJIаТНИКа

i податкiв* -
:фlЗИЧНОl ОСООИ,

i яка мае
l опосередкован

*') l iм'я, по ; опосередковашу
батьковi участь в

фiзичноi lюридичнiй особi -
' особи, яка власнику заявника '

i мае , (серiя (за 
i

: опосередкова,i наявностi) i номер ;

i rту участь в , пасцорта, дата 
i

; юриплтчнiЙ j видачi та 
], особi - , найменування 
,

' власнику орга}tу, що, його 
,

l заявника i видав) i

i статутному
iКаПlТаЛ1 ЗаrIВНИКа,

|%
i
]
j

I

Г* [ прЁ,й";*Г*-р;й - ё;;;; Г 
* T;;ii 

**п"й* *[ -йi.й;Г йй;;-|-*с*;id**
i iм'я, по ! pu- : ЮРИДИЧНОТ { ифiка_ ;найменування J а i стаryтном здiйсненнЯ

i i батьковi j -uiйниiо"обr,черезl 
цiйни, юридичноТ ] ходжен:укапiталi,вирiшального

; i фiзичноI I r . якуiснуе } йкоЛ : особи,череЗ i ня ,ЮРИЛИЧНОТ' впливу

iш l особи- номе ;пов'язанiсть |юрилично яку icHye i юрилl,пноТ , особи,

lз/п| кiнцевого 1 р ; ** l т , пов,язанiсть ! особи, iчерезяку,
l |Оенефiчiарно; облiк: | особи t через i i:"y..'

i Д""то : з5

Володимир
Вiкторовлтч

не володiння
iмюtаиловичi i i вiдповiдапьнiсiлабораторн; i -59,94уоl i i l i тюкГрупа |ий,бул.l, l ,l l i l i_компанiй |секчiТ3та4i i

|, -: 
- ---

37930648 i Товариствоз } 0ll33,M. i 40 lОпосередкова
i обмеженою | КиТв, пров. i i не володiння
]вiдповiда.llьнiсlЛаОораiорн, , _ З9,96Уо
i тю кГрупа } ий, бу.ч.l, 

,

, компанiй i ceKuiT 3 та 4 ,
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iдБ"i"Ьi*ч й;йй"цiй i йо 
*i 

Поu"" -,йiй"i""*од*.йi Ч*i*u u * -* 
Чi.i*

цiйний код i ий код l участi , найменуванн i юридичноiособи ;стаryтному iопосерепко
юридичноТ i юридичноТ ](олноосi , я юриличноi :або паспортнi данi ,капiталi, О/о i володiн

^^лг-- l ллла-- лал 1 а-.л лал : лллк,, лкл , д:-,-,,,лт лллк- i i a-,,iorr

i

l

finйl.й i- ;;-;;; I v""*i. i"чй"у"чr1 . фпrо*rоiо.оо". ;стаryтному



* Для фiзичних осiб, якi через своI релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття

ресстрачiйного номера облiковоi картки платника податкiв, офiцiйно повiдомили про це
вiдповiдний контролюючий орган та мають вiдмiтку в паспортiо зазначаються серiя (за
наявностi) та номер паспорта.

*'fi Т _ торговцi цiнними паперами, Р - незшIежнi реестратори, К - компанii з

управлiння активами iнституцiйних iHBecTopiB, Д - депозитарii, З - зберiгачi, О *
органiзатОри торгiвЛi, н - незалежнi оцiнювачi майна, А - аулитори, I - iнше господарське

товариство.

7.2.8.Iнформачiя про юридичних осiб, в яких Товариство бере участь

i ,Iо."r"фiкачiйний i ,л::У,"_:,i., .'1":::лЧ:i,l1ХО .ruи"Б"u"", ,мi.ц"зruходженнJl i

i ш i *од*Ь"пuнiтз- ЮРИДИЧНОI ! -"|,:|_:a:}ll_, .р"дrчпоТ iюридичноТособи, i

'; 
;;;;;i;;; 

- 
, особи, цодо , особи, 

_щодо 
якоТ --'б-;;;" . ;";; якот icHyc 

'

: 
- 1 "uЙ""u"" i_:Т:л':Уj - , _л_,l""Y,:л_, ; якоТ icHye пов'язанiсть i

l

]

Частка в i

статутному
капiтапi, %о

*т-торговцiцiннимИПаПеРаI\,IИ,Р-неза-пежнiре€страторИ,К-компанl1 зуправлlння
акТиВаN,IИiнститучiйнихiнвесторiв,д-депозитарii,з-зберiгачi,о-органiзаториторгiвлi,
н - незалежнi оцiнювачi майн&, d - аудитори, i - iнше господарське товариство (якщо

частка особи в ньому перевищуе 5 %).

: i iМ'Я,ПО 1 _ l c"""on : кацiйний i iЧасткав:

i ; .9:::::,l i':,:,"T:::" ],";fi;i*, , ""1;;"" i повна "*"u 1*пч:::r"о* i ".,".,r*" i

iпов'язанiсть* l пов'язанiсть i :':':l_:_;]_ ii----'------- -- i - гlов'язанtсть i

-г-

| |роличiв l l i i i l l

il*г, гз г 4-г LТ_.-9_Г,_l_;-_iл\
Г Гм.**" окб9о9767 Г-:л641656 ffi"*p".*"" Г--Г-l i Олена l l j iобмоlсеноюi i ll iМиколаiЪна| i i iвйповiдальнiсl i j

i l i l i iркКомпанiя:i0l133,м,Киiв,i il l ] l : a r/пfrяDпrцчо ] пппрvппк j t

;тч,Illj]lJl i ll_i.il"l i";;;;" ,орЙ-i"от i;р;Й;"i i .л_.::Y..л" i "у ]по"uлч",,']кoмпaнiiзjoблiкoвoI;:_-^-.]^"^^^F..^<''.''
з/п,КОМПаТllЗ 

)ООЛlКОВОI 
iщодоякоТ особи, особи,цодо,::;:':]::'л ,каПiТаЛi 'ПОВ'ЯЗаНi-"',Управлiння | картки 
; 

...t;;;, 
rоооякот, якотiснус "l?,l1*",lo iпоr'r.ч"о, йособi

: , активами ; платника i___':_'л:_rл_, ,л.-.л ллл,-лл.,,1-, , яко'iIснУ€ |тллл6,, :i ; ТХТ# i #ffТ"- jповязанiст,по"[#;,",";пов'язанiст" i #;;;;?; i'or:u",i , l i ь" ilj!прямихli::i!} :llРхмих l i ' i i l tl iроличiв l l i l i l l

: i | ' ;управлiння провулок . il ! l l к ' . активамИ iЛабораторний,i 0,1 jлиректор
j i i ; i кПРО iОуд,i,секцiТ3

l i I i :кАпIтАJL та4

i i l i 'л,-,Р:9:Тl!l;l МЕНЕДЖМЕI
lilliT))

!

i
l

Пов'язанi
особи

директора
Медвiдь
о.М. не

володiють
l0% i

бiльше
частинами

в
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i'товариства. , , 
;

* Для фiзичних осiб, якi через своi релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийнятгя

ресстрацiйного номера облiковоТ картки платника податкiв, офiцiйно повiдомили про це
вiдповiдний орган державноi податковоi служби та мають вiдмiтку в паспортi,
зазначаються серiя та номер паспорта.

**т _ торговцi цiнними паперitми, р - неза-ltежнi реестратори, к - компанii з управлiння
активамиiнституцiйнихiнвесторiв,д-депозитарii,з-зберiгачi,о-органiзаториторгiвлi,
н - нез€lлежнi оцiнювачi майн4, d - аудитори, i - iнше господарське товариство (якщо

частка особи чи групи пов'язаних з нею осiб в ньому перевищуе 10 %).

'1.2.10. Схематичне зоображення структури власностi ТоВ "куА "Про Капiтал Ессет
Менеджмент"

7.3. Щiлi та полiтики управлiння фiнансовими ризиками

Управлiння ризиками мае першочергове значення для ведення бiзнесу Товариства i с

важливим елементом if дiяльностi. Полiтика управлiння ризиками сконцентрована на

непередбачуваностi фiнансових ринкiв i нацiлена на мiнiмiзацiю потенцiйного

негативного впливу на фiнансовi показники Товариства. Оперативний i юридичний

контроль ма€ на MeTi забезпечувати нttлежне функчiонування внутрiшньоi полiтики та

процедуР з метоЮ мiнiмiзацii операчiйних i юридичних ризикiв.- 
КерiвниЦтво ТоваРиства визнас, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з фiнансовими

ризиками i BapTicTb чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттсво

змiнитись унаслiдок впливу суб'ективних чинникiв та об'сктивних чинникiв, вiрогiднiсть i

напрямок впливу яких зЕвдilлегiдь точно перелбачити неможливо. ,Що таких фiнансових

ризЙкiв вiднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик лiквiдностi.
полiтика з управлiння ризиками opieHToBaHa на визначення, аналlз l управлlння

ризиками, з якими стикаеться Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також

постiйний монiторинг за piBHeM ризикiв, дотриманням встановлених обмежень та

полiтики управлiння ризиками.

тOВ ''}уА пРо }lАпшАл
Е(сЕт ь,rЕнЕднмЕнт"

37641656

Гроляцпнка YKpaiHtl

Медвiдь 0лена
михолаi'она

2866909767

0,1%

тов ,групА компднtй
"про+iАппАл"

379306{8

99,9s

[роrладянин YKpaihH

Полiцук Володltмliр
Вiкторович

287991я34
40ý

Гlrлаадянин УкраiНи

Олiйних Д$ttтро
михайяович

2711604535

60_ýs
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Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюсться на ocHoBi розумiння
причин виникнення ризику, кiлькiсноi оцiнки його можливого впливу на BapTicTb чистих
активiв та застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення.

Основними цiлями Товариства при управлiннi ризиками е:

забезпечення реа.пiзацii стратегii розвитку та ефективного функцiонування Товариства,

у тому числi стосовно ризикiв, якi бере на себе Товариство у своiй дiяльностi;
забезпечення iнTepeciB iHBecTopiB (учасникiв) фондiв, що знаходяться в управлiннi

Товариства;
забезпечення вiдповiдностi дiяльностi Товариства вимогам чинного законодавства та

внlтрiшнiм нормативним документам Товариства.
Управлiння ризиками е неперервним процесом, за допомогою якого Товариство:
виявляе (iдентифiкуе) ризики,
проводить оцiнку iх величини,
контролю€ ризиковi позицii Товариства та фондiв,
здiйснюе монiторинг ризикiв фондiв та власного рiвня ризику Товариства.

7.З.l. Органiзаuiйне забезпеченпя системи управлiння ризиками в Товариствi

Керiвництво Товариства забезпечуе:
запровадження органiзацiйних заходiв iз створення та забезпечення функцiонування

СУР, розробку та затвердження внутрiшнiх положень та процедур щодо проведення
кiлькiсного та якiсного оцiнювання ризикiв;

видiлення необхiдних pecypciB на створення та пiдтримання ефективноi, комплексноТ та

збалансованоi СУР;
формування системи звiтностi, розподiлу обов'язкiв i вiдповiдальностi стосОВнО

управлiння ризика]чlи ;

уникнення конфлiктiв iHTepeciB у дiяльностi Товариства;
затвердження зчtходiв та плшriв дiй на випадок кризових ситуацiй, що виникли череЗ

зовнiшнi фактори;
запровадження процедур i заходiв запобiгання кризовим ситуаuiям, Що МОЖУТЬ

виникнути через внутрiшнi фактори;
здiйснення внутрiшнього контролю за систематичним проведенням вlдповlдi}льною

особою аналiзу структури, дохiдностi, якостi, лiквiдностi iнвестицiйних вкладень,

наявностi збиткових позицiй та iнших ризикiв, якi пов'язанi з iнвестуванням активiв;

розроблення i запровадження заходiв внутрiшнього контролю, якi забезпечУЮТь

нilлех(не дотримання вимог законодавства i нормативно-правових aKTiB, виконання

договiрних та iнших зобов'язань, дотримання положень i процедур, правил i норм, а

також вiдповiдноi дiловоi поведiнки;
здiйснення перiодичного перегляду внутрiшнiх положень та процедур СУР;
поширення у Товариствi единого розуплiння та корпоративноi культури щодо

управлiння ризикаrчIи.
Для забезпечення функцiонування системи управлiння ризика]\,{и в Товариствi

призначена вiдповiдЕIльна особа згiдно до Наказу N910-ФМ вiд22 травня 2018 РОКУ.

7 .3.2. Управлiння ризиками Товариства

Основними категорiями ризику, що пов'язанi з професiйною дiяльнiстю Товариства, с

наступнi:
операчiйний ризик;
ризик репугачii;
стратегiчний ризик;
ринковий ризик;
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ризик лiквiдностi.

7 .3,2.1, Ризик репутацii

Ризик репутацiТ - це ризик втрат для Товариства через несприятливе сприйняття

репутацii Товариства або недовiри до неi з боку iHBecTopiB фондiв, контрагентiв, iнших
осiб, вiд яких залежить Товариство, внаслiдок внутрiшнiх чи зовнiшнiх подiй, у тому
числi застосування державними органz}ми заходiв впливу, передбачених законодавством.

Сприйняття репутацii Товариства може бути розлiлене на:

Репугацiю Товариства з точки зору iснуючих та потенцiйних клiентiв;
Репlтачiю з точки зору контрагентiв;
Репутацiю з точки зору iнших 1часникiв ринку, професiйноi спiльноти, засобiв

iнформачii;
Репутачiю з точки зору органiв державного регулювання.
Система управлiння ризиком репутацii Товариства включае:
lнформацiйну полiтику Товариства, вкJIючаючи процедури, процеси та органiзацiйне

забезпечення iнформування заiнтересованих cTopiH про дiяльнiсть Товариства;
Стандарти роботи з клiентами, контрагентЕllvIи, органаN,Iи державноi влади та iншими

зовнiшнiми сторонами;
Проuеси контролю за репутацiею Товариства та if контрагентiв, включно iз регулярним

монiторингом засобiв масовоi iнформаuii;

7,3.2.2. Стратегiчний ризик

Стратегiчний ризик - ризик втрат для Товариства, який виникае через неправильнi

управлiнськi рiшення, ненirлежну решriзацiю прийнятих рiшень i неадекватне

реагування на змiни в бiзнес-середовищi. .Щаний ризик виникае внаслiдок взаемноi
невiдповiдностi стратегiчних цiлей Товариства, бiзнес-стратегiй, розроблених дJuI

досягнення цих цiлей, pecypciB, задiяних для iх досягнення, та якостi iх реапiзацii. .Щана

категорiя включае ризик втрат, пов'язаних з iнвестицiями коштiв Товариства у активи

фондiв в управлiннi.
Система управлiння стратегiчним ризиком Товариства вкJIючае:

Процес стратегiчного планування, що Bpt}xoBye характер ризикiв дiяльностi Товариства
i метою якого с створення стратегiчного плч}ну, що визначае стратегiчнi цiлi, засоби iх
досягнення, потреби Товариства у фiнансових, технологiчних та кадрових ресурсах та
можливий вплив ризикiв на можливостi досягнення стратегiчних цiлей;

Проuедури оцiнки нових стратегiчних iнiцiатив з точки зору iх впливу на ризики
дiяльностi Товариства та монiторингу iх виконання.

7,З.2.3. Кредитний ризик

Крелитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iHcTpyMeHT

не зможе виконати зобов'язання i це буде причиною виникнення фiнансового збитку
iншоТ сторони. Кредитний ризик притаманний таким фiнансовим iHcTpyMeHTaM, як
поточнi та депозитнi рахунки в банках, облiгацiI та дебiторська заборгованiсть.

Основним методом оцiнки кредитних ризикiв керiвництвом Товариства е оцiнка
кредитоспроможностi контрагентiв, для чого використовуються крелитнi рейтинги та
буль-яка iнша доступна iнформацiя щодо iх спроможностi викон}ъати борговi
зобов'язання, Товариство використову€ наступнi методи управлiння кредитними

ризикаN{и:
лiмiти щодо боргових зобов'язань за класами фiнансових iHcTpyMeHTiB;
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лiмiти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою
групою);

лiмiти щодо вкладень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв За

Нацiональною рейтинговою шкЕrлою;
лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами та випадки дефолту

та неповернення депозитiв протягом ocTaHHix п'яти poKiB.

Станом на 31 грудня 2020 року в сIктивах Товариства е видана протягом звiтного

перiоду безвiдсоткова фiнансова допомога на заг€rльну сумУ | 1,42,0 тис, грн. За

результатап{и провеДеногО аналiзу, враховуюЧи пiдходИ затвердженi в Товариствi у межах

Ьr.Ь"*" уrrрu"rri""Я РИЗиКаj\4и, Керiвництво прийшло висновку, що з дати первiсного

визнання (видачi позики) кредитний ризик позичt}льника не зiLзнав зростання i е низьким.

вiдсутнi факти, якi б свiдчили про ризик невиконання зобов'язання.

!о заходiв мiнiмiзацiТ впливу кредитного ризику Товариство вiдносить:

встановлення внутрiшнього обмеження обсягу дебiторськоi заборгованостi в активrlх;

диверсифiкацiю структури активiв;
аналiз платоспроможностi контрагентiв ;

здiйснення заходiв щодо недопущення HшlBHocTi в активах Товариства простроченоi

дебiторськоi заборгованостi.
У Товариства для внутрiшньоi системи заходiв iз запобiгання та мiнiмiзацii впливу

ризикiв cTBopeHi: система управлiння ризиками, внутрiшнiй аудит (контроль).

Товариство використовуе наступнi методи управлiння кредитними ризикаN4и:

лiмiти щодо боргових зобов'язань за класами фiнансових iHcTpyMeHTiB;

лiмiтИ щодО боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою

групою);
лiмiти щодо вкладень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредиТниХ РеЙТИНГtВ За

Нацiональною рейтинговою шкi}лою;
лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами.

7 .3.2.4. Ринковий ризик

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки

вiд фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий

ризик охоплюе три типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий

ризик. Ринковий ризик виникас у зв'язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн

на акцii, вiдсоткових ставок та валютних KypciB. Товариство наражатиметься на ринковi

ризики у зв'язку з iнвестицiями в акцii, облiгацii та iншi фiнансовi iнструменти.

,Що захолiв з мiнiмiзацii впливу ринкового ризику можна вiднести:

диверсифiкацiю портфелю фiнансових iHcTpyMeHTiB, чутливих до змiни вiдсоткових

ставок, за видами цiнних паперiв, строками погашення, емiтентами, галузями;

хеджування активiв, чутливих до змiни вiдсоткових ставок,

IншиЙ цiновиЙ ризиК - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi

потокИ вiд фiнанСо"о.О iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (oKpiM

тих, щО виникаютЬ унаслiдоК вiдсотковОго ризику чи вitлютного ризику), незалежно вiд

того, чи спричиненi вони чинниками, характерними для окремого фiнансового
iHcTpyMeHTu iбо його eMiTeHTa, чи чинникаNiIи, що впливt}ють на Bci подiбнi фiнансовi

'"T .Н:Н?';ХЖr':frffi'ЖН:Н"ffiЁ"?'un-i. чутливостi. серед методiв

пом'якшення цiнового ризику Товариство використову€ диверсифiкацiю активiв та

дотримання лiмiтiв на вкладення в акцii та iншi фiнансовi iнструменти з нефiксованим

пр"Ърпоr. На ocHoBi аналiзу iсторичноi волатильностi фондового iндексу пФтс
кЬрiвницт"о Товариства визначило, що цiновий ризик длlя акцiй украiнських пiдприемств
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становить +1-40,4oA (у попередньому poui +/-70,7оlо). Потенцiйна змiна цiн визначена на
спостереженнях iсторичноТ волатильностi дохiдностi цього кJIасу активiв. Потенцiйна
волатильнiсть визначаеться як така, що вiдповiдае стандартному вiдхиленню рiчних
дохiдностi акцiй гIротягом ocTaHHix 5 poKiB. Якщо ринковi цiни змiнюватимуться за таким
сценарiем, це може впливати на BapTicTb чистих активiв. Але в портфелi Товариства на 31

грудня 2020 року знаходяться акцii, обiг яких заблоковано НКЩПФР i ix ба-пансова

BapTicTb дорiвнюс к0> грн..
Валютний ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки

вiд фiнансового iHcTpyMeHTy коливатимуться внаслiдок змiн ватlютних KypciB.

,щля мiнiмiзацiт та контролю за валютними ризикчlми Товариство контролюе частку

активiв, номiнованих в iноземнiй валютi, у зага.пьному обсягу активiв. Оцiнка вi}лютних

ризикiв здiйснюеться на ocHoBi аналiзу чутливостi.
Визначення порогУ чутливосТi керiвництво Товариства здiйснювало на ocHoBi

статистичних даних НБУ щодо динамiки курсу гривнi до iноземних в€lJIют, на ocHoBi Яких

була розрахована iсторична волатильнiсть курсу, що визначаеться як сТаНДарТне

вiдхилення рiчноi дохiдностi вiд володiння iноземною валютою за перiод. Протягом 2019

РокУ, а також на звiтнУ дату 31 грулня 2020 рокУ Товариство не володiло фiнансовими
iнструментами, номiнованими в iноземнiй валютi.

Вiдсотковий ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi

потоки вiд фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових
ставок. Керiвництво Товариства усвiдомлюе, що вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i

це впливатиме як на доходи Товариства, так i на справедливу BapTicTb чистих активiв.

усвiдомлюючи значнi ризики, пов'язанi з коливаннями вiдсоткових ставок у
високоiнфляцiйномУ середовищi, яке с властиВим для фiнансовоi системи Украiни,
Товариства протягом 2019 року, а також на звiтну дату 31 грулня 2020 року не маJIо

активiв, розмiщених у боргових зобов'язаннях у нацiональнiй ва;lютi з фiксованою
вiдсотковою ставкою.

'l .3,2.5. Ризик лiквiдностi

Ризик лiквiдностi - ризик того, що Товариство матиме труднощi при ВИКОНаННi

зобов'язань, пов'язаних iз фiнансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом

поставки грошових коштiв або iншого фiнансового активу.

.Що заходiв з мiнiмiзацiТ впливу ризику лiквiдностi можна вiднести:

збалансованiсть активiв установи за строками решriзацii з iT зобов'язаннями за строкzlми

погашення;
утримання певного обсягу активiв установи в лiквiднiй формi;
встановлення внутрiшнього обмеження обсягу з€rлучених коштiв для фiнансування

дiяльностi Товариства;
збалансування вхiдних та вихiдних грошових потокiв.

ТоваристВо здiйснЮе контроЛь лiквiднОстi шляхОм планування поточноТ лiквiдностi.

товариство аналiзуе термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та

iншими фiнансовими активами, зобов'язаннями, а також прогнознi потоки грошових

коштiв вiд операцiйноi дiяльностi.
Станом на 31 грудня 2020 року, фiнансовi зобов'язання Товариства е поточними, п.п.

6.16. роздiлу б цих Примiток.
,.Щля того щоб обмежити вище зазначенi ризики, при виборi фiнансових iHcTpyMeHTiB

полiтика ТоваристВа базуеться на високому piBHi контролю з боку працiвникiв

Товариства з урахуванням вимог чинного законодавства Украiни. Товариство мiнiмiзус

р"зик" диверсифiкацiй свого iнвестицiйного портфелю, ана;riзус фiнансовi активи перед
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На 31 грулня 2020
року

Доrмrсяця
Вiл 1

мiсяця до
3 мiсяцiв

виз
мiсяцiв

до 1 року

Вiд 1

року ло 5
poKiB

Бiльше 5
poKiB

Всього

1 ) 3 4 б 7

KopoTKocTpoKoBi
позики банка
Торговельна та
iнша кредиторська
заборгованiсть

30 бз 66 159

Поточна
заборгованiсть
за
довгостроковими
зобов'язаннями
Всього 30 63 бб 159

На 31 грулня
2019 року

Aol
мlсяця

Вiл 1

мiсяItя до
3 мiсяцiв

Вiл 3
пriсяltiв

до 1 року

Вiд 1

року ло 5
ptlKiB

Бi;Iьше 5
poKiB

Всього

KopoTKocTpoKoBi
llозики банка
Торговельна та
шша кредиторська
заборгованiсть

140 140

Поточна
заборгованiсть
за
довгостроковим
и зобов'заннями

BcboI о 140 l40

iх покупкою i вiдстежус подirльшу iнформацiю про цi активи, вкладаючи бiльшiсть cBoii
iнвестицiй з високими рейтингами надiйностi.

Iнформачiя щодо недисконтованих платежiв за фiнансовими зобов'язаннями
Товариства в розрiзi cTpoKiB погашення представлена наступним чином:

7.4. Управлiння ризиком капiталу

Управлiння ризиком капiталу - метою Товариства у питаннях управлiння капiталом
€ захист здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi

для того, щоб забезпечити прибутки учасникам та вигоди зацiкавленим сторонам, а

також забезпечувати виконання вимог укратнського законодавства та регулятивних
вимог НКЦПФР, загаJIьнодержавного регулятивного органу в сферi цiнних паперiв та

фондового ринку.
Товариство розгляда€ управлiння капiталом як систему принципiв та методiв розробки i

реалiзацii управлiнських рiшень, пов'язаних з оптимtlльним формуванням капiталУ З

рiзноманiтних джерел, а також забезпеченням ефективного його використання У
дiяльностi Товариства. Ключовi питання та поточнi рiшення, що впливають на обсяг i
структуру капiта_ltу, а також джерела його формування, розглядаються управлiнським
персоналом. Механiзм управлiння капiталом передбачае чiтку постановку цiлей i завдань

управлiння капiталом, а також контроль за Тх дотриманням у звiтному перiодi;

удосконаJIення методики визначення й ана-пiзу використання ycix видiв капiталУ;

розроблення загальноi стратегii управлiння капiталом.

55

8J



управлiнський персонал здiйснюе огляд структури капiталу на кiнець кожного звiтного

.rерiолv. При цьому проводиться аналiз BapTocTi капiталу, його структура та можливi

p"i"*". Hi ocHoBi отриманих висновкiв Товариство здiйснюе регулювання капiталу

шляхом залr{ення додаткового капiта.шу або фiнансування, а також виrrлати дивiдендiв та

погашення iaryor"* позик. Товариство може здiйснювати регулювання капiтilлу шляхом

змiни структури капiталу. Система управлiння капiтшlом може коригуватись з

ypu*y"u""r, йi' в операцiйному середовищi, тенденцiях ринку або стратегii розвитку."' 
ТовариСтво здiйсНоa уrrрчuПiння капiТалом З метою досягнення наступних цiлей:

зберегти спроможнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно i

"uд-i забезпечувало дохiд дrr, у-ru""икiв Товариства та виплати iншим зацiкавленим

сторонам;
забезпечити наJIежний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цlн на

послуги Товариство, Що вiдповiдають рiвню ризику;
отримання вимог до капiталУ, встановлених регуJU{тором, i забезпечення здатност1

Товариства функцiонувати в якостi безперервного дiючого пiдприемства.

Товариство вважа€, що загальна с}ма капiталу, управлiння яким здiйснюеться, дорiвнюс

cyMi капiталу, вiдображеного в ба-пансi на звiтну лату,
склад власного капiталу на дату фiнансовоi звiтностi 15 684 тис. грн.:

Заресстрований капiтал (оплачений капiтал) 15 000 тис. грн.

РеЪервний капiтал 47 тис, грн,

Нерозполiлений прибугок (непокритий збиток) бЗ7 тис. грн.

Вiдповiдно до Положення щодо пруденчiйних нормативiв професiйноi дiяльностi на

фонловому ринку та вимог до системи управлiння ризикаN,Iи, затвердженого рiшенням

йкцпор'}гЪ tsqZ вiд 01.10.2015р. (з врахуванням змiн) Товариство розраховуе TaKi

показники:
1) розмiр власних коштiв;
2) норматив достатностi власних коштiв;
З) коефiцiснт покриття операцiйного ризику;
4) коефiцiент фiнансовоi стiйкостi.
РозмiР р..уrr"i"uного капiТалу (власНi кошти) Товариства станом на 31 грулня 2020

ро*у .-ЬЬ is ьв+ тис. грн., яка складасться з розмiру статутного капiта-пу в cyMi 15 000

"1".. .р*r., що збiльшений на розмiр прибугку звiтного перiолу у розмiрi 169 тис. грн"

7.5. Стосовно застосування до фiнансовоi звiтностi норм мсБо 29 <Фiнансова

звiтнiсть в умовах гiперiнфляцii>

критерii, якi характеризують показник гiперiнфляцii i передбаченi у параграфi 3 мсБо

'n,#:T;; маса населення вiддас перевагу збереженню своiх цiнностей у формi

немонетарних активiв або у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Суми, утримуванl в

нацiоналiнiй валютi, негайно iнвестуються для збереження купiвельноТ спроможностi;

основна маса населення розглядае грошовi суми не в нацiональнiй грошовiй одиницi, а

у вiдносно стабiльнiй iнозейнiй ва-rlютi. I_{iни можуть також наводитися в цiй валютi;

продаж та придбанЕя на умовах вiдстрочки платежу здiйснюсться за цiнами, якi

no"n.".1*or" orinyuu"y втрату купiвельноi спроможностi протягом перiоду вiдстрочки

платежу, HaBiTb якщо цей строк е коротким;
вiдоотковi ставки, заробiтна плата та цiни iндексуються згiдно iндексу чiн;

кумулятивний pi"""" iнфляцiт за трирiчний перiол наближаеться до 100% або

перевищуе цей piBeHb.
'ВрахоЪуючи 

офiчiйнi данi.Щержавноi служби статистики Украiни, кумулятивний piBeHb

iнфляцii за,рирi.rЪий перiод, 
"*пю"urо.rи 

2018, 2019 та2020 рОки, склаВ |23,1,3о/о,
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t{e створилО 1rередумовИ дJUI виникненНя питання необхiдностi проведення

перерахунку фiнансовоi звiтностi згiдно з МСБО 29 за 20l7 piK.

якщо ж врахувати додатковi характеристики! то важливим фактором е динамiка змiн

рiвня iнфляuii. Так, piBeHb iнфляцii у 2015 роцi склав 43,3О/о, а в 2016 Роцi - |2,4оh, в 20I'7

роui - 9,7О/о, в 2018 роцi - 9,5Уо.

За пiдсумками 2019 року piBeHb iнфляцii в YKpaiHi скоротився до шестирlчного

MiHiMyMY - до 4,!О/о.Щефляuiя в грулнi - це взагалi вперше. Але що далi?

НастiлькИ суттеве ar"rn""r" рiвня iнфляцii стало сюрпризом для Bcix, HaBiTb для самого

Нацбанку, який встановлюваВ минулорiчний орiентир на piBпi 5О^ +1 в,п, Бiльш того, за

грудень 1ОtЯ pony став першим в украТнськiй новiтнiй icTopii (з |992 року), коли була

.uбiп.о"uПа лЬфлячi" у ,i."rTory вимiрi. ,Щля зимового перiоДу, коли деякi товари

сезоЕно дорожчають, це аномаJIlя.
З одногЪ боку, доконаним фактом тепер с те, що УкраТна вибула зi списку краiЪ-

аутсайдерiв з надвисокими показниками iнфляuii. I макроекономiсти цьому радiють,

оскiльки це позитивно позначиться на кредитних рейтингах краiни, бо знизить BapTicTb

борговиХ запозичеНЬ, ЩО покращиТь ситуацiЮ з борговим навантаженням на бюджет та

ekbHoMiky в цiлому. З iншого ж боку, населення, яке зараз радiе зниженню цiн на товари,

незабароМ зрозумiЬ, що роботОдавцi не зможуть бiльше пiдвищувати зарплати (а держава

- .ra"a'iц настiльки значними темпами, як це було ранiше. Тут лише одна надiя на те, що

макроекономiчна цiнова стабiльнiсть, яку lrопри все намагаеться пiдтримувати НБУ, рано

чи пiзно залучить реальнi iнвестицiт, якi "розiгрiють" ekoHoMiky та збiльшать зайнятiсть,

тобто у rr.льи з'явиться бiльше можливосiей для заробiтку, а у Пенсiйному фондi бiльше

BHecKiB.
Така динамiка може бути аргументом для судження щодо невикористання норм МСБО

29 натiй пiдставi, що eKbHorinu УкраiЪи з 2016 року почаJIа вихоДити Зi СТаНУ ГЛИбОКИХ

iнфляцiйних процесiв.
проаналiзувавши iншi критерii, можна припустити, що за показник.lN{и наведеними у

пiдпунктах 
") 

l.; параграфа 3 мсБО 29 економiчний стан в YKpaiHi не вiдповiдае ситуацii,

що характери.у.ruЪ" 
^гiперiнфляцiсю. Швидке сповiльнення iнфляцiТ у 2016 рочi

дозволипо понизити облiкову ставку 4 рази протягом 2017 року - до |4,5о/о рiчних, На

кiнець 2019 року iндекс iнфляuii становив 1,3,5уо рiчних. Протягом звiтного 2020 року

облiкова ставка знижувiIлася BiciM раз та на кiнець року становить бyо,

як наслiдок, з 2016 року спостерiгалося зниження вiдсоткових ставок за депозитами,

KpiM чього, iндекс заробiтноi плати у липнi, серпнi 2020 року складав менше 100%,

також, не можна стверджувати, що продаж та придбання на умовах вiдстрочки платежу

здiйснюеться за цiнами, якi компеr"у.r" очiкувану втрату купiвельноi спроможностi

протягом перiолу вiдстрочки платежу, тим паче, qрцо цей строк е коротким.

Керiвницiвом Товариства було розглянуто, чи iснують подii або умови, якi можуть

поставити пiд значний cyMHiB ,дur"i.ru Товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть,

оцiненi висловлення управлiнського персоналу щодо здатностi Товариства безперервно

продовжувати дiяльнiсi" з.iд"о вимог мсА 570 <Безперервнiсть> (переглянутого), та

ur.nur"*o, що icHyc (чи не icHyc) суттсва невизначенiсть, що стосуеться подiй або умов,

якi окремо або в Ёу*уrr"о.ri можуть поставити пiд значний cyMHiB здатнiсть Товариства

безперервно ,rрооо"*увати дiялiнiсть. Несприятливе зовнiшне середовище в KpaiHi в

yro"u* 
^.*пuд"Ьi 

полiтичноТ ситуацiТ, коливання курсу нацiональноТ валюти, вiдсутнiсть

чинникiв покраIцення iнвестицiйного клiмату можуть Нада,ri мати негативний вплив на

результати дiяльностi та фiнансовий стан Товариства, характер якого на поточний момент

визначити неможливо. Керiвничтво Товариства не iдентифiкувало суттсвоi

невизначеностi, яка могла б поставити пiд значний cyMHiB здатнiстЬ Товариства

безперервно продовжувати дiяльнiсть, тому використовувало припущення про

бе..rер"р""iсть функцiонування Товариства, як основи для облiкУ пiд час пiдготовки

фiнанЪових звiтiв. Сутгевих суджень Керiuн"цтва щодо облiкових оцiнок впливу пандемiТ

5,7
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COVID-19 та запровадження карантинних та обмежува-llьних заходiв на невизначенiсть
оцiнки та розкриття у фiнансовiй звiтностi Товариства iнформаuii пов'язаноi з

вiдповiдними облiковими оцiнками ця фiнансова звiтнiсть не мiстить, так як складена до
настання цих подiй.

Зважаючи на те, що згiдно з МСБО 29 проведення перерахунку фiнансовоi звiтностi е

питанням судження Керiвництва Товариства приймас рiшення щодо не проведення
перерахунку показникiв фiнансовоТ звiтностi на 3 1 грулня 2020 року.

7.б. Суловi позови

Станом на 31 грудня 2020 року Товариство вiд власного iMeHi i за власний рахунок
не являсться учасником судових процесiв та проти Товариства не висуваJIися претензiТ
та вiдсутнi буль-якi суловi позови.

7.7. IIодii пiсля Балансу

tliсля звiтноТ дати 3l грулня 2020 року не вiдбулося жодних подiй, якi справили б

iстотний вплив на покЕLзники фiнансовоi звiтностi Компанii та вимагають розкрит'тя
iнформацii в примiтках до цiеi фiнансовоТ звiтностi.

/[llpeKTtlp 1iовариства о.М. Медвiдь

Головrrrrй бухгалтер А.С.Леуськаffi
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lнформачiя trpo власнIlкiв ,га пов'язаних осiб Товариства
аблlrця ова

Груп
а

ль

зl
п

Повне найпrенування
юрлrдичноТ особи -

B.llacHttKa (aKuitlHepa,

учасника) ]аявtlllка чlr
П.l,Б. фiзlrчltоТ особlt -
B.lacHllKa (aKuioHepa,
ччаснtIка ]аявltltка

Влtд

участi
(олноосiб

но або
спiльllо*)

lлентифiкачiйпи
й кол ttlрlrличноi
особrt- власника

,rаявнltка або

ресс-l,рацil"r Hlrl"t

номер об;tiковоТ
KapTKtl

пJIатнliка
подаr,кiв** (за

*lаявностi)

мiсцезнаходження
юридичноi особи чи

паспортнi данi
фiзичноТ особи, про

яку подасться
iнфорпlаltiя (серiя (за

наявностi) та номер
паспорта, дата видачi

,га найменування
органу, що його

вилав)

Частка
в

статут
ному

капiта
лi

заявни
Ка, О/о

Загальн
ий

розмiр
впливу

на
заявник

а ***

l 2 J 4 5 6 1 8

А Власники -фiзичнi
особи
Медвiдь Олена
миколатвна

одноосiбн
о

286690976,7 Паспорт серiя СН Nэ
05З082, виданий

.Щарницьким РУ ГУ
МВС УкраТни в м.
Киевi 19.01.1996p.

0.1

Б Власники - Iав!цц,{ц!
а9абц

Товариство з

обмеженою
вiдповiдальнiстю
кГрупа компанiй <Про-
Капiтал>

одноосiбн
о

37930648 0ll33. м. КиТв. пров.
Лабораторний, буд. l,
секцiТ З та 4

99.9

Усього: 100

B.ltacHиKiB Т

* Iнформаuiя про спiльне з iншими особами володiння часткою у заявника:

V p*b-""ocTi спiльного володiння зазначаеться iнформачiя про осiб, спiльно з якими с володiння часткою у заявника, iз

зазначенням пiдстав, чому участь вважаеться спiлiною, та шляхiв iT прилбання, Зазначаються повне найменування,

мiсцезнахоДження, iдентифiкаЧiйний коД щодо кожнОТ юридичнОi особи - спiввласника. Зазначаються прiзвище, iм'я та по

батьковi, паспортнi ланi (номер, серiя (за наявностi), ким i коли виданий), ресстраuiйний номер облiковоi картки платника

податкiв (у разi наявностi) щоло кожноi фiзичноi особи - спiввласника,

** Дчя фiзичних осiб, якi через свот релiгiйнi переконання вiдмовилися вiл прийняття реестраuiйного номера облiковот картки

,.,noiir"*u податкiв, офi,riипо повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган та мають вiдмiтку в паспортi, з€rзначаються

серiя (за наявностi) та номер паспорта.

*** заповч]о€ться, якщо У власника заявника € опосередКована частКа (опосереЛковане володiння у будь-якому розмiрi) у

заявнику, та становить пiлiумок iнформацiI, зазначенот в колонцi 7, та опосередкованоI частки,

Таб.пrtllя 2. мацlя вап

J\ъ

з/п

Особа, яка перед€rла право
голосу (повне найменування та

iдентифiкачiйний код
юридичноТ особи; прiзвище, iм'я,
по батьковi, серiя (за наявностi)

та номер паспорта,

ресстрашiйний номер облiковоТ
картки платника податкiв (у разi
наявностi) щодо кожноТ фiзичноТ

особи)

Особа, яка набула право голосу
(повне найменування та
iлентифiкаuiйний код

юридичноТ особи; прiзвище, iм'я,

по батьковi, серiя (за наявностi)
та номер паспорта,

реестраuiйний номер облiковоТ
картки платника податкiв (у разi
наявностi) щодо кожноi фiзичноi

особи)

Набуте право
голосу (вiлсотки

статутного
капiталу)

Спосiб
передавання
права голосу

загальний
розмiр

вIlпиву на
заявника *

1 2
aJ 4 5 6

* ЗаповrпоеТься, якщО у особи, яка набула права голоСу у заявниКу, € пряма таlабО опосередкоВана частка ( у буль-якому

розмiрi) у заявнику, ,u .iu"o"rr" пiдсумок iнформачiТ, зазначеноТ в колонцi 4, та прямоi7опосередкованоТ частки,

rd
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ТаблIлця 3. пDо пов'язаttих осiб власникiв Товариства - фiзlлчних осiб

N

з

п

Прiзвиtце, iм'я, по
батьковi фiзичноi
особrt- власника
заявника та iT

прямtiх родичiв,
iнших пов'язаних

осiб (ступiнь

родtrнного зв'язку)

PeccTpauil"rH
rlli номер
облiковоi
KapTKtl

платнrlка
податкiв*

Сlrпrвол
юрllдичн
от осtrбrt

шодо
якоТ
iснуt

п ов'язаIl
lcTb ^ ^

lдентифiк
ацiйниl"t

код
Юриличн

rlT особи
llitlлo якtlт

icHyc
пов'язанi

сть

Повне найменування
юрlrдичноi особlr щодо

якоТ icHyc
пов'язанiсть

мiсцезнах
одiкення

юрllдично
i особи

шодо якоТ
icHyc

Itов'язанiс
ть

Частка
в

cTaTyTI
ом},

капiта"l
i

пов'я],
ноТ

особll,
о//о

Посала в
пов'язанi

ir осtlбi

1 2 J 4 5 6 1 8 9

l Медвiдь олена
миколаiвна

286690916] к 3764 l 656 Товариство з
обмеженою
вiдповiдапьнiстю
<Компанiя з управлiння
активами <про
КАПIТАЛ ЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ)

01 13З, м.
КиТв, пров.
Лаборатор
ний, буд.l,
секцiт З та
4

0,1 директор

2 пов'язанi особи
Медвiдь
олени.миколаiвни
не володiють l0% i
бiльше частинами
в товариствах, та
не с керiвниками в

таких товариствах

* !,ля фiзичних осiб, якi через cBoi релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийнятгя ресстраuiйного номера облiковоi картки платника

податкiв, офiчiйно повiдомили про че вiдповiлний контролюючий орган та мають вiдмiтку в паспортi, з€вначаються серiя (за наявностi) та

номер паспорта.
**'1.-16рlggцiцiннимИпаперами'Р-незмежнiре€стратори'К-компанiiзуправлiннЯактиваI\.tИiнституцiйниХiнвесторiв,Д-лепозитарii,З

-зберiЙi,О-органiзаториторгiвлi,Н-незалежнiоцiнюЪачiмайн4А-аудитори, I-iншегосподарськетовариство(якщочасткаособичи
групи пов'язаних i нею ocib у HioMy перевищу€ l 0 7о таlабо особа е керiвником цього товарисгва).

Тлб,lttllя ;l_ ацlя х в якllх власникlr Това Hi особи

N
з/
п

Iлентифi
Karril:tHи

й код
юрплriчн
оi особlr
власникi

в

Сипtвол
юридlrчноТ
особи шодо
якоТ icHyc

rIов'язанiсть*

lдентифiкацiйнlr
l-i код

Юрltличноi
особи tцодо якоi

icHyc
пов'язанiсть

Повне найменування
юриличноi особи щодо якоТ

icHyc пов'язанiсть

м iсцезнаходження
юридlrчноТ особи щодо
якоi icHyc пов'язанiсть

Частка у
стат}"тном

у
капiталiо

о//о

l ,,, 3 4 5 6 7

l 3 79з0648 к з764 1 656 Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю <Компанiя з

управлiння акгивами <ПРО
КАПlТАЛ ЕССЕТ

0l l3З, м. Киiв, пров.
Лабораторний, бул.l,
секцiТ 3 та 4

99,9%

2 3 7930648 I 37930655 Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю кКомпанiя
к П ро-Консалтi н г>

01l33, м. КиТв, пров.
Лабораторний, бул.l,
секцiТ 3 та 4

99,8%

J 3 79з0648 т,з 3781 5436 Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю <ПРО КАПlТАЛ
сЕк'ЮРlтl3D

011З3, м. КиiЪ, пров.
Лабораторний, бул.l,
секцii 3 та 4

99,9%

4 37930648 l 38239640 Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю <ПРО
КАпlтАЛ lHBECTMEHT)

0З150, м. КиТв, вул.
Предславинська,

70%

товариство (якщо частка особи в ньому перевищуе l0%)

r7



Таблиця 5. lнфорплашiя про осiб, якi прямо во"тtолiють бi;lьш нiж lO-Ma та бiльше 7о стату,гного капiтал\'
юрtlдltчних осiб - B.цacHltKiB 'Говарlrства

N
зl
п

Iдентифi
кацiйний

код
юрIIдltчн
ol осоои

власника
заявника

|лентlrфiкачiitн
rrii код

юрlrдичноi
особtr або

ресстрачiйнrlit
н()мер об"rriковоi

картки
платника
податкiв*-

фiзичноТ особrt-
учаснIIка
власника
заявнttка

Вид
участi

(олноосiб
но або

спiльно*
*)

Повне
наiiменування

юридичноi особrt
або прiзвrtще,

iм'я, по батьковi
фiзичноТ особи -

учасника
власнIIка
заявника

м iсцезнаходження
юридичноi особи або

паспортнi ланi фiзичноТ
особи - учасника

в"rIасника заявнlrка(серiя
(за наявностi) i номер

паспорта, дата видачi та
найменування органу,

що його видав)

Частка
в

статут
ному

капiта
лi, Оh

Частка
опосеред
кованого
володiнн

я
акцiями
(часткам

и)у
стат}"тно

му
капiталi
заявника

о/с/о
1 2 J 4 5 6 1 8

l 37930648 271 l6045з5 одноосiб
но

Олiйник,Щмитро
михайлович

Паспорт серiя ТТ ЛЬ

2578'72, виданий
Солом'янським РВ
ГУДМС УкраТни в м.
Киевi l8.12.20l4p.

60 59,94

2 з 79з0648 28799l54з4 одноосiб
но

Полiщук
Вололимир
Вiкторович

Паспорт серiя СН Nч

З1 1908, виданий
радянським Ру Гу Мвс
УкраТни у м. Киевi,
25. l 0.1 996р.

40 з9,96

*шя Фзичних йб, якi через свот релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реестрацiйного номера облiковот картки

платника податкiв, офiчiйно повiдомили про це вiдповiдний орган державноi податковоТ служби та мають вiдповiдtry в паспортi,

зазЕачаються серiя (за наявностi) та номер паспорта.
** Iнформаuiя про спiльне з iншими особами пряме володiння iстотною участю у власника заявника:

5. Б"""о-l спiльногО володiннЯ зазначаетьсЯ iнформашiЯ про осiб, спiльнО з якимИ е пряме володiння iстотною rIастю у
вл.lсцика заявника, iз зазначенням пiдстав, чому rracтb вважа€ться спiльною, та шляхiв ij' придбання. Зазначаються повне

найrлtенування, мiсцезнаходжен}Ul, iдентифiкачiйний код щодо кожноi юриличноТ особи - спiввласника. Зазначаються прiзвище.

iм'я та по батьковi, паспортнi данi (номер, серiя (за наявностi), ким i коли виданий), реестрачiйний номер облiковот картки

платника податкiв (за наявностi) шоло кожноТ фiзичноТ особи - спiввласника.

таблиця б. lнформаuiя про осiб, якi опосередковаttо володiють 10-ма та бiльше 7о Статутного капiталу юридичних осiб
iBT

N
зl
п

lдентrr

фiкаui
r:tHtrй

код
юрtrди
чноi

особи
власнIt

ка

lлентrrфiкачiйний
код юрпдrtчноi

особи або

ресстрачiйнrtй
номер облiковоТ

ltapтkll платнllка
податкiв* -

фiзичноi особrr,
яка ]vla€

оllосередковапу
участь в

юрrtдlrчнil"l особi -
власнrIку
заявнIlка

Вtrд

участi
(олноос

iбно
або

спiльн
о* *)

Повне
наймеrlування

юрлtдичноТ
особи або

прiзвище, iпr'я,
по батьковi

фiзичноТ особи,
яка ма€

опOсередковану
участь в

юридllчнiil
особi -

власн ltlty
]аявника

М iсцезнаходжен н я
юридlrчноi особи або

паспортнi ланi фiзttчноi
особи, яка мас

опосередковану участь в
юрtlаичнiй особi -
власнику заявника

(серiя (за наявностi) i

номер паспорта, дата
вrrдачi та наr:iменyвання
орган). шо l"lого вllдав)

Частка
в

стат}тн
ому

капiталi
о/с/о

Частка
опосередко

ваного
володiння
акцiями

(частками)
у

статутному
капiталi

заявника,
о//о

1 2 э 4 5 6 1 8

l

* !ля фiзичних осiб, якi через свот релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реестрацiйного номера облiковот картки

платника податкiв, офiчiйно поuiдо*rrш npo ue вiдповiдний контролюючий орган та мають вiдмiтку в паспортi,

зазцачаються серiя (за наявностi) та номер паспорта.

** Iнформацiя про спiльне з iншими особами опосередковане володiннrt iстотною участю у власника заявника:

trP



У разi наявностi спiльного володiння зtвначаеться iнформацiя про осiб, спiльно з якими е опосередковане володiння
iстотною участю у власника заявника, iз зазначенням пiдстав, чому участь вважа€ться спiльною, та шляхiв iT прилбання.
зазначаються повне найменування, мiсцезнаходження, iдентифiкацiйний код щодо кожнот юриличнот особи - спiввласника.
Зазначаються прiзвище, iм'я та по батьковi, паспортнi данi (номер, серiя (за наявностi), ким i коли виданий), реестрачiйний
номер облiковоТ картки платника податкiв (у разi наявностi) щодо кожноТ фiзичноТ особи - спiввласника.

Таблlruя 7. l killtteBltx lIlapHllx tsласlltiкIв в) l овариства
ль
зl
п

Прiзвище.
iм'я, по

батьковi
фiзичноi
особи -

кiнцевого
бенефiчiарн

ого
власника

(контролера
) заявнlrка

Реестра-
цiйнlлl"r
номер

облiковот
KapTKrl
платнitк

а

податкiв

Сrrпrвол
юрlrлIrчноТ

особи, через
яку iснY€

пов'я]анiсть

Iденr,ифiк
а-

цil:iHlrt"t

код
юрrlдично

i
особи,
через

яку icHyc
llов'язанiс

ть

Повне
Har*lMeHyBaHH
я юридlrчноТ
особlt, через

яку icHyc
пов'язанiсть

М iсшезна
ходження
юридlrчноТ

особи,
через

яку icHyc
пов'язанiст

ь

LlacTKa в
cTaTyTHollt

у капiталi
юрлtдичноТ

особlr,
через яку

icHyc
пов'язанiс

ть, oh

Спосiб
здiйtснення

вирiшальноr,
о впJlиву

1
,, 3 4 5 б 7 8 9

1 олiйник
Щмитро

михайлович

2,1|16045
35

l 379j0648 Товариство з
обмеженою

вiдповiдальнiс
тю <Група
компанiй

<Про-
Капiтал>

01 l33, м.
КиТв, пров.
Лабораторн

ий, бул.1,
секцiТ 3 та 4

60 Опосередков
ане

володiння -
59,94О/о

2 Полiщук
Володимир
Вiкторович

28,799154
з4

i з 79з0648 Товариство з

обмеженою
вiдповiдальнiс

тю кГрупа
компанiй

<Про-
Капiтал>

011З3, м.
КиТв, пров.
Лабораторн

ий, буд.l,
секцiТ 3 та 4

40 Опосередков
ане

володiння -
з9,96%

* /{ля фiзичних осiб, якi через своi релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реестрацiйного номера облiковот картки

ппчr"й*ч податкiв, офiчiйно повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган та мають вiдмiтку в паспортi,

зtвначаються серiя (за наявностi) та номер паспорта.

**т-торговчiцiннимипаперами,Р-незалежнiресстратори,К-компанiiзуправлiнняактивамиiнституцiйнихiнвесторiв,

Д-депоjитарiТ,З-зберiгачi,О-органiзаториторгiвлi,Н-незалежнiоцiнювачiмайна,А-аулитори,I-iншегосподарське
товариство.

'Габлrlця 8. Iнформачiя про юрllдljчних осiб, у якцц Товариство бере уч
N
зl
п

IдентифiкачiГлн
ий код

заявнtlка

Слtпrвол
юридrlчноТ
особлI шодо
якоТ icHyc

пов'язанiсть

Iленr,ифiкачir:iн
lll"l код

юридlrчноТ
особrr щодо
якоТ icHyc

пов'язанiсть

Повне
найменування

юрrrдrlчноТ особи
шоло якоТ icHyc

пов'язанiсть

мiсцезнаходження
юрпличноТ особи
шоло якоТ icHyc

пов'язанiсть

Частка у
статутномy
капiталi. ul,

l 7 1 1 5 б
,|

Вiлсутнi

*т-торговцiцiннимипаперами,р-незалежнiреестратори,к-компанiТзуправлiнняактивамиiнституrriйнихiнвесторiв,д

-д"поa"ruрii,з-зберiгачi,о-органiзаториторгiвлi,н-незutлежнiоцiнювачiмайна,а-аудитори,i-iншегосподарське
товариство (якщо частка особи в ньому перевищус 5%)

Таблlruя 9. I ltKa ToBaplIcTBa та Пого пов'я}анllх

N
зl
п

Прiзвище, iпr'я,
по батьковi
KepiBHlrKa

]аявнtlка 1-а

його прямIrх

роличiв (ступiнь
родинног0
зв'язку)

PeccTpaui
I:t н lr l:i

номер
облiковот
KapTKtl

пла,l,tlllка
пода,гкiв*

Cllпt
BoJl
юрlr
дrtч
яоi

особ
ll

щод
о

якоТ

Iленr,ифiкаui
l"|Hrtr"l кол

юрlrлltчttоi
trсобl.r шоло
якоТ icHyc

пов'язан icTb

повllа назва
rrrрилrrчноТ особи
щоло якоТ icHyc

пов'язанiсть

мiсцезнахо
дження

юридичноi
особи шодо
якоТ icHyc

пов'язанiст
ь

Част
кав
стат
YTHo
му

капi
талi
пов'
язан

оТ

Посала в
пов'язанi

l:i особi

осiб

у9



icHy
е

пов'
язан
icTb

особ
И, ul,

l .'
3 4 5 6 7 8 9

l медвiдь олена
миколаiвна

286690976
,7

к з 764 l 656 Товариство з
обмеженою
вiдповiдальнiстю
ккомпанiя з

управлiння активами
(ПРО КАПIТАЛ
ЕссЕт
МЕНЕДЖМЕНТ)

0l 133, м.
КиiЪ, пров.
Лабораторн
ий, бул.l,
секцiТ 3 та 4

0,1 flиректор

2 пов'язанi особи
директора
Медвiдь о.М. не
володiють l0%o i
бiльше
частинами в
товариствах

*,щля фiзичних осiб, якi через свот релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реестрацiйного номера облiковоi картки
тrлатника податкiв, офiцiйно повiдомили про це вiдповiдний орган державноi податкоJоТ служби та мають вiдповiлну в
ласпортi, зазначаються серiя (за наявностi) та номер паспорта.

* *т - торговцi цiнними паперами, р - нез?Ulежнi ресстратори, к - компанii з управлiння активами iнститучiйних iHBecTopiB, д-депозитарii,з-зберiгачi,о-органiзаториторгiвлi,н-нез€}лежнiоцirповачiмайна,а-аудитори,i-iншегосподарське
товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осiб в ньому перевищус l0%o)

Схепtатlrчне зобра;кеttllя стр}кт},ри власностi ТОВ (КУА <ПРО КАПIтдл ЕссЕт мЕнЕджмЕнт)

ToBalrBcTBo r оЁхtаспою вi,лтrовiдмьвiсш
<Цоrrяаrir з упршлЬш махц

{dIPO lЁ{ýт{r ЕССЕТ ýЕяЕДХffЕIfГр
(юд €ДРЦОУ 376{lб56)

}lшЬь 0*ш ltшлr'Ьпr
IIIH ]866лр76т

lrTl шршtаш 29.06,t97Ep
Тоэrрнсво з обм*tпою вiдповiд*.rьЁсru
<г"ттL{ колrIьцй {dIPo-tL{IпTд,iЬ

(sод €,.IPIIOY 379306{6)

олiйшж.ýхчтро УцлЁrозп {кiчцо"а ýtа*.iдiаэ)
IIIE 27II604ýзз

,lrTr варошспвя l9,03.1g7rlp

ЦШ*tЩ;шепдцжливЕцжщяд*s GiЕцtо"й fuня&ьhд)
IIIH 28799lý,i3.1

fuп вrрошш 06.11.19T8p

JO



АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАiН И
орган аудиторського самоврядування

вул. Велика Житомирська, 33, м. Киl'в, 01601
Адреса для листування: вул. CTpiTeHcbKa, 10, оф.434, м Киiв, 04053

Тел./факс (044) 279-59-78, 279*59-В0
E-mail: info@apu.com. ua
http:i/ WWW.apu,com. ua
Код еДРПОУ 00049972

01.02.2020
rraM 1

,Yq

r; ilt
01_03-4/25
2ti.()I.2()21

'гОВ <(АкГ (киТА€I}А Т'А lIAl'THl]I)И>

By.lr. }I.rгги1,1ська, бу,,t. 5-]j, ttiMrta,r,a l2, м. КиТв, 02099

lll rIl()PMA I(IЙI Iл доI} lлкА

1^оI]Арис,l,во з OБMI:ЖIiI"IOIO I]IJЦlOBI/lAJIbIII(]'l'IO
dУl[И1'ОРСЬКО-КОI{САJIТИ}IГОI]А ГРУlIА (КИ'l'АСI}А 'ГА l'IАРl'LIl1РИ)
(ко;t CllPl'lOY 40l3 |4З4) BKJIIoLIeHo /Io Pec:crpy аулиторilз ,I,a суб'ск',гill
ауl(иl]oрсl,коi'l{iя,ltы,lос,гi (lroMop рссс,грацi'i 4657),,Iкий ве/(е Ауl{итороька IIаJIа'Iа

Украilrи BiдTroBi,l{Tro /.lo l}имог Закошу УкраiIли <[Ipo ауl.(и,г фittаrlсовоi звir:ltсlс,гi
,га ауlIиторську лiя.ilыliсть> вiд 2|,12.2017 р. Nl 2258-VII[ (зi змillамИ).

I]iltомос,гi rrpo'ГОI}АI'ИСl'В() З ОБМШ}КЕIlОI() BII$IOBIJIAJIЫ IlC]'l'IO

dУllИ'ГОРСIlКО-КОIICAJI'ГИIII'ОI]А l-PYlIA (ttИ'ГАСI]А 'ГА IIAP'I'IIl'1РИ)
BlIecctti llo такиХ роз/.liJIiI} Ресс,грУ ayl{и1,opiI] ,гil суб'скr:iв ауJIиr,орсl,ксli'

/{iязlыtос,t,i:
<<Суб' t;к,ги ауltиl,орськоТ 7дi яlrьrlо cTi> ;

<Суб'ск,ги ауl{и,горськtlТ /{iя.llыtос:,t,i, яttti маIо,гь lIpal]o llр0l}О/(И'l'И

обоtl' яt:з кt)ви й ayllи,r: сРi нallcolloi :lBi,гtIоcтi>.
Ресс,гр ауl{иторil} ,га оуб'ск,гiв аудиr,орськоi lliяltьtlос'гi с lIУбJIiЧIIиNI,

оIIриJIIо/{I,IIосться i lli,ц,гримусться I] aкI]yaJlbшoмy с,ганi у Mopex(i Ill,t,срlrе,г ша

lзсбсTrlрitlIli Ау.itи,горськоi шаJIаI,и Украiпи за посиJIаIIIlrlм

lrttрs://www.арu.соm.uа/2018/10/01/ресстр-аудиторiв-та-субсктiв-аУlИтОр/.
/IoBi.rtKa ви/_Iана i{Jlя ttодаrII]rI за MictdeM I}имоги.

}'tltltзtlt)Iзil}кеIIа tlсоба Al l У -
I,[a .l il;l t,ll lr к tз il{,{ i;l у pccc,l, ра l1iI 'I'epellцettKtl С. N4.
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АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАIНИ
орган аудиторського самоврядування

вул, Велика Житомирська, 33, м. Киiв, 01601
Адреса для листування: вул. CTplTeHcbKa, 10, оф.4З4, м. КиТв, 04053

Тел,/факс (044) 279-59-78, 279-59-80
E-mail. info@apu.com, ua
htto:// www. аоч,соm. ua
Код еДРПОУ 00049972

0I:02:202l

Jч_2_ *

J\ъ 01-03-ya4_ _
Bilt _2t1.0r.202l

Ауltи,r,орУ
Бi;ltlзсроrзil:i С.В.

IнФ оl,мАцIЙнА доI}IдIъ

Секретарiа:r: Ау,I{и,горськоi IIаJIаl,и Украiлли Ila lJarrl заtIи,r, lIoBi/IoMJIrIc

Irac]J]yIIme.

I]iломос.гi rrpo ауди,гора Бi;tозероlзу CBi,гlralry 13iк,горiвuу I]KJIIoчoI,Ii lIo

розilillу (Ау/tи,[ори> Реесrру ауl{и,горiв ,га суб'ск,гiв ауl{и,горсl,коТ дiя.ltт,ttос,l,i, ll1<l

ве/lе,гься lli/(ttolзil{llo /Io вимог Закоr"lу Украiлlи <I lpo ауiIи,I, фirrаIlсовоТ :звi,пtос,r,i

1,а ау2{и,горську lliязrьтriо,гt,l> Bilt 2|.l?..2017 j\Ъ 22_5tttvIIl (Зi ЗМiШаМИ).

lloMep pe(:clpallii у Peccrpi l00075, дага I]KJIIoчcшl-Irl у Pecclp 0I].l0.20l t].

Pccc.rp с ltyб:ti,IllиM, оIIриJIIо/IIIIосr,ься i rri;l,грИМУСl]I)СrI в ак,lуаJIЫ{ому с,гаlli

у мерсжi Itr,гсргtс.г ша офir{йIIому вебсай,гi Ау;tи,горськоТ паJIа-ги Украirlи :]а

lIосиJIаLIIIям:

https://]vww.apu.com.ua/201 8/10/01/реестр-аудиторiв-та-субектiв-аУдитОр/.

/[oBi.lKa l}идаfiа лJIя Ilо/lа,лIшя за MiciIeM вимоги.

YпoBtlotзa}Kella особа AtlY -

fIa.la;t1,1lиK Bilt;lilry ре(]с,l,рацii,га зlзiгlrосr,i еIIк0 С.М.

l}ик. I lогребrrа Jl.Jl. 044) 279-59"78
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АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА YKPAIH И
орган аудиторського самоврядування

вул. Велика Житомирська, 33, м, Китв, 01601

Адреса для листування: вул. CTRrTgH_cbla, 10, оф,434, м, КиТв, 0405З

Тел,/факс (044) 279-59-7В, 279-59-80
E-mail: info@apu,com. ua
http:// www,apu,com. ua
Код еflРПОУ 00049972

01.02.2021 JYg

lзiд
0|-03-4l22

J\} 2 2t1.01.2021

Аулиr,орУ
Якрtмеtllсу М.М.

IнФормАt{IЙнл доl}IдкА

CeKpeTapiaT Дудиторськоi 11алаги Украiни FIa Вапr запи,г повiдомляс

насryпЕе.
вiдомостi гrро аудитора Якименка Микоlrу Миколайовича вклIочен1 до

роздiлу <Дудитори)) Ресстру аудиторiв та суб'uчu аудиторсъкоi дiяльностi, rцо

Ъ.д"rпЪ" "iдrо"Й"о 
до u"Йг Закону УкраТни <Про аудит фiнансовоI звiтностi

та'аудиторсъку дiяльнiсть> вiд 21.|2,20117 ]ф 2258-VIII (зi змiнами),

I{oMep ресстрацii у PeecTpi 100078, дата вклIочення у Реестр 08,10,2018,

Ресстр е публiчним, оприJIюдI{Iос,гЬся i rriдтримуетъся в актуальному cTaHi

у мережi IHTepHer: на офiuiЙному вебсайтi Аудиr:орськоТ IIаJIа,ги Украiни за

IIосиJIанням:

hltрS:i/WWW.арu.сош.ur2018/l0/0liреестр-ачдиторiв_та-счбсIсiв-аупитор/,

Довiдка видана для rrодання за мiсцем вимоги,

УпtrвповажеIIа tlсtlба АПУ -

Начальlrик вiддiлу ресстрацii,га ТерещеlIко С.М.
a:::!

Вик. Погреблlа -Г|.Я, (044) 2'19,59-18

9/


