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I. Звiт щодо аудиту фiнансовоi звiтностi

[умка iз застереженням
Ми ..провели аудит фiнансовоi звiтностi АкцIонЕрного ' товдриствд

КЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРДТИВНИЙ
IнвЕстиЦlйний ФОНД кСУвЕрЕн> (код СДРПоу 40952'752). активи якого перебувають
в управлiннi Товариства з обмеженою вiдповiдаrrьнiстю <<I(омпднIя з упрдвлIння
АктивАМИ (ПРО кАпIтАЛ ЕссЕТ мЕнЕдЖМЕНТ), (надалi - Фонд, або Товариство)
яка вклюЧае Ба_панс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 .12.2О20 рок},, 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 ПримiтЪк до фiнансовоi
звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик,

на нашу Думку, за винятком можливого впливу питань, описаних в Роздiлi <основа
для думки iз застереженням) нашого Звiту, фiнансова звiтнiсть дкцIонЕрного
ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ НЕдивЕрсиФIковАний вЕнчурний корпордтивний
IнвЕстиЦlйний ФОНД (СУВЕрЕн>, активи якого перебувають в управлiннi Товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю (коМПднIя з упрдвлIння дктивдмИ (ПРо кдпIтдJl
ЕссЕТ мЕнЕдЖМЕНТ), що додаеться, вiдображае достовiрно, в ycix суттевих аспектах
фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2020 року, його фiнансовi результати i
грошовi потоки 3а piK, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до йi*"uродrr"
стандартiв фiнансовоi звiтностi (МСФЗ).

Основа для думки iз застереженням
на думку аудитора, до висловлення Думки iз застереженням призвiв вплив коригувань,

що могли б бути потрiбними, якщо б дкцIонЕрнЕ товдри(]тво (ЗдкРИТИЙ
нЕдивЕрсиФIков 

^ниЙ 
вЕнчурний корпорАтивниЙ tнввстицIЙний оонл

(СУВЕРЕН> здiйснювалО подаJIьшУ оцiнкУ довгострОковиХ фiнансовиХ iнвестицii, що
облiковуються станом на 3 |.12,2020 року на балансi в cyMi 40 452 тис. грн., за справедливою
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вартiстю. В складi довгострокових фiнаноових iнвестицiй облiковуються корlrоративнi права
в cTaTyTHi капiтали товаристВ, а саме: тоВ <БлаговiЩенський-Зернопродукт) 1кол засдрпоУ з51l017l) в розмiрi 10,5Уо, ТОВ <Аграрiко> (код за едрпоУ 37118607) в розмiрi
l0%, тоВ <Воiнське ХПП) (код за сдрпоУ з4459012) в розмiрi l0%, тоВ кЕколiнiя>> (код
за С!РПОу 32013204) в розмiрi 10%, ТОВ кЗернокомплекс <Сиваrп> (код за С!РПОУ
339l8б97) в розмiрi 10%, тов кЗернолiя> (код за сдрпоу 00688798) в розмiрi 10%, тов
кРiвненський елеватоР> (код за С[РПОу з3326670) в розмiрi 1Оо/о, ТОВ <PiBHeHcbKe ХПП)
(код за сдрпоу з4458925) в розмiрi 10%, тов кIБХ Iнжинiринг> (код за сдрпоу
З55575]З) в розмiрi l0%, ТОВ кТокмак Зернопродукт> (код за е!РПОУ З4945678) в розмiрi
10% та ТОВ KBiTa,rMap транс) (код за €ДРПОУ 35195356) в розмiрi |6,6О/о, ТОВ
<ТесслагрУп> (код за СДРПоУ 36б93169) в розмiрi t0%, ТоВ кАПК Савинська> (код за
СДРПОУ 37010685) в розмiрi 100%.

ПРОТЯГОм 2020 року балансова BapTicTb цих фiнансових iнвестицiй не
перераховувалася, kpiM балансовоI BapTocTi корпоративних прав в статчтному капiталi тов
(АПК Савинська> (код за СЩРПОУ З7010685) в розмiрi 100%. ,Цля оцiнки справедливоi
BapTocTi частки було залучено оцiнювача ТОВ кIмона-Експерт) (код за СДРПОУ З668З449)
та згiдно до Додатковоi угоди Ns2 вiд 22 лютого 202l року до Договору Nэ05/08l2О]l9-| вiд 05
серпня 20l9 року було проведено незалежну оцiнку частки в статутному,капiтаrri Тов kAl-lk
СаВИНСЬКа> (кол за С,ЩРПОУ 37010685) та визначено справедливу BapTicTb станом на 31
грудня 2020 року, яка вiдповiдно до Звiту незалежного оцiнювача складас Зб 086 тис. грн.
ЗбитоК вiд переоЦiнки вiдображенО в кIншиХ витратах) ЗвiтУ про фiнаНсовi результати в cyMi
27 8З'|тис. грн..

Ринковi котирування по з€вначеним фiнансовим iнвестицiям с,ганом на з1J2.2о2о
року не доступнi, що с ключовим джерелом невизначеностi оцiнок зазначених фiнансових
iнвестицiй.

На ЛУмкУ аУДитора вплив змiни в оцiнках може бути значним, проте не всеохоплюючим
лля фiнансовоI звiтностi Фонлу.

Слiд зазначити, що дебiторська заборгованiсть Товариства станом на 31.12.2020 року
в розмiрi 805 2З9 тис. грн.. становить 95,2|Уо вiд активiв Фонду.

станом на 31 грудня 2020 року загальна сума резерву пiд очiкуванi крелитнi збитки
склала 2095 тис. грн, якi були вiднесенi до скJIаду <Iнших операчiйних витрат)), рядок 2l80,
кЗвiту про фiнансовi результати), Крелитний ризик зазнав значного зростання у зв'язку з
тим, щО ТоВ кТеСслагруп) (код за едрпоУ з669з169) згiдно Лiцензiйrrого договору JфТМ-
29ll2-|0 вiд 29 грудня 2017 року вчасно не сплатила HapaxoBaHi роялтi зtjдно умов !оговору.
товариство на кiнець звiтного року надr}ло фiнансову звiтнiсть, проаналiзувавши яку,
Управлiнський персонал Фонлу зробив висновок про платоспроможнiсть та лiквiднiсть
Товариства. В 202L роцi Товариство почало погашати лебiторську заборг,ованiсть.

Товариство оцiнюе, що iMoBipHicTb дефолту лебiторськiй заборгованостi протягом
найближчих 12 мiсяцiв, не значна. Керiвництво Фонду за поясненням Управлiнського
персонаJIУ проводитЬ ана-пiз та оцiнкУ рiвня кредитного ризику з використанням
iндивiдуального пiдходу,

мсФЗ 9 вимагае створення резервiв пiд очiкуванi кредитнi збитки, тобто збитки вiд
ЗНеЦiНення, HaBiTb з мiнiмальною ймовiрнiстю. Резерви пiд кредитнi збитки створюються з
моменту первiсного визнання активу.

На ДУМКУ аУДитора, вплив змiни в оцiнках при iншому пiдходi до оцiнки рiвня
кредитного ризику при формуваннi резервiв пiд очiкуванi кредитнi збитки може бути
значним, проте не всеохоплюючим лля фiнансовот звiтностi Товариства.

Ми провели аудит вiдповiдно до вiдповiдно до Закону Украiни кПро аудит фiнансовоТ
звiтностi та аудиторську дiяльнiсть> та вiдповiдно до кмiжнародних стандартiв контролю
якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг), видання 20lб _

2017 poKiB, (мсА), прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням
АулиторсЬкоi па,rатИ УкраiнИ N9 3б1 вiд 08.0б.2018 року, ллЯ застосування до завдань,
виконання яких буде здiйснюватися пiсля 01 липня 2018 року та у вiдповiдностi до рiшень
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НацiональноТ KoMicii з цiнних паперiв та фондового ринку, в тому числi кВимог до
аудиторського висновку, що подаеться до Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв та

фондового ринку при розкриттi iнформацii про результати дiяльностi iнститутiв спiльного
iнвестування (пайових та корпоративних iнвестицiйних фондiв) та компанii з управлiння
активами), що загвердженi Рiшенням Нацiональноi KoMiciT з цiнних паперiв та фондового
ринку Украiни N9 991 вiд 1 1.06.201З року.

Нашу вiдповiда,rьнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi
<Вiдповiда-гrьнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi) нашого звiту.

Ми е незалежними по вiдношенню до АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ
нЕдивЕрсиФIковлниЙ вЕнчурниЙ корпорАтивниЙ tнввстицIЙниЙ Фонд
кСУВЕРЕН>, активи якого перебувають в управлiннi Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю (КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННrI АКТИВАМИ (ПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ), згiдно з Кодексом етики професiйних бlхгалтерiв Рали з Мiжнародних
с,гандартiв етики для бухга,rтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичЕими вимогами, застосовними в

YKpaiHi до нашого аудиту фiнансовоТ звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики
вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

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

Суттева невизначенiсть щодо безперервностi дiяльностi
Не змiнюючи нашоi думки щодо фiнансовоi звiтностi, звертасмо Вашу увагу на те, що

Товариство здiйснюе свою дiяльнiсть в умовах фiнансово-економiчноi кризи. В результатi
нестабiльноi ситуачii в YKpaTHi дiяльнiсть Товариства супроводжуеться ризиками.

Вплив економiчноi кризи та полiтичноi нестабiльностi, якi тривають в YKpaTHi, а

також iхне остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вiрогiднiстю i

вони можуть негативно вплинути на eKoHoMiKy Украiни та операцiйну лiяльнiсть Товариства.
CBiToBa пандемiя KopoHoBipycHoi хвороби (COVID-I9) та запровадження Кабiнетом

MiHicTpiB Украiни карантинних та обмежува-пьних заходiв, спрямованих на протидiю ii
подальшого поширення в YKpaiHi, зумовили виникнення додаткових ризикiв дiяльностi
суб'сктiв господарювання,

Керiвництво Товариства не iдентифiкувало суттевоi невизначеностi, яка могла б
поставити пiд значний cyMHiB здатнiсть Товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть,
тому використовувiIло припущення про безперервнiсть функцiонування Товариства, як
основи для облiку пiд час пiдготовки фiнансових звiтiв, не враховуючи зростаючу
невизначенiсть пов'язану iз змiною економiчноi ситуацii та песимiстичними прогнозами

розвитку cBiToBoT та нацiональноi економiки.
Суттевих суджень управлiнського персоналу щодо облiкових оцiнок впливу пандемii

COVID-I9 та запровадження карантинних та обмежува,тьних заходiв на невизначенiсть
оцiнки та розкриття у фiнансовiй звiтностi Товариства iнформацii пов'язаноi з вiдповiдними
облiковими оцiнками ця фiнансова звiтнiсть не мiстить, так як складена до настання цих
подiй.

Передбачити масштаби впливу ризикiв на майбутне дiяльностi Товариства на
даний момент з достатньою достовiрнiстю неможливо. Тому фiнансова звiтнiсть не
мiстить кориryваIrь, якi могли би бути результатом таких ризикiв. Вони булуть
вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, як тiльки булуть iдентифiкованi i зможуть бути
оцiненi.

Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були

найбiльш значущими пiд час нашого аудиту фiнансовоi звiтностi за поточний перiод, Цi
питання розглядались у KoHTeKcTi нашого аудиту фiнансовоi звiтностi в uiлому та
враховувались при формуваннi лумки щодо неi, при цьому ми не висловлюемо oкpeмoi думки
щодо цих питань. Ми визначили, що ключовi питання аудиту, про якi необхiдно повiдомити в
нашому Звiтi, вiдсутнi.



Iнша iнформацiя
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя е

iнформацiею, яка мiститься у Звiтностi до Нацiона.пьноi KoMicii з цiнних паперiв та фондового
ринкУ за2020 piK, у Поясненнях управлiнського персоналу, у Положеннях Товариства.

Наша думка щодо фiнансовоi звiтностi не поширюеться на iншу iнформачiю та ми не
робимо висновок з буль-яким piBHeM впевненостi щодо цiеi iншоi iнформацiТ.

У зв'язку з нашим аудитом фiнансовоi звiтностi наrrrою вiдповiдальнiстю с
ознаЙомитися з iншою iнформацiею та при цьому розглянути, чи icHye суттева
невiдповiднiсть мiж iншою iнформаuiсю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями,
отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядае такою, що мiстить суттеве
викривлення.

Якщо на ocHoBi проведеноТ нами роботи ми доходимо висновку, що icHyc суттеве
викривлення цiеi iншоi iнформаuii, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили
таких фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту.

Ми можемо зазначити про адекватнiсть системи бухгалтерського облiку, процедур
внутрiшнього аудиту, внутрiшнього контролю та систем управлiння ризиками в Товариствi.

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

Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiда-lrьнiсть за складання i достовiрне
подання фiнансовоi звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього
контролю, яку управлiнський персонал визначае потрiбною для того, щоб забезпечити
складання фiнансовоi звiтностi, що не мiстить суттсвих викривлень внаслiдок шахрайства або
помилки.

При склаланнi фiнансовоi звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за
оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi,
розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та
використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухга,ттерського
облiку, KpiM випадкiв, якщо управлiнський персонал або планус лiквiдувати Товариство чи
припинити дiяльнiсть, або не мае iнших реальних альтернатив цьому.

Ti, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiда-пьнiсть за нагляд за
процесом фiнансового звiтування Товариства

вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi
Нашими цiлями с отримання обrрунтованоi впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у

чiлому не мiстить сутт€вого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск Звiту
аудитора, який мiстить нашу думку. Обrрунтована впевненiсть е високим piBHeM впевненостi,
проте не гарантус, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттсве
викривлення, якщо таке icHye.

Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються
суттевими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкусться, вони можуть впливати
на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на ocHoBi чiеТ фiнансовоТ звiтностi.

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуемо професiйне судження
та дотримуемось професiйного скептицизму протягом усього завдання з аудиту.

KpiM того, ми:
. iдентифiкуемо та оцiнюемо ризики суттсвого викривлення фiнансовоi звiтностi

внаслiдок шахраЙства чи помилки, розробляемо й виконусмо аудиторськi процедури у
вiдповiдь на цi ризики, а також отримусмо аудиторськi докази, що с достатнiми та
приЙнятними для використання ix як основи для нашоi думки, Ризик невиявлення
сутт€вого викривлення внаслiдок шахрайства е вищим, нiж для викривлення
внаслiдок помилки, оскiльки шахраЙство може включати змову, пiдробку, навмиснi
пропуски, Ееправильнi тверлження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;

о отримуемо розумiння системи внутрiшнього контролю, що стосуеться аудиту, для
розробки аудиторських tIроцелур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення
думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю.



о оцiнюсмо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових
оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацii, зроблених управлiнським персоналом;

о доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та
на ocHoBi отриманих аудиторських доказiв робимо висновок, чи icHyc сутт€ва
невизначенiсть щодо подiй або умов, що може поставити пiд значний cyMHiB здатнiсть
Товариства продовжити свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi. Якщо ми доходимо
висновку щодо iснування такоi суттевоi невизначеностi, ми повиннi привернути увагу
в нашому Звiтi аулитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацii у фiнансовiй звiтностi
або, якщо TaKi розкриття iнформацii € ненаJIежними, модифiкувати свою думку. Нашi
висновки rрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого Звiту
аудитора. BTiM майбутнi подii або умови можуть примусити Товариство припинити
свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi;

. оцiнюсмо загаJIьне подання, структуру та змiст фiнансовоi звiтностi включно з

розкрит"гям iнформацii, а також те, чи розкривае фiнансова звiтнiсть операцii та подii,
покладенi в основу ix складання, так, щоб було забезпечено iхнс достовiрне подання.

Ми повiдомляемо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, разом з iншими
питаннями iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та cyTTeBi
аулиторськi результати, включаючи буль-якi значнi недолiки системи внутрiшнього
контролю, виявленi нами пiд час аудиту.

Ми також надаемо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердх(ення, що
ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляемо iM про Bci
стосунки й iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу
незалеrкнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

II. Звiт щодо вимог iпших законодавчих i нормативних aKTiB

OcHoBHi вiдомостi про АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ
ФонД кСУВЕРЕН>> наведено в Таблицi 1.

Таблиця 1

"rY,,

llllt показнtrк значеrrня

1 Повне найменування Товариства

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (ЗАКРИТИИ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД
(СУВЕРЕН)

2
Органiзацiйно-правова форма
Товариства

Акцiонерне товариство

J Код за СДРПОУ 40952752

4

Серiя, номер Виписки з Сдиного
державного реестру юридичних осiб
та фiзичних осiб-пiдприемцiв та дата
проведення державнот реестрацii

Номер запису в Сдиному державному peccTpi
юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприсмцiв 1 074102
0000 0бЗ124;
Дата проведення державноi ресстрацii 10.1 1 .20l б року

5 Мiсцезнаходження Украiна, 02002, м.КиiЪ, вул. Свгена Сверстюка, буд,2-А,
офiс 5l0, (044) 338-13-91

6 Види дiяльностi за КВЕ,Щ-2010
64.З0 Трасти, фонди та подiбнi фiнансовi суб'скти

7

Свiдоцтво про внесення iнституту
спiльного iнвестування до Сдиного
державного реестру iнститутiв
спiльного iнвестування, видано
Нацiональною комiсiсю з цiнних
паперiв та фондового ринку

Свiдоцтво }ф 00455,
Реестрачiйний код за СЩРIСI 1зз00455,
дата впесення iнстиryту спiльного iнвестування до
еДРIСI28.11.2016 року



8 Тип, вид Фонду Закритий, недиверсифiкований

9 Строк дiяльностi Фонду 50 poKiB з моменту внесення Фонду до Сдиного
державного реестру iнститутiв спiльного iнвестуванrIя

10 Рiшення про створення Фонду

Рiшення засновника АКЦIОНЕРНЕОГО
ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД
(СУВЕРЕН> (Рiшення Jф 1 вiд 31.07 ,20116 року)

1l Керiвник I_LIевченко Iгор Георгiйович

Засiданням Наглядовоi Ради Товариства (члени НаглядовоТ Ради: Березовська О. П.,
Шевченко I. Г,, Пластун С. I.) (Протокол Ns 7l2-\7 вiд2],06,2017 року) було затверджено
рiшення про обрання Головою Наглядовоi рали АКЦIОНЕРНЕОГО ТОВАРИСТВА
(ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
IнвЕстицtЙниЙ Фонд кСувЕрЕн> Шевченка I. г.

Рег:Iамеtlт АКЦIОНЕРНЕОГО ТОВАРИСТВА КЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ООНД
кСУВЕРЕН> затверджений Наглядовою Радою (Протокол Jф 9/20l7 вiд24.0] .20|7 року).

Аулитори зазначають, що нiLзва Товариства, його органiзачiйно-правова форма
господарювання та види дiяльностi вiдповiдають Статуту Товариства.

Управлiння активами АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА кЗАКРИТИЙ
нЕдивЕрсиФIковАниЙ вЕнчурниЙ корпорАтивниЙ tнввстицIЙниЙ Фонд
(СУВЕРЕН> здiйснюс Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю (КОМПАНIЯ З
УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ кПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ) (Згiдно Рiшення
Учасника Jф 5 вiд 11.09.2017 року АКЦIОНЕРНЕОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ООНД
кСУВЕРЕН>.

OcHoBHi вiдомостi про Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю (КОМПАНIЯ З
УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ кПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ) наведенi в
Таблицi 2.

Таблиця 2

ль
п/п

I1оказнлtк tlна.rенllя

l Повне найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

ККОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ (ПРО
КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ)

2 Код за СДРПОУ з764|656

J

Виписка з €диного державного
ресстру юридичних осiб та
фiзичних осiб-пiдприемцiв; дата
та номер запису в СЩР
юридичних осiб та фiзичних
осiб-пiдприсмцiв

,Щата та номер запису в €диному державному peccTpi
юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприемцiв:
19.05.2011 року Jф 1 068 l02 0000 0279|6

4 Мiсцезнаходження 01 133, м, Киiв, провулок Лабораторний, бул. 1

секцiя З та 4

5
OcHoBHi види дiяльностi за
квЕд-2010

64,30 Трасти, фонди та подiбнi фiнансовi суб'екти;
66. 1 1 Управлiння фiнансовими ринками;
66.19 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових
послуг, KpiM страхування та пенсiйного
забезпечення;
66.3 0 Управлiння фондами

6



6 Лiцензii

Лiцензiя cepii АЕ Ns 185446, видана Нацiона,rьною
комiсiею з цiнних паперiв та фондового ринку на
провадження професiйноi дiяльностi на фондовому
ринку дiяльностi з управлiння активами
iнститушiйних iHBecTopiB (лiяльностi з уiравлiння
активами). Строк дii лiцензii: 18.08.20l1 р,
18.08.2016 р.;
flaTa вилачi лiцензii: 20,02.201з року;
Лiцензiя N9 740, видана Нацiональною комiсiею з

цiнних паперiв та фондового ринку - |2.07.2016

рок}, строк дii лiцензii з 19.08.2016 року
необмежений, на провадження професiйноi
дiяльностi на фондовому ринку дiяльностi з

управлiння активами iнституцiйних iHBecTopiB
(дiяльностi з управлiння активами):

7 Керiвник Медвiдь О.лена Миколаiвна

Заресстрований (пайовий) капiтал
Щля облiку статутного капiта-пу Товариство використовус рахунок бухгалтерського

облiку 40 <Заресстрований (пайовий) капiтал>.
У Товариства станом на 31 грудня 2020 року, зареестрований статутний капiтал

становить l30000000,00 (сто тридцять мiльйонiв) гривень, подiлений на l30 000000 штук
простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,00 гривня за 1 акцiю.

Вiдповiдно до Статуту Товариства для забезпечення дiяльностi Товариства створений
початковий статутний капiтал у розмiрi 1 900 000,00 (олин мiльйон дев'ятсот тисяч) гривень,
подiлений на l 900 000 штук простих iменних акцiй номiна_ltьною вартiотю 1,00 гривня за l
акцiю.

Форма iснування акцiй: бездокументарна.
Статут_АКЦIОнЕРНоГо товАриствА (зАкритиЙ нЕдивЕрсиФIковАниЙ

ВЕНЧУРНИИ КОРПОРАТИВНИИ IНВЕСТИЦIИНИИ ФОНД кСУВЕРЕН> було
затверджено Рiшенням Учасника Товариства (Рiшення Ns З вiд2'l ,06.2017 року).

Свiдоцтво про реестрацiю випуску акцiй видано АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
кзАкритиЙ нЕдивЕрсиФIковАний вЕнчурний корпорАтивний
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД кСУВЕРЕН> Нацiональною комiсiсю з цiнних паперiв та
фондового ринку, що засвiдчу€ випуск акцiй на загаJIьну суму 130000 000 гривень 00
копiйок, номiнальною вартiстю l грн.; простих iменних 130 000 000,00 штук; форма
iснування акцiй - бездокументарна.

Ресстрацiйний Nq 001097; дата ре€страuii 28.11.201б року.
На протязi2017 року Товариством було розмiщено 2 000 000 штук акцiй на суму l 880

тис, грн., що пiдтверджено вiдповiдними первинними документами.
Сума, на яку BapTicTb розмiщених акцiй менше ii номiнальноi BapTocTi у розмiрi 120

тис. грн., вiднесена на зменшення нерозподiленого прибутку.
Таким чином, неоплачений капiтал Товариства станом на 31 грудня 2020 року

становить l26 l00 тис. грн., вилуrений капiтал становить вiдсутнiй.
На думку аудиторiв, формування статутного капiталу Товариства в ycix суттсвих

аспектах вiдповiдае вимогам чинного законодавства.
Аулитори зазначають про вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу Товариства

установчим документам.

Щодо можливостi (спроможностi) Товариства безперервно здiйснюватц свою дiяльнiсть
протягом найблшжчих 12 мiсяцiв

Припущення про безперервнiсть дiяльностi розглядаеться аудитором у вiдповiдностi
до МСА 570 <Безперервнiсть дiяльностi> (переглянутий) як таке, що Товариство
продовжуватиме свою дiяльнiсть у близькому майбутньому, не маючи Hi HaMipy, Hi потреби



лiквiдуватися або припиняти if. Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з
ПРИПУЩення безперервностi дiяльностi. Управлiнський персонi}л Товариства плануе
ВЖИВаННЯ ЗахОДiв Для покращення показникiв дiяльностi та подальшого розвитку
Товариства,

зiбранi докази та аналiз дiяльностi Товариства не дають аудиторам пiдстав
сУмнiватись в здатностi Товариства безперервно продовжувати свою дiяльнiсть.

Використов}.ючи звичайнi процедури та згiдно ана-гliзу фiнансового стану Товариства
ми не знайшли доказiв про порушення цринципiв функцiонування Товариства.

Не вносячи додаткових застережень до цього висновку, звертасмо увагу на те, що в
YKpaTHi icHye невпевненiсть щодо можливого майбутнього напрямку внутрiшньоТ
економiчноi полiтики, нормативно-правовоi бази та розвитку полiтичноi ситуацiТ. Ми не
масмо змоги передбачити можливi майбутнi змiни у цих умовах та iх вплив на фiнансовий
стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи Товариства.

Щоло вiдповiдностi прийнятоТ управлiнським персоналом Товариства облiковоi
полiтики вимогам законодавства про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть та
мсФз.

Концептуальною основою фiнансовоi звiтностi Товариства за piK, що закiнчився З 1

грудня 2020 року, е Мiжнароднi стандарти фiнансовоi звiтностi (МСФЗ), включаючи
Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ),
виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгаJIтерського облiку (РМСБО).

Принuипи побудови, методи i процедури застосування облiковоi полiтики Товариства,
здiйснюються згiдно Наказу кПро органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику
товариства).

Облiкова полiтика Товариства в перiодi, який перевiрявся, визначае ocHoBHi засади
ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансовоТ звiтностi з дотриманням основних
принципiв та забезпеченням методiв оцiнки та ре€страцii господарських операцiй, якi
передбаченi Законом Украiни кПро бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaTHi>
Ns 99б-ХIV вiд l6,07.1999 року зi змiнами та доповненнями та Мiжнародними стандартами
фiнансовоi звiтностi, (надалi МСФЗ).

Облiкова полiтика Товариства розкривае основи, стандарти, правила та процедури
облiку, якi Товариство використовуе при веденi облiку та складання звiтностi вiдповiдно до
МСФЗ. Облiкова полiтика встановлюс принципи визнання та оцiнки об'ектiв облiку,
визначення та деталiзацii окремих статей фiнансовоi звiтностi Товариства.

Розкриття iнформацiiу фiнансовiй звiтностi.

Розкрummя iнформацi'i сmосовно акmuвiв
Нематерiальнi активи, незавершенi капiтальнi iнвестицii, ocHoBHi засоби,

довгостроковi бiологiчнi активи, довгострокова лебiторська заборгованiсть та iншi
необоротнi активи

У результатi проведеноi перевiрки аулиторами встановлено, що станом на 3l .12.2020
року на балансi Товариства не облiковуються незавершенi капiтальнi iнвестицii, ocHoBHi
засоби, довгостроковi бiологiчнi активи, довгострокова дебiторська заборгованiсть та iншi
необоротнi актив, що вiдповiдае даним облiкових регiстрiв.

Станом на 31.12.2020 року на балансi Товариства облiковуються нематерiальнi активи
первiсною вартiстю 14 тис. грн. Так, у 2017 роцi, Товариство придбало торговельну марку
(знак для ToBapiB i послуг) (ТЕSSLДGRОUР) згiдно Щоговору передачi прав на торговельну
марку вiд i0 жовтня 2017 року на суму 10 тис. грн., свiдоцтво УкраiЪи Jtlb 114093, дата подачi
Заявки вiд 20 травня 2009 року. Та е власником згiдно Рiшення MiHicTepcTBa економiчного
роЗВитку i торгiвлi Украiни Jф 22639 вiд 26 грудня 2017 року. Строк корисного використання
с кiнцевим i закiнчуеться20 травня 20i9 року i виникас з юридичних прав на товарний знак,
Строк корисного використання закiнчувався 20 травня 2019 року та був подовжений до 20
травня 2029 року згiдно повiдомлення про внесення змiн до вiдомостей !ержавного ресстру
свiдоцтв Украiни на знаки для ToBapiB та послуг вiд l 1 березня 2019 року за Jф 93 1 l /ПМ/l9.



Накопичена амортизацiя нематерiа-шьних активiв станом на 3l.|2.2020 року складас 10
тис. грн.

Iнформаuiя щодо нематерiальних активiв розкрита Товариством в Примiтках ло
фiнансовоi звiтностi.

Фiнансовi iнвестицii
За наслiдками проведеного аудиту на пiдставi даних первинних документiв, регiстрiв

аналiтичного та синтетичного облiку встановлено, що станом на 3l ,12.2020 року на балансi
Товариства облiковуються довгостроковi фiнансовi iнвестицiТ (iншi фiнансовi iнвестицiТ) в
cyMi 40 452 тис. грн., за справедливою вартiстю. В складi довгострокових фiнансових
iнвестицiй облiковуються корпоративнi права в cTaTyTHi капiтали товариств, а саме: ТОВ
<Благовiщенський-Зернопродукт) (код за СДРПОУ З5110171) в розмiрi 70,5Уо, ТОВ
кАграрiко> (код за С,ЩРПОУ З7118607) в розмiрi 10%, ТОВ кВоiнське ХПП) (кол за
СДРПОУ 34459012) в розмiрi 10%, ТОВ кЕколiнiяll (код за СДРПОУ 32013204) в розмiрi
l0%, ТОВ <Зернокомплекс <<Сиваш> (код за СДРПОУ 33918697) в розмiрi 10%, ТОВ
кЗернолiя>> (кол за С!РПОУ 00688798) в розмiрi 10%, ТОВ <Рiвненський елеватор)) (код за
СДРПОУ З3З26670) в розмiрi 10%, ТОВ KPiBHeHobKe ХПП> (кол за СДРПОУ З4458925) в

розмiрi l0%, ТОВ кIБХ Iнжинiринг> (кол за €ДРПОУ 35557573) в розмiрi 10%, ТОВ
кТокмак Зернопродукт> (код за €.ЩРПОУ З4945678) в розмiрi |0% та ТОВ кВiталмар транс)
(код за СДРПОУ 35l95356) в розмiрi 16,6Уо, ТОВ <Тесслагруп) (код за еДРПОУ З6693169) в

розмiрi l0%, ТОВ (АПК Савинська> (код за €,ЩРПОУ З7010685) в розмiрi 100%.
Протягом 2020 року балансова BapTicTb цих фiнансових iнвестицiй не

перераховувалася, KpiM балансовоi BapTocTi корпоративних прав в статутному капiта-гli ТОВ
кАПК Савинська> (код за е.ЩРПОУ З70l0685) в розмiрi 100%. .Щля оцiнки справедливоi
BapTocTi частки було залучено оцiнювача ТОВ кIмона-Експерт) (кол за €ДРПОУ З668З449)
та згiдно до Додатковоi угоди Ns2 вiд 22 лютого 2021 року до Договору Nч05/0812019-1 вiд 05

серпня 2019 року було проведено незалежну оцiнку частки в статутному капiта,ri ТОВ (АПК
Савинська> (код за С.ЩРПОУ З7010685) та визначено справедливу BapTicTb станом на 31

грудня 2020 року, яка вiдповiдно ло Звiту незаJIежного оцiнювача складас 3б 08б тис. грн.
Збиток вiд переочiнки вiдображено в <Iнших витратах) Звiту про фiнансовi результати в cyMi
27 8З7 тис. грн..

Ринковi котирування по зазначеним фiнансовим iнвестицiям станом на З|.12.2020
року не доступнi, що е ключовим джерелом невизначеностi оцiнок зазначених фiнансових
iнвестицiй.

На думку аудитора вплив змiни в оцiнках може бути значним, проте не
всеохоплюючим для фiнансовоi звiтностi Фонду,

За наслiдками проведеного аудиту на пiдставi даних первинних документiв, регiстрiв
аналiтичного та синтетичного облiку встановлено, що станом на 31 .|2.2020 року на ба:rансi
Товариства не облiковуються поточнi фiнансовi iнвестицii.

Iнформаuiя щодо фiнансових iнвестицiй розкрита Товариством в Примiтках до рiчноТ
фiнансовоi звiтностi.

.Щебiторська заборгованiсть
!овгострокова дебiторська заборгованiсть Товариства станом на З 1.12.2020 року

вiдсутня.
Поточна лебiторська заборгованiсть Товариства за товари, роботи, послуги станом на

З|.|2,2020 року вiдсутня, що вiдповiдае первинним документам та даним peecTpiB
ана.ltiтичного та синтетичного облiку.

.Щебiторська заборгованiсть Товариства за виданими авансами станом на 31.12.2020

року становить 1 тис, грн..
Щебiторська заборгованiсть Товариства за розрахунками з нарахованих доходiв

складас станом наЗ]..1,22020 року 2з5 892 тис. грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть Товариства станом на З1.12.2020 року

становить 569 З46 тис. грн., що вiдповiдас первинним документаJ\,I та даним peccTpiB
аналiтичного та синтетичного облiку,

Слiд зазначити, що дебiторська заборгованiсть Товариства станом на 31.12.2020 року
в розмiрi 805 2З9 тис. грн.. становить 95,21Уо вiд активiв Фонду.
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Станом на 31 грудня 2020 року загilIьна сума резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки
склала 2095 тис, грн. якi були вiднесенi до складу <Iнших операцiйних витрат)), рядок 2180,
кЗвiту про фiнансовi результати), Крелитний ризик зазнав значного зростання у зв'язку з

тим, що ТоВ кТесслагруп) (код за СДРПоУ 3б693169) згiдно Лiцензiйного договору NэТМ-
29ll2-|0 вiд 29 грудня 2017 року вчасно не сплатила HapaxoвaHi роялтi згiдно умов.Щоговору.
Товариство на кiнець звiтного року надало фiнансову звiтнiсть, проанаrriзувавши яку,
Управлiнський персонал Фонду зробив висновок IIро платоспроможнiсть та лiквiднiсть
Товариства. В 2021 роцi Товариство почало погашати дебiторську заборгованiсть.

Товариство оцiнюс, що iMoBipHicTb лефолту лебiторськiй заборгованостi протягом
найближчих 12 мiсяцiв, не значна. Керiвниuтво Фонду за поясненням Управлiнського
персоналу проводить ана-пiз та оuiнку рiвня кредитного ризику з використанням
iндивiдуального пiдходу.

МСФЗ 9 вимагае створення резервiв пiд очiкуванi кредитнi збитки, тобто збитки вiд
знецiнення, HaBiTb з мiнiмальною ймовiрнiстю. Резерви пiд кредитнi збитки створюються з

моменту первiсного визнання активу.
На думку аудитора, вплив змiни в оцiнках при iншому пiдходi до оцiнки рiвня

кредитного ризику при формуваннi резервiв пiл очiкуванi кредитнi збитки може бути
значним, проте не всеохоплюючим для фiнансовоi звiтностi Товариства.

Iнформачiя щодо дебiторськоi заборгованостi розкрита Товариством в Примiтках до

рiчноi фiнансовоi звiтностi.
Грошовi кошти

Залишок грошових коштiв Товариства станом на 3l .12.2020 року на рахунках
Товариства склав 38 тис. грн., що вiдповiдас банкiвським випискам та даним, вiдображеним
в фiнансовiй звiтностi Товариства. Товариством вiдкритий |3 липня 2077 року поточний
рахунок в Акцiонерному банку <Пiвденний), МФО З28209,

Мiжнародне рейтингове агеЕтство Moody's Investors Service оновило прогноз АБ
(ПIВДЕННИЙ>: прогноз - стабiльний, довгостроковий рейтинг банкiвських депозитiв в

iноземнiй валютi - В3, довгостроковий рейтинг банкiвських депозитiв в нацiональнiй
валютi - ВЗ, довгостроковий рейтинг банкiвських депозитiв за нацiональною шкаJIою -Baal.ua, базова оцiнка кредитоспроможностi - Ь3, довгострокова оцiнка ризику контрагента

- 
В2(сr), довгостроковий рейтинг ризику контрагента за нацiонаJIьною шкaлою - Аl.ча.

Останнс оновлення : |0,122020 року.
Iнформачiя щодо грошових коштiв розкрита Товариством в Примiтках до рiчноi

фiнансовоi звiтностi.
Роз кр ummл iнформацii uцоdо зобов'язань

Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань Товариства
Аулиторами дослiджено, що визнання, облiк та оцiнка зобов'язань Товариства в цiлому

вiдповiдають вимогам Мiжнаролного стандарту бухгалтерського облiку 37 <забезпечення,
yMoBHi зобов'язання та yMoBHi активи)о який виданий Радою з Мiжнародних стандартiв
бlхгалтерського облiку (РМСБО) та застосову€ться з 01 липня |999 року (зi змiнами та

доповненнями).
!овгостроковi крелити банкiв на балансi Товариства станом на 31.|2.2020 року не

облiковуються.
Iншi довгостроковi зобов'язання станом rla З |,\2.2020 року вiдсутнi.
Станом на 31 .|2,2020 року на бухгалтерських рахунках Товариства облiковуеться

поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в cyMi 34 тис. грн., що
вiдповiдас даним peecTpiB аналiтичного та синтетичного облiку.

Iншi поточнi зобов'язання станом на 31.|2,2020 року на балансi Товариства вiдсутнi.,
що вiдповiда€ даним peccTpiB ана:tiтичного та синтетичного облiку.

Простроченоi кредиторськоi заборгованостi на балансi Товариства станом на З l. |2.2020

року не облiковусться.
Аулитор пiдтверджус, що зобов'язання вiдображенi на балансi Товариства за

достовiрно визначеною оцiнкою, та в майбутньому icHyc ймовiрнiсть ik погашення. На
пiдставi проведеноi перевiрки аудитор робить висновок про вiдповiднiсть розкриття
Товариством iнформацiТ про зобов'язання вимогам МСФЗ.
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Роз кр аmmя iнформа цii ulо do ф iHaHco в uх резуль mаmiв
Доходи

Вiдображення доходiв в бу<галтерському облiку Товариства здiйснюеться на пiдставi
наступних первинних локументiв: aKTiB викоЕаних робiт (послуг), виписок банку,

розрахункових вiдомостей та iнших первинних локументiв, передбачених статтею 9 Закону
]ф 996.

За результатами аудиторськоi перевiрки встановлено, що данi вiдображенi в журналах -
ордерах та оборотно саJIьдових вiдомостях, наданих аудиторам стосовно доходiв
Товариств а за 2020 piK вiдповiдають первинним документам.

На лумку аулиторiв бухгалтерський облiк доходiв Товариства в ycix суттевих аспектах
ведеться у вiдповiдностi до норм Мiжнародного стандарту фiнансовоi звiтностi 15 кДохiд вiд
договорiв з клiснтамиD.

Згiдно даних бlхга_rrтерського облiку та звiтностi величина iнших операцiйних доходiв
Товаристваза2020 piK склала 328 368 тис. грн,

Iншi фiнансовi доходи за2020 piK складають 125 094 тис. грн., iншi доходи склшlи 2

тис. грн.,
Iнформацiя щодо доходiв розкрита в Примiтках до фiнансовоi звiтностi,

Витрати
На лумку аудиторiв, облiк витрат Товариства ведеться в цiлому вiдповiдно до норм

мсБо.
Бухгалтерський облiк витрат Товариства здiйснюеться на пiдставi наступних первинних

документiв: aKTiB виконаних робiт (послуг), накладних, iнших первинних та розрахункових
документiв.

За результатами аудиторськоi перевiрки встановлено, що данi, якi вiдображено в

журнаJIах-ордерах та оборотно-сЕ}льдових вiдомостях, наданих аудиторам, в основному
вiдповiдають первинним документам та даним фiнансовот звiтностi Товариства за 2020 pik.

Адмiнiстративнi витрати Товаристваза2020 piK склали 452 тис. грн., iншi операцiйнi
витрати склали |З 92З тис. грн., фiнансовi витрати складають 81 б33 тис. грн. (амортизаuiя
премii, розрахованоi по методу ефективноТ ставки вiдсотка), iншi витрати складають 27 89З
тис. грн.

Елементи операчiйних витрат за 2020 piK

Таким чином, з урахуванням доходiв отриманих та витрат, понесених Товариством за
2020 piK, фiнансовим результатом дiяльностi Товариства став прибуток у розмiрi З29 6|7 тис.
грн.

Аулитори вважають, що звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за2020
piK в ycix суттсвих аспектах повно i лостовiрно вiдображас величину i структуру лохолiв та
витрат Товариства.

Iнфорлtацiя Do Звimу про рух ерошовuх кошmiв (за пряtпuлп меmоdом).
Iнформачiя про грошовi потоки Товариства надае користувачам фiнансових звiтiв

змогу оцiнити спроможнiсть Товариства генерувати грошовi кошти та iх еквiваленти, а

також оцiнити потреби суб'скта господарювання у використаннi цих грошових потокiв.
Товариство не мае залишкiв грошових коштiв, якi утримуються i с недоступними для

використання, не мас невикористаних запозичених коштiв, що е наJ{вними для майбутньоi
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Таблиця З

I}lrтpaTlt дiяльrloc-t,i (DоIIлу Сума (Trrc. r,pll.)

Матерiа-гlьнi витрати
Витрати на оплату працi
Вiдрахування на соцiальнi заходи
Амортизацiя l

Iншi операцiйнi витрати |4 з74
Ра lort 14 375



операцiйноi дiяльностi i для погашення зобов'язань iнвестицiйного характеру, до яких
iснують буль-якi обмеження щодо використання.

Залишок грошових коштiв станом на 31.|22020 року на рахунках у банках складас 38
тис. грн.

Iнформацiл do 7вimу про власнuй капimал (змiнu у власному капimшi)
За даними Ба,rансу власний капiтал Товариства станом на З 1 груллlя 2020 року склада€

суму 845 699 тис. грн.
BiH складаеться iз зареестрованого (пайового) капiталу в розмiрi 130 000 тис. грн.,

суми нерозподiленого прибутку в розмiрi 84l 799 тис. грн. та неоrrлаченого капiта-гlу в

розмiрi 126 100 тис. грн.
На лумку аудитора, розмiр та структура власного капiта-пу вiдображенi у фiнансовiй

звiтностi Товариства станом на 31. |2,2020 року достовiрно.
Розкриття iнформачiТ про змiни у складi власного капiталу Товариства протягом 2020

року наведено Товариством в Звiтi про власний капiтал.

<<Звiт про iншi правовi та реryляторнi вимоги>>

Стаryтний капiтал
.Щля облiку статутного капiталу Товариство використовуе рахунок бухгалтерського

облiку 40 <Зареестрований (пайовий) капiта:l>.
У Товариства станом на 31 грулня 2020 року, заре€стрований статутний капiтал

становить 130 000 000,00 (сто трилчять мiльйонiв) гривень, подiлеций на 130 000 000 штук
простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,00 гривня за 1 акцiю.

Вiдповiдно до Статуту Товариства для забезпечення дiяльностi Товариства створений
початковий статутний капiтал у розмiрi l 900 000,00 (олин мiльйон дев'ятсот тисяч) гриВенЬ,

подiлений на 1 900 000 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,00 гривня за 1

акцiю.
Форма iснування акцiй: бездокументарна.
Неоплачений капiта-п Товариства станом на 31 грудня 2020 року становить 126 100

тис. грн., вилучений капiтал становить вiдсутнiй.
На лумку аудиторiв, формування статутного капiта-пу Товариства в ycix суттевих

аспектах вiдповiдае вимогам чинцого законодавства,
Аулитори з€вначають про вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу Товариства

установчим документам.
Станом на 31 грудня2020 року заре€строваними акцiонерами Товариства е двi фiзичнi

особи, якi володiють Ii акцiями:
Таблиця 4

власний капiтал
Заданими Балансу власний капiтал Товариства станом на 31 грулня2020 року складас

суму 845 699 тис. грн.
BiH складасться iз заресстрованого (пайового) капiта-пу в розмiрi 130 000 тис. грн.,

суми нерозподiленого прибутку в розмiрi 8411 799 тис. грн. та неоплаченого капiталу в

розмiрi 126 l00 тис. грн.

Акцiонери

Загальна
кiлькiсть
цiнних

паперiв,
шт..

Загальна
номiнальна

BapTicTb
цiнних

папеDiв" грн.

Вiдсоток },СК
серед

fолосук)lIих
акцiйо7u

ПЛАСТУН соФtЯ IBAHIBHA,0l004, MicTo Киiв,
вул. Горького, будинок 4/6, квартира 13, IПН
2,7186]lз,721

1 950 000 1 950 000,00 1,500000

шЕВЧЕНКо IГоР ГЕоРГIиоВИЧ, 01004, MicTo
КиТв, вул. Горького, будинок 4/6, квартира 13, IПН
2695808538

l 950 000 l 950 000 1,500000
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Капiталу у лооцiнках, додаткового капiталу, резервного капiталу та вилученого
капiталу станом на 3l грулня2020 року Товариство не мас.

На думку аудитора, розмiр та структура власного капiта-гlу вiдображенi у фiнансовiй
звiтностi Товариства станом на 31. |2.2020 року достовiрно.

Розкриття iнформацii про змiни у складi власного капiталу Товариства протягом 2020

року наведено Товариством в Звiтi про власний капiтал вiдповiдно до Мiжнародного
стандарту бlхгалтерського облiку 1 <Подання фiнансовоi звiтностi>, який виданий Радою з

Мiжнародних стандартiв бухгr}лтерського облiку (РМСБо) та застосовусться з 01 сiчня 2009

року (зi змiнами та доповненнями).
Щодо BapTocTi чистих активiв

BapTicTb чистих активiв Товариства станом на З 1 .122020 року становить суму 845

699 тис. грн., що вiдповiдас пiдсумку роздiлу I пасиву Ба,rансу Товариства на вказану дату,
BapTicTb необоротних активiв Товариства станом на 31.|2.2020 року становить 40 456

тис. грн.
BapTicTb оборотних активiв Товариства станом на 31 .|2.2020 року становить 805 277

тис. грн..
BapTicTb поточних зобов'язань Товариства станом на 31.|2.2020 року становить 34

тис. грн..
Аулитори пiдтверлжують достовiрнiсть, повноту та вiдповiднiсть чинному

законодавству в ycix суттевих аспектах даних щодо визнання, класифiкацii та оцiнки активiв
та зобов'язань.

З урахуванням витрат понесених та доходiв отриманих за 2020 piK, фiнансовим
результатом дiяльностi Товариства став прибуток в розмiрi З29 617 тис. грн.

Аулитори вважають, що звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупЕий дохiд) за2020
piK в ycix суттевих аспектах повно i достовiрно вiдобража€ величину i структуру доходiв та
витрат Товариства,

Iнформачiя про BapTicTb чистих активiв АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
(ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД кСУВЕРЕН>>, активи якого перебувають в управлiннi Товариства
з обмеженою вiдповiдальнiстю кКОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ кПРО
КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ) наведена в Таблицi 5.

Слiд зазначити, що розмiр активiв Фонду вiдповiдае мiнiма-гtьному обсягу активiв,
встановленому законом. Вимоги нормативно-правових aKTiB НКЦПФР, що регулюють
порядок визначення BapTocTi чистих активiв Фонду дотримуються.

Таблиця 5

л9
,зlп

значення показника lla 31

1 Активи фонлу, тис. грн. (ouiHHa BapTicTb) 845 733

2 3обов'язання фонду, тис. грн. з4
t
J BapTicTb чистих активiв фонду, тис, грн. (рял,1- рял.2) 845 699

1з

Наiiменування показника



СкLlадt,l,а cl,pyкT},pa aкTllBiB, tцо lIcpeб_vBaloTb в портфе"rli Фоllд},

Iнформацiю про склад i структуру активiв,
в Таблицi б.

що перебувають в портфелi Фонду наведено

Таблиця б

АКТИВИ ICI Супrа (тис. грн.)

Вiдсоток у
загшlьнiй

балансовiй BapTocTi
активiв (О/о)

Щебiторська заборгованiсть за розрахункttми за

виданими авансами
1 0,00

.Щебiторська заборгованiсть за розрахунками з

нарахованих доходiв
2з5 892 27.89

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 569 з46 67.з2

Грошовi кошти 38 0.01

Нематерiальнi активи (залишкова BapTicTb) 4 0.00

Щовгостроковi фiнансовоi iнвестицii
(корпоративнi права)

40 452 4,78

Ycbol,tl 845 73з 100,00

На лумку аудитора, склад та структура активiв Фонду, в цiлому вiдповiдас вимогам

дiючого законодавства, та нормативних документiв Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв та

фондового ринку, в тому числi <Положення про склад та структуру активiв iнститУтУ
спiльного iнвестування)), затвердженого Рiшенням НацiональноТ KoMicii з цiнних паперiв та

фондового ринку }ф 175З вiд 10.09.2013 року, що висуваються до даного виду ICI.

Про суми витрат вiдшкодованих за рахунок активiв Товариства
На лумку аудитора витрати, вiдшкодованi за рахунок активiв Фонду, в цiлому

вiдповiдають вимога]и дiючого законодавства, та нормативних документiв Нацiональноi
KoMicii з цiнних паперiв та фондового ринку, в тому числi <Положенню trро склад i розмiр
витрат, що вiдшкодовуються за рахунок активiв iнституту спiльного iнвестування>l,

затвердженого Рiшенням Нацiона_гlьноi KoMiciT з цiнних паперiв та фондового ринку Ns 1468

вiд 13.08.20l3 року.

Система внутрiшнього аудиry (контролю)
В Товариствi з обмеженою вiдповiдальнiстю (КоМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ

дКТИВДМИ (ПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ) icHyc система внутрiшнього аудиту
(рiшення про створення Служби внутрiшнього аудиту затверджено Протоколом J\Ъ

29l|2120|2-1 вiд 29.|2.2012 року), необхiдна для складання фiнансовоi звiтностi, яка не

мiстить суттсвих викривлень унаслiлок шахрайства або помилок.
Стан корпоративпого управлiння

На виконання вимог Закону УкраIни кПро iнститути спiльного iнвестування> J'{Ъ 5080-
VI вiд 05.07.2012 року (зi змiнами та доповненнями) Товариством з метою захисту законних
прав i iHTepeciB акцiонерiв товариства створюеться Наглядова рада,

Засiданням Наглядовоi Ради Товариства (члени Наглядовоi Ради: Березовська О. П.,

Шевченко L Г., Пластун С. I.) (Протокол М 712-1'| вiд27.06.2017 року) було затверджено

рiшення про обрання Головою НаглядовоТ рчу__1_ЦЦОНЕJНЕОl9_J9_ВА:_Т*СЭ*
КЗДКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИИ КОРПОРАТИВНИИ
IнвЕстицIЙниЙ Фонд (СувЕрЕн> шевченка I. г.

Про ступiпь ризику ICI
Вiдповiдно до <Положення щодо пруленшiйних нормативiв професiйноi дiяльностi на

фонловому ринку та вимог до системи управлiння ризиками)>, затвердженого Рiшення
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Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв та фондового ринку 01.10.2015 Jф 1597 венчурнi
фонли такий розрахунок не здiйснюють.

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

Подiй пiсля дати ба,rансу, що можуть мати суттевий вплив на фiнансовий стан
Товариства гlо заявi управлiнського персоналу, були вiлсутнi.

Iнформацiя про пов'язаних осiб
Вiдповiдно до вимог МСБО 24 кРозкриття iнформацii про зв'язанi сторони) та МСА

550 кПов'язанi сторони) ми звертались до управлiнського персоналу iз запитом щоло
надання списку пов'язаних осiб та, за HaJIBHocTi таких осiб, характеру операцiй з ними.

Згiдно МСФЗ, пов'язаними сторонами вважаються: пiдtrрисмства, що знаходяться пiд
контролем або значним впливом iнших осiб; пiлприемства або фiзичнi особи, rцо прямо або
опосередковано здiйснюють коцтроль Товариством або сутт€во впливають на його
дiяльнiсть, а також близькi члени родини такоi фiзичноi особи.

Iнфtlрлrаltiя llpo lIов'язаних осiб корItоративtIого фtlнл1,
Таблиця 7

В 2020 роцi Товариство не здiйснювало операцiй з продажу та закупiвлi ToBapiB, робiт
i послуг мiж пов'язаними сторонами, що виходять за межi звичайноi дiяльностi Фонду. Буль-
яка заборгованiсть з пов'язаними сторонами в балансi Товариства вiдсутня.

Оцiнка можливоi наявностi проведення операцiй з пов'язаними сторонами
проводиться Товариством в кожному фiнансовому роцi за допомогою аналiзу балансу
вiдповiдноi пов'язаноi сторони та стану ринку, на якому така сторона веде дiяльнiсть.

Винагороди у формi акцiй - не нараховуваJIись та не отримувirлись.
В прочесi перевiрки фiнансовоТ звiтностi Товариства, в iнформацiТ щодо перелiку

пов'язаних осiб та операчiй з такими особа:rли невiдповiдностей не встановлено.
Iнформачiя щодо пов'язаних cTopiH наведена в Примiтках до фiнансовоi звiтностi.

]

N!
llп

Повне наГrменування юридtlчноI особи
- засновtltIка, акцiонера чи прiзвlrщео

iпt'я, по батьковi фiзлtчноi особи -

засновнrlка, акчiонера

Код за €ДРПОУ
юридичноI особи

- засновнt|ка,
акшiонера або

ресстра ltiti нrtй
номер облiковоi

картки
платника
податкiв

Мiсцезнаходження юридичноТ
особи чи паспортнi данi

фiзичноТ
особtt, tцодо якоТ пода€ться

iнформаuiя

Частка в
статутному

капiталi Фонду
о/
/1l

AKltiotlepll - фiзичнi особlr

l ПЛАСТУН СОФIЯ IBAHlBHA 2,71861з,72l
Паспорт СН N9 34l281, виданий

Московським РУ ГУ МВС
Украiни в м. Киевi,03.12.1996р

50

2
tlЕвчЕнко lгор гЕоргlЙови

2695 80853 8

Паспорт cepiT СО Ns 014768,
виданий Московським Ругу
МВС Украiни в MicTi Киевi вiд

29.01.1999 року

50

AKuioHeprr - lорltдllчlli особlt неNlа€

[-o;toBa Нагляловоi pattlt
корпора,l,ивного iH вест,и ttil"t tIo1-o Фонл

50l ШЕВЧЕНКО IГОР ГЕОРГIИОВИЧ 269_ý808_53 8

Паспорт cepiT СО ЛЪ 014768,
виданий Московським Ругу
МВС УкраТни в MicTi Киевi вiд

29.01.1999 року
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Про дотримання вимог нормативно - правових aKTiB Нацiональноi KoMicii з цiнних
паперiв та фондового ринку

Пiд час перевiрки фактiв порушення вимог нормативно-правових aKTiB Нацiонаrrьноi
KoMicii з цiнних паперiв та фонлового ринку, iнформачiя про жоднi порушення не надана.

Iнформаuiю про наявнiсть та обсяг неперелбачених активiв та/або зобов'язань,
ймовiрнiсть визнання яких на балансi е достатньо високоюо пiд час перевiрки не
виявлено.

Ймовiрнiсть визнання на балансi Товариства непередбачених активiв таlабо
зобов'язань дуже низька.

Iнформачiя про наявнiсть iнших фактiв та обставин, якi можуть сутт€во
вплинути на дiяльнiсть АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <<ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ
ФОНД (СУВЕРЕН>>, активи якого перебувають в управлiннi Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю (коМПАнIя З УПРАВЛIНня АкТиВАМи (ПРо кАПIТАЛ
ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ), у майбутньому вiдсутня.

Щодо дотримання законодавства у разi лiквiдацii Фонду: пiд час проведення
перевiрки КУА не приймала }кодних рiшень щодо лiквiдацiТ Фонду та аудиторами не
встановлено жодних пiдстав для прийняття рiшення щодо лiквiдацii Фонду.

Iлентифiкацii та оцiнки аудитором ризикiв сутт€вого викривлення фiнансовоТ
звiтностi внаслiдок шахрайства

Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаноi з ними дiяльностi для
отримання розlмiння суб'екта господарювання та його середовища, включаючи його
внутрiшнiй контроль, як цього вимагае МСА 315 <Iдентифiкацiя та оцiнювання ризикiв
суттсвого викривлення через розумiння суб'скта господарювання i його середовища), нами
були виконанi процедури необхiднi для отримання iнформацiТ, яка використовуваJIася пiд час
iдентифiкацiТ ризикiв суттсвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА
240 <Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосуеться шахрайства, при аулитi фiнансовоТ
звiтностi>. Нами були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших прачiвникiв
Товариства, якi на нашу думку, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти
при iдентифiкаuiТ ризикiв суттевого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Нами
виконанi аналiтичнi процедури, в тому числi по cyTi з використанням деталiзованих даних,
спостереження та iншi. Ми отримали розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб'скта
господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та
спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегii i пов'язанi з ними бiзнес-ризики,
оцiнки та огляди фiнансових результатiв.

Ми не отримали доказiв обставин, якi можуть свiдчити про можливiсть того, що
фiнансова звiтнiсть мiстить суттеве викривлення внаслiдок шахрайства.

Iншi питання
OcHoBHi BiOoMocmi про ауdumорську фiрму mа умовu doeoBopy на провеdення ауdumу

OclltlBHi зi.,цoпrостi про а},диторську фiр*l,rtаlзе/lенi в Таблицi 8.

1с

Таблиця 8

лъ
п/It

Показник Значення

l

Повне найменування та
iдентифiкацiйний код юридичноi
особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
<<Аудиторська фiрма <Iмона-Аудит), 2з 50027 7
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Включено ло Реестру аудиторiв та
суб' eKTiB аудиторськоТ дiяльностi,
дата включення вiдомостей до
Ресстру, номер в PeccTpi

Свiдоцтво Аулиторськоi палати
Украiни про те, що суб'ект
аудиторськоТ дiяльностi пройшов
зовнiшню перевiрку системи
контролю якостi аудиторських
послуг, створеноi вiдповiдно до
стандартiв ау ди,|у, норм
професiйноi етики та законодавчих
i нормативних вимог, що
регулюють аудиторську дiяльнiсть

Роздiл кСуб'екти аудиторськоi дiяльностi>
24,|0.2018, Ns079i;
Роздiл <Суб'екти аудиторськоi дiяльностi, якi
мають право проводити обов'язковий аудит

фiнансовоi звiтностi) 1 3. 12.2018, Ns0791 ;

роздiл ксуб'екти аудиторськоi дiяльностi, якi
мають право проводити обов'язковий аудит

фiнансовоi звiтностi пiдприсмств, що становлять
суспiльний iHTepec> lЗ,l2.20|8, jt0791

Номер бланку ]ф0751, затверджене Рiшенням АПУ
вiд 25.01,2018 року Nч354/3

)

Прiзвище, iм'я, гlо батьковi
генераJIьного директора

Номер реестрацii у PeecTpi
аулиторiв та суб'ектiв аулиторськоТ
дiяльностi (Роздiл <Аудитори>)

Величко Ольга Володимирiвна

l00092

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

Номер peecTpauii у PeecTpi
аулиторiв та суб'сктiв аудиторськоi
дiяльностi (Роздiл <Аудитори>>)

Величко Олена Георгiiвна

1 00086

5 Мiсцезнаходження: 0l030. м. Киiв. вул. Пирогова.2lЗ7
6 Фактичне мiсце розташування 02140. м. Киiв, проспект N4. Бажана. 26. o(l. 95

7 телефон/ факс 044 565-,17 -22, 565-99-99
lt E-nTail nrail @imona-audit.r,ra
9 Веб-сайт wц,-rч. imona-audit. ua

Згiдно з .Щодатком Jф 7 вiд 1l сiчня 2021 року про проведення аудиту до Договору N9
250 вiд l1 вересня 2017 року Товариство з обмеженою вiдповiда;lьнiстю <Аулиторська фiрма
KIMoHa - Аудит>, що включене до Реестру аулиторiв та суб'ектiв аулиторськоi дiяльностi
(розлiлу кСуб'скти аудиторськоi дiяльностi>, роздiлу кСуб'скти аудиторськоТ дiяльностi, якi
мають право проводити обов'язковий аулит фiнансовоi звiтностi> та розлiлу кСуб'скти
аудиторськоi дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансовоi звiтностi
пiдприемств, що становлять суспiльний iHTepec>), номер реестрацiI у peecTpi 079|, свiдоцтво
АПУ про вiдповiднiсть системи контролю якостi (номер бланку Ns075l, Рiшення АПУ вiд
25.01.2018 року N9354/З), провело незалежну аудиторську перевiрку первинних та

установчих документiв, бухгалтерського облiку та фiнансових звiтiв АКI]IОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦtЙНИЙ ФОНД (СУВЕРЕН>>, активи якого перебувають в

управлiннi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ кКОМПАНIЯ З
УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ кПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ), у складi: Балансу

\1



(Звiту про фiнансовий стан) станом на 3l грудня 2020 року, Звiту про фiнансовi результати
(Звiту про сукупний дохiд) за2020 piK, Звiту про рух грошових коштiв за2020 piK, Звiту про
власний капiтал за 2020 piK i Примiток до фiнансовоi звiтностi за 2020 piK на предмет
Ilовноти, достовiрностi та вiдповiдностi чинному законодавству i встановленим нормативам.

Фiнансова звiтнiсть АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ
нЕдивЕрсиФIков лниЙ вЕнчурниЙ корпорАтивниЙ tнввстицIЙниЙ оонд
(СУВЕРЕН), активи якого перебувають в управлiннi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННrI АКТИВАМИ (ПРО КАПIТАЛ
ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ)), затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керiвником
Товариства 25 лютого 2021' року.

Перiод проведення перевiрки: з 11 сiчня202|

Аулитор
(Номер реестрачii у PeccTpi аулиторiв та суб'е
кАулитори)) 10008б)

Генеральний директор

2021 року.

о.г.
bHocTi (Роздiл

о.в.
(Номер ресстрацii у PeccTpi аулиторiв та суб'сктiв дiяльностi (Розлiл
кАулитори)) l00092)

/[a,гa с K.,I a/,lil l I l I rl Зв ir,1, н с,}ал c?KIt ()го ay;I11,1,o р а 29 березня 2021 рок1,
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примlтки до рlчноТ ФlнАнсовоТ звlтностt

дкцiонерного товариства к3АкритиЙ нЕдиВЕРСИФlКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ

корпорАт ивниЙ lнвЕстицlЙниЙ Фонд к сувЕрЕн >

3а 2020 piK

].. Загальнi вiдомостi

2. Принципи пiдготовки звiтностi

3, Супсвi положення облiковоI полiтики

4. OcHoBHi припущення, оцiнки i судження

5. РозкритТя iнформацiТ щодо використання справемивоТ BapTocTi

6. Розкритrя iнформацii, що пiдтверджу€ cTaTTi поданi у фiнансових звiтах

7. Розкриття iншоТ iнформацiТ

8. ПодiТ пiсля звiтноi дати

2

2

9

25

28

зз

44

61

1

о?



Станом на 31 грудня

володiють iТ акцiями:

1.3АгАльнl вlдомостl
Фiнансова звiтнiсть Дкцiонерного товариства к3АКРитиЙ нЕдивЕрсиФlковАниЙ вЕнчурниЙ

корпордТивниЙ lнВЕстицlЙнИй ФонД кСУВЕРЕН> (далi- Компанiя)за piK що закiнчився 31 грудня

202О року пiдготовлена керiвництвом КомпанiТ,

Компанiя е Дкцiонерним товариством, створеним 1О листопада 2016 року, номер запису в Сдиному

де ржа вному peecTpi юридич н их осiб та фiзич н их осiб-п iдп риемцiв 1074102000006з 124,

Код за €ДРПОУ 40952752.

Види дiяльНостi компаНiТ : трасти, фондИ та подiбнi фiнансовi суб'екти.

Реестрацiйний код за €.ЩРlСl 13300455, дата внесення iнстиryry спiльного iнвесryвання до €,ЩРlСl 28

листопада 2О16 року, строк дiяльностi фонду - 50 poKiB,

Офiс Компанii знаходиться в YKpaTHi у MicTi Кисвi, о2о02, вулиця €вгена Сверстюка, будинок 2-А, офiс

510.

Управлiння активами Дкцiонерного товариства <3АКРИтиЙ нЕдивЕрсиФlковАниЙ вЕнчурниЙ

корпордтИвниЙ lнвЕстицlЙниЙ ФонД кСУВЕРЕН> здiйснюе Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю ккомпАнlя з упрАвлlння АктивАми (про кАпlТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ> ЗГiДНО

,Щоговору Ne 11/09-2017-1 вiд 11 вересня 2017 року,

1.1. Акцiонери

2О2ОрокУзаре€строВаНИМИакцiонерамиКомпанiТедвiфiзичнiособи,якi

2. принципи пlдготовки звlтностl

2.1. 3вiтний перiод фiнансовоТ звiтностi

звiтним перiодом, за який формуеться фiнансова звiтнiсть, вважа€ться перiод з 01 сiчня по 31 грудня

2020 року.

2.2. Рiшення про затвердн(ення фiнансовоТ звiтностi

Фiнансова звiтнiсть Компанiт затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керiвником Компанiт

25 лютогО 2О21 року. Hi акцiонеРи КомпанiЮ, Hi iншi особи не мають права вносити змiни до цiеТ

фiнансовоi звiтностi пiсля iт затвердження до випуску,

2.3. 3аява про вiдповiднiсть

Фiнансова звiтнiсть КомпанiТ пiдготовлена

звiтностi (кМСФ3>).

вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансово[

2.4. Основи складання звiтностi

Фiнансова звiтнiсть КомпанiТ складена в ycix супсвих умовах вiдповiдно до вимог Нацiонального

ПоложеннЯ (стандарry) бухгалтерськогО облiкУ 1 к3агальНi вимогИ дО фiнансовоТ звiтностi)),

затверджеНому наказОм MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiд О7,О2,2О13 року N9 73, та вiдображае

Акцiонерч

плАсryН соФlЯ lBAHlBHA,01004, MicTo Киiв, вул"Горького,

будинок 4/6, квартира 13, lПН 27186137Д

резudенсmво Вidсоmок у СК,%

резчdенm 1,500000

шЕвчЕнкО lгоР гЕоргlЙович, о1004, MicTo Киiв,

вул..Горького, будинок 4/6, квартира 13, lПН 2695808538
резчdенm 1,500000

J,i



достовiрнО в ycix сугг€вих аспектах фiнансовий стан КомпанiТ станом на 31 грудня 2о2О року, його

фiнансовi результати за 202о pik у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi.

Фiнансова звiтнiсть Компанii складена в цiлому вiдповiдно до вимог Мiжнародного стандарту

бухгалтерського облiку 1 кПодання фiнансовоi звiтностi>, якиЙ виданий Радою з Мiжнародних

стандартiв бухгалтерського облiку (рмсБо) та застосову€ться з О]. сiчня 2009 року (зi змiнами та

доповненНями), МiжНародногО стандарry бухгалтерсЬкого облiкУ 7 кЗвiТ про рух грошових коштiв>,

який виданий Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (рмсБо) та застосовуеться з 01

сiчня 1994 року (зi змiнами та доповненнями), Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi,

Фiнансова звiтнiсть КомпанiТ е фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована з

метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових потокiв

компанiт для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при прийнятгi ними

економiчних рiшень.

Концепryальною основою фiнансовоj звiтностi КомпанiТ за перiод, шо закiнчився 31 грудня 2020

року, € Мiжнароднi стандарти фiнансовоТ звiтностi (мсФ3), включаючи Мiжнароднi стандарти

бухiалтерсЬкого облiкУ (мсБо)та Тлумачення (КТМФЗ, пкт), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв

бухгалтерсЬкого облiкУ (рмсБо), в редакцiТ чиннiЙ на О1 сiчня 202О року, що офiцiйно оприлюдненнi

на веб - сайтi MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни,

ПiдготовлеНа Компанiею фiнансоВа звiтнiстЬ чiтко та без будь-яКих застережень вiдповiдае BciM

вимогаМ чинниХ мсФЗ з врахуванням змiн, внесених рмсБО станом на З]- грудня 2020 року,

дотриманНя якиХ забезпечуе достовiрне поданнЯ iнформацiТ в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречноi,

досто Bi р н оI, з icTa вноТ та зрозумiлоi i нфо рма цiТ,

При формуваннi фiнансовоТ звiтностi Компанiя керувалася також вимогами нацiональних

законодавчих та нормативних akTiB щодо органiзацiт i ведення бухгалтерського облiку та складання

фiнансовоi звiтностi в ykpaTHi, якi не суперечать вимогам мсФз,

2.5. Склад та елементи фiнансовоi звiтностi

Перелiк та назви форм фiнансовоТ звiтностi КомпанiТ вiдповiдають вимогам, встановленим НП(С)БО

1 к3агальнi вимоги до фiнансовоТ звiтностi>,

Баланс (3BiT про фiнансовий стан)- вiдображасться iнформацiя про фiнансове становиuце Компанi'i

на певну даry.

Звiт прО фiнансовi результатИ - вiдобраЖа€тьсЯ iнформацiя про доходи, витрати та фiнансовi

результати дiяльностi за звiтний перiод.

3BiT про рух грошових коштiв - вiдображаеться iнформацiя про змiни у власному капiталi протягом

звiтного перiоду.

звiт про власний капiтал - вiдображаеться iнформацiя про надходження i вибутгя грошових коштiв

унаслiдок операцiйноТ, iнвестицiйноТта фiнансовоТдiяльностi протягом звiтного перiоду,

примiтки - розкрива€ться iнформацiт про дiяльнiсть Компанiт,

основними елементами фiнансових звiтiв е Taki:

активи;

зобов'язання

власний капiтал;

доходи, витрати, прибутки i збитки;

рух грошових коштiв.

Фiнансовi звiти правдиво вiдображують фiнансове становище, фiнансовi результати дiяльностi та

потоки грошових коштiв КомпанiТ.

{z



Необхiдною умовою правдивого вiдображення дiяльностi Компанii € подання iнформацiТ у спосiб,

який забезпечуе якiснi характеристики фiнансових звiтiв.

якiснi характеристики визначають ступiнь кориснот iнформацii, наведенот у фiнансових звiтах.

КонцепryаЛьна основа мсФ3 мiстить чотирИ ocHoBHi якiснi характеристики фiнансовоТ iнформацii:

з розумiл icTb, до реч н icтb, досто Bi р н icTb та зiста в н icTb.

flля правдивого вiдображення фiнансового становища i результатiв дiяльностi КомпанiТ при

складаннi фiнансових звiтiв дотримано:

основи безперервностi дiяльностi;

основи нарахування;

окремого подання активiв i зобов'язань, доходiв i витрат;

окремогО поданнЯ та о6'еднання статей, виходячи з ixHboT супевостi;

послiдовностi подан ня i нформа цiТ;

зiста BHocTi iнформа цii,

2.6. Безперервнiсть дiяльностi

протягом звiтного перiодi дiяльнiсть Компанiт була безперервною. 3астереження управлiнського

персоналУ КомпанiТ вiдноснО його здатнОстi продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi

ВiДСУТНi' 
пiяльногтi означа€, шо кеоiвництво не увати компанiю абоБезперервнiсть дiяльностi означа€, що керiвництво не ма€ Haмlpy лlквlд

припинити операцiТ або не icHye реальноТ альтерн ативи, KpiM як зробити це. Тому при пiдготовцi

фiнансовоТ звiтностi керiвництво здiйснюе оцiнку здатностi КомпанiТ продовжувати свою дiяльнiсть,

2.7. Функцiональна валюта та валюта подання звiтностi

,щана фiнансова звiтнiсть представлена в нацiональнiй валютi Укратни (гривнi), яка € грошовою

одиницею Укратни, функцiональною валютою Компанiт i валютою представлення звiтностi,

Функцiональна валюта визначалася як валюта основного економiчного середовища, в якiй Компанiя

здiйснюе свою дiяльнiсть.

2.8. 3астосування нових стандартiв i iнтерпретацiй

В складi мсФз, офiцiйнО наведених на веб-сайтi MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни, оприлюднено

стандарт мсФЗ 16 <<Оренда>, який набув чинностi 01 сiчня 2020 року.

НовиЙ стандарт представив €дину модель iдентифiкацiТ договорiв оренди та порядку ii облiку в

фiнансовiй звiтностiяк орендарiв, так iорендодавцiв. BiH замiнюс мсБо (lAS) 17 <Оренда> i пов'язанiз

ним керiвництва по його iнтерпретацiТ.

мсБО (lFRS) 16 використоВу€ контролЬну моделЬ мя виявлення оренди, проводячи розмежування

мiж орендою iдоговором про надання послуг на пiдставi наявностi або вiдсрностi виявленого активу

пiд контролем клiента.

ВведенО значнi змiнИ в бухгалтеРськиЙ облiк З боку орендаря, з усуненням вiдмiнностi мiж

операцiйнОю та фiнаНсовоЮ орендоЮ i визнанняМ активiВ i зобов'язань пО вiдношенню до Bcix

договорiв оренди (за винятком обмеженого ряду випадкiв короткостроковот оренди i оренди активiв

з низькою вартiстю)

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

компанiям необхiдно буде враховувати вплив змiн, що були BHeceHi цим стандартом| наприклад,

на iнформацiйнi системи та системи внутрiшнього контролю,

за рiшенням керiвництва Компанiт мсФз 16 коренда)) до дати набутгя чинностi не застосовувався,

Очiкуеться, lло застосування мсФЗ 16 кОренда> не буде мати сугт€вий вплив на фiнансову звiтнiсть

zu



Компанii, враховуючи, що Компанiя орендуе нежитлове примiщення, в якому знаходиться офiс, згiдно

.Щоговору суборенди нежитлового примiщення Nq !44/2О вiд27 квiтня 2020 року,

оскiльки станом на кiнець звiтного року Компанiею не застосовувалися вимоги стандарry мсФз 16

<Оренда> i плануетьСя застосовУвати З 01 сiчня 2О21_ року. То, вiдповiдно, ефективна ставка !оговору

оренди Компанiею буде розрахована з моменry застосування МСФЗ 16 кОренда>.

наведенi нижче стандарти, поправки та iнтерпретацiтдо стандартiв були випущенi, але не вступили

в силу станом на З1 грудня 2020 року:

Поправки до МСФЗ 10 та МСФЗ 28 <Продаж або внесок активiв в угодах мiж iHBecTopoM та його

асоцiйованою органiзацi€ю або спiльним пiдприсмством) - Рада з мсФЗ перенесла дату набуття

чинностi даних поправок на невизначений TepMiH;

мсФЗ 17 к,ЩоговОри страхування)) - набувае чинностi з 01сiчня 2021 року;

КомпанiЯ не очiку€, що застосуВання В майбрнiХ перiодаХ цих стандаРтiв, поправок та iнтерпретацiй

до стандартiв матиме суттевий вплив на rT фiнансову звiтнiсть,

3 1 сiчня 2О18 року набув чинностi мсФЗ (lFRS) 9 кФiнансовi iнструменти>,

Стандарт BBiB HoBi вимоги ц{одо класифiкацiй та оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB, а також облiку

знецiнення та хеджування.

участинi класифiкацiтта оцiнки новий стандарт вимага€, щоб оцiнка Bcix фiнансових активiв, за

виняткоМ пайових та похiдних iHcTpyMeHTiB, проводилася на ocHoBi комбiнованого пiдходу виходячи

з бiзнес-моделi, яка використову€ться для управлiння фiнансовими активами та характеристик

фiнансовоГо активу, пов'язаниХ iз передбаченими договором грошовими потоками, Замiсть категорiй,

встановлених МСФЗ (lдS) 39, вволяться TaKi категорiТ фiнансових iHcTpyMeHTiB: оцiнюванi за

справемивою вартiстю через прибуток або збиток, за справедливою вартiстю через iнший сукупний

дохiд (lСД)та за амортизованою вартiстю,

мсФЗ (lFRS) 15 кВиручка за договорами з покупцями всryпив в силу для рiчних звiтних перiодiв з 01

сiчня 2018 року.

мсФЗ (IFRS) 15 визна€ принципи визнання доходу i повинен застосовуватися до Bcix договорiв з

покупцями. , oKpiM тих, якi безпосередньо пов'язанi з фiнансовими iнструментами та договорами

орендИ та маютЬ регулюватися iншиМ дiючим стандартом мсФЗ (lFRS) 9 кФiнансовi iнструменти>,

Згiдно мсФЗ (lFRS) 15, виручка повинна визнаватися за фактом передачi ToBapiB або послуг в

розмiрi вiдшкодування, право на яке Компанiя очiкуе отримати в обмiн на передачу цих ToBapiB або

послуг.

компанiя застосову€ насryпнi HoBi або переглянутi стандарти i iнтерпретацiт, випущенi koMiTeToM з

МiжнародНих стандаРтiв фiнансОвоТ звiтносТi та KoMiTeToM з iнтерПретацiЙ Мiжнародних стандартiв

фiнансовоiзвiтностi'(далi- ккмсФз>), якiвсryпили вдiюта вiдносяться до фiнансовотзвiтностi Компанi'i

для рiчних перiодiв, що розпочинаються з 1 сiчня 2о16 року, якi набувають чинностi як новий документ

KoMiTery з роз'яснень мiжнародних стандартiв фiнансовiй звiтностi iлiмiтованi змiни ряду мiжнародних

стандартiв:

ПоправкИ до МСФЗ (lFRS)2 кПлатiЖ на основiакцiй>, пов'язанiз класифiкацiею й оцiнкою операцiй

звИплат,засноВанимнаакцiях.ПоправкиторкНУлисянастУпНихобластей:

врахування впливуумов переходу на операцiтз виплат, заснованим на акцiях, розрахунки за якими

проводяться грошовими коштами;

класифiкацiТ операцiЙ з виплат, заснованим на акцiях, з характеристиками нетто-розрахункiв щодо

зобов'язань за податковими уrримань;

облiку змiни умов операцiй з виплатами, заснованими на акцiях, розрахунок за якими змiнюеться

з виплати грошовими коштами на фонд оплати в формi пайових iHcTpyMeHTiB,
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Поправки дiють для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1сiчня 2018 року або пiзнiше, з

можливiстю дострокового застосування. При цьому передбачаються особливi перехiднi положення.

Поправки до МСБО 19 кВиплати працiвникамD дата випуску - листопад 201З року застосовуються

до рiчних перiодiв, якi починаються з 01 липня 2014 року. Поправка, що роз'яснюе облiк BHecKiB в

плани, що зобов'язали працiвникiв або TpeTi сторони робити внески для покриття витрат на виплату
винагород.

Щорiчнi вдосконалення
перiодiв, якi починаються з

Щорiчнi вдосконалення
перiодiв, якi починаються з

20t0-2012 дата випуску - грудень 2013

01.07.2014 р.
2011-2013 дата випуску - грудень 2013
01.07.2014 р.

року застосовуються до рlчних

року застосовуються до рiчних

МСФЗ t4 кРахунки вiдстрочених тарифних регулювань)) дата випуску - сiчень 2014 року
застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01 сiчня 2017 року. L{еЙ стандарт встановлю€

порядок облiку залишкiв на вiдкладених рахунках тарифного регулювання. ,Щiя стандарry поширю€ться

тiльки на органiзацii, що вперше застосовують МСФ3.

У частинi розкриття встановлено вимогу про розкритгя iнформацii про характер регулювання
тарифiв, в результатi яких були визнанi вiдкладенi рахунку, а також про ризики, пов'язанi з

регулюванням тарифiв.

Поправки до МСФЗ ]_]. кСпiльна дiяльнiсть>, Поправки до МСБО 16 <OcHoBHi засоби> i МСБО 38

кНематерiальнi активи)) дата випуску - травень 2014 року застосовуються до рiчних перiодiв, якi

починаються з О1 сiчня 20].8 року. Пiсля внесення поправок до МСФ3 (lAS) 16 KOcHoBHi засоби>

забороняеться застосування методу амортизацiТ на ocHoBi виручки у вiдношеннi o6'eKTiB основних
засобiв, так як метод вiдображае характер економiчних вигод, що генеруються активом, а не

споживання маЙбутнiх економiчних вигод вiд цього активу.

Аналогiчна логiка доречна iдля МСФ3 (lAS) 38 кНематерiальнi активи)) - виручка не може бути

належною пiдставою мя амортизацiТ нематерiального активу, KpiM двох випадкiв: коли

нематерiальний актив виража€ться як Mipa виручки, а також коли виручка i споживання економiчних
вигод вiд використання нематерiального активу TicHo вза€мопов'язанi.

В обидва стандарти вводяться поправки про те, що очiкуване маЙбрн€ зниження цiни продажу
продукry, одержуваного з допомогою активу, може вказувати на зменшення майбутнiх економiчних
виrод, пов|язаних з активом.

Поправки до МСБО 16 кОсновнiзасоби> i МСБО 41 <Сiльське господарство)) дата випуску - червень
2О14 року застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01сiчня 2018 року. Вiдтепер бiологiчнi
активи, якi вiдповiдають визначенню плодоносного рослини, мають вiдображатися в облiку як ocHoBHi

засоби згiдно МСФЗ (lAS) 16 iоцiнюватися за вартiстю придбання або за переоцiненою вартiстю.

Плодоноснi рослини - це живi, плодоноснi бiльше одного перiоду рослини, використовуванi при

виробництвi чи постачаннi сiльськогосподарськоТ продукцil, Ймовiрнiсть продажу яких

сiльськогосподарськоТ продукцiТ невелика (за винятком продажу в якостi вiдходiв). В цiлях зниження
витрат при переходi на HoBi правила облiку дозволено використовувати справедливу BapTicTb як

умовну первiсну BapTicTb для плодоносних рослин.

Сiльськогосподарська продукцiя, отримана вiд плодоносних рослин, як i ранiше врахову€ться згiдно
МСФ3 (lAS) 41, а державнi субсидiТ, пов'язанi з плодоносними рослинами, - згiдно МСФ3 (lAS) 20 кОблiк

державних субсидiй i розкриття iнформацii про державну допомогу)).

Поправки до МСБО 27 кКонсолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть> дата випуску - серпень 201_4

року застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01 сiчня 2018 року.

Поправки до МСФ3 1О кПодiТ пiсля звiтного перiоду> i МСБО 28 кlнвестицiТ в асоцiЙованi
пiдприемства)) дата випуску - вересень 2014 року застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються

з 01 сiчня 2018 року,

/,



Що р iч н i вдоско н але ння 2OL2-2O14:

МСФ3 4 KCTpaxoBi контракти))

МСФЗ 7 кФiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiТ>

МсБо 19 кВиплати працiвникам>

мсБО 34 кПромiжна фiнансова звiтнiсть)) дата випуску - вересень 2014 року застосовуються до

рiчних перiодiв, якi починаються з 01сiчня 2018 року,

Поправки до МСБО 1кПодання фiнансовоТзвiтностi> мсФ3 1О <Консолiдована фiнансова звiтнiсть>,

мсФз 12 кРозкритгя iнформацii про частки участi в iнших суб'ектах господарювання)) i мсБо 28

кlнвестицil в асоцiйованi пiдприемства)) дата випуску - грудень 2О14 року застосовуються до рiчних

перiодiв, якi починаЮться з 01 сiчня 2018 року,

Станом на даry О1 сiчня 2О2О року опублiковано наступнi мсФ3, змiни до них та iнтерпретацit,

ефективна дац ltцл jgcT94a:

Ефекти вна

,а

01.01.2020

OCHOBHi ВИМОГИ

у новiй редакцiт оновлено струкryру документа, визначення активiв i

зобов'язань, а також додано HoBi положення з оцiнки та припинення

визнання активiв i зобов'язань, подання i розкритгя даних у

фiнансовiй звiтностi за МСФ3. Згiдно новоi редакцiТ iнформацiя,

представлена у фiнансовiй звiтностi, також повинна допомагати

корисryвачам оцiнити ефективнiсть керiвництва компанiт в

уп ра влiн Hi економiч н ими ресурсами. П ри н цип обач HocTi тракry€ться

через пiдтримку нейтральнiсть представлених даних, обачнiсть

визнача€ться як прояв обережностi при винесеннi суджень в умовах

невизначеностi. Правдиве уявлення даних тракry€ться як подання

cyTi операцiй, а не тiльки Iх юридичноТ форми, Нова редакцiя КОФ3

передбачаедвiформизвiтностi:звiтпрофiнансовийстанiзвiтпро
фiнансовi результати. lншi форми об'еднанi пiд назвою кiншi 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 редакцiТ КОФЗ вводиться поняття кзвiтуюче пiдприемство>,

пiдякимма€тЬсянаУвазiстороНаекономiчноТдiяльностi,якамае
чiтко визначенi межi та поняття зведенот звiтностi,

Вираз <економiчний ресурс> замiсть TepMiHy (ресурс) пiдкреслюе,

що Рада мсФЗ бiльше не розгляДа€ активИ лише як фiзичнi об'€кти,

а, скорiше, як набiр прав. Визначення активiв i зобов'язань не

вiдносяться до кочiкуваних)) надходжень або вiдтокiв, Замiсть цього

визначення економiчного ресурсу вiдноситься до потенцiалу активу

/ зобов'язання виробляти / передавати економiчнi вигоди,

Нова глава КОФЗ присвячена опису рiзних методiв оцiнки (iсторична

i поточна BapTicTb (справедлива BapTicTb, BapTicTb використання)),

iнформацiТ, яку вони нздgto]ь.

Концепryальна
основа фiнансовоТ
звiтностi

3мiни запроваджують
склада€ться iз BHecKiB i

переглянуге визначення бiзнесу. Бiзнес

с\iтr€вих процесiв, якi у сукупностi формують
мсФз з
кОб'еднання 01.01.2020

эё



МСФЗ та правки до
них

OCHOBHi ВИМОГИ
Ефекти вна

дата

Нове керiвництво визначае систему, яка дозволя€ визначити
наявнiсть внеску i суттевого процесу, у тому числi для компанiЙ, якi

знаходяться на paHHix етапах розвитку i ще не отримали вiддачу. У

разi вiдсугностi вiддачi, для того щоб пiдпри€мство вважалося

бiзнесом, мас бри наявним органiзований трудовий колектив,

Визначення TepMiHy квiддача> звужу€ться, щоб зосередити увагу на

товарах i послугах, якi надаються клi€нтам, 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).

МСБО 1 кПодання

фiнансовоТ
звiтностi> та МСБо
8 кОблiкова
полiтика, змiни в

облiкових оцiнках
та помилки)

Змiни угочнюють визначення суггевостi, пояснення до цього
визначення та застосування цього поняття завдяки включенню

рекомендацiй щодо визначення, якi ранiше були наведенi в iнших

стандартах МСФЗ.

lнформацiя е суmm€вою, якщо обlрунmовоно очiкуеmься, tцо i1'

пропуск, споmворення обо зоmумонення може вплчнуmч но

рiшення ocHoBHux корчсmувачiв фiнонсовоi' звimносmi зоеольноео
прuзночення, BuHeceHi на пidсmовi mоко| фiнонсовоi' звimносmi, що
преdсmавляе фiнонсову iнформацiю про звimуючу компонiю

3мiни забезпечують послiдовнiсть використання визначення

cyTTeBocTi в ycix стандартах МСФЗ.

01.01.2020

мсБо
п iсля

10 к ПодiТ

звiтного
перiоду>, МСБО 34
кПромiжна

фiнансова
звiтнiсть>, МСБО 37
кЗабезпечення,
непередбаченi
зобов'язання та

непередбаченi
активи",
Керiвництво iз

застосування МСФ3
2 <Виплати на

ocHoBi акцiй>,
посiбник з

застосування МСФЗ
4 кДоговори
страхува н ня )),

Основи мя

У Bcix випадках словосполучення кекономiчнi рiшення> замiнено
словом крiшення>, а поняття (корисryвачi> звужено до (основних

корисryвачiв>.

01.01.2020

й



МСФ3 та правки до
них

OCHOBHi ВИМОГИ
Ефективна

дата

висновкiв до МСФ3
t7 KCTpaxoBi

контра кти )).

01.01.2020

МсФ3 9 кФiнансовi
iнструменти>,
мсФоз 7

<Фiнансовi
iнструменти:

розкриття
iнформацiТ>), МСБО
з9 кФiнансовi
iнструменти:
визнання та оцiнка>

змiни стосуються процентних ставок (TaKi як LlBoR, EURlBoR i TlBoR),

що використовуються в рiзних фiнансових iHcTpyMeHTax: вiд

iпотечних кредитiв до похiдних iHcTpyMeHTiB.

Поправки
змiнили вимоги до облiку хеджування: при облiку

хеджування передбачаеться, що контрольний показник процентноI

ставки, на якому заснованi грошовi потоки, що хеджуються i грошовi

потоки вiд iHcTpyMeнry хеджування, не змiниться в результатi

реформи;
обов'язковi для Bcix вiдносин хеджування, Нэ якl

безпосередньо вплива€ реформа внррiшньобанкiвськот ставки

рефiнансування;
не можна використовувати для усунення будь-яких iнших

наслiдкiв реформи;
вимагають розкриття iнформацiТ про сryпiнь впливу поправок

на вiдносини хеджування.

3. cyTT€Bl положЕння оБлlковоТ полlтики

3.1. основа (або основи) оцiнки, застосована при складаннi фiнансовоТ звiтностi

1{я фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на ocнoBi iсторичноТ собiвартостi, 3а винятком оцiнки за

справемиВою вартiстЮ основниХ засобiВ на даry першого застосування МСФ3 вiдповiдно до МСФЗ 1

кПерше застосування мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi>, коли ця справемива BapTicTb

може бути використана як доцiльна собiвартiсть, а також iнвестицiйноТ Hepyxoмocтi, яка

вiдображаеться за справемиВою вартiстю вiдповiдно до МСБО 4О кlнвестицiйна HepyxoMicTb>>, та

оцiнки за справемивою вартiстю окремих фiнансових iHcTpyMeHTiB вiдповiдно до МСФ3 9 кФiнансовi

iнструменти)), з використанням методiв оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB, дозволених МСФ3 13 кОцiнки

за справедливою вартiстю>. TaKi методи оцiнки включають використання бiржових котирувань або

даниХ прО поточнУ ринковУ BapTicTb iншогО аналогiчного за характером iHcTpyMeHTy, аналiз

дисконтованих грошових потокiв або iншi моделi визначення справедливоТ BapTocTi. Передбачувана

справедлива BapTicTb фiнансових активiв i зобов'язань визнача€ться з використанням наявноi

iнформацiТ про риноК i вiдповiдних методiв оцiнки,

3.2. 3агальнi положення щодо облiкових полiтик

3.2.1. Основа формування облiкових полiтик

облiковi полiтикИ - KoHKpeTHi принципи, основи, домовленОстi, правила та практика, застосованi

суб'ектом господарювання при складаннi та поданнi фiнансовот звiтностi. мсФз наводить облiковi

полiтики, якi, за висновком рмсБо, дають змогу скласти таку фiнансову звiтнiсть, яка мiститиме

доречнУ та достовiРну iнформацiю прО операцiТ, iншi подiТта умови, до яких вони застосовуються, TaKi

полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив Тх застосування € несуп€вим.

облiкова полiтика Компанi'[ розроблена та затверджена керiвництвом Компанiт вiдповiдно до вимог

мсБО 8 коблiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилкиll та iнших чинних мсФз, зокрема,

зi



МСФ3 9 кФiнансовi iнструменти>, з використанням методiв оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB,

дозволених МСФЗ 1З <<Оцiнки за справедливою вартiстю>.

3.2.2. lнформацiя про змiни в облiкових полiтиках

Компанiя обирае та застосовуе своIоблiковi полiтики послiдовно для подiбних операцii, iнших подil
або умов, якщо МСФ3 конкретно не вимага€ або не дозволя€ визначення категорiТ статей, для яких iншi

полiтики можугь бути доречними.

3 1сiчня 2018 року Компанiя застосову€ МСФЗ 15 к,Щохiд вiд договорiв з клiентами>. Компанiя

отриму€ основний дохiд вiд надання вiдсоткових позик юридичним особам. ВенчурниЙ фонд мае

право надавати кошти у позику. Позики за рахунок коштiв венчурного фонду можугь надаватися тiльки

юридичним особам, за умови що не менш як 10 вiдсоткiв статрного капiталу вiдповiдноТ юридичноI

особи належить такому венчурному фонду згiдно абзацу 2 пункry 5 cTaTTi 48 закону (П.р.а...i.tl9титути

ý п !л hнo г9 i t] р-е ý-T-y-P,aH.H.E]l.

Керiвництвом КомпанiТ було прийнято рiшення про застосування МСФ3 9 кФiнансовi iнструменти>

з 1 сiчня 2015 року (застосування МСФЗ ранiше дати набутгя чинностi дозволя€ться). Зокрема, HoBi

вимоги до класифiкацii фiнансових активiв i зобов'язань.

3 1 сiчня 2018 року МСФ3 9 кФiнансовi iнструменти)) ма€ нову редакцiю, яка серед iншого

передбачае змiну пiдходiв до зменшення корисностi фiнансових iHcTpyMeHTiB. Враховуючи

класифiкацiю фiнансових активiв, що використову€ться Компанiею, розрахунок очiкуваних кредитних

збиткiв застосову€ться до фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою вартiстю. lнформацiя

про суми, обумовленi очiкуваними кредитними збитками наведена у роздiлi 7 цих Примiток.

3.2.3.Форма та назви фiнансових звiтiв

Перелiк та назви форм фiнансовоi звiтностi вiдповiдають вимогам, встановленим НП(С)БО 1

к3агальнi вимоги до фiнансовоТ звiтностi>, та форми Примiток, що розробленi у вiдповiдностiдо МСФЗ.

3.2.4. Методи подання iнформацiТ у фiнансових звiтах

3гiдно НП(С)БО 1кЗвiт про сукупний дохiд> передбачае подання витрат, визнаних у прибрку або

збитку, за класифiкацiею, основаною на методi кфункцiТ витрат)) або ксобiвартостi реалiзацiТ>, згiдно з

яким витрати класифiкують вiдповiдно до Тх функцiЙ як частини собiвартостi чи, наприклад, витрат на

збр або адмiнiстративну дiяльнiсть. Проте, оскiльки iнформацiя про характер витрат € корисною для
прогнозування майбрнiх грошових потокiв, то ця iнформацiя наведена в п. 6.\,6.2,6.З роздiлу б цих
Примiток.

Представлення грошових потокiв вiд операцiЙноТ дiяльностi у Звiтi про рух грошових коштiв
здiйснюеться iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкрива€ться iнформацiя про ocHoBHi

класи надходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв. lнформацiя про ocHoBHi види грошових
надходжень та грошових виплат формуеться на пiдставi облiкових записiв КомпанiТ.

Пiдходи до розкриття в фiнансовiй звiтностi iнформацiТ про витрати, якi визначенi МСБО 1" кПодання

фiнансовоТ звiтностi>, передбачають необхiднiсть окремого розкриття статеЙ доходiв i витрат та

неприпустимiсть Тх згортання, за виключенням випадкiв коли того вимагас або дозволя€ МСФЗ.
Наприклад, дозволеним МСФ3 € згортання статей доходiв та витрат за групами подiбних операцiЙ,
зокрема операцiТз купiвлi-продажу валюти, операцiТз визнання курсових рiзниць, операцiТз реалiзацiТ

фiнансових iHcTpyMeHTiB, Tou_lo. 3гортання доходiв та витрат € можливим за умови, коли таке
згортання вiдображае cpHicTb господарськоi операцiТ. У цьому випадку суб'ект господарювання

розкрива€ на HeTTo-ocHoBi прибугки або збитки вiд групи подiбних операцiЙ шляхом зменшення

доходу на суму пов'язаних з ними витрат, якi виникають при здiЙсненнi TieT caMoi операцiТ.

Вiдображення на HeTTo-ocHoBi передбачае включення до звiтностi результату групи подiбних
операцiй, отриманого шляхом вiднiмання вiд доходiв сум витрат, брутrо-основа передбачае окреме
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представлення в звiтностi доходiв та витрат за групами операцiЙ, Таким чином, операцii з визнання
курсових рiзниць, операцiТ з купiвлi-продажу валюти будуть представленi в фiнансовiЙ звiтностi на

HeTTo-ocHoBi. ОперацiТ з реалiзацiТ необоротних активiв, рримуваних для продажу, реалiзацiТ

фiнансових iHcTpyMeHTiB будуть представленi в фiнансовiЙ звiтностi на брутто-основi.

3.3. Облiковi полiтики щодо фiнансових iHcTpyMeHTiB

3.3.1. Визнання та оцiнка фiнансових iHcTpyMeHTiB

flo фiнансових iHcTpyMeHTiB Компанiя вiдносить дебiторську заборгованiсть за наданi послуги та

iншу дебiторську заборгованiсть, грошовi кошти та iх еквiваленти, позики, а також кредиторську

заборгованiсть за наданi послуги та iншу кредиторську заборгованiсть.
КомпанiЯ спочаткУ визна€ позикИ та дебiторСьку заборгованiсгь i депозити на даry Тх видачi

(виникнення). Первiсне визнання Bcix iнших фiнансових активiв (включаючи активи, визначенi в

категорiЮ iHcTpyMeHTiB, якi оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як

прибрку або збитку за перiод) здiйснюеться на даry укладення угоди, в результатi якот пiдпри€мство

ста€ стороною за договором, який являе собою фiнансовий iHcTpyMeHT.

Компанiя визна€ фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi вiдповiдно до МСФ3, коли

i тiльки коли воно ста€ стороною контрактних положень ч_{одо фiнансового iHcTpyMeHTa. Операцii з

придбання або продажу фiнансових iHcTpyMeHTiB 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).

компанiя класифiкуе фiнансовi активи яктакi, що оцiнюються у подальшомуабо за амортизованою

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

моделi бiзнесу суб'екта господарювання для управлiння фiнансовими активами; та

ха ра ктеристик контра ктн их грошових потокiв фiнансового а кти ву.

Компанiя визнае TaKi категорiТ фiнансових активiв:

фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результаry

переоцiнки у прибрку або збитку;

фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю.

Компанiя визна€ TaKi категорii фiнансових зобов'язань:

фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю;

фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справемивою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки

у прибрку або збитку.

подальша оцiнка фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань описана нижче.

Yci фiнансовi активи, пiдлягають розгляду на предмет знецiнення принаймнi на кожну звiтну даry

мя визначення на наявнiсть об'€ктивних ознак знецiнення фiнансового активу або групи фiнансових
активiв. Рiзнi критерiТ для визначення категорiй застосовуються для кожноi категорii фiнансових
активiв, якi описанi нижче.

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

активу закiнчуються, або коли фiнансовий актив i Bci icToTHi ризики i вигоди переданi. Фiнансове

зобов'язання припиня€ться 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
показниках, за винятком знецiнення дебiторськот заборгованостi, яка представлена в складi iнших

операцiйних витрат.
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позики та дебiторська заборгованiсть пiсля первiсного визнання оцiнюються 3а амортизованою

вартiстю з застосуванням методу ефективнот вiдсотковоi ставки. flисконryвання не використову€ться,

коли ефекТ вiд дискоНryваннЯ € несуттевИм або першi три мiсяцi з дня виникнення дебiторськоТ

заборгованостi.

OKpeMi дебiторИ вважаютьсЯ предметоМ знецiненнЯ, колИ вони € простроченими, або iснують iншi

об'ективнi свiдчення того, що певний агент збанкругу€.

Фiнансовi активИ оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у прибутку

або збитку.

Пiд чаС первiсногО визнаннЯ фiнансовоГо активУ або фiнансОвого зобов'язання Компанiя оцiнюс Тх

за ТхньоЮ справедлиВою вартiстЮ плюс операцiйнi витрати, якi безпосередньо належитьдо придбання

або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання,

ПриприпиненнiвизнанняфiнансовогоактИВУповнiстюрiзницямiж:

а) балансовою вартiстю (оцiненою на даry припинення визнання) та

б) отриманою компеНсацiею (включаючи будь-який новий отриманиЙ актив MiHyc будь-яке нове

взяте зобоВ'язання) визнають у прибутку або збитку,

облiкова полiтика щодо подальшоТ оцiнкИ фiнансових iHcTpyMeHTiB розкривасться нижче у

вiдповiдних роздiлах облiковоТ полiтики.

3.3.2. Грошовi коtлти та ixHi еквiваленти

Грошовi коштИ складаютьСя з готiвкИ в Kaci та коштiВ на поточних рахунках у банках,

Еквiваленти грошових коштiв це KopoтKocTpoKoBi, високолiквiднi iнвестицiТ, якi вiльнО

конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни BapTocTi,

lнвестицiя визнача€ться зазвичай як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi короткого строку

погашення, наприклад, протягом не бiльше нiж три мiсяцi з дати придбання.

грошовi кошти та Тх еквiваленти можуть утримуватися, а операцii з ними проводитися в

нацiональнiй валютi та в iноземнiЙ валютi,

грошовi кошти та Тх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання активами,

первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та Iх еквiвалентiв здiйснюсться за справедливою

вартiстю, яка дорiвнюе Тх номiнальнiй BapTocTi,

Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та Тх 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 тимчасовот адмiнiстрацiт) цi активи можугь бри класифiкованi

у складi не поточних активiв. У випадку прийнятгя НБУ рiшення про лiквiдацiю банкiвськоiустанови та

вiдсрностi ймовiрностi повернення грошових коштiв, визнання Тх як активу припиня€ться i Тх BapTicTb

вiдображаеться у складi збиткiв звiтного перiоду,

3.3.3. ФiнаНсовi активи, lцо оцiнюються за амортизованою собiвартiстю

.Що фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, Компанiя вiдносить

облiгацii, депозити, дебiторську заборгованiсть, у тому числi позики, та векселi.

пiсля первiсного визнання Компанiя оцiнюе ix за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод

ефективного вiдсотка.

застосовуючи аналiз дисконтованих грошових потокiв, Компанiя використову€ одну чи кiлька ставок

дисконry, KoTpi вiдпоВiдаютЬ переважаЮчим на ринкУ нормаМ доходУ для фiнансових iHcTpyMeHTiB, якi

маютЬ в основноМу подiбнi умовИ i характерИстики, вклЮчаючи кредитну якiсть iHcTpyMeHTa, залишок
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строку, протягом якого ставка вiдсотка 3а контрактом € фiксованою, а також залишок строку до
погашення основноТ суми та валюту, в якiй здiЙснюватимуться платежi,

КОМПанiя оцiнюе станом на кожну звiтну даry резерв пiд збитки за фiнансовим iHcTpyMeHToM у
розмiрi, що дорiвнюс:

- 12-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам у разi, якщо кредитний ризик на звiтну дату не зазнав

значного зростання з моменту первiсного визнання;

- очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дiТ фiнансового iHcTpyMeHry, 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 потоками, належними до сплати на користь КомпанiТза договором; iгрошовими потоками,
якi Компанiя очiкуе одержати на свою користь.

Станом на кожну звiтну даry Компанiя оцiню€, чи зазнав кредитниЙ ризик за фiнансовим
iHcTpyMeHToM значного зростання з моменту первiсного визнання. При виконаннi такоТ оцiнки

Компанiя замiсть змiни суми очiкуваних кредитних збиткiв використовуе змiну ризику настання

дефолry (невиконання зобов'язань) протягом очiкуваного строку дiТ фiнансового iHcTpyMeHTa. Р,ля

виконання такоТ оцiнки Компанiя порiвнюе ризик настання дефолry (невиконання зобов'язань) за

фiнансовим iHcTpyMeHToM станом на звiтну дату з ризиком настання дефолту за фiнансовим
iHcTpyMeHToM станом на дату первiсного визнання, i враховус при цьому обrрунтовано необхiдну та

пiдтверджувану iнформацiю, що € доступною без надмiрних витрат або зусиль, i вказуе на значне

зростання кредитного ризику з моменту первiсного визнання.

Компанiя може зробити припущення про те, що кредитниЙ ризик за фiнансовим iHcTpyMeHToM не

зазнав значного зростання з моменry первiсного визнання, якщо було з'ясовано, що фiнансовий
iHcTpyMeHT ма€ низький piBeHb кредитного ризику станом на звiтну даry.

У випадку фiнансового активу, що € кредитно-знецiненим станом на звiтну даry, але не е придбаним

або створеним кредитно-знецiненим фiнансовим активом, Компанiя оцiнюе 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 визна€ться в прибрку або збитку як прибуток або збиток вiд зменшення
корисностi.

Компанiя визна€ банкiвськi депозити зi строком погашення вiд чотирьох до дванадцяти мiсяцiв з

дати фiнансовоТ звiтностi, в разi, якщо дострокове погашення таких депозитiв Ймовiрно призведе до
значних фiнансових втрат, в складi поточних фiнансових iнвестицiй.

Компанiя вiдносно банкiвських депозитiв ма€ наступну модель розрахунку збитку вiд знецiнення

фiнансового активу:

при розмiщеннi депозиту в банку з високою надiйнiстю (iнвестицiЙниЙ piBeHb реЙтингу uaAAA,

uaAA, uaA, uaBBB та банки, u.lo мають прогноз кстабiльниЙ), що присвою€ться реЙтинговими
агентствами, якi BHeceHi до.Д,ержавного ре€стру уповноважених реЙтингових агентств НКL{ПФР) на

даry розмiщення коштiв резерв збиткiв розрахову€ться в залежностi вiд строку та умов розмiщення
(при розмiщеннi вiд 1 до 3-х мiсяцiв - розмiр збитку склада€ 0Yо, вiд 3-х мiсяцiв до 1 року - t% вiд
суми розмiщення, бiльше 1 року -2%);

при розмiщеннi депозиту в банку з бiльш низьким кредитним рейтингом (спекулятивниЙ piBeHb

рейтингу, що присвою€ться рейтинговими агентствами, якi BHeceHi до Р,ержавного ре€стру
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уповноважених реЙтингових агентств НКЦПФР) на дату розмiщення коштiв резерв збитку

розраховуеться у розмiрi вiд7% до 20% вiд суми вкладу в залежностi в розмiру ризикiв.

3.3.4. Фjнансовi активи, tцо оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату
переоцiнки у прибутку або збитку

Що фiнансових активiв, lцо оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату

переоцiнки у прибутку або збитку, вiдносяться акцiТ та паi (частки) господарських товариств.

Пiсля первiсного визнання Компанiя оцiнюе Тх за справедливою вартiстю.

вибiр методу оцiнювання фiнансового iHcTpyMeHTy у виглядi корпоративних прав буде залежати:

а) вiд сryпеню впливу iHBecTopa на господарську дiяльнiстю об'екта iнвесryвання;

б) вiд класифiкацiТ самоТ iнвестицii - поточна (для продажу) чи довгострокова (утримУеться мя
отримання дивiдендiв чи iнших вигод.

.Щолю iHBecTopa в стаryтному капiталi можна охарактеризувати як несуrт€ву, якlцо iHBecTop володiе

менше 20% стаryтного капiталу об'екry iнвесryвання - п. б МСБО 28.

отже, якч{о участь у статуrному капiталi становить менше 2о%та/або дана iнвестицiя е поточна, то

if оцiнка здiЙснюеться по методу справедливоi BapTocTi:

у piK придбання паi/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 пат/частки були придбанi, Taki паr/частки оцiнюються за

балансовою вартiстю.

Паi/частки господарських товариств, lцо за результатом свосТ фiнансово-господарськоТдiяльностi за

попереднiй фiнансовий piK е прибутковими, оцiнюються за балансовою вартiстю.

пат/частки господарських товариств, lцо за результатами своеi господарськот дiяльностi за

попереднiдва та бiльше poKiB поспiль е збитковими, оцiнюються шляхом застосування понижувальних

коефiцiентiв (далi - Пк) до балансовот BapTocTi таких патв/часток господарських товариств, яка склалась

на дату, що переду€ датi першого застосування понижувальних коефiцiентiВ, а СаМе:

-якщо господарсЬке товариство е збитковим протягом ocтaHнix двох poKiB поспiль, ПК становить

0,75;

-якщо господарське товариство е 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 прибутковоТ дiяльностi такого господарського товариства балансова BapTicTb

його паТв/часток збiльшу€ться на суму останньоТуцiнки, а саме:

-за пiдсумками першого року прибрковот дiяльностi вiдновлюеться сума уцiнки, що

застосовувалася в оста н ньому роцi збитковоТ дiял bHocTi;

-за пiдсумками другого року прибутковот дiяльносгi вiдновлюеться сума уцiнки, u_lo застосовувалась

у попередньому роцi збитковоТ дiяльностi, i т.д.

Механiзм застосування ПК до балансовоТ BapTocTi паТв/часток застосову€ться з моменry розкриття
iнформацiТ щодо збитковоIдiяльностi господарського товариства за попереднiЙ piK.

якtt_lо, участь у статугному капiталi становить бiльше 2о%та дана iнвестицiя е довгостроковою, то

вона оцiню€ться по методу участi в капiталi згiдно п. 11 МСБО 28.

згiдно з методом участi в капiталi, iнвестицiя в асоцiйоване пiдприемство первiсно визна€ться за

собiвартiстю i згодом lT балансова BapTicTb збiльшуеться або зменшу€ться для визнання частки
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iHBecTopa в прибутку або збитку о6'екта iнвесryвання пiсля дати придбання. Частка iHBecTopa вприбугку або збитку об'€кта iнвестування визна€ться в прибутку або збитку iHBecTopa. Виплати,отриманi вiд об'екта iнвесryвання, зменшують балансову BapTicTb iнвестицiт. Кориryвання балансовоl.
BapTocTi можугЬ бри необхiдними й при змiнi пропорцiйноТ частки iHBecTopa в об'ектi iнвесryвання, якавиника€ вiд змiн в iнших сукупних прибуrках об'екта iнвесryвання. TaKi змiни включають i змiни, щовиникаютЬ вiд переоЦiнки основних засобiв та вiд рiзницi у валютних курсах. Частка iHBecTopa в цихзмiнах визна€ться в iншому сукупному прибрку iHBecTopa.

Метод участi в капiталi - це метод облiку фiнансових iнвестицiЙ, згiдно з яким балансова BapTicTb
iнвестицiй вiдповiдно збiльшуеться або зменщуеться на суму збiльшення або зменшення частки
iH вестора у власному ка п iтал i об'€кта iH вестува н ня.

Фiнансовi iнвестицii, що облiковуються за методом участi в капiталi, на даry балансу вiдображаються
за вартiстю, що визначена з урахуванням змiни загальнот величини власного капiталу об'екта
iнвесryвання, за винятком змiн капiталу, що € результатом операцiй мiж iHBecTopoM i об'€ктом
iнвесryвання.

,щля вiдображення фiнансових iнвестицiй за методом облiку участi в капiталi використовуються
фiнансовi звiти дочiРнiх, спiльнИх та асоцiйОваниХ пiдприемсТв, якi складенi на ту ж звiтну даry що i

звiти iHBecTopa, п. 24 МСБО 28.

3меншення балансовот BapTocTi фiнансовоТ iнвестицiТ внаслiдок зменшення власного капiталу
iнвестованого пiдприемства здiйсню€ться лише до досягнення нею нульового значення. TaKi фiнансовi
iнвестицiт вiдображаються в бухгалтерському облiку у складi фiнансових iнвестицiй за нульовою
вартiстю.

Якщо в подальшому iHBecToBaHe пiдприемство буде отримувати прибугки, то iHBecTop повинен
вiдображати свою частку таких прибркiв тiльки пiсля того, як його частка прибркiв буде дорiвнювати
частцi збиткiв, якi не були визнанi.

У разi, якlцо з капiталу об'€кта iнвесryвання його учасниками був вилучений капiтал, то балансова
BapTicTb iнвестицiт коригу€ться на суми змiн У капiталi об'екта iнвестування, вiдповiдно до новот частки.

У випадку, якч_lо змiни у власному капiталi iнвестованого пiдприемства € результатом операцiй мiж
iHBecTopoM i об'ектом iнвесryвання, вiдповiдне коригування балансовоТ BapTocTi iнвестицiй не
проводиться.

lHBecTop припиня€ застосовувати метод участi в капiталi, починаючи з дати, коли BiH переста€
сугт€во впливати на асоцiйоване пiдпри€мство, та облiковуе iнвестицiю згiдно мсФ3 9, починаючи з

цiеi дати.

В разi втраТи сутг€вогО впливУ оцiнка будь-якиХ iнвестицiй iHBecTopa, що залишилися у колишньому
асоцiйованому п iдп ри€мствi, здiйсн юеться за сп ра вемивою ва ртiстю.

У своТх прибутках чи збитках iHBecTop визна€ будь-яку рiзницю мiж:

а) Справедливою вартiстю будь-якоТ збереженоi iнвестицiТ та будь-якими надходженнями вiд
вибртя певноТ частки участi в асоцiЙованому пiдприемствi;

б) балансовою вартiстю iнвестицiй на даry втрати сутrевого впливу.

коли iнвестицiя припиня€ вiдповiдати визначенню асоцiйованого пiдприемства i починас
облiковуватися згiдно мсФз 9, lтсправедлива BapTicтb на даry, коли вона припиня€ бути асоцiйованим
пiдприемством, вважа€ться справедливою вартiстю при первiсному визнаннi ii як фiнансового активу
вiдповiдно до МСФЗ 9.

СправедлиВа BapTicTb акцiй, якi BHeceHi до бiржового списку, оцiнюсться за бiржовим курсом
орган iзатора торгiвлi.

ЯКЩО акцiТ мають обiг бiльш як на одному органiзаторiторгiвлi, 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
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протилежного, ринок, на якому Компанiя зазвичай здiйснюе операцiю продажу активу, приймаеться
за основниЙ ринок або, за вiдсутностi основного ринку, за найсприятливiший ринок.

При оцiнцi справедливоТ BapTocTi активiв застосовуються методи оцiнки BapTocTi, якi вiдповiдають

обставинам та для яких € достатньо даних, щоб оцiнити справемиву BapTicTb, максимiзуючи

використання доречних вiдкритих даних та мiнiмiзуючи використання закритих вхiдних даних.

Якщо е пiдстави вважати, що балансова BapTicTb суттево вiдрiзнясться вiд справедливоi, Компанiя

визначае справемиву BapTicTb за допомогою iнших методiв оцiнки, Вiдхилення можуть бути

зумовленi значними змiнами у фiнансовому cTaHi eMiTeHTa та/або змiнами кон'юнктури ринкiв, на

яких eMiTeHT здiйснюе свою дiяльнiсть, а також змiнами у кон'юнктурi фондового ринку.

Одним iз методiв € застосування понижувальних коефiцiентiв (далi - ПК):

1. Дкцii, обiг яких зупинено, протягом 12 мiсяцiв з дати оприлюднення рiшення про зупинення

обiгу оцiнюються за останньою балансовою вартiстю.

2. ДкцiТ, обiг яких зупинено, бiльше нiж ].2 мiсяцiв з дати оприлюднення рiшення про 3упинення

обiгу оцiнюються з використанням ПК, шlо застосовуються до балансовоi BapTocTi таких акцiЙ, що

склалася на дату оцiнки, насryпну за датою оприлюднення рiшення про зупинення, а саме:

-ПК становить О,5, якщо з дати оприлюднення рiшення про зупинення проЙшло вiд 12 до 15

мiсяцiв;

-пк становить О,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 18

мiсяцiв.

З. Справедлива BapTicTb акцiй, обiг яких зупинено, у тому числi цiнних паперiв eMiTeHTiB, якi

включенi до Списку eMiTeHTiB, що мають ознаки фiктивностi, визнача€ться iз урахуванням наявностi

cTpoKiB вiдновлення обiгу таких цiнних паперiв, наявностi фiнансовоl звiтностi таких eMiTeHTiB,

результатiв Тх дiяльностi, очiкування надходження майбутнiх економiчних вигiд.

4. У разi вiдновлення обiгу акцiЙ Тх оцiнна BapTicTb збiльшуеться до BapTocTi, що склалась до

застосування ПК.

3.3.5. Фiнансовi активи, lцо оцiнюються за справедливою вартiстю з переоцiнкою в iHutoMy

сукупному прибрку
Фiнансовий актив оцiню€ться за справемивою вартiстю через iншиЙ сукупний дохiд у разi

одночасного дотримання обох зазначених нижче умов:
- фiнансовий актив утриму€ться в рамках бiзнес-моделi, мета якоiдосягаеться як шляхом одержання

договiрних грошових потокiв, так i шляхом продажу фiнансових активiв;
_ договiрнi умови фiнансового активу генерують у певнi дати грошовi потоки, KoTpi е суто виплатами

основноТ суми та процентiв на непогашену частку основноТ суми.
Компанiя може на власний розсуд прийняти пiд час первiсного визнання певних iнвестицiЙ в

iнструменти власного капiталу, якi в iншому випадку оцiнювалися б за справемивою вартiстю через

приброк або збиток, безвiдкличне рiшення про вiдображення подальших змiн справедливоТ BapTocTi

в iншому сукупному доходi.
компанiя на власний розсуд приймае безвiдкличне рiщення про вiдображення в iншому сукупному

доходi змiн у справедливiЙ BapTocTi iнвестицiI в iHcTpyMeHT власного капiталу, що не утриму€ться для
торгiвлi. Таке рiшення прийма€ться на plBHi кожного iHcTpyMeHTa. Вiдповiднi суми, вiдображенi в

iншому сукупному доходi, пiсля цього в прибуток або збиток не передаються. HaToMicTb Компанiя може

передати кумулятивний приброк або збиток у власному капiталi. ,Щивiденди на TaKi iнвестицiТ
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визнаються в прибугку або збитку KpiM випадкiв, коли дивiденди явно являють собою вiдшкодування
частини собiвартостi iнвестицiй.

3.3.6. flебiторська заборгованiсть

,Щебiторська заборгованiсть - це фiнансовиЙ актив, якиЙ являе собою контрактне право отримати
грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб'екта господарювання.

.д,ебiторська заборгованiсть визна€ться У звiтi про фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли Компанiя

ста€ стороноЮ контрактнИх вiдношень щодо цього iHcTpyMeHry. Первiсна оцiнка дебiторськоТ

заборгованостi здiйснЮ€ться за справедливою вартiстю, яка дорiвню€ BapTocтi погашення, тобто cyMi

очiкуваних контрактних грошових потокiв на даry оцiнки.

пiсля первiсного визнання подальша оцiнка дебiторськот заборгованостi здiйснюеться за

амортизованою собiвартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка. Р,исконтування не

використову€ться, коли ефект вiд дисконтування € несуп€вим.

Якщо е об'ективне свiдчення того, tцо кредитниЙ збиток вiд кредитних рискiв, то балансова BapTicTb

активУ зменшу€тьСя на сумУ таких збитКiв iз застосуванням рахунку резервiв.

компанiя регулярно проводить оцiнку дебiторськот заборгованостi та передплат виданих

постачальНикам. Резерв на покрИтгя збиткiв вiд зменшення корисностi визнача€ться як рiзниця мiж

балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбрнiх грошових потокiв. Визначення

суми резеРву на покрИття збиткiВ вiд зменшення корисностi вiдбуваеться на ocHoBi аналiзу дебiторiв та

вiдображаС суму, яка, на думкУ кер|вництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Фактори, якi

Компанiя розгляда€ при визначеннi того, чи € у нього об|€ктивнi свiдчення наявностi збиткiв вiд

зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiт непогашення заборгованостi у строк,

лiквiднiсть, платоспроМожнiстЬ боржника. Р,ля групИ дебiторiВ такимИ факторами е негативнi змiни у
cTaHi платежiв позичаЛьникiВ у групi, таких яК збiльшеннЯ кiлькостi прострочених платежiв; негативнi

економiчнi умови у галузi або географiчному регiонi.

Сума збиткiв визнаеться у прибрку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення

корисностi зменшу€ться i це зменшення може бри об'€ктивно пов'язаним з подiею, яка вiдбуваеться

пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаниЙ збиток вiд зменшення корисностi

сторну€тьсЯ за рахуноК коригуванНя резервiв. Сума сторНуваннЯ визна€тьсЯ у прибрку чи збитку. У разi

неможливостi повернення дебiторськотзаборгованостi вона спису€ться за рахунок створеного резерву

на покриття збиткiв вiд зменшення корисносгi.

,щебiторська заборгованiсть може бути призначена як така, що оцiнюеться за справедливою

вартiстю з вiдображенням результаry переоцiнки у прибутку або збитку, якщо таке призначення усува€

або значно зменшу€ невiдповiднiсть оцiнки чи визнання (яку iнколи на3ивають <неузгодженiстю

облiку>), чцо iнакше виникне внаслiдок оцiнювання активiв або зобов'язань чи визнання прибуткiв або

збиткiв за ними на рiзних пiдставах.

подальша оцiнка дебiторськоi заборгованостi здiйснюеться за справемивою вартiстю, яка

дорiвнюе BapTocTi погашення, тобто cyMi очiкуваних контрактних грошових потокiв на даry оцiнки.

У разi змiн справедливоI BapTocTi дебiторськОТ заборгованостi, щО маютЬ мiсце на звiтну дату, TaKi

змiни визнаються у прибрку (збитку) звiтного перiоду.

3.3.7. 3обов'язання.

кредиторська заборгованiсть визнаеться як зобов'язання тодi, коли Компанiя ста€ стороною

договору та, внаслiдок цього, набувае юридичне зобов'язання сплатити грошовi кошти.

поточнi зобов'язання - це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз нижченаведених

озна к:

компанiя сподiваеться погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягае погашенню протягом

дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;
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Компанiя не ма€ 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'яза н ь.

Поточнi зобов'язання оцiнюються у подальшому за амортизованою вартiстю.

Поточну кредиторську заборгованiсть без встановленоТ ставки вiдсотка Компанiя оцiнюе за сумою

первiсного рахунку факryри, якlло вплив дисконтування € несутт€вим,

3.3.8. 3гортання фiнансових активiв та зобов'язань

Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Компанiя ма€ юридичне право здiЙснювати

залiк визнаних у балансi сум i мае HaMip або зробити вза€мозалiк, або реалiзувати актив та виконати

зобов'язання одночасно.

3.4. Облiковi полiтики щодо основних засо6]в та нематерiальних активiв

3.4.1. Визнання та оцiнка основних засобiв

Компанiя визна€ матерiальниЙ об'€кт основним засобом, якщо BiH утриму€ться 3 метОЮ

використання lx У процесi своет 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 грн.

первiсно Компанiя оцiнюе ocHoBHi засоби за собiвартiстю. Розглянувши доречнiсть застосуваннЯ

будь-якогО з виключень, передбачених МСФ3 1, щодо ретроспективного застосування, керiвництво

вирiшило застосувати справемиву BapTicTb або переоцiнку як доцiльну собiвартiсть основних засобiв.

У подальшому ocHoBHi засоби оцiнюються за ix собiвартiстю MiHyc будь-яка накопичена амортизацiя

та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисносгi. Сума накопиченоТ амортизацii на даry

переоцiнки виключа€ться з валовоТ балансовоТ BapTocTi активу та чистоТ суми, перерахованоТ до

переоцiненоТ суми активу. Р,ооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, переноситьСЯ ДО

нерозподiленого прибутку, кол и п ри пиня€ться визна н ня вiдповiдного а ктиву.

3.4.2. Подальшi витрати.

компанiя не визна€ в балансовiй BapTocTi об'екта основних засобiв витрати на щоденне

обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'екта. l-{i витрати визнаються в прибутку чи

збитку, коли вони понесенi, В балансовiй BapTocTi о6'екта основних засобiв визнаються TaKi подальшi

витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу.

3.4.3. Амортизацiя основних засобiв.

дмортизацiя основних засобiв КомпанiТ нарахову€ться прямолiнiЙним протягом строку корисного

використання основних засобiв.

Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом TepMiHy Тх кориснОгО

використання. Дмортизацiю активу починають, коли BiH ста€ придатним для викориСтання.

Дмортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбуваеться ранiше: на даry, з якОТ акТиВ

класифiкують як утримуваний мя продажу, або на дату, з якоТ припиняють визнання актиВу.

В активах КомпанiТ не ма€ основних засобiв на звiтну даry.
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3.4.4. Нематерiальнi активи

Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якоТ накопичено'i
амортизацiТ та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя нарахову€ться
прямолiнiйним способом протягом строку корисного використання нематерiальних активiв. Очiкуванi
строки корисного використання та метод нарахування амортизацii аналiзуються на кiнець кожного
звiтного року, при цьому Bci змiни в оцiнках вiдображаються в облiку i звiтностi за насryпнi перiоди.

Нематерiальнi активи, якi виникають у результатi договiрних або iнших юридичних прав,

амортизуються протягом TepMiHy чинностi цих прав,

3.4.5. 3меншення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв

На кожну звiтну даry Компанiя оцiню€, чи € якась ознака того, що кориснiсть активу може

зменшитиСя. Компанiя зменшу€ балансову BapTicTb активу до суми Його очiкуваного вiдшкодування,

якщо i тiлькИ якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансовоТ BapTocTi. Таке

зменшеннЯ негайнО визна€тьсЯ в прибрках чи збитках, якщо актив не облiковують 3а переоцiненою

вартiстЮ зriднО з МСБО 16. ЗбитоК вiд зменшення корисностi, визнаний для активу (за винятком

гудвiлу) в попередНiх перiодаХ, КомпанiЯ сторну€, якщо i тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки,

застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшення

корисностi амортизацiя основних засобiв коригу€ться в майбутнiх перiодах з метою розподiлення

переглянугоТ балансовоТ BapTocTi необоротного активу на систематичнiй ocHoBi протягом строку

корисного використання.

3.5. Облiковi полiтики щодо iнвестицiйноi HepyxoMocTi

3.5.1. Визнання iнвестицiйно'f HepyxoMocTi

.Що iнвестИцiйноТ Hepyxoмocтi КомпанiЯ вiдноситЬ HepyxoMicTb (землю чи будiвлi, або частину

будiвлi, або iх поеднання), утримувану на правах власностi або згiдно з угодою про фiнансову оренду з

метою отримання орендних платежiв або збiльшення Bapтocтi капiталу чи для досягнення обох цiлей,

а не мя:

використаНня у виробництвi чи при постачаннi ToBapiB, при наданнi послуг чи для адмiнiстративних

цiлей, або

продажу в звичайному ходi дiяльностi.

lнвестицiЙна HepyxoMicTb визна€ться як актив тодi i тiльки тодi, коли: (а) е ймовiрнiсть того, що

компанiя отрима€ майбрнi економiчнi виrоди, якi пов'язанi з цiсю iнвестицiЙною нерУХомiстЮ, (б)

собiва pTicTb iH вести цiЙ ноТ HepyxoMocTi можна достовiрно оцiнити.

якщо будiвлi включають одну частину, яка утриму€ться з метою отримання орендноТ плати та дРуГУ

частину для використання у процесi дiяльностi Компанiя або для адмiнiстративних цiлей, в

бухгалтерському облiку Taki частини об'екry HepyxoMocTi оцiнюються та вiдображаються окремо, якщо

вони можугь бути проданi окремо.

3.5.2. Первiсна та послiдуюча оцiнка iнвестицiйноТ HepyxoMocTi

Первiсна оцiнка iнвестицiЙноТ HepyxoMocTi здiЙсню€ться за собiвартiстю. Витрати на операцiю

включаютьСя до первiСноТ BapTocTi. Собiвартiсть придбаноТ iнвестиЦiйноТ HepyxoMocTi включа€ цiну'ii

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.
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оцiнка пiсля визнання здiйсню€ться за справедливою вартiстю на дату оцiнки. Приброк або збиток

вiд змiнИ в справедливiй BapTocTi iнвестицiйноi HepyxoMocTi визна€ться в прибрку або збитку.

Амортизацiя на TaKi активи не нарахову€ться.

справедлива BapTicTb iнвестицiйнот HepyxoMocTi зазвичай визнача€ться iз залученням незалежного

оцiнювача. Перiодичнiсть перегЛяду справедливоТ BapTocTi зумовлю€Ться сутт€вими для облiку

коливаннями цiн на ринкУ подiбноi Hepyxoмocтi, Справедлива BapTicTb незавершеного будiвництва

дорiвню€ Bap1ocTi завершеного об'€кта за вирахуванням витрат на 3акiнчення будiвництва.

Якщо оцiнити справемиву BapTicTb неможливо, Компанiя обрае для оцiнки об'ектiв iнвестицiйно'[

Hepyxoцoc1i моделЬ оцiнкИ за собiварТiстю вiдпоВiдно дО мсБО 16 та застоСовуе такиЙ пiдхiд до Bcici

iнвестицiЙноТ HepyxoMoc1i, прИ цьомУ розкриваютьсЯ причини, з яких не використову€ться

справедлива BapTicTb.

На З1 грудня 2О2О року на балансi КомпанiТ не ма€ iнвестицiйноТ HepyxoMocTi.

3.6. облiковi полiтики щодо непоточних активiв, уrримуваних мя продажу

Компанiя класифiкуе непоточниЙ актив як утримуваний для продажу, якu_{о його балансова BapTicTb

буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiт продажу, а не поточного використання,

Непоточнi активи, рримуванi мя продажу, оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському облiку за

найменшою з двох величин: балансовою або справемивою вартiстю з вирахуванням витрат на

операцiТ, пов'язанi з продажем. Амортизацiя на TaKi активи не нарахову€ться. 3биток вiд зменшення

корисностi при первiсному чи подальшому списаннi активу до справедливоТ BapTocTi за вирахуванням

витрат на продаж визна€ться у звiтi про фiнансовi результати,

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. Компанiя 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 справемиву 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 сталу перiодичну ставку вiдсотка на

залишок зобов'язань. Непередбаченi оренднi платежi вiдображаються як витрати в тих перiодах, у яких

вони були понесенi. Полiтика нарахування амортизацiт на орендованi активи, u-lo амортизуються,

узгоджена iз стандартною полiтикою Компанii щодо подiбних активiв.

Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив, фактично

залишаються в орендодавця, класифiкуеться як операцiйна оренда, Оренднi платежi за угодою про

операцiйну оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй ocHoBi протягом строку оренди. !охiд вiд

оренди за угодами про операцiйну оренду Компанiя визна€ на прямолiнiйнiй ocHoBi протягом строку

оренди. 3атрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, визнаються як

витрати.

Оренда - це контракт за яким власник активiв (орендодавець передае 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 прийняття сторонами зобов'язань у вiдношеннi основних умов оренди.

20

?_



Строк оренди - це перiод в продовж якого договiр оренди не може бути розiрваний, та на який

орендар домовився орендувати актив,

Визначення того, чи € угода орендою, або чи мiстить вона ознаки оренди, засноване на аналiзi змiсry

угоди на даry початку дiТ договору. У рамках такого аналiзу потрiбно встановити, чи залежить

виконання договору вiд використання конкретного активу або активiв переходить у ПРаВо

корисryвання активом або активами в результатi даноi угоди вiд однiеТ сторони до iнший, HaBiTb якщо

це не вказу€ться в договорi явно.

ПерiоД амортизацiТ по капiтаЛьних вклаДенняХ в орендованi ocHoBHi засоби явля€ собою перiод,

протягом якого Компанiя мае можливiсть продовжувати TepMiH оренди з урахуванням юридичних

положень, ц.цо регулюЮть вiдповiДнi умовИ продовжеНня. ,Д,ане положення вiдноситься до договорiв

оренди офiсного примiщення, за якими в нет е успiшна iсторiя продовження TepMiHiB оренди.

капiтальнi вкладення у орендованi ocHoBHi засоби (офiсне примiщення) амортизуються протягом

строку корисного використання або TepMiHy вiдповiдноi оренди, якщо цей TepMiH коротший.

залишкова BapTicTb та строки корисного використання активiв аналiзуються i, при необхiдностi,

коригуються на ко}кну звiтнУ дату. У випадку виявлення ознак того, що балансова BapTicTb одиницi, яка

генеру€ грошовi потоки, перевищу€ його оцiнену суму очiкуваного вiдшкодування, балансова BapTicTb

активу спису€ться до його очiкуваного вiдшкодування.

3.8. Облiковi полiтики щодо податку на приброк

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого податкiв.

ПоточниЙ податоК визнача€тЬся як сума податкiВ на прибрОк, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню)

щодо оподаткованого прибрку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати Компанiт за податками

розраховуЮться з викоРистанняМ податковиХ ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу.

вiдстрочений податок розрахову€ться за балансовим методом облiку зобов'язань та явля€ собою

податковi активи або зобов'язання, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж балансовою

вартiстю активу чи зобов'язання в балансi та Тх 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 майбрньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можугь бри використанi

тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова BapTicTb вiдстрочених податкових активiв

перегляда€ться на кожну дату й зменшу€ться в тiй Mipi, у якiй бiльше не icHye ймовiрностiтого, що буде

отриманий оподаткований приброк, достатнiй, щоб дозволити використати вигоду вiд вiдстроченого

податкового активу повнiстю або частково.

ВiдстроченИй податок розрахову€ться за податковими ставками, якi, як очiкуеться, будугь

застосовуватися в перiодi реалiзацiт вiдповiдних активiв або зобов'язань. Компанiя 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.

КомпанiЯ визна€ поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок належить до статей, якi

вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi.

Сума поточного податку на прибуток визнача€ться виходячи з розмiру оподатковуваного прибутку

за pik. Оподатковуваний приброк мае вiдмiнностi вiд чистого прибрку, який розрахову€ться та

вiдображаеться у звiтi про фiнансовi результати, оскiльки не включа€ cTaTTi доходiв та витрат, що

пiдлягають оподаткуванню за правилами податкового облiку. Нарахування зобов'язань КомпанiI з

поточного податку на приброк здiйснюеться з використанням ставок податку, затверджених

Податковим Кодексом УкраТни фактично встановлених на звiтну даry,
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Згiдно до положень пп. t41,6.t п 14]_.6 ст. 146 Податкового кодексу УкраТни, звiльняються вiд

оподаткування кошти спiльного iнвестування, а саме: кошти, BHeceHi засновниками

корпоративного фонду, кошти та iншi активи, залученi вiд учасникiв iнституту спiльного

iнвестування, доходи вiд здiЙснення операцiй з активами iнституту спiльного iнвестування,

доходи, HapaxoBaHi за активаМи iнститутУ спiльного iнвестування, та iншi доходи вiд дiяльностi

iнституту спiльного iнвестування (вiдсотки за позиками, оренднi (лiзинговi) платежi, роялтi тощо),

у зв'язку iз цим у Компанiт не виникають витрати з податку на прибуток. Визначення поточного та

вiдстроченОго податкУ на прибутОк не здiйсНю€ться. Податковi рiзницi, згiдно вимог нацiонального

податкового законодавства, що не суперечить вимогам мсФ3, не виникають.

3.9. облiковi полiтики щодо iнlлих активiв та зобов'язань

3.9.1.3абезпечення

забезпечення визнаються, коли Компанiя ма€ теперiшню заборгованiсть (юридичну або

конструктивну) внаслiдок минулот подil, icHye ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж неможливо), що

погашення зобов'язання вимагатиме вибуггя pecypciB, koTpi втiлюютьу собi економiчнi виrоди| iможна

достовiрно оцiнити суму зобов'язання,

3.9.2. Виплати працiвникам

Компанiя визна€ Kopo1цocTpoKoBi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля

вирахуванНя будь-якоТ вже сплаченоТ суми, Компанiя визнае очiкуванУ BapTicTb короткострокових

виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час надання працiвниками послуг,

якi збiльшують TxHi права на майбутнi виплати вiдпускних,

На 31 грудН я 2О2О рокУ Компанiя не мае найманих робiтникiв,

3.9.3. Пенсiйнi зобов'язання

ВiдповiднО до украТнсЬкого законОдавства, КомпанiЯ визна€ внески iз заробiтноТ плати працiвникiв

до Пенсiйного фонду, Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз поточних

нарахувань заробiтноТ платнi, TaKi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi працiвниками

послуги, ч{о надаютьтм право на одержання BHeckiB,Ta зароблена вiдповiдна заробiтна платня,

з.10. lншi заGтосованi облiковi полiтики, що € доречними мя розумiння фiнансовот звiтностi

3.10.1 Доходи та витрати

Компанiя визна€ дохiд вiд надання послуг, коли (або у Mipy того, як) воно задовольня€ зобов'язання

щодо викоНання, переДаючи обiцЯну послугУ (тобто актив) клiентовi. дктив переда€ться, коли (або у

Mipy того, як) клiент отриму€ контроль над таким активом,

,д,ля визнання доходу Компанiя застосову€ п'яти крокову модель:

iдентифiкуе договiр (контра кт);

iдентифiкуе okpeMi зобов'язання щодо виконання в межах укладеного договору;

визнача€ цiну договору (операцiТ);

розподiляецiнУдоговорУ(операцiТ)мiжзобов,язаннямИЩодоВИкоНаНня;

визна€ дохiд, коли (або в Mipy того, як) вона виконуе (задовольняс) зобов'язання щодо виконання,

КомпанiяВизНа€одиНицеюоблiкуВИрУчкиокремийдоговiр(контракт).

компанiя облiковуе договiр з клiентом, який належить до сфери застосування цього стандарry,

тiльки тодi, коли виконуються Bci перелiченi далi критерiТ (параграф 9 МСФЗ 15):
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сторони договору схвалили договiр (письмово, усно чи у вiдповiдностi з iншою звичною практикою

ведення бiзнесу) i готовi виконувати своТзобов'язання;

КомпанiЯ може визначитИ права кожноI сторонИ вiдноснО ToBapiB або послуг, якi будуть

передаватися;

компанiя може визначити умови оплати за товари або послуги, якi будуть передаватися;

договiр ма€ комерцiйну cyTHicTb (тобто очiкуеться, lцо ризик, час або величина майбутнiх грошових

потокiв Компа нiя змiняться внаслiдок договору);

та

цiлком ймовiрно, що Компанiя отримае компенсацiю, на яку вона матиме право в обмiн на товари

або послуги, якi будуть переданi клiенту.

компанiя щокварталу аналiзуе угоди на вiдповiднiсть критерiям визнання контрактами.

коли якась частина договору виконана, Компанiя вiдображае договiр у звiтi про фiнансовий стан

як контрактний актив або контрактне зобов'язання, залежно вiд спiввiдношення мiж виконанням

Компанiею свого зобов'язання за договором та оплатою, здiйсненою клiентом. Компанiя вiдображас

будь-якi безумовнi права на компенсацiю окремо як дебiторську заборгованiсть (параграф 105 мсФз

15).

Пiсля первiсного визНання дебiТорськоТ заборговаНостi внаслiдок договору з клiентом будь-яка

рiзниця мiж оцiнкою дебiторськоТ заборгованостi вiдповiдно до МСФ3 9 та вiдповiдноТ визнаноТ суми

доходУ подаються як витратИ (наприклад, як збиток вiд зменшення корисностi) (параграф 108 мсФз

15).

компанiя вiдображае контрактне зобов'язання в момент здiйснення платежу клiентом або в

момент, коли такий платiж пiдлягае сплатi (залежно вiдтого, яка дата ранiше), якщо клiент компенсу€

Компанii BapTicTb активу/послуги або у КомпанiТ е безумовне право на суму компенсацiТ (дебiторська

заборгованiсть) до дати фактичного надання послуги клiенry,

Компанiя вiдображае контрактний актив, за винятком сум, якi вiдображаються як дебiторська

заборгованiсть, якщо Компанiя переда€ активи або надае послуги клiснry до того, як клiент компенсу€

тх BapTicTb, або до дати, коли компенсацiя пiдлягатиме сплатi клiентом.

.щля облiку контрактних активiв та контрактних зобов'язань Компанiя використову€ рахунок З76.

Р,ля компанiI, що управля€ активами пайового iнвестицiйного фонду, при визначеннi винагороди з

управлiння активами, договором, в розумiннi МСФЗ 15, е регламент цього пайового iнвестицiйного

фонду.
враховуючи особливостi взасмодiт компанii з управлiння активами та Компанii (lcl) для пайових

iнвестицiйних фондiв в рiшеннi уповноваженого органу щодо визначення розмiру винагороди за

управлiння активами, передбачаеться право на оплату послуг у кiнцi кожного мiсяця пiсля нарахування,

винагорода компанii за управлiння активами (цiна операцiт) € змiнною, тому що BapTicTb чистих

активiв iнстиryry спiльного iнвестування (компанii) залежить вiд умов ринку i, вiдповiдно, € чутт€вою

до факторiв поза сферою впливу органiзацiТ, тому мя вирiшення питання невизначеностi на кiнець

кожного мiсяця/року компанiя з управлiння активами приймас рiшення, що до цiни операцiТ

включа€ться фактична сума винагороди з управлiння активами,

Витрати на винагороду за управлiння активами, що визнача€тЬся як вiдсоток BapTocTi чистих активiв

iнститру спiльного iнвестування, Компанiя визна€ на кiнець кожного мiсяця у cyMi, що вiдповiдас

проведеному розрахунку. Винагорода, що визнача€ться у спiввiдношеннi до приросry BapTocTi чистих

активiВ iнстиryry спiльного iнвестування (у разi наявностi приросry та прийняття вiдповiдного рiшення)

визнаеться за результатами року.

,Щохiд вiд премiТ за результатами дiяльностi за звiтниЙ piK (у разi наявностiта прийняття вiдповiдного

рiшення) визна€ться за результатами року.

2з
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При визначенi BapTocTi винагороди вiд управлiння активами Компанiя, вiдповiдно до МСФ3 15,

використовуе метод оцiнювання за результатом. .Що методу оцiнювання за результатом належить,

зокрема, аналiЗ виконання, заверщенОго на сьогоднiшнiй день, оцiнки досягнутих результатiв.

Враховуючи принцип професiйного скептицизму для змiнноТ BapTocTi винагороди розрахунок доходу

здiйснюеться на кiнець кожного мiсяця.

результат визначення розмiру винагороди по управлiнню активами оформлю€ться актом виконаних

робiт, в якому вiдображасться розрахунок (оцiнка) досягнугих ре3ультатiв на звiтну даry.

,д,ля прогресивного визнання виручки за iншими договорами Компанiя використовуе метод

результатiв.

flивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштiв, е Ймовiрнiсть, що

економiчнi вигоди, пов'язаннi з дивiдендами, надiйдуть до Компанiт та суму дивiдендiв можна

достовiрно оцiнити.

,щохiд вiд продажу фiнансових активiв визна€ться у прибутку або збитку в разi задоволення Bcix

наведених далi умов:

а) Компанiя переда€ договiрнi права на одержання грошових потокiв вiдтакого фiнансового активу;

б) Компанiя передало покупцевi риэики та переваги вiд володiння, пов'язанi з фiнансовим активом;

в) КомпанiТ не залиша€ться aHi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка зазвичай

пов'язана з володiнням, aHi ефективний контроль за проданими фiнансовими iнструментами,

i н вести цiй ною нерухомiстю або i н шими а кти вами;

г) суму доходу можна достовiрно оцiнити;

д) ймовiрно, що до КомпанiТ надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiею;

та

е)витрати, якi булИ або будутЬ понесенi у зв'язкУ з операцiею, можна достовiрно оцiнити.

Р,ивiденди визнаються доходом лише у разi, якlцо:

а) право Компанiт на одержання виплат за дивiдендами встановлено;

б) е ймовiрнiсть, що економiчнi вигодиt пов'язанi з дивiдендами, надiйдуть до Компанii;

в) суму дивiдендiв можна достовiрно оцiнити.

,ЩохiД визна€тьсЯ у звiтi про прибРки 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 вибупя чи

амортизацiт активiв або У виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого € зменшення чистих

активiв, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами 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 визнаютьсЯ у зв|тi про прибРки та збитКи, колИ видаткИ не надають майбрнiх

економiчних вигiд або тодi та тiею мiрою, якою майбрнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або

перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан.

витрати визнаються у звiтi про прибугки та збитки також у тих випадках, коли виникають

зобов'язання без визнання активу.
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витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу,

доходи.

визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi

З.10.2. Витрати за позиками

витрати за позиками, якi не € частиною фiнансового iHcTpyMeHry та не капiталiзуються як частина

собiвартосТi активiв, визнаються як витрати перiоду. Компанiя капiталiзуе витрати на позики, якi

безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, як

частина собiвартостi цього активу,

3.1о.3. YMoBHi зобов'язання та активи,

Компанiя не визна€ yMoBHi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан КомпанiТ, lнформацiя про

умовне зобов'язанНя розкрива€ться, якlцо можливiсть вибупя pecypciB, якi втiлюють у собi економiчнi

вигоди, не е вiддаленою. Компанiя не визна€ yMoBHi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив

розкрива€Ться, колИ надходження економiчних вигiд е ймовiрним,

3.10.4. ОперацiТ з iноземною валютою

ОперацiТ в lноземнiЙ валютi облiковуюТься в украТнських гривнях за офiцiйним курсом обмiну

Нацiонального банку УкраТни на дату проведення операцiй,

MoHeTapHi активи та зобов'язання, вираженi в iноземних валютах, перераховуються в гривню за

вiдповiдними курсами обмiну НБУ на даry балансу. HeMoHeTapHi статri, якi оцiнюються за iсторичною

собiвартiстЮ в iноземнiЙ валютi, вiдображаЮться за курсоМ на даry операцiТ, HeMoHeTapHi cTaTTi, якi

оцiнюються за справемивою вартiстю В iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на даry

визначеннЯ справемиВоТ BapTocTi. KypcoBi рiзницi, що виникЛи прИ перерахунку за монетарними

статтями, визнаються в прибрку або збитку в тому перiодi, у якому вони виникають,

компанiя протягом звiтного 2о2о року не проводив операцiй з iноземною валютою,

4. ocHoBHl припущЕння, оцlнки тА суджЕння

при пiдготовцi фiнансовот звiтностi Компанiя здiйснюе оцiнки та припущення, якi мають вплив на

елементи фiнансовоТ звiтностi, rрунryючись на МСФ3, мсБо та тлумаченнях, розроблених KoMiTeToM з

тлумаченЬ мiжнародНоТ фiнансоВоI звiтностi. Оцiнки та судження базуються на попередньому досвiдi

та iнших факторах, ч_{о за iснуючих обставин вважаються обгрунтованими i за результатами яких

приймаються судження щодо балансовоТ BapTocTi активiв та зобов'язань, Хоча цi розрахунки базуються

на наявнiй у керiвництва Компанiт iнформацii про поточнi подiт, фактичнi результати можуть зрештою

вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв. областi, де Taki судження е особливо важливими, областi, чцо

характеризуються високим piBHeM складностi, та областi, в яких припущення й розрахунки мають

велике значення для пiдготовки фiнансовоi звiтностi за МсФ3, наведенi нижче,

4.1.сУдженняцодооперацiй,подiйабоУмовзавiдсУтностiконкретнихМСФз

Якtцо немае МСФз, який конкретно застосовуеться до операцii, iншоТ подii або умови, керiвництво

КомпанiТ застосову€ судження пiд час розроблення та застосування облiковоТ полiтики, щоб iнформацiя

була доречною мя потреб корисryвачiв для прийняття економiчних рiшень та достовiрною, у тому

значеннi, що фiнансова звiтнiсть:

пода€ достовiрнО фiнансовиЙ стан, фiнанСовi резульТати дiяльностi та грошовi потоки КомпанiТ;

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

е нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень;

€ повною в ycix суттевих аспектах,
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Пiд час здiйснення судження керiвництво Компанii посила€ться на приЙнятнiсть наведених далi

джерел та врахову€ Тх у низхiдному порядку:

вимоги в МСФ3, у яких iдеться про подiбнi та пов'язанi з ними питання;

визначення, критерiТ визнання та концепцiТ оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв та витрат у

КонцепryальнiЙ ocHoBi фiнансовоТ звiтностi.

Пiд час здiйснення судження керiвництво КомпанiТ врахову€ найостаннiшi положення iнших органiв,

що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну концепryальну основу для

розроблення стандартiв, iншу п рофесiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi практики, Tie ю мiрою,

якою вони не суперечать виц.{езазначеним джерелам.

4.2. Судження щодо справедливоТ BapTocTi активiв КомпанiТ

справедлива BapTicTb iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових ринках,

розрахову€ться на ocHoBi поточноТ ринковоi BapTocTi на момент закриття торгiв на звiтну дату. В iнших

випадках оцiнка справед.лиВоТ BapTocTi rрунry€ться на судженнях щодо передбачуваних майбутнiх

грошових потокiв, iснуючоТ економiчноТ сиryацiТ, ризикiв, властивих рiзним фiнансовим iHcTpyMeHTaM,

та iнщиХ факторiВ з врахуванням вимог мсФЗ 1З <Оцiнка справедливоТ BapTocTi>.

4.3. Судхtення щодо змiн справедливоТ BapTocTi фiнансових активiв

Керiвництво Компанij вважа€, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до оцiнки

фiнансових iHcTpyMeHTiB, де ринковi котирування не досryпнi, € ключовим джерелом невизначеностi

оцiнок, тому що:

а) вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки базуються на

припущенНях керiвництва щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн валютних KypciB, показникiв

кредитоспроможностi контрагентiв, коригувань пiд час оцiнки iHcTpyMeHTiB, а також специфiчних

особливостей операцiй; та

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

(витрати) може бри значним.

якби керiвництво Компанiт використовувало iншi припущення щодо вiдсоткових ставок,

волатильностi, KypciB обмiну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти i коригувань пiд час

оцiнки iHcTpyMeHTiB, бiльша або менша змiна в оцiнцi BapTocTi фiнансових iHcTpyMeHTiB у разi

вiдсутностi ринкових котирувань мала б iстотний вплив на вiдображений У фiнансовiй звiтностi чистий

приброк та збиток.

РозумiючИ важливiстЬ використання облiкових оцiнок та припущень щодо справедливо[

BapTocTi фiнансових активiВ в разi вiдсутностi вхiдних даних щодо справедливоi BapTocTi першого

рiвня, Товариство плану€ використовувати оцiнки та судження якi базуються на професiЙнiй

компетенцiт працiвникiв Товариства, досвiдi та минулих подiях, а також з використанням

розрахункiв та моделей BapTocTi фiнансових активiв. 3алучення зовнiшнiх експертних оцiнок щодо

такиХ фiнансовиХ iHcTpyMeHTiB де оцiнКа, яка базуеться на професiйнiй компетенцii, досвiдi та

розрахунках € недостатньою, на думку керiвництва е прийнятним та необхiдним.

використання рiзних маркетингових припущень та/або методiв оцiнки також може мати значний

вплив на передбачувану справедливу BapTicTb.

4.4. Судження щодо очiкуваних TepMiHiB утримування фiнансових iHcTpyMeHTiB

Керiвництво КомпанiТ застосову€ професiйне судження щодо TepMiHiB рримання фiнансових

iHcTpyMeHTiB, Що входять до складу фiнансових активiв. ПрофесiЙне судження 3а цим питанням

rрунry€ться на оцiнцi ризикiв фiнансового iHcTpyMeHry, його прибрковостi й динамiцi та iнших
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факторах. Проте iснують невизначеностi, якi можуть бути пов'язанi з призупиненням обiгу цiнних

паперiв, що не е пiдконтрОльниМ керiвництвУ Компанii фактором i може сутт€во вплинути на оцiнку

фiнансових iHcTpyMeHTiB.

4.5. Використання ставок дисконryвання

Ставка дисконту - це вiдсоткова ставка, яка використовуеться для перерахунку майбутнiх потокiв

доходiВ в €дине значеннЯ теперiшньОТ (поточноТ) BapTocTi, яка € базою для визначення ринково'f

BapTocTi бiзнесу.3 економiчНоТточкИ зору, В ролi ставкИ дисконтУ е бажана iHBecTopy ставка доходу на

вкладений капiтал у вiдповiднi з piBHeM ризику подiбнi об'€кти iнвестування, або - ставка доходу за

альтернативними варiантами iнвестицiй iз зiставляння рiвня ризику на даry оцiнки, Ставка дисконry

мае визначатися з урахуванням трьох факторiв:

а) BapTocTi грошей у часi;

6) BapTocTi джерел, якi залучаЮться длЯ фiнансуваНня iнвестиЦiйногО проекту, якi вимагають рiзнi

piBHi компенсацiТ;

в) фактору ризику або мiри ймовiрностi отримання очiкуваних у майбутньому доходiв,

Станом на З1 грудня 202О року середньозважена ставка за портфелем банкiвських депозитiв у

нацiональнiй валютi в банках, у яких не введено тимчасову адмiнiстрацiю або не запроваджено

лiквiдацiйну комiсiю, становила 4,оз уо рiчних. lнформацiя, що використана для визначення

середньозваженот ставки одержана з офiцiйного сайту нБу за посиланням

http://www,bank.gov.ua/files/4-Financial_markets.xls роздiл "4,1,з,3, процентнi ставки за новими

депозитами нефiнансових корпорацiй у розрiзi видiв валют i cTpokiB погашення",

4.6. Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв

На кожну звiтну дату Компанiя проводить аналiз дебiторськоi заборгованостi, iншоТ дебiторськоi

заборговаНостi та iнших фiнансових активiв на предмет наявностi ознак Тх знецiнення, Збиток вiд

знецiнення визна€ться виходячи з власного професiйного судження керiвництва за наявностi

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, Компанiя на дату

виникнення фiнансових активiв та на кожну звiтну дату визначае piBeHb кредитного ризику,

КомпанiЯ визна€ резерВ пiд збиткИ для очiкуваних кредиТних збиткiВ за фiнансоВими активами, якi

оцiнюютьсЯ за амортиЗованоЮ вартiстю, у розмiрi очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк дi'l

фiнансового активУ ( при значному збiльшеннi кредитного ризику/рля 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 дiТ мають бути визнанi до того, як

фiнансовий iHcTpyMeHT стане простроченим. Як правило, кредитний ризик значно зроста€ ще до того,

як фiнансоВий iHcTpyMeHT стане простроченим або буде помiчено iншi чинники затримки платежiв, що

с специфiчНим длЯ позичальнИка (наприкЛад, здiйснення модифiкацiЙ або реструкryризацii),

КредитниЙ ризик за фiнансовим iHcTpyMeHToM вважа€ться низьким, якщо фiнансовиЙ iHcTpyMeHT

ма€ низький ризик настання дефолту, позичальник ма€ поryжнiй потенцiал виконувати свот

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 € нижчим, нiж ризик дефолry за iншими фiнансовими iнструментами

Товариства або нiж кредитний ризик юрисдикцiТ, в якiй Компанiя здiйснюе дiяльнiсть,

очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дii не визнаються за фiнансовими iнструментами просто на

пiдставi того, що BiH вважасться iHcTpyMeHToM iз низьким кредитним ризиком у попередньому звiтному

перiодi, але не вважа€ться таким станом на звiтну дату, У такому випадку Компанiя з'ясову€, чи мало
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мiсце значне зростання кредитного ризику з моменту первiсного визнання, а отже чи постала потреба

у визнання очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк дiТ.

очiкуванi кредитнi збитки вiдображають власнi очiкування Компанiт щодо кредитних збиткiв.

4.7. Судження щодо перерахунку фiнансовоТ звiтностi в умовах гiперiнфляцiТ

Пiсля проведеннЯ аналiзУ критерiТв, якi характеризуютЬ показникИ гiперiнфляцiТ i передбаченi у

параграфi з мсБО 29 кФiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiТ>, керiвництво КомпанiТ прийняло

рiшеннЯ не проводИти перерахунок фiнансовоТзвiтностiза 202О piK, оскiльки вважа€, що економiчний

стан В УкраIнi не вiдповiдае сиryацiТ, u_lo характеризу€ться гiперiнфляцiею, п.7.5. роздiл 7 цих Примiток,

5. розкриття lнФормдцli цlодо використдння спрдвЕдlивоI вдртостl

5.1. Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi мя складання оцiнок за справемивою вартiстю

Компанiя здiйснюе виключно безперервнi оцiнки справедливоТ BapTocTi активiв та зобов'язань,

тобто Taki оцiнки, якi вимагаються МсФз 9 та МсФз 1з у звiтi про фiнансовий стан на кiнець кожного

звiтного перiоду.

компанiя класифiкуе фiнансовi iнструменти, якi € у власностi на звiтну даry за наступними

категорiями.

Фiнансовi активи та грошовi кошти

справемивоI BapTocTi:

оцiнюються за справедливою вартiстю згiдно piBHiB iерархiй

,

класи активiв та

зобов'язань, оцiнених
за справедливою

вартiстю

Методики оцiнювання

Метод оцiнки
(ринковий,

дохiдний,
витратний )

Вихiднi данi

Грошовi кошти Первiсна та подальша оцiнка грошових

коштiв здiйснюеться за справедливою

вартiстю, яка дорiвнюе Тх номiнальнiй

BapTocTi

Ринкови й ОфiцiЙнi курси НБУ

lнструменти капiталу Первiсна оцiнка iHcTpyMeHTiB капiталу

здiйснюеться за Тх справемивою
вартiстю, яка зазвичай дорiвнюе цiнi

операцii, в ходi якоi був отриманий

актив. Подальша оцiнка iHcTpyMeHTiB

капiталу здiйснюеться за справемивою
вартiстю на даry оцiнки.

Ри нкови й ОФiцiйнi бiржовi курси

органiзаторiв торгiв на даry
оцiнки, за вiдсутностi
визначеного бiржового
курсу на даry оцiнки,
використовуються цiни

закриття бiржового
торгового дня

flебiторська
заборгованiсть

Первiсна та подальша оцiнка

дебiторськоi заборгованостi
здiйснюеться за справедливою

вартiстю, яка дорiвнюе BapTocTi

погашення, тобто cyMi очiкуваних

контрактних грошових потокiв на дату

оцiнки.

,Щохiдний
KoHTpaKTHi умови,
ймовiрнiсть погашення,

очiкуванi вхiднi грошовi
потоки

поточнi зобов'язання Первiсна та подальша оцiнка поточних

зобов'язань здiйснюеться за вартiстю

погашення

Витратни й KoHTpaKTHi умови,
ймовiрнiсть погашення,

очiкуванi вихiднi грошовi

потоки

5,2. PiBeHb iepapxiT справедлиВоТ BapTocTi, до якоrо належать оцiнки справедливоТ BapTocTi
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класи активiв та

зобов'язань,

оцiнених за

справедливою та

амортизованою

вартiсю

1 piBeнb

(Ti, що мають

котирування, та

спостережуванi)

2 piBeHb

(Ti, цо не мають котирувань,

але спостережуванi)

З piвeнb

(Ti, що не мають

котирувань i не е

спостережуван ими)

flaTa оцiнки з 1,12. z020 31.12,2019 з1.1z.2020 31.12.2019 з1.12.2020 з1.12.2019 з 1.1z.20z0 31.12.20].9

Короткострокова

дебiторська

за боргова HicTb

1- 1 1 ]

Поточнi фiнансовi

iнвестицii, цо

облiковуються за

справедливою

вартiстю через

прибуrок або

збиток

flебiторська

заборгова HicTb

розрахунками

на рахованих

доходiв

за

з

2з5 892 190 79з 2з5 892 190 79з

Грошовi кошти

з8 з8 2з

Торriвельна та

iнша

кредиторська

заборгованiсть

з4 з4 з4 з4

в портфелi Компанiт станом на 31 грудня 2о2о року цiнних паперiв не було,

5.3. Перемiщення мiж 2-м та 3-м рiвнями iepapxiT справемивоТ Bapтocтi

Станом на З1 грудня 202О року перемiщень мiж рiвнями icpapxiT не вiдбувалося,

5.4. Вплив використання закритих вхiдних даних (3-го рiвня) для перiодичних оцiнок справедливоi

Bapтocтi на прибугок або 36иток

компанiя здiйсню€ безперервнi оцiнки справемивоj Bapтocтi активiв та зобов'язань iз

використанням закритих вхiдних даних З-го рiвня, якi протягом поточного звiтного перiоду не при3вели

до змiни розмiру прибугку або збитку звiтного перiоду,

5.5. Поточнi фiнансовi iнвестицiТ

поточнi фiнансовi iнвестицiт якi належать до категорii утримуванi для продажу та вiдображаються

в cTaTTi кПоточнi фiнансовi iнвестицiТ> Балансу (рядок 1160),

29
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СправедлиВа BapTicTb фiнансових активiв та зобов'язань, чlо визначена та включена у фiнансову
звiтнiстЬ КомпанiТ, явля€ собоЮ cyмyt на яку може бути обмiнЯниЙ фiнанСовий iHcTpyMeHT в результатi
поточноТ операцiТ мiж бажаючими здiйснити таку операцiю сторонами, вiдмiнноТ вiд вимушеного

продажу або лiквiдацiТ.

Станом на З1 грудн я 2О2О року на балансi КомпанiТ поточнi фiнансовi iнвестицiТ не облiковУвалися.

5.6. flовгостроковi фiнансовi iнвестицiТ

,щовгостроковi фiнансовi iнвестицiт якi належать до категорiI фiнансових iнвестицiй уrримуваних на

перiоД понаД один piK, а такоЖ yci iншi iнвестицiТ, KoTpi не можугь бути вiльно реалiзованi у будь-який

моментта вiдображаються в статri кР,овгостроковiфiнансовi iнвестицiТ> Балансу (рядок 1035).

р,овгостроковi iнвестицiт оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням результаry

переоцiнки у прибрку чи збитку вiдповiдно до МСФЗ 9.

СтаноМ на З1 груднЯ 2О19 рокУ на Балансi КомпанiТ облiковувались довгостроковi фiнансовi

iнвестицiТ в cyMi 4 з66 тис. грн.. Д саме, iнвестицiТ в асоцiйованi пiдприемства (далi Товариства), якi

оцiнюються за справемивою вартiстю з вiдображенням результаry переоцiнки у прибутку чи збитку

вiдповiдно до МСФЗ 9.

згiдно ,щоговорiв без номеру вiд 26 липня 2о18 року було придбано частки в Стаryтних капiталах

наступниХ Товариств, а саме ТоВ "БлагОвiщенськиЙ-3ернопроДукl'' (коД за €flРПОУ з5110171) в розмiрi

to,s%,ToB ''Дграрiко" (код за €,щрпоУ 3711s607) в розмiрi 1о%, тоВ "Воiнське ХПП" (код за €.ЩРПОУ

з4459о12) в розмiрi ].о%, тоВ "Еколiнiя" (код за едрпоУ 32013204) в розмiрi 10%, тоВ "Зернокомплекс

кСиваш>'' (код за €дрпоУ зз9ls697) в розмiрi 1о%, тоВ "3ернолiя" (код за €дрпоУ 00688798) в розмiрi

1о%, тов ''Рiвненський елеватор" (код за €,ЩРПОУ зз32667о) в розмiрi 10%, ToB "PiBHeHcbKe ХПП" (код

за €ДРПОУз4458925)в розмiрi 1о%,тоВ "ВоiнськеХПП" (кодза €flРПОу34459012)в розмiрi 10%,тов

''ТокмаК ЗернопроДукf' (коД за €.ЩРПОУ 3494567s) в розмiрi 1о% та ТоВ "Вiталмар транс" (код за

€дрпоу 35195356) в розмiрi t6,6Уо.3гiдно flоговору без номеру вiд ОЗ жовтня 2018 року було придбанО

частку в Статрному капiталi ТоВ "Тесслагруп" (код за €дрпоУ 3669з169) в розмiрi 10%.

в 2о2о роцi в статгi кflовгостроковi фiнансовi iнвестицiт> Балансу вiдбулися наступнi змiни:

ЗгiднО до ,ЩоговоРу купiвлi-пРодажУ корпоратиВних прав 26 травня 2020 року Компанiя продала

частку в стаryтному капiталi ТоВ "Кам'янка -Р,нiпровський елеватор" (код за €дрпоУ 4023З606) в

розмiрi 10% на суму 2 тис. грн.

згiдно Договору купiвлi-продажу корпоративних прав З0 липня 2о2о року Компанiя придбала частку

в статугному капiталi тов "lБх lнжинiринг" (код за €flРПОУ 3555757з) в розмiрi IO% в cyMi 1- тис. грн.

Також, згiдно до flоговору купiвлi-продажу частки в стаryтному капiталi вiд 25 листопада 2020 року

Компанiя придбала частку в статугному капiталi тоВ (АпК Савинська>l (код за €.ЩРПОУ 37010685) в

розмiрi 1ОО% на суму З2 592 тис, грн., уклавШи попередНiй договiР вiд 17 вересня 2020 року на суму 2

812 тис. грн. мя отримання дозволу АмкУ на концентрацiю, що вимага€ться чинним законодавством

УкраТни. BapTicTb часткИ було зменЩено згiднО до Угоди про внесення змiн Nч1 вiд 11 грудня 2020 року

на суму 5 479 тис. грн. Згiдно до Протоколу 3агальних зборiв учасникiв Ne2 вiд 21 грудня 2020 року

BapTicTb частки було збiльшено на з3 999 тис. грн. Таким чином, загальна балансова BapTicTb частки

стала бз924 тис. грн. Компанiею було прийнято рiшення оцiнювати вищевказану частку за

справедливою вартiстю з вiдображенням результаry переоцiнки у прибутку чи збитку вiдповiдно до

мсФЗ 9. ,Щля оцiнки справедливоТ BapTocTi частки було залучено оцiнювача ТоВ кlмона-Есперт> (код за

€дрпоУ з6683449) та згiднО до ,ЩодатКовоТ угодИ Ne2 вiд 22 лютого 2021 року до ,Щоговору

NgО5/08/2О19-1 вiД О5 серпнЯ 2О19 рокУ було проведено незалежну оцiнку частки в статугному капiталi

ТоВ кдПК Савинська> (код за €дрпоУ 37оlобs5) та визначено справемиву BapTicTb на кiнець звiтного

2О2О рокУ зб о86 тис. грн. 3биток вiд переоцiнки вiдображено в <lнших витратах)) (рядок 2270) кЗвiту

про фiнансовi результати> в cyMi 27 8З7 тис. грн..
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Про це у п.п.6.3 роздiлу б цих Примiток,

ТакиМ чином, на кiнець звiтногО 2020 року довгостроковi фiнансовi iнвестицiТ представленi в таблицi

вняннi з 20 9

Частка в статугному капiталi Частка,% На 31 грудня 2020 року Частка, 7о На З1 грудня 2019 року

ТОВ "Кам'янка -flнiпровськиЙ

елеватор" (код за СДРПОУ
40233606)

0 0 10 2

ТОВ " БлаговiчценськиЙ-

3ернопродукт" (код за

едрпоу з5]_]_0171)

10,5 2t 10,5 21,

ТОВ "Аграрiко" (код за

€дрпоу 37118607)

10 1U 10 20

ТОВ "ВоТнське ХПП" (код за

€дрпоу з4459012)
10 21 10 2t

10 450
ТОВ "Еколiнiя" (код за

сдрпоу з20].з204)

10 450

ТОВ "3ернокомплекс
кСиваш>" (код за €ДРПОУ

33918697)

10 40 10 40

ТОВ "3ернолiя" (код за

€дрпоу 006s8798)

10 з0 10 з0

ТОВ "Рiвненський елеватор"
(код за €ДРПОУ З332б670)

10 45 10 44

ТОВ "PiBHeHcbKe ХПП" (код за

едрпоу з4458925)

10 21, 10 2l

10 ],25
ТОВ "Тесслагруп" (код за

€дрпоу 36693169)

10 t25

ТОВ "Токмак 3ернопродукl''
(код за €ДРПОУ 34945678)

10 2t 10 21

ТОВ "Вiталмар транс" (код за

€дрпоу 35195з56)

16,6 з 571, 16,6 з 571

ТОВ "lБХ lнжинiринг" (код за

€дрпоу з555757з)

10 1

ТОВ кАПК Савинська> (код за

сдрпоу з7010685)

100 зб 086

Всього 40 452 4 366
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ринковi котирування по зазначеним фiнансовим iнвестицiям не досryпнi. Товариствами, частки яких

в активах КомпанiТ, на кiнець звiтного року була надана рiчна фiнансова звiтнiсть. Проаналiзувавши яку,

було зроблено висноВок, ч_lо Товариства е прибутковими, тому балансова BapTicTb часток розмiром до

2оyозалица€ться не змiнною, таким чином довгостроковi фiнансовi iнвестицiтоблiковуються на балансi

Компанii за сп ра ведл ивою вартiстю.

5.7. Гроrловi коtлти та ix еквiваленти

грошовi кошти та ii еквiваленти включають кошти в банках на поточних рахунках.

А саме, у КомпанiТ вiдкритиЙ
кПiвденниЙ)), МФО 328209, MicTo

1t67|.

13 липня 2О17 року потоЧний рахунОк в АкцiоНерному банку

Одеса вiдображаються в cTaTTi кРахунки в банку> Балансу (рядок

Балансова BapTicTb Справедлива BapTicTb

з1.12.2020 з1.12.2019 31.12.2020 31.12.2019

1 2 3 4 5

Каса та рахунки в банках, в тис. грн. 38 2з Jб 2з

Каса та рахунки в банках, в дол. США

Банкiвськi депозити, в тис. грн.

Всього 38 2з з8 2з

3алишоК грошовиХ коштiВ КомпанiТ станоМ на 31 грудНя 2О2О року на рахунку склада€ З8 тис, грн"

Банк Пiвденний - одна з найбiльших фiнансових установ з украiнським капiталом, Згiдно з

рейтингом НБУ, другий серед украТнських недержавних (приватних) банкiв за обсягом активiв, 3а

пiдсумками двох мiсяцiв 2О18 року, сума чистого прибуткУ склала 38,5 млн грн (в 3,5 раза вище, нiж за

аналогiчний перiод 2О17 року), на 7,4Yо збiльшено обсяг кредитного портфеля юросiб у нацiональнiЙ

валютi, на О1 березня 2О18 року BiH склав 6,6 млрд грн. У листопадi минулого року банк збiльшив

стаryтниЙ капiтал на 130 млн грн.

''АгентствО ''Кредит-Рейтинг" прийняло рiшення про пiдвищення довгострокового кредитного

рейтингУ БанкУ ПiвденниЙ за нацiональною шкалою до рiвня uaAA- зi стабiльним прогнозом", - йдеться

у повiдомленнi. 3а оцiнкою агентства, позичальник iз рейтингом чадд характеризу€ться дуже високою

кредитоспроможнiстю порiвняно з iншими украiнськими позичальниками, flля пiдтвердження

рейтингу аналiтики агентства проаналiзУвали фiнансову звiтнiсть банку за 2016-2017 рр,, а також

внутрiшню iнформацiю, надану банком у ходi рейтингового процесу. Пiдвищення рейтингу на один

щабель (попередне значення становило uаД+) пов'язано зi значним зростанням операцiйного

прибрку, iстотним збiльшенням капiталу, низьким piBHeM проблемнот заборгованостi та високим

ступенем диверсифiкацiТ залучених коштiв. Банк i надалi, завдяки своТй виваженiй полiтицi, буде

зберiгати баланс мiж зростанням i якiстю активiв, збiльшуючи свiй кредитний портфель та зберiгаючи

його якiсть на високому piBHi.

5.8. lнrдi розкриття, lцо вимагаються МСФЗ 13 кОцiнка справемивоТ BapTocTi>

СправедлиВа BapTicTb фiнансовиХ iHcTpyMeHTiB в порiвняннi з jx балансовою вартiстю наведена в

таблицi нижче.

эZ

,э



Фiнансовi активи Балансова BapTicTb Справедлива BapTicTb

зL,L2.zо2о з1.12.2019 зL,I2,2о20 з 1.12.2019

1 z 3 4 5

lнвестицii досryпнi для продажу

,Д,ебiторська заборгованiсть за

розрахунками з нарахованих доходiв 2з5 892 190 79з 2з5 89z 190 793

Короткострокова дебiторська
заборгованiсть

1 1 1 1

Торговельна дебiторська заборrованiсть

Грошовi кошти та ix еквiваленти з8 2з з8 2з

Фiнансова оренда

KopoTKocTpoKol]l гlоз и ки

Торriвельна кредиторська заборгованiсть з4 з4 з4 з4

справедлива BapTicTb дебiторськот та кредиторськот заборгованостi, а також iнвестицiй, доступних

для продажу, неможливо визначити достовiрно, оскiльки нема€ ринкового котирування цих активlв,

кредиторська заборгованiсть € поточною i включае в себе поточну заборгованiсть перед

компанiями з управлiння активами та за послуги депозитарних установ.

Керiвництво компанiТ вважа€, U{о наведенi розкритгя щодо застосування справемивоТ BapTocTi с

достатнiмИ, i не вважа€, lцо за межамИ фiнансовоТ звiтностi залишилась будь-яка суп€ва iнформацiя

щодо застосування справемивоТ BapTocTi, яка може бри корисною мя корисryвачiв фiнансовоi

звiтностi,

6. розкриття lнФормдцli; що пlдтвЕрджу€ cTATTt подАнlу ФlнАнсових 3BlTAx

Компанiя далi наводить додаткову iнформацiю, яка необхiдна мя кращого розумiння результатiв

дiял bHocTi Това риства :

облiкова полiтика щодо визнання доходу;

види доходiв та витрат за кожною групою для розумiння звiтностi корисryвачами;

склад i суму витрат, вiдображених у статтях кlншi операцiйнi витрати> та к|ншi>) витрати)) 3Biry про

сукупний дохiд>.

6.1. Струкryра доходу

,Щохiд вiд реалiзацii послуг та iншi доходи станом на З1 грудн я2о2о та 2019 poKiB представленiтакиМ

ч ином:

3а 2020 piK 3а 2019 piK Змiни (+,-)

Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацii продукцii (ToBapiB,

робiт,послуг) ---
lншi операцiйнi доходи: HapaxoBaHi роялтi

3меншення резерву пiд кредитнi збитки

HapaxoBaHi вiдсотки по залишкам на раху|х91

з16 510 184 965 +1З1 545

11 858 16 +11 842

0 1 1

зз

fб



lншi фiнансовi доходи:Нарахованi вiдсотки по договорам позик

flивiденди отриманi

Амортизацiя премii/дисконту

20 987 23 011 -2 о24

1 010 920 +90

10з 097 27 584 +75 51з

lншi доходи (вiд продажу фiнансових активiв) 2 +2

Всього дохiд 45з 464 2зб 497 +2tб 967

29 грудня 2О17 року було укладено Лiцензiйнi договори на використання торгiвельноТ марки (знака

для ToBapiB i послуг) з Товариствами, частки у Стаryтних капiталах яких, знаходяться на балансi

КомпанiI. Про це йдеться в п.5.6 роздiл 5 цих Примiток. Тому, звiтного 2020 рокуза надання права на

використання знаку, було нараховано одноразову винагороду та щоквартальнi роялтi, згiдно вище

вказаних договорiв, якi Компанiя вiднесла до <lнших операцiйних доходiв>, рядок 2120 кЗвiту про

сукупний дохiд> в розмiрi З16 510 тис. грн..

ТакоЖ до складУ кlншиХ операцiйнИх доходiв> сума 11 858 тис. грн., що виникла за рахунок

зменшення резерву пiд збитки в момент погашення дебiторськоТ заборгованостi.

кlншi фiнансовi доходи> вiдображенi в рядку 222О кЗвiry про сукупний дохiд> в розмiрi 51 515 тис.

грн. та складаються з нарахоВаних вiдсоткiв по flоговорам вiдсоткових позик в cyMi 2о 987 тис. грн.,

збiльшення премi/амортизацiя дисконry по Лiцензiйним договорам в cyMi 103 097 тис. грн. та

отриманi дивiденди вiд Товариства, В якому Компанiя володiе часткою в Статрному капiталi, а саме

ТОВ "ЗернОкомплекС кСиваш>" (код за €дрпоУ 3З918697)в cyMi 1ОlО тис. грн. згiдно Протоколiв

ЗагальниХ зборiВ УчасникiВ N9 12 вiД О2 листопаДа 2О20 року, N9 1З вiд 03 листопада 2020 року, Ne 14

вiд 04 листопада 2020 року.

за звiтний 202о pik вiдображено премiю та амортизацiю премiт по Р,оговорам вiдсоткових позик та

ЛiцензiЙнимдоговорам в cyMi 87 71отис. грн., яка виникла в результатi (приведення BapTocTi позик на

балансi у вiдповiдностi до справедливот BapTocTi) того, lцо середньозважена ставка дисконryвання на

момент видачi позик вiдрiзнялася вiд ставки по flоговорам вiдсоткових позик. Про це йдеться в п.4.5.

,i таблци х ток та представлено нижче у виг, и ць.

N9 Контрагент та

Nч договору
позики

Сума

договору
на кiнець
2020року,

грн

Вiдсотков
а ставка

по

договору,
%

Ринкова
ставка,

%

Дата
видачi

Строк дii
договору

flисконт /
премiя за

2020 piK,

гр н.

Амортизацi
я дисконту
/ премii за

2020 piK,
rрн.

1 ТОВ "Аграрiко"
(код за €!РПОУ
з7118607), с(п)_

06/09-2 вiд
06.09.2018р

18 800 1 эо 12.12.18р. 20,05.21р, 1 824 (522\

2 тов
" Блаrовiщенський-

3ернопродукr''
(код за €ДРПОУ
з5110171), с(п)-

06/09-4 вiд
06.09.2018р.

89 500 1 эо 20.09.18р. З0.12.21р. 7 745 |6 з42\

з ТОВ "Еколiнiя" (код
за €,QРПОУ

з201з204), с(п)-
06/09-7 вiд
06.09.2018р

40 000 1 эо 09.10,18р, 30.12.21р. 8 718 (5 947)

4 тов
"3ернокомплекс
<Сиваш>" (код за

€дрпоу зз918697),
С(П)-06/09-8 вiд

06.09.2018р.

161 з20 1 20.09.]-8р. З0.12.21р. 29 412 (2з 402)

з4

,;



5 ТОВ "3ернолiя"
(код за €ДРПОУ
00688798), с(п)_

06/09-9 вiд
06.09.2018р.

91 100 1. 3,9 18.12.18р. 30.12,21р. 18 691 (1з 454)

6 тов "рiвненський
елеватор" (код за

€дрпоу ззз26670),
С(П)-06/09-10 вiд

06,09.2018р.

60 000 1 ?о 05.10.18р. 30.12.21р, 13 078 (8 920)

7 ТоВ "PiBHeHcbKe

ХПП" (код за
сдрпоу 34458925),

С(П)-06109-11 вiд
06.09.20]-8р.

61 800 1 3,9 18,12.18р. 30.12.21р. 7 909 (8 785)

8 ТОВ (Теслагруп) "
(код за €ДРПОУ
36693169), с(п)-

zz/О9-rЗ вiд
22.09.2020р.

62 600 1 з,9 22 09 2Ор. 21.09.21р. з15 (1 578)

Всього 585 120 87 692 (68 950)

Премiя та амортизацiя премiТ за звiтниЙ 2О2О piK була нарахована по попередньому flоговору
купiвлiчастки в стаryтному капiталiТоВ кАПК Савинська> (код за €дрпоУ з7010685) в cyMi 18 тис. грн.,

про це в п.п.5.6. роздiлу 5 цих Примiток.

р,исконт та амортизацiя дисконry за звiтний 2о2о pik по Лiцензiйним договорам представлена

наступl-iим чином:

N9 Контрагент та

Nч договору
Сума

нарахуван
ь за 2020
piK, грн..

Ринкова ставка, при
первинному визнаннi

дебiторськоТ
заборгованостi, %

Дата
видачi

Строк
погаценн

я

дебiторсь
Koi

заборгова
HocTi

Амортиза
цiя

дисконту
2020 piK,

грн.

Дисконт за

2020 piK,

грн.

1 ТОВ "Тесслагруп"
(код за €!РПОУ
3669з169), тм-

29l!2-LO вiд
29.L2,17p.

164 795 7,з 29,12.Llp. 20.05.21р. з2о (4 629)

2 ТОВ "Аграрiко"
(код за €ДРПОУ
з7118607), тм_

29l\2-6 в:lд

29,1,2,17р,

з 028 l,Э 29.tZ.L1p, 20.05.21р. 605 (82)

з тов
" Благовiщенський-

3ернопродук/'
(код за €Р,РПОУ
з5110171), с(п)-
rM-29lL2-7 вiд

29,L2,t7p,

7 906 7,з 29,L2.!7p 20.05.21р. 2 646 (1 1 15)

4 ТОВ "Еколiнiя" (код

за €,ЩРПОУ

з201з204), с(п)-
ТМ-29/12-З вiд

29,\2,17р,

\7 78I 7,з z9.t2.17p, 20.05,21р, 1 7з8 (1 209)

5 тов
"Зернокомплекс
кСивач.l>" (код за

€дрпоу з3918697),
ТМ-29/12-2 вiд

29.|2,17р.

6 91з 7,з 29.Lz.l7p. 20.05,21р. z79з (1 214)

з5

ft



6 ТОВ "3ернолiя"
(код за €flРПОУ
00688798), тм-

29/12-1L вiд
29.rz.Пp.

21,54 7,з 29,1Z,\7p, 20,05.21р, 7 82о (1 з56)

7 тов "рiвненський
елеватор" (код за

сдрпоу ззз26670),
тм-29/12-1 вiд

29.12,t7p.

10 696 1а 29,12,L7p. 20,05.21р. 2 3].5 (911)

8 тов "рiвнеський
ХПП" (код за

€дрпоу з4458925),
ТМ-29l12-5 вiд

29,12.L7p,

4 219 71 29.72,|7р. 20,05,21р, 1 0з0 (844)

9 тов "BojHcbкe
ХПП" (код за

€дрпоу 34459012),
ТМ-29/12-4 вiд

?9,r2,I7p.

],5 бз9 1) 29,12.L7p, 20.05.21р. 790 (871)

10 ТоВ "Токмак
3ернопродукт"
(код за €,ЩРПОУ

34945678), тм-
29/L2-9 вiд
29.12.L7p.

2L8 7,з 29,72,Пр. 20.05,21р, 54 (зз)

1:t тов ( Вiталмар
Транс> (код за

€дрпоу з5195356),
ТМ-29/12-8 вiд

29.72.77p,

4 67з 7,з 29.L2.77p, 20.05.21р. 276 (401)

Всього zз8 ozz 15 387 12 665)

В порiвняннi зi звiтним 2О2О роком за 2019 piK вiдображено премiю по ,Щоговорам вiдсоткових

позик, Лiцензiйним договорам в cyцi 27 576 тис. грн. та амортизацiю премiТ або дисконту при змiнi

вiдсотковоiставки в cyмi 79 О64тис. грн., якi облiковуються як (Фiнансовi витратиD у (Звiтi про сукупний

ДОхiд)}, рядоК 225О, якi виникла в результаТi (приведення BapTocTi позик на балансi у вiдповiдностi до

справемивоi BapTocTi) того, що середньозважена ставка дисконтування на момент видачi позик

вiдрiзнялася вiд ставки по Договорам вiдсоткових позик, Про це йдеться в п, 4,5, цих Примiток та

представлено нижче у виглядi таблиць.

лядi таблиць.Зм iни представлен нижче V ви ли

N9 Контрагент та

Ne договору
позики

Сума

договору
на кiнець
2019року,

грн

Вiдсотков
а ставка

по

договору,
о//о

Ринкова
ставка,

%

Дата
видачi

Строк дiТ

договору
,Щисконт /
премiя за

2019 piK,

грн.

Амортизацi
я дисконту
/ премii за

2019 piK,

грн.

1 ТоВ "Кам'янка -

Днiпровський
елеватор" (код за

€дрпоу 4023з606),
С(П)-10l11-1 вiд

10.11.2017р.

0
(218)

2 ТОВ "Аграрiко"
(код за €ДРПОУ
37118607), с(п)-

06/09-2 вiд
06.09.2018р

18 800 1 t5,2 12.12.18р, 30.12.20р. 97з (3 5з9)

з тов
" Благовiщенський-

Зернопродукт"
(код за €ДРПОУ

40 000 1 1з,8 20.09.18р. З0.12,20р, 2 013 (6 918)

36
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35110171), с(п)-
06/09-4 вiд

06.09.2018р.

4 ТОВ "Еколiнiя" (код
за €ДРПОУ

3201з204), с(п)-
0бl09-7 вiд
06.09.2018р

40 000 1 14,5 09.10,18р, З0.12.20р. 2 069 |7 764)

тов
"Зернокомплекс
кСиваш>" (код за

€дрпоу зз918697),
С(П)-06109-8 вiд

06.09.2018р.

108 020 1 1з,8 20.09.18р. 30.12.20р. 5 484 (20 474)

6 ТОВ "Зернолiя"
(код за €ДРПОУ
00688798), с(п)-

06/09-9 вiд
06,09.2018р.

80 000 1 75,2 18.12.18р. З0.12,20р. з 961 (12 505)

7 тов "рiвненський
елеватор" (код за

€дрпоу зз326670),
С(П)-06109-10 вiд

06.09.2018р.

60 000 1 L4,5 05,10.].8р. 3О.12.20р. з 104 (11 646)

8 тов "PiBHeHcbкe
ХПП" (код за

едрпоу з4458925),
С(П)-06109-11 вiд

06,09.2018р.

8 600 1 15,2 18.12.18р. З0.12,20р. 445 (1 619)

Вс ьо rо з55 420 18 049 (64 68з)

премiя та амортизацiя премiт за звiтний 20t9 pik по Лiцензiйним договорам представлена

ним чином:

N9 Контрагент та

N9 договору

Сума
нарахуван
ь за 2019
piK, грн,.

Ринкова ставка, при
первинному визнаннi

дебiторськоi
заборгованостi, %

flaTa
видачi

Строк
погашенн

я

дебiторсь
коТ

заборгова
Hocтi

flисконт /
премiя за
2019 piK,

грн.

Амортизацi
я дисконту
/ премii за

2019 piK,

гр н,

1 ТОВ "Тесслагруп"
(код за €ДРПОУ
з669з169), тм_

29/12,IO вiд
29.L2.L]p.

1 750 14,5 29,tz.L1p. 20.05.20р. 1з9 (210)

2 ToB "ArpapiKo"
(код за €ДРПОУ
з7118607), тм-

29|L2-6 вiд
29,L2.L7p.

L2з07 74,5 29.t7.77p. 20.05.20р, 1 075 (1 064)

J тов
" Благовiщенський-

3ернопродукт"
(код за €.ЩРПОУ

з5110171), с(п)-
TM-29lt2-7 вiд

29.t2,L7p.

35 517 14,5 29.LZ,77p. 20.05,20р, 1 687 (2 бзз)

4 ТОВ "Еколiнiя" (код

за €,ЩРПОУ

з201з204), с(п}-
тм-29/12-з вiд

79.r2,Пр,

20 458 14,5 29.72,77р, 20.05,20р. 1 219 (1 641)

эl

"$l



5 тов
"3ернокомплекс
кСиваш>" (код за

€дрпоу зз918697),
rМ-29/L2-2 вiд

29.t2.\7p.

з5 967 14,5 29.L2.77р, 20.О5.20р, t 42з (2 497\

6 ТОВ "Зернолiя"
(код за €flРПОУ
00688798), тм-

29lL2-1! вiд
29.L2.L7p,

з1 018 14,5 29,!2,77р. 20.05.20р. 1 862 (2 450)

7 тов "рiвненський
елеватор" (код за

едрпоу зз326670),
ТМ-29/],2-1 вiд

29.L2,L7p.

з4 451 14,5 29,12.L7p. 20.05.20р. 917 (2 516)

8 тов "рiвнеський
ХПП" (код за

€дрпоу з4458925),
ТМ-29/12-5 вiд

29,rz.77p,

6 098 14,5 29.t2.r7p. 20.05.20р. fao |7з7\

9 тоВ "BoiHcbKe
ХПП" (код за

€дрпоу з4459012),
ТМ-29/12-4 вiд

29.L2,11p.

6 857 t4,5 29.12.L7p. 20.05.20р. з94 (594)

10 тов "токмак
3ернопродухт"
(код за €ДРПОУ
з4945678), тм-

29lI2-9 вiд
29.L2.|7p.

542 I4,5 79.Lz.l7p. 20.05.20р. (39)

Всього 184 965 9 527 (14 з81)

6.2. АдмiнiСтративнi витрати та витрати на збут

ocHoBHi витратикомпанiт,щопов'язанi iзздiйсненнямjтгосподарськотдiяльностi €адмiнiстративнi

витрати. загальний розмiР цих витраТ за 2О2О piк, щО закiнчився 31 грудня, склада€ 452 тис, грн,, якi

розподiляються за наступними елементами в порiвняннi з витратами за 2019 piK:

Операцiйнi витрати за 2020 piK за 2019 piH
3мiни (+,-

Винагорода керуючiЙ компанij з84 з85

,Д,епозитарнi послуги 4

Оренда примiщення 24 1 ,ь[

Банкiвськi послуги б +2

Послуги аудитора z4 2с +L

Послуги HoTapiyca (юридичнi) 1 +]

Послуги лiчильноi KoMiciI 1 +]

технiчне забезпечення звiтностi 1

Амортизацiя НМА t

Разом 45z 4з2 +20

з8

ё1

(



6.3. lншi витрати

В 2019 роцi Компанiя не отримувала <lнших витратD, рядок 2270, K3BiTy про фiнансовi результати>.

В звiтному 2020 роцi кlншi витрати)) виникли вiд переоцiнки до справедливою Bapтocтi частки ТОВ

кдПК Савинська> (код за €flРПОУ 37010685) в cyMi 27 8З7 тис. грн,. Та продажу частки в статугному

капiталiТОВ "Кам'янка -,Щнiпровський елеватор" (код за €ДРПОУ 40233606) в розмiрi 1О% на суму 2 тис.

грн. Про це в п.п. 5.6. роздiлу 5 цих Примiток,

2о7о 2019 таким чином<lншi витрати) станом на з1 грудня LUI.U та ZU.l"y poкlB представле

lншi витрати 3а 2020 piK За 2019 piK 3мiни (+, -)

lншi витрати вiд переофнки фiнансових iнвестицiЙ 27 8з7 0 +27 8З9

lншi витрати вiл продажу фiнансових iнвестицii 2 0 +0

Всього iнщi витрати 27 8з9 0 +27 8З9

з1

6.4. lнцli операцiЙнi витрати

,Що складу <lнших операцiйних витрат)), рядок 218О, K3BiTy про фiнансовi результати)) Компанiя

вiднесла формуванНя резервУ пiд збитки у cyMi 13 9о3 тис. грн. Про це йдеться у п. 6.7.1. роздiлу б цих

Примiток.

Та витратИ для отримання дозволУ АмкУ на концентрацiю, що вимага€ться чинним

законодавСтвом УкраТНи для приДбаннЯ часткИ ТоВ кАПК Савинська>l (код за €flРПОУ з7010685) в cyMi

2О тис. грн. . Про це в п.п. 5.6. роздiлу 5 цих Примiток.

2020 2019 таким чином:кlншi операцiйнi витрати)) станом на З1 грудня /.U2-U та /UJ_9 poKlB пр€ дстаts.rtен

lнrлi операцiйнi витрати 3а 2020 piK За 2019 piK 3мiни (+,-)

Нарахування резерву пiд кредитнi збитки 1з 903 0 +1З 90З

lншi 20 0 +20

Всього iнrшi витрати 1з 92з 0 +1З 923

6.5. Нематерiальнi активи

у 2о17 роцi, Компанiя придбаЛа торговелЬну маркУ (знак для ToBapiB i послуг) (TESSLAGROUP> згiдно

,Щоговору передачi прав на торговельну марку вiд 1,О жовтня 2017 року на суму 10 тис. грн., свiдоцтво

УкраТни N9 1].4093, дата подачi заявки вiд 2О травня 2ОО9 року. Та е власником згiдно Рiшення

MiHicTepcTBa економiчного розвитку i торгiвлi УкраТни N9 22639 вiд 26 грудня 2017 року. Строк

корисного використання закiнчувався 2О травня 2019 року та був подовжениЙ до 20 травня 2029 року

згiдно повiдомлення про внесення змiн до вiдомостей flержавного ре€стру свiдоцтв Украiни на знаки

для ToBapiB та послуг вiд 11 березня 2О19 року за Nч 9311/пм/19, витрати склали 4 тис. грн. та були

капiталiзованi, чцо вплинуло на BapTicTb торговоТ марки:

3а iсторичною вартiстю Нематерiальнi
2ктиRи

Незавершене
бwл iBH иl lTBo

Всього

31 грудня 2019 року t4 I4

Надходження

Вибуття

бz

з9



31 грудня 2020 року t4 t4

Накопичена амортизацiя 10 10

З1" грудня 2019 року 14 t4

Нарахування за piK

Вибуття

31 грудня 2020 року 4 4

Чиста балансова BapTicTb

31 грудня 2020 року 4 4

З1 грудня 2019 року 5 5

Дмортизацiйнi вiдрахування входятьдо складуадмiнiстративних витрат, про що йдеться в п.6.2 цих

Примiток та вiдображено в складi Адмiнiстративних витрат, рядок 2130 <Звiry про сукупний дохiд>.

6.6. Фiнансовjвитрати

!о кФiнанСових витрат)), рядоК 2259, K3Biry про фiнанСовi результатиD В звiтному 2020 роцi

КомпанiЯ вiднесла амортизацiю премir/дисконту, розрахованоТ по методу ефективноТ ставки вiдсотка,

у cyMi 81 633 тис. грн. i складаються з амортизацii премiТ або дисконry при змiнi вiдсотковоТ ставки по

flоговораМ позиК в cyMi 68 950 тис. грн. i по Лiцензiйним договорам в cyMi 12 665 тис. грн., про це

йдеться в п.6.1 роздiлу б цих Примiток та амортизацiя npeмii; ц_{о нарахована по попередньому

flоговорУ купiвлi часткИ в статугноМу капiталiТоВ кАПК Савинська> (кодза сдрпоУ 37010685) в cyMi

18 тис. грн., про це в п.п.5.6. роздiлу 5 цих Примiток.

<Фiнансовi витрати)) станом на З]. грудня2O2о та 2019 poKiB представленiтаким чином:

3а 2020 piK 3а 2019 piK 3мiни (+,-)

Фiнансовi витрати : Амортизацiя дисконry (позика)

Амортизацiя дисконry (лiцензiй Hi договори )

Амортизацiя премiТ (iншi)

Амортизацiя дисконry (кредиторська заборгованiсть)

68 950 14 з81 +54 569

12 665 64 бвз 52 018

18 0 +18

0 22 -22

Всього 81 633 79 086 +2 547

при методi ефективноi ставки вiдсотка на дату погашення дебiторськот заборгованостi

неамортизована частина премiт буде дорiвнювати нулю, а також дебiторська заборгованiсть i поточна

чиста величина виданого(нарахованого) доходу будуть спiвпадати. Тобто, цей метод rрунry€ться на

припуч_lеннi, що витрати на сплаry вiдсоткiв по позикам за кожний перiод - це невиплачена частина

вiдповiдного зобов'язання, помножена не на встановлену по договору ставку вiдсоткiв, а на ринкову
ставку вiдсоткiв. При застосуваннi цього методу сума витрат на сплату вiдсоткiв по позицi i величина

амортизацiТ надбавки по позицi змiнюються кожного перiоду.

6.7. Фiнансовj активи, що оцiнюються за амортизованою вартiстю

6.7.1. flебiторська заборгованiсть

,щебiторська заборгованiсть з фiксованими або обумовленими платежами, що не котируються на

активному ринку, класифiкуються як кдебiторська заборгованiсть за виданими авансами)) та кiнша
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поточна дебiторська заборгованiсть> i облiковуються за справедливою вартiстю 3а вирахуванням

збиткiв вiд знецiнення та cyMHiBHoT заборгованостi.

СтаноМ на З1 груднЯ 2О2О рокУ КомпанiЯ не мала простроченоТ та знецiненоi дебiторськоi

заборгованостi.

Балансова BapTicTb дебiторськоТ заборгованостi приблизно дорiвнюе ii справедливоТ BapTocTi,

при визначеннi погашення дебiторськот заборгованостi Компанiя врахову€ будь-якi змiни

кредитоспРоможностi дебiтора за перiод з датИ виникнення заборгованостi та до звiтноТдати,

2020 та 2019 poKiB представленi таким чином:

,щебiторська заборгованiсть Компанii не мае забезпечення. Прострочена дебiторська заборгованiсть

вiдсутня, Компанiя проводить аналiз та оцiнку рiвня кредитного ризику з використанням

iнди вiдуал ьного пiдходу,

компанiя надае узгодження залишку резерву пiд збитки на початок звiтного перiоду до залишку на

кiнець звiтного перiоду в розрiзi класiв фiнансових iHcTpyMeHTiB у формiтаблицi. Змiни u-lодо очiкуваних

кредитних збиткiв:

Дебiтооська заборгованiсть за станом на 31 гр та вп
На 31 грудня 2020

року

На 31 грудня 2019

року

3мiни
(+,-)

,щебiторська заборгованiсть за розрахунками за

виданими авансами
1 1 0

дебiторська заборгованiсть за розрахчнками з

нарахованих доходiв: вiдсотки по позикам

По нарахованим роялтi

6 255 184 965 -178 710

2з8 о22 14 917 +223 105

Премiя/дисконт за лiцензiйними договорами -6 з46 -9 070 +2 724

Очiкуванi кредитнi збитки щодо дебiторськоi
заборгованостi з нарахованих доходiв (вiдсотки по

позикам та HapaxoBaHi роялтi)

_2 0з9 -19 -2 020

lнша дебiторська заборгованiсть (позика) 585 120 з55 420 +229 700

Премiя/дисконт за договорами позики _15 718 -34 460 +t8 7 42

Очiкуванi кредитнi збитки щодо iншоi дебiторськоi
заборгованостi (позика)

_56 -з2 -24

Всього 805 239 51I722 +293 517

На З1 грудня
2020 рокч

На 01 сiчня 2020

Рокч

Причини змiн

12-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам,

В т.ч.: за депозитами;

3а дебiторською заборгованiстю

56

56

51

51

Кредитний ризик
майже вiдсутнiй

очiкуваним кредитним збиткам протягом строку

дii за:

(i) фiнансовими iнструментами, за якими

кредитний ризик зазнав значного зростання з

моменry первiсного визнання, але якi не €

кредитно-знецiненими фiнансовими активами

В т.ч.: за депозитами;

За дебiторською заборгованiстю (роялтi)

2 0з9

2 039

КредитниЙ ризик
прийнятний
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(ii) фiнансовими активами, що € кредитно-

знецiненими на звiтну дату (але не с придбаними

або створеними кредитно-знецiненими активами)

В т.ч,: за депозитами;

За дебiторською заборгованiстю (позики)

(iii) торговельною дебiторською заборгованiстю,

договiрними активами або дебiторською
заборгованiстю за орендою, мя яких резерв пiд

збитки оцiнюеться вiдповiдно до параграфа 5,5,15

мсФз 9

фiнансових активiв, чlо е придбаними або

створеними кредитно-знецiненими фiнансовими
активами

Разом: 2 095 51

Станом на 31 грудня 2О2О року загалЬна сума резервУ пiд очiкуванi кредитнi збитки склала 2 095 тис,

грн. якi були вiднесенi до складу кlнших операцiйних витрат)), рядок 218О, кЗвiry про фiнансовi

результати)). КредитнИй ризиК зазнаВ значногО зростаннЯ у зв'язкУ з тим, що ТОВ "Тесслагруп" (код за

€дрпоу 36693169) згiдно лiцензiйного договору N9TM-29/12-10 вiд 29 гРУДНЯ 2017 РОКУ ВЧаСНО Не

сплатила HapaxoBaHi роялтi згiдно умов Договору, Товариство на кiнець звiтного року надало фiнансову

звiтнiсть, проаналiзувавши яку, Компанiя зробила висновок про платоспроможнiсть та лiквiднiсть

Товариства. в 2о21 роцi Товариство почало погашати дебiторську заборгованiсть,

6.8. Акцiонерний капiтал

Станом на 31 грудня 2О20 року Компанiя здiйснила два випуски акцiЙ:

1. На суму 1 900 тис. грн,, в кiлькостi 1 900 тис. штук, загальною номiнальною вартiстю 1 900 тис,

грн.. Номiнальна BapTicTb кожнот акцiТ становить 1 грн, Форма iснування акцiй

бездокументарна. Bci випущенi акцiт були повнiстю оплаченi,

,Щата реестрацiТ випуску акцiЙ - 28 листопада 2О16 року, ре€страцiйниЙ номер Свiдоцтва

ооlо97. flаним Свiдоцтвом нкцпФР анулювало тимчасове Свiдоцтво про ре€страцiю випуску

акцiйвiд18жовтня2О16р.,реестрацiйнийномерСвiдоцтва001071.

2. На загальну суму 1З0 ОО0 тис. грн., в кiлькостi 13о оо0 тис, шryк, загальною номiнальною

вартiстю 13о оOО тис. грн. Номiнальна BapTicTb кожноТ акцii становить 1 грн. Форма iснування

акцiй - бездокументарна,

llД,ата реестрацiТ випуску - 1О серпня 2017 року, реестрацiйний номер Свiдоцтва o0tz72,

.ЩанимСвiдоцтвомНкцпФРаНУлюВалоСвiдоцтвопроре€страцiювипУскУакцiйвiд28
листопада 2О16 року, реестрацiйний номер Свiдоцтва 001097"

отже, станом на 31 грудня 2о2о року Компанiею заре€стровано випуск акцiй на загальну суму

1з0 ооО тис. грн. в кiлькостi 13о 0оО тис. штук загальною номiнальною вартiстю 130 000 тис, грн,

Протягом2О2OрокУзмiнуВласномУкапiталiКомпанiТневiдбУвалося.
За даними Балансу власниЙ капiтал Компанiт станом на 31 грудня 2О2о року склада€ суму 845 699

тис. грн. BiH складаеться iз заре€строваного (пайового) капiталу в розмiрi 130 000 тис, грн,,

нерозподiленого прибутку в розмiрi 841 799 тис. грн. та неоплаченого капiталу в розмiрi 126 100 тис,

грн..

6
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На 31 rрудня 2020

року

На 31 грудня 2019

року

3мiни (+,-)

Статутний капiтал 1з0 000 130 000 0

Нерозподiлений прибуток (непокритий

збиток)

841 799 5!21,82 +З29 617

Додатковий капiтал

неоплачений капiтал (126 100) (126 100) 0

Всього 845 699 516 082 +329 617

Таким
чином:

чином власний капiтал представлено в звiтностi на кiнець 2020 та 2019 poKiB наступним

6.9. [ивiденди

На протязi 2О2О року акцiонерами КомпанiI не приймалося рiшень щодо виплати дивiдендiв, тому

дивiденди акцiонерам не виплачувалися.

6.1О. Кредиторська заборгованiсть з одержаних aBaHciB

Станом на З1 грудня 2О2О року кредиторськоТ заборгованостi з одержаних aBaHciB не ма€,

6.1!.. Торговельна , поточна iз внутрilлнiх розрахункiв та iнtла поточна заборгованiсть

lншi поточнi зобов'язання за станом на 31 грудня 2О2О та 2019 poKiB представленi таким чином:

поточна кредиторська заборгованiсгь представляе витрати перед Керуючою компанiею з

управлiннЯ активамИ та депозитарною установою, де облiковуються акцiТ КомпанiТ та нотарiальнi дiТ,

СтаноМ на З1 грудНя 2О20 року Компанiя не мала простроченоТта cyMHiBHoT iншоТ кредиторськоi

заборгованостi. Балансова BapTicTb iншоi кредиторськоТ заборгованостi дорiвнюе iT справедливо'[

BapTocTi.

При визначеннi погашення iншоТ кредиторськоТ заборгованостi Компанiя на кожну звiтну дату

проводитЬ аналiЗ сум кредиТорськоТ заборгованостi з вираховуванням TepMiHiB ii облiку на балансi, та

TepMiHiB позовноi давностi за перiод з дати виникнення заборгованостi та до звiтноТ дати,

6.12. lншi довгостроковi зобов'язання

станом на 31 грудня 2о].8 року на балансi Компанii облiковувалася довгострокова кредиторська

заборговаНiсть переД кредитораМи згiднО,ЩоговорiВ купiвлi часток в Стаryтних капiталах Товариств на

загальнУ суму 157 тис. грн. Справедлива (приведена) BapTicTb кредиторсЬкоТ заборгованостi на 31

груднЯ 2О18 рокУ становила 14З тис. грн. та було вiднеСено до кlншi довгостроковi зобов'язання>,

рядок 1515 кзвiry про сукупний дохiд>. Первинна премiя, яка виникла в момент признання

кредиторсЬкоТ заборгОваностi у cyMi 19 тис. грн., вiдображена в складi кlнших фiнансових доходiв>,

,{а 31 грудня 2020
эоку

На З1 грудня 2019

року

3мiни
(+,-)

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи,
послуги

а/ з4 0

Поточна кредиторська заборгованiсть iз внутрiшнiх

розрахункiв

lнша поточна кредиторська заборгованiсть

Всього 34 34 0
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рядок 222О кЗвiry про сукупний дохiд> за звiтниЙ 2О18 piK. Амортизацiя премiТ за звiтний 2019 piK

склала 22 тис. грн, та вiдображена в складi кФiнансових витрат)), рядок 225О кЗвiту про сукупний

дохiд>. в 2о19 роцi кредиторська заборгованiсть була погашена,

станом на З1 грудня 2о2о року кlншi довгостроковi зобов'язання)) не облiковуються,

6.13. Прибрки та збитки

3а результатом Bcix вид|в дiяльностi в 2020 роцi

тис. грн..

Компанiею отримано прибуток в розмiрi З29 617

в 2о2о роцi Компанiя корисryвалася пiльгами з податку на приброк згiдно Податкового кодексу

укратни стаття 141 пункт б пiдпункт 1, а саме: кзвiльняються вiд оподаткування кошти спiльного

iнвесryвання, а саме: кошти, BHeceHi засновниками корпоративного фонду, кошти та iншi активи,

залученi вiд учасникiв iнстиryry спiльного iнвесryвання, доходи вiд здiйснення операцiй з активами

iнститру спiльного iнвесryвання, доходи, HapaxoBaHi за активами iнститру спiльного iнвесryвання, та

iншi доходи вiд дiяльностi iнститру .nino"orb iнвесryвання (вiдсотки за позиками, оренднi (лiзинговi)

платежi, роялтi тощо)>.

7. розкриття lншоi lнФормАцli

7.1 YMoBHi зобов'язання

7.1.1. Судовi позови

ПротиКомпанiТпротягомзвiтного2О2ОрокУНеподаВалосЬсудовиХпозовiв.

7.1.2. Оподаткування

внаслiдок наявностi в укратнському податковому законодавствi положень, якi дозволяють бiльш нiж

один BapiaHT тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабiльному економiчному

середовищi, за якоТ податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчноТ дiяльностi, у разi, якщо

податковi ограни пiддадрь cyMHiBy певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва економiчноi

дiяльносri Компанiт, ймовiрно, що Компанiя змушена буде сплатити додатковi податки, штрафи та пенi,

Така невизначенiсть може вплинути на BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB, втрати та резерви пiд

знецiненнЯ, а такоЖ на ринковИй piBeHb цiн на угоди. На думкУ керiвництва Компанiя сплатила yci

податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки, Податковi звiти можуть

переглядатисявiдповiдНИмиподаткоВимиоргаНаМИпротягомтрЬоХрокiв.

7.1.3. Ступiнь повернення дебiторськот заборгованостi та iнtлих фiнансових активiв

внаслiдок сиryацii, яка склалась в економiцi Укратни, а також як результат економiчноi

нестабiльностi, tз_to склалась на даry балансу, icHye ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бри

реалiзованi за Jхньою балансовою вартiстю в ходi звичайнот дiяльностi Компанii,

сryпiнь повернення активiв у значнiй Mipi залежить вiд ефективносгi заходiв, якi знаходяться поза

зоною контролю Компанiт. Сryпiнь повернення дебiторськоi заборгованосгi Компан|i визначаеться на

пiдставi обставин та iнформацii, якi наявнi на даry балансу, На думку керiвництва Компанij, виходячи 3

наявних обставин та iнформацiт, кредитний ризик для фiнансових активiв КомпанiI визначений

прийнятний. Кредитний ризик зазнав значного зростання у зв'язку з тим, що ТОВ "Тесслагруп" (код за

€дрпоу з6693169) згiдно лiцензiйного договору N9TM_29/12_1O вiд 29 грудня 2017 року вчасно не

сплатила HapaxoBaHi роялтi згiдно умов flоговору. Товариство на кiнець звiтного року надало фiнансову

звiтнiсть, проаналiзУвавшИ яку, Компанiя зробила висновок про платоспроможнiсть та лiквiднiсть

Товариства.ВраховуючитоЙфакт,ЩопотоЧНадебiторськазаборгованiстьбудепогашеНав2021.роцi,
HapaxoBaHi роялтi дебiтор сплатитЬ згiдно умов ,Щоговору, очiкуваний кредитний збиток Компанiею

ь
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визнаниЙ при оцiнцi цього фiнансового активу становить 2 О39 тис. грн., тобто такий, що прийнятний,

про це йдеться в п.п.6.7.1, п.6.7, роздiлу б цих Примiток,

7.2 Розкритгя iнформацiт про пов'язанi сторони

flo пов'язаних cTopiH або операцiй з пов'язаними сторонами належать:

пiдприемства, якi прямо або опосередковано контролюють або перебувають пiд контролем, або ж

перебувають пiд спiльним контролем разом з Компанiею;

асоцiйованi компанij;

спiльнi пiдприемства, у яких Компанiя е контролюючим учасником;

члени п ровiдного уп равлiнського персоналу Компан iT;

близькi родичi особи, зазначеноТ виц-lе;

компанij, що контролюють Компанiю, або здiйснюють сутrевиЙ вплив, або мають сутгевиЙ вiдсоток

голосiв у КомпанiТ;

програми виплат по закiнченнi трудовот дiяльностi працiвникiв Компанiт або будь-якого iншого

суб'екта господарювання, який € пов'язаною стороною Компанiт,

Згiдно з МСБО 24 зв'язана сторона - фiзична особа або суб'ект господарювання, зв'язанi з суб'ектом

господарювання, u_lo склада€ свою фiнансову звiтнiсть,

а) фiзична особа або близькиЙ родич такоi особи € зв'язаною стороною iз суб'ектом

господарювання, що звiтуе, якtцо така особа:

- контролюе суб'ект господарювання, ц{о звiтус, або здiйснюе спiльний контроль над ним;

- ма€ суттев ий вплив на суб'ект господарювання, U-t.о звiryе;

- € членом провiдного управлiнського персоналу суб'екта господарювання, що звiryс, або

материнського пiдприсмства суб'екта господарювання, що звiтуе,

б) суб'ект господарювання € зв'язаним iз суб'ектом господарювання, що звiтуе, якщо викону€ться

будь-яка з таких умов:

- суб'ект господарювання та суб'ект господарювання, що звiryе, € членами однiеi групи (а це означае,

u_lo кожне материнське пiдприемство, дочiрне пiдприемсгво або дочiрне пiдприемство пiд спiльним

контролем е зв'язанi одне з одним);

- один суб'ект господарювання € асоцiйованим пiдприемством або спiльним пiдприсмством iншого

суб'екта господарювання (або асоцiйованого пiдприемства чи спiльного пiдприемства члена групи, до

якоi належИть iншиЙ суб'ект господарювання);

- обидва суб'скти господарювання € спiльними пiдприемствами однiеттретьот сторони;

- один суб'ект господарювання € спiльним пiдприемством третього суб'екта господарювання, а

iнший суб'скт господарювання е асоцiйованим пiдприемсгвом цього третього суб'екта

господарювання;

- суб'ект господарювання € програмою виплат по закiнченнi трудовоТ дiяльностi працiвникiв або

суб'екта господарювання, чlо звiryе, або будь-якого суб'екта господарювання, який е зв'язаним iз

суб'ектом господарювання, що звiryс. Якч_lо суб'ект господарювання, що звiryе, сам е такою програмою

виплат, то працедавцi-спонсоРи такоЖ € зв'язаниМи iз суб'ектОм господаРювання, що звiтуе;

- суб'ект господарювання перебувае пiд контролем або спiльним контролем особи, визначеноi в

пунктi а);

- особа, визначена в пунктi a)i), мае значний вплив на суб'ект господарювання або € членом

провiдного управлiнського персоналу суб'екта господарювання (або материнського пiдприемства

суб'екта господа рюва н ня).

{8
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Операцiя зi зв'язаною стороною - передача pecypciB, послуг або зобов'язань мiж суб'ектом

господарювання, що звiтуе, та зв'язаною стороною, незалежно вiд того, чи призначаеться цiна.

Близькi родичi фiзичноi особИ - членИ родини, якi, за очiкуванняМ, можутЬ впливати на таку особу

або перебувати пiдiт впливом при здiйсненнi операцiй iз су6'ектом господарювання та охоплюють:

а)дiтей, чоловiка/дружину чи шлюбного партнера такоi фiзичноТ особи;

б) дiтей чоловiка/дружини чи шлюбного партнера TaKoi фiзичноТ особи;

в) утриманЦiв такоТ фiзичноТ особИ або чоловiКа/дружинИ чи шлюбнОго партнера такоТ фiзичноi

особи.

пов'язаними сторонами вважаються сторони, якtцо одна сторона ма€ можливiсть контролювати

iншу сторону або здiйснювати суттевий вплив на прийнятгя фiнансових та операцiйних рiшень iншою

стороною.

Операцii мiж пов'язаними сторонами - передбачають передачу pecypciB або зобов'язань,

незалежно вiд стягування плати.

спiльний контроль - зафiксоване угодою розподiлення прав контролю.

пов'язанi сторони Компанiт включають акцiонерiв, ключовий управлiнський персонал,

пiдприемства, якi мають спiльних власникiв та перебувають пiд спiльним контролем, пiдприсмства, що

перебувають пiд контролем ключового управлiнського персоналу, а також компанiт, стосовно яких у

компанij е iстотний вплив.

у таблицi представленi пов'язанi сторони Компанil:

7.2,1. lнформацiя про учасникiв та голову наглядовоТ ради корпоративного iнвестицiйноrо

Фонду

Група Nl Повне найменування юридичноi особи -

учасника чи прiзвище, iм'я, по батьковi

фiзичноi особи - учасника. голови наглядовоТ

ради корпоративного фонлу

Кол за еДРП_ОУl
юридичноl

особи - учасника]
або

ресстрачiйний
номер облiковоi

l 
картки платника

| податкlв

| фiзичноТ особи -

| учас"ика.

| ,onou"

l наглядовоl ради
| корпоративного
| фонлу 

*

I

мiсцезнаходження
юридичноi особи чи

паспортнi данi фlзичноТ
особи, щодо якот

подасться iнформацiя

Частка в

стат}тному
капiталi

корпоративного

фонлу, %о**

належнiсть I-|
фlзичноl осоои - 

|

учасника до
суб'скгiв.

визначених статтею
3 Закону Украiни
кПро запобiгання
корупчii>, таlабо

частка державноi чи

KoMyHалbHoi
власностi в

| юриличнiИ особi -

| учаснику

l 2 J 4 5 6
,7

А Учасltltкlt - фiзrt,lнi особlt

l Шевченко Iгор Георгiйович 269580853 8 Паспорт СО Ng 0l4768,
виданий Московським
РУ ГУ МВС Украiни в

м. Кисвi 29.01.1999 р.

50 не належить

Пластун Софiя IBaHiBHa 2,7\86lз,l2l Паспорт СН Nч

341281. виданий
Московським РУ

ГУ МВС Украiни в

м. Киевi,
03. 1 2.1 996p

50 не належить
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Б Y.tacHIlKlt - юрrtди,tlti особll

в Голова Наг.llяловоi ралll

l Шевченко lгор Георгiйович 2б958085з 8 Паспорт СО N,,0l4768,
виданий Московським
РУ ГУ МВС Украrни в

м. Кисвi 29.01,1999

50 не належить

Усього:
l00

;Бо фъ^них осiб, якi через cBoi релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийнятrя ре€страцiйного

номера облiковоi картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний орган державноi

податковоi служби i мають вiдмiтку у паспортi,
** Розрахунок вiдсотка здiЙсню€ться вiдносно акцiЙ корпоративного фонду, що перебувають в обiгу,

7.2.2. lнформацiя про пов|язаних фiзичних oci6 - учасникiв, якi володiють часткою, lцо становить

не MeHuJe 20 % статуrного капiталу корпоративного iнвестицiйного фонду

частка в

статутномy
капiталi

пов'яза ноi
особи, Yо

Мiсцезнаходже
ння юридичноi
особи, щодо

якоi icHye

пов'язанiсть

повне
найменуван ня

юридичноi особи,

шодо якоi icHye

пов'яза HicTb

Код за

€дрпоу
юридичноi

особи,
щодо якоТ

icHye

пов'язанiст
ь

Символ l

юридичноl
особи,

шодо якоi
icHye

пов'язанiст
ь

Реестрацiйний номе
облiковоi картки

платника податкiв
або серiя та номер
паспорта фiзичноi

l особи - учасника
корпоративного

фонду*

Прiзвище,
iм'я, по
батьковi

фiзичноi
особи -

учасника,
членiв ii ciM'i

та iнших
пов'язаних

осiб

02002, м. КиIв,

вул. €вгена
Сверстюка, буд.

2-А, офiс 510

02002, м. Киiв,
вул. €вгена

Сверстюка, буд.

2-А, офiс 510

Акцiонерне
товариство
к3акритий

недиверсифiкова
ний венчурний
корпоративний
iнвестицiйний

фонд кСУВЕРЕН>

Акцiонерне

| товариство
к3акрити й

недиверсифiкова
ний венчурний
корпоративний
iнвестицiйний

нд <СУВЕРЕН>

40952752

40952152

26958085з8

27t86lз72L

Шевченко
lгор

ГеоргiЙович

lBaHiBHa -

дружина

v



Пластун Софiя
lBaHiBHa

Шевченко
lгор

Георгiйович -
чоловiк

|-,TjЁ",

27t86tз721-

26958085з8

1606000920

l

I

I

40952152

4о952]52

4о952752

Акцiонерне 
l

товариство l

к3акритий l,.l
недиверсиФlкова 

|

нии венчурнии 
|

к.орпоративнии
lнвестицlинии

фонд кСУВЕРЕН>

Акцiонерне
товариство
к3акрити й

неди версифiкова
ний венчурний
корпоративни й

iнвестицiйний

фонд кСУВЕРЕН>

Акцiонерне

| товариство
l к3акритий

l недиверсифiкова
| ний венчурний
I-
| корпоративнии

I lнвестицlинии

| фо"д (СУВЕРЕН))

02002, м. Киiв,
вул. €вгена

Сверстюка, буд,
2-А, офiс 510

02002, м. Киiв,
вул. €вгена

Сверстюка, буд.
2-А, офiс 510

02002, м. Киiв,

вул. €вгена
Сверстюка, буд.

2-А, офiс 510

50

50

- Дr" Оi.^них осiб, якi через свот релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийнятгя ресстрацiйного

номера облiковоТ карткИ платника податкiВ та повiдоМили про це вiдповiдний орган державноi

податковоi службИ i маютЬ вiдмiткУ у паспортi,

**Т-торгоВцiцiннимипаперами,К-компанiТзуправлiнняактивами,fl-L{ентральниЙдепозитарiЙ,.ЩУ

- депозитарнi установи, З - зберiгачi активiв iнстиryтiв спiльного iнвесryвання, 0 - органiзатори торгiвлi,

н - оцiнювачi майна, Д - аудитори (аудиторськi фiрми), l - iнше господарське товариство (якщо частка

особи чи групи пов'язаних з нею осiб у ньому не менше 20%\,

7.2.З. lнформацiя про пов'язаних юридичних осiб, у яких беррь участь учасники, якi володiють

часткою, що становить не менш е2О%статутного капiталу корпоратиВНОГО iНВеСТИЦiЙНОГО фОНДУ

N9

зlп
Повне

найменування, код
за €flРПОУ
учасни ка

корпорати вного

iнвестицiйного

фондч

Символ
юридичноi

особи, щодо
якоТ icHye

пов'яза HicTb*

Код за €ДРПОУ
юридичноi особи,

щодо якоi icHye

пов'яза HicTb

Повне
найменуван ня

юридичноi
особи, щодо

якоi icHyc
пов'язанiсть

Мiсцезнаходження
юридичноi особи,

щодо якоТ icHye

пов'яза HicTb

Частка в

статутному
капiталi, %

1 2 3 4 гJ 6 7
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- Т - -рa"цi цiнними паперами, К - компанiТ з управлiння активами, .,Щ - t_tентральниЙ депозитарiЙ, ,ЩУ

- депозитаРнi установИ, 3 - зберiгачi активiВ iнстиryтiв спiльного iнвесryвання, О - органiзатори торгiвлi,

н - оцiнювачi майна, Д - аудитори (аудиторськi фiрми), l- iнше господарське товариство (якщо частка

особи чи групи пов'язаних з нею осiб у ньому не менше ZO%\,

7.2,4. lнформацiя про осiб, якi володiють не менш е 2О % статутного капiталу юридичних осiб -

учасникiв, якi володiють часткою, що становить не менше 2о % стаryтного капiталу

корпоративного iнвестицiйного фонду

;Ей о,.^них осiб, якi через cBoi релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття ре€страцlиного

номера облiковоТ карткИ платника податкiВ та повiдоМили про це вiдповiдний орган державно'i

податковоТ служби i мають вiдмiтку у паспортi,

7.2.5.1нформацiяпроюридичнихосi6,УякихкорпоративнийфондбереУчасть

Повне
найменування

юридичноi особи
або прiзвище, iм'я,

по батьковi

фiзичноi особи,

щодо якоi icHye

пов'язанiсть

Мiсцезнаходження
юридичноi особи або

паспортнi данi фiзичноi
особи, щодо якоi icHye

пов'язанiсть

Частка в

стаryтному
капiталi

учасни ка

корпорати вно-
го фонду, %

N9

зlп
Повне найменування,

код за €ДРПОУ
юридичноТ особи -

учасни ка

корпоративного
iнвестицiйного фонду

Код за еДРПОУ
юридичноi особи або

реестрацiйний номер
облiковоi картки

платника податкiв
(або серiя та номер

паспорта)* фiзичноТ
особи, шодо якоi icHy,

6

1 2 з 4

Повне найменування
юридичноi особи, щодо якоi

icHye пов'язанiсть

Мiсцезнаходження
юридичноi особи,

щодо якоI icHye

пов'язанiсть

Частка в

статутному
капiталi

юридичноi
особи, Yо

N9

зlп
Код за €ДРПОУ
корпоративного

фонду

Символ 
l

юридичноl 
]

особи, щоДо
якоI icHye

пов'язанiсть*

Код за

€дрпоу
юридичноТ

особи, чцодо

якоi icHye

пов'язанiсть

1
1 з 4 5 6 7

Говариство з обмеженок
вiдповiдальнiстю "lБ)

lнжи нiринг"

м. Киiв, вул. €вгена

Сверстюка, буд, 2А,

оФ. 500

10,0
1. 4o95z752 l

з555757з

Iовариство з обмеженоrc

вiдповiдальнiстю кВоiнськс

Хпп))

м.Киiв, вул.€вгена 
|

Сверстюка,2А, 
lоф.510 l,l

м.Киiв, ,ул.еur"*а|
Сверстюка, 2A,l

о6.510 l

;;; ,r"=";
|Сверстюка, 2А,

lo6.510

fir,'., .rr=-*
|Crup.rro*r, Zд,

lоф.5].о

10,0

10,0

10,0

10,0

2 40952752 I з4459012

з 40952752 I зз326670 Говариство з обмеженою

зiдповiдальнiстю
к Рiвненський елеватор))

4 40952752 t зз918697 Говариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю
к3ернокомплекс Сиваш>

5 40952752 l з4458925 Товариство з обмеженоrc

вiдповiдальнiстю
крiвненський Хпп>
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6 40952752 ! 00688798 [овариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю
к3ернолiя >

и.КиТв, вул.€вгена

Эверстюка, 2Л,

сФ.510

10,0

7 40952752 I з 201з 204 Говариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю к Еколiнiя >

и.Киiв, вул,€вгена

3верстюка, 2Д,

эф.510

10,0

Говариство з обмеженою

зiдповiдальнiстю
к БлаговiщенськиЙ
Зернопродукт))

и.КиТв, вул.€вгена

Зверстюка, 2Л,

эф.510

10,5
8 40952752 l з5 110171

[овариство з обмеженоrc

вiдповiдальнiстю (ToKMar

?рпнпп т

и.Киiв, вул.€вгена

3верстюка, 2Д,

эф.510

10,0
9 4о952752 i з4946678

чt.Киiв, вул.€вгена

Эверстюка, 2Д,

эФ.510

10,0
10 4о952752 I з7118607 [овариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю <Аграрiкоl:

з5 195з 56 [овариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю Вiталмар

Транс)

Киiвська обл.,
м.Тараща,

вул, П.Са гаЙдачного,
28

16,6
11 40952752 l

Говариство з обмеженою
зiдповiдальнiстю
,АГРОПРОМИСЛОВА
КОМПАНIЯ САВИНСЬКА"

XapKiBcbKa обл.,

Ба"чаклiйський р-н) смт.
Савинчi, вул.

Савинське шосе, буд. 1

l00
\2

40952752 i з7010685

- Т -"рr*цi цiнними паперами, К - компанii з управлiння активами, fl - L{ентральний депозитарiй, ДУ

- депозитарнi установи, 3 - зберiгачi активiв iнстиryтiв спiльного iнвесryвання, О - органiзатори торгiвлi,

н - оцiнювачi майна, Д - аудитори (аудиторськi фiрми), l - iнше господарське товариство (якщо частка

особи чи групи пов'язаних з нею осiб у ньому не менше 2о%|,

7.2.6. lнформацiя про пов'язаних осiб голови та

iнвестицiйного фонду

членiв наглядовоТ ради корпоративного

Частка в

статутному
капiталi

пов'язаноi
особи. 7о

мiсцезнаходженн
я юридичноi

особи, щодо якоi
icHye пов'язанiсть

Повне найменування
юриличноi особи,
щодо якоi icHyc

пов'язанiсть

Код за
сдрпоу
юридичноi
особи, щодо
якоi icHyc

пов'язанiсть

Символ
юридичн
oi особи,

Ресстрачiйний номер
облiковоi картки

платника податкiв або

фiзичноi особи (шtя

iзичних осiб, якi
своi релiгiйнi
переконання

вiдмовляються вtд

прийняття

ресстрачiйного номера
облiковоi картки

платника податкiв та
повiдомили про це

вiдповiдний орган

державноi податковоi
слlокби i мають

вiлмiтку у паспортi)

Прiзвище, iм'я,
батьковi голови

та членiв
наглядовоi рали
корпоративного
iнвестицiйного

фонлу та членiв
його (ix) ciM'i

7

50



1 Голова
наглядовоi

Ради

Шевченко Iгор
Георгiйович

2695 80853 8 I 4о952752 AKuioHepHe
товариство кЗакритий
недиверсифiкований

венчурний
корпоративний

iнвестичiйний фонл
(СУВЕРЕН)

02002, м. КиТв,
вул. евгена

Сверстюка, бул.
2-А, офiс 5l0

50

Шевченко Iгор
Георгiйович

директор

26958085з 8 I з7118607 Товариство з

обмеженою
вiдповiдальнiстю

<Аграрiко>

02002, м. Киiв,
вул. Свгена

Сверстюка, бул,
2-А, офiс 5l0

45

Шевченко Iгор
Георгiйович

директор

269580853 8 l 35110171 Товариство з

обмеженою
вiдповiдальнiстю

< Благовiшенський
зернопродукт)

02002, м. Киiв,
вул. евгена

Сверстюка, бул.
2-А, офiс 5l0

44.5

Шевченко lгор
Георгiйович

директор

2695 80853 8 l з4459012 Товариство з

обмеженою
вiдповiда,rьнiстю
<ВоТнське ХПП>

02002, м. Киiв,
вул. евгена

Сверстюка, бул.
2-А, офiс 5l0

45

Шевченко Iгор
Георгiйович

директор

2695 808_5] 8 l з669з 169 Товариство з | OZOOZ. м, Киiв.
обмеженою l ,yn. Свгена

вiдповiдальнiстю | Сверстюка. бул
кТесслагруп> l 2-А.офiс 5l0

45

Шевченко Iгор
Георгiйович

директор

2695808538 | I з2013204 Товариство з

обмеженою
вiдповiдальнiстю

кЕколiнiя>

02002, м. Киiв.
вул. Свгена

Сверстюка, бул.
2-А, офiс 510

45

Шевченко Iгор
Георгiйович

директор

2695 808_5з 8 I зз9 18697 Товариство з

обмеженою
вiдповiдальнiстю
кЗернокомплекс

<Сиваш>

02002, м. КиТв,

вул. евгена
Сверстюка, бул.

2-А, офiс 5l0

45

Шевченко Iгор
Георгiйович

директор

2695 80853 8 l 00688798 Товариство з

обмеженою
вiдповiдальнiстю

<Зернолiя>

02002. м. Киiв,
вул. Свгена

Сверстюка, бу.а.

2-А, офiс 510

45

Шевченко lгор
Георгiйович

директор

269580853 8 I ззз26670 Товариство з

обмеженою
вiдповiдальнiстю

<рiвненський
елеватор)

02002, м. Киiв,
вул. Свгена

Сверстюка. бул.
2-А, офiс 510

45
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02002, м. Киiв,
вул. евгена

Сверстюкц бул.
2-А, офiс 510

Товариство з

обмеженою
вiдповiдальнiстю

крiвненський Хпп>

344589252695 80853 8Шевченко lгор
Георгiйович

директор

02002, м. Киlв,
вул. Свгена

Сверстюка, бул.
2-А, офiс 5l0

Товариство з

обмеженою
вiдповiдальнiстю

кТокмак
зернопродукт)

26958085з 8Шевченко Iгор

Георгiйович

директор

02002, м. Киiв,
вул. Свгена

Сверстюка, бул.
2-А, офiс 5l0

Товариство з

обмеженою
вiдповiдальнiстю

< IБХ-Iнжинiринг>

35557573269580853 8Шевченко lгор
Георгiйович

директор

02002, м. Киiв,
вул. евгена

Сверстюка, бул.
2-А, офiс 506

Товариство з

обмеженою
вiдповiдальнiстю

KL{eHTp cepBic-
безпека>

269580853 8Шевченко Iгор
Георгiйович

директор

02002, м. Киiв,
вул. евгена

Сверстюка, буд.
2-А, офiс 510

недиверсифiкований
венчурний

корпоративний
iнвестичiйний фонл

(СУВЕРЕН))

4о9527522,71861з,721Пластун Софiя
lBaHiBHa -

дружина

02002, м, Киiв,
вул. Свгена

Сверстюка, бул.

2-А, офiс 5l0

02002, м. Киiв,
вул. Свгена

Сверстюк4 бул,
2-А, офiс 5l0

недиверсифiкований
венчурний

корпоративний
iнвестицiйний фонд

кСУВЕРЕН>

Акцiонерне

недиверсифiкований
венчурний

корпоративний
iнвестичiйний фонл

кСУВЕРЕН>

4о952]52

409521 52

зOOз00l76l

29l1820l96

член Наглядовоi
Ради

Березовська
Олена Петрiвна

Березовський
Сергiй

Володимирович -

чоловiк

tr,)

7,

Дкцiонерне



Член
наглядовоi

Ради

Пластун Софiя
IBaHiBHa

2,71861з,72]'

Шевченко Iгор 
|

Георгiйович - |

чоловiк l

Пластун C.l. 

l

l

Пластун O*"u"u[
Якiвна - мати I

| 
Пластчнct. 

l

269580853 8

l 606000920

40952752 Акцiонерне 02002, м. Киiв,
вул. €вгена

Сверстюкц бул.
2-А, офiс 5l0

50

товариство (
неливерсиф iкований

венчурний
корпоративний

iнвестичiйний фонл
кСУВЕРЕН>

| Акuiонерне

Irorup".r"o кЗакрити

4о952752 неливерсиф iкований
венчурний

корпоративний
iнвестичiйний фонл

(СУВЕРЕН))

50
02002, м. Киiв,

вул. Свгена
Сверстюка, бул.

2-А, офiс 5l0

Акцiонерне
кЗакритий|

недиверсиф iкований
венчурний

корпоративний
iнвестичiйний фонл

(сУВЕРЕН)

4о952752 02002, м. Киiв,
вул. Свгена

Сверстюка, бул.
2-А, офiс 510

37118607 Товариство з

обмеженою
вiдповiдальнiстю

кАграрiко>

02002, м. Киiв.
вул. Свгена

Сверстюка, бул,
2-А, офiс 510

1<

Пластун Софiя
IBaHiBHa

27186|з,72l l

Товариство з

обмеженою
вiдповiдальнiстю
<Благовi шенський

зернопродукт)

02002, м. Киiв,
вул. евгена

Сверстюка, бул.
2-А, офiс 5l0

45
Пластун Софiя

IBaHiBHa

2,7186|3,721' l з5110171

Пластун Софiя
IBaHiBHa

2,7\86l.372l l з4459012 Товариство з | OZOOZ. м. Киiв,

обмеженою l ,lп.Свгена
вiдповiдальнiстю | Сверстюка.бул,
<вотнське Хпп> l z_д. офiс 5l0

45

Пластун Софiя
IBaHiBHa

2,71861з12l l l 36693169 Товариство з | OZOOZ, м. Киiв,
обмеженою l "уп.евгена

вiдповiдальнiстю | Сверстюка бул,

кТесслагруп> l Z-Д. офiс 5l0

45

Пластун Софiя
IBaHiBHa

2,7\861'з,72| l з2оl,з2о4 Товариство з

обмеженою
вiдповiдал ьнiстю

<Еколiнiя>

02002, м. Киiв,
вул. евгена

Сверстюка, бул.
2-А, офiс 510

45

Товариство з

обмеженою
вiдповiдальнiстю

02002, м, Киiв,
вул. евгена

Сверстюкц бул.
2-А, офiс 5l0

/(
Пластун Софiя

IBaHiBHa

2,7l86|3,72l l зз918697

53
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(Зернокомплекс
(Сиваш)

Пластун Софiя
IBaHiBHa

21l86lз,721 I 00688798 Товариство з
обмеженою

вiдповiдмьнiстю
кЗернолiя>

02002, м. КиТв,
вул. Свгена

Сверстюка, бул.
2-А, офiс 5l0

45

Пластун Софiя
lBaHiBHa

2,7186l'з721 I ззз2667о Товариство з
обмеженою

вiдповiдальнiстю
<рiвненський

елеватор)

02002, м. Киiв,
вул. Свгена

Сверстюка, бул.
2-А, офiс 510

45

Пластун Софiя
IBaHiBHa

27 |86|3,72l I з4458925 Товариство з

обмеженою
вiдповiдальнiстю

крiвненський Хпп>

02002, м, Киiв,
вул, Свгена

Сверстюка, бул.
2-А. офiс 5l0

45

Пластун Софiя
IBaHiBHa

2,71861з72l I з4946678 Товариство з

обмеженою
вiдповiдальнiстю

<Токмак
зернопродукт)

02002, м. Киiв,
вул. евгена

Сверстюка, бул.
2-А, офiс 5l0

45

Пластун Софiя
lBaHiBHa

2,7186l'з,721' l з555757з Товариство з

обмеженою
вiдповiдальнiстю
кIБХ-Iнжинiринг"

02002, м. Киiв,
вул. евгена

Сверстюкц бул.
2-А, офiс 5l0

45

Пластун Софiя
IBaHiBHa

2,7 |861.з,721 I 402з3606 Товариство з

обмеженою
вiдповiдальнiстю

кЩентр cepBic-
безпека>

02002, м. Киiв,
вул. Свгена

Сверстюкц бул.
2-А, офiс 506
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-Т-r"рr*цi цiннимипаперами,К-компанiiзуправлiнняактивами,fl-l-{ентральнийдепозитарiй,ДУ
- депозитарнi установи, З - зберiгачi активiв iнстиryтiв спiльного iнвесryвання, О - органiзатори торгiвлi,

н - оцiнювачi майна, Д - аудитори (аудиторськi фiрми), l - iнше господарське товариство (якщо частка

особи чи групи пов'язаних з нею осiб у ньому не менше 2о%|,

в 2020 роцi Компанiя не здiЙснювала операцiй з продажу та закупiвлi ToBapiB, робiт i послуг мiж

пов'язаними сторонами, якi виходять за межi звичаЙноТ дiяльностi.

за pik, що закiнчився З1 грудня 2о2о року, Компанiя не ма€ заборгованостi за сумами, що пiдлягають

виплатi пов'язаним сторонам.

оцiнка можливот наявностi проведення операцiй з пов'язаними сторонами проводиться компанi€ю

в кожному фiнансовому роцi за допомогою аналiзу балансу вiдповiднот пов'язаноi сторони та стану

ринку, на якому така сторона веде дiяльнiсть.

винагороди у формi акцiй - не нараховувались та не отримувались,

7.3. Щiлiта полiтики управлiння фiнансовими ризиками

управлiння ризиками ма€ першочергове значення для ведення бiзнесу Компанiт i е важливим

елементоМ iТ дiяльноСтi. ПолiтиКа управлiНня ризиками сконцентрована на непередбачуваностi

фiнансових ринкiв i нацiлена на мiнiмiзацiю потенцiйного негативного впливу на фiнансовi показники

компанii. Оперативний i юридичний контроль ма€ на MeTi забезпечувати належне функцiонування

внутрiшньоi полiтики та процедур з метою мiнiмiзацiт операцiйних i юридичних ризикiв,
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керiвництво Компанiт визна€, що дiяльнiсть Компанiт пов'язана з фiнансовими ризиками l BapтlcTb

чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може сутг€во змiнитись унаслiдок впливу

суб'ективних чинникiв та об'€ктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких заздалегiдь точно

передбачити неможливо. flo таких фiнансових ризикiв вiднесено кредитний ризик, ринковий ризик та

ризик лiквiдносгi.

полiтика з управлiння ризиками opieHToBaHa на визначення, аналiз i управлiння ризиками, з якими

стика€ться Компанlя, на встановлення контролю за ризиками, а також постiйний монiторинг за piBHeM

ризикiв, дотриманням встановлених обмежень та полiтики управлiння ризиками,

Управлiння ризиками керiвництвом Компанii здiйснюеться на ocHoBi розумiння причин виникнення

ризику, кiлькiсноi оцiнки його можливого впливу на BapTicTb чистих активiв та застосування

iнструментарiю щодо його пом'якшення,

основними цiлями Компанij при управлiннi ризиками е:

забезпечення реалiзацiт стратегiт розвитку та ефективного функцiонування Компанiт, у тому

числi стосовно ризикiв, якi бере на себе Компанiя у своТЙ дiяльностi;

забезпечення iHTepeciB iHBecTopiB (учасникiв) фондiв, що знаходяться в управлiннi КомпанiТ;

забезпечення вiдповiдностi дiяльностi КомпанiТ вимогам чинного законодавства та внутрiшнiм

нормативним документам КомпанiТ,

управлiння ризиками € неперервним процесом, за допомогою якого Компанiя:

виявля€ (iдентифiкуе) ризики,
проводить оцiнку Тх величини,

контрол ю€ ризи KoBi позицiТ Компа HiT та фондi в,

здiЙснюемонiторингризикiвфондiвтаВласНогорiвняризикуКомпанiТ.

7.3.1.орrанiзацiЙнезабезпеченнясистемиУправлiнняризикамивКомпанiТ

Керiвництво компанiТ забезпечуе:

запровадження органiзацiйних заходiв iз створення та забезпечення функцiонування СУР, розробку

та затвердження внррiшнiх положень та процедур щодо проведення кiлькiсного та якiсного

оцiнювання ризикiв;

видiлення необхiдних pecypciB на створення та пiдтримання ефективнот, комплексноi та

збалансованоТ СУР;

формування системи звiтностi, розподiлу обов'язкiв i вiдповiдальностi стосовно управлiння

ризиками;

уникнення конфлiктiв iHTepeciB у дiяльностi КомпанiТ;

затвердження заходiв та планiв дiй на випадок кризових сиryацiй, що виникли через зовнiшнi

фактори;

запровадження процедур i заходiв запобiгання кризовим сиryацiям, що можуrь виникнути через

внутрiшнi фактори;

здiйснення внррiшнього контролю за систематичним проведенням вiдповiдальною особою

аналiзу сгрукryри, дохiдностi, якостi, лiквiдностi iнвестицiйних вкладень, наявностi збиткових позицiй

та iнших ризикiв, якi пов'язанi з iнвесryванням активiв;

розроблення l запровадження заходiв внррiшнього контролю, якi забезпечують належне

дотримання вимог законодавства i нормативно-правових aKTiB, виконання договiрних та iнших

зобов'язанЬ, дотримаНняположеНьiпроцедуР, правил iHopM, атакожвiдповiдноТдiловоТповедiнки;

здiйсненняперiодичногопереГлядУвнУгрiшнiхполоЖеНЬтапроцедУрСУР;

поширення у Компанiт €диного розумiння та корпоративнот кульryри щодо управлiння ризиками,
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Для забезПеченнЯ функцiонування системИ управлiння ризиками в Компанii призначена

вiдповiдальна особа.

7.3.2.Управлiння ризиками КомпанiТ

основними категорiями ризику, ч_цо пов'язанi з професiЙною дiяльнiстю компанii, е насryпнi:

операцiйний ризик;

ризик репутацiТ;
стратегiчний ризик;
ринковий ризик;

ризик лiквiдностi.
операцiйний ризик - це ризик втрат мя Компанiт внаслiдок неналежних чи помилкових внутрlшнlх

процесiВ та систеМ БмпанiТ, дiй спiвробiтникiв Компанii чи зовнiшнiх подiЙ. Р,ана категорiя включае

юридичний та реryляторний ризики, а також ризик невиконання чи неналежного виконання особою

своТх зобоВ'язанЬ переД Компанiею, i не включас стратегiчн ий ризик та ризик репугацiТ,

юридичний ризик - це ризик втрат через порушення або недотримання Компанiею вимог

чинного ,a*о"одuчйа, угод, прийнятот практики або етичних норм, а також через можливiсть

двозначного тлумачен ня ч и н ного законодавства або п равил,

регчляторний ризик - це ризик втрат внаслiдок неочiкуваних змiн у чинному законодавствi та дiй

державних органiв.
Система iдентифiкацii операцiЙних ризикiв компанij включа€ розробку класифiкатора подiй, що

вiдносяться до операцiйних ризикiв компанiТ. основою для такого класифiкатора е пiдхiд до

класифiкацii операцiйних ризикiв Базельського koMiTery з банкiвського нагляду,

система якiсного та кiлькiсного аналiзу операцiйних ризикiв Компанiт, включа€:

КласифiкатОр (перелiк) подiй, якi вiдносяться до операцiйних ризикiв компанiТ;

Заходи щодо збирання зовнiшньоТ iнформацiТ по операцiйних ризиках дiяльностi з управлiння

активами;
Внутрiшнi моделi i методИ оцiнюваннЯ розмiрУ втрат внаслiдок операцiйних ризикiв на пiдставi

статистич н их методiв, сцена рного анал iзу тощо,

система реакцii на операцiйнi ризики в Компанiт може включа€:

Постiйнi регулярнi заходи з вдосконалення процесiв здiйснення професiйноТдiяльностi з управлiння

активами в Компанiт та засобiв Тх регламентацiт, спрямованi на мiнiмiзацiю розмiрiв втрат та частоти

виникнення подiТ операцiЙних ризикiв;
3аходи iз запобiгання конфлiктiв iHTepeciB у процесi здiйснення професiйноТдiяльносгi;

ПроцедурИ та засобИ контролЮ за дотриманням вимог нормативно-правових aKTiB;

процедури та засоби контролю за функцiонуванням iнформацiйних систем Компанiт та

забезпечення безперебiйноТТхдiяльностi, зокрема процеси дублювання i вiдновлення iнформацiТ,

а також резервнi системи у разi втрати досryпу або зниtцення важливоi iнформацii або технологiй;

ПроцеС перiодичнОго тестування встановлених процедур та технологiй здiйснення операцiй, у

тому числi процедур фiзичнот та iнформацiйноi безпеки, з метою контролю за дотриманням цих

процедур iтехнологiЙ, та збору iнформацiТ щодо Тх можливого вдосконалення у разi неефективностi;

система монiторингу i контролю операцiйних ризикiв компанiт включа€:

Процедури контролю за визначеними у компанiТ процесами здiйснення професiЙноТ дiяльностi;

процедури звiтностi щодо операцiйного ризику, пiдготовки пропозицiй та внесення змiн у процеси

здiйсненнЯ професiйнОi дiяльностi, спрямованi на мiнiмiзацiю операцiйних ризикiв;

Процедури монiторингу зовнiшнього середовиц{а з точки зору ризикiв настання втрат вiд

операцiЙних ризикiв;
процедури контролю за виконанням законодавства, регуляторних документiв, вза€модll з

державними органами.
ризик репчт.ацiт - це ризик втрат для Компанii через несприятливе сприйняття репутацii Компанii

або недовiри до нет з боку iHBecTopiB фондiв, контрагентiв, iнших осiб, вiд яких залежить Компанiя,

внаслiдоК внррiшнiХ чи зовнiшНiх подiЙ, у томУ числi застосування державними органами заходiв

впливу, передбачених законодавством,
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Сприйняття репрацiТ КомпанiТ може бри роздiлене на:

РепутацiЮ КомпанiТ з точкИ зору iснуючих та потенцiйних клiентiв;

Репутацiю з точки зору контрагентiв;

Репутацiю з точки зору iнших учасникiв ринку, професiйноТ спiльноти, засобiв iнформацiТ;

репутацiю з точки зору органiв державного регулювання,

система управлiння ризиком репрацii Компанiт включа€: 
lцiйне забезпечення

lнформацiйну полiтику Компанiт, включаючи процедури, процеси та органlз;

iнформува н ня заiнтересова н их cTopiH п ро дiяльнiсть Компа HiT;

стандарти роботи з клiентами, контрагентами, органами державноI влади та iншими зовнlшнlми

СТОРОНаМИ; 
lпанiтта il контрагентiв, включно iз регуляРНИМ МОНiТОРИНГОМ

Процеси контролю за репутацl€ю ком

засобiв масовоТ iнформацiТ; ..ui rrппаппiнгьк,
стратегiчний ризик - ризик втрат для Компанii, який виника€ через неправильнi управлiнськi

рiшення, ""r.n"** реалiзацiю прийнятих рiшень i неадекват"" р":lг_l:ня на змiни в бiзнес-

середовищi. flаний ризик виника€ внаслiдок взаемнот невiдповiдностi стратегiчних цiлей Компанii,

бiзнес-страТегiй, розроблениХ для досягнен'ня циХ цiлей, pecypciB, задiяних для Тх досягнення, та якостi

ix реалiзацiт. |iщана категорiя включае ризик втрат, пов'язаних з iнвестицiями коштiв Компанiт у активи

фондiв в управлiннi. ...' 
Система управлiння стратегiчним ризиком Компанil включа€:

процес стратегiчного планування, що врахову€ характер ризикiв дiяльностi Компанii i метою якого

€ створення стратегiчного плану, *о ,"a"a.|aa -par"riu*i флi, засоби Тх досягнення, потреби Компанi'i у

фiнансових, технологiчних та кадрових ресурсах та можливий вплив ризикiв на можливостi досягнення

стратегiчних цiлей; 
х iнiцiатив з точки зору r.* впливу на ризики дiяльностi Компанii

Процедури оцiнки нових стратегlчни]

та монiторингу iх виконання, ^с^ ..^i,^,_
РинковиЙризик_церИзИктого,щоспраВедлИВавартiстьабомайбрнiгрошовiпотокИВlд

фiнансовоГо iHcTpyMeHTa коливаТимугься внаслiдок змiн. ринкових цiн, РинковиЙ ризик охоплюе три

типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик, Ринковий ризик виникае у

зв'язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцiт, вiдсоткових ставок та валютних

kypciB. Компанiя наражатиметься на ринковi ризики у зв'язку з iнвестицiями в акцii, облiгацii та iншi

фiнансовi iнструменти,

,що заходiв з мiнiмiзацiт впливу ринкового ризику можна вiднести: 
_л л--i

.дИВерс"qi*ацiопортфелюфiнансовихiнстрУментiв,ЧУтливиХдозмiнивiдсотковихстаВок,
за видами цiнних паперlв, строками погашення, емiтентами, галузями;

- хеджування активiв, чуrливих до змiни вiдсоткових ставок,

lншийцiновиЙризик-церизиктого,щосправемИВавартiстьабомайбУтнiгрошовiпотокивiд
фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (oKpiM тих, що виникають

унаслiдок вiдсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно вiд того, чи спричиненi вони

чинниками, характерними мя окремого фiнансового iHcTpyMeHTa або його eMiTeHTa, чи чинниками, що

впливають на Bci подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiйснюються операцiт на ринку,

основним методом оцiнки цiновогь ризику е аналiз чутливостi, Серед методiв пом'якшення

цiнового ризику Компа нiя ви користовуе ди версифiка цiю а кти Bi в,

3аiнвестицiЙнимиактИВаМИ,оцiненимиза3-мрiвнемiерархii,аналiзчутливостiдоiншогоцiнового
рИзИкУКомпанiянездiйснювалавiдповiднодоп.27МСФЗ7кФiнансовiiнструмеНтИ:розкрИття
iнформацii> li фiнансовi iнструменти

ПротягомзвiтногоперiодУдоскладуактивiвКомпанiТНеВходИлиакц|lтаlнц
з нефiксованим прибутком, вплив iншого цiнового ризику на BapTicTb чистих активiв Компанit вlдсуrнlи,

виходячи з цього кiлькiсне оцiнювання впливу iншого цiнового ризику не здiйснювалось,

Валютнийризик_церИзИктого,ЩоспраВемиВавартiстьабомайбрнiгрошовiпотокивiд
фiнансового iHcTpyMeHTy коливатимуться внаслiдок змiн валютних KypciB, 

гполк)€ часткч акту
для мiнiмiзацiт та контролю за валютними ризиками Компанiя контролю€ частку активlв,

номiнованих в iноземнiй валютi, у загальному обсягу активiв. Оцiнка валютних ризикiв здiйснюеться на

ocHoBi аналiзу чутливостi,
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дктиви HoMiHoBaHi в iноземнiЙ валютi в Компанij станом на 31 грудня 2О2О року вiдсутнi, а тому

внаслiдоК коливаннЯ валютних KypciB валютниЙ ризик вiдсутнiЙ,

Вiдсотковий ризик - це ризик того, що справемива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд

фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуrься внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок, Керiвництво

компанiтусвiдомлюс, що вiдсотковi ставки можугь змiнюватись i це впливатиме як на доходи Компанii,

так i на справедлиВу BapTicTb чистих активiв, Усвiдомлюючи значнi ризики, пов'язанi з коливаннями

вiдсотковиХ ставоК у високоiнфляцiйномУ середовиЩi, яке € властивиМ для фiнансовоТ системи УкраТни,

Компанiя протягом 2019-2020 poKiB не мало активiв, розмiщених у боргових зобов'язаннях у

нацiональнiй валютi з фiксованою вiдсотковою ставкою,

Ризик лiквiдностi - ризик того, шо Компанiя матиме труднощi при виконаннi зобов'язань,

пов,язанИхiзфiнансовимизобов,язаннямИ,чцопогашаютЬсяшляХомпоставкИгрошоВихкоштiвабо
iншого фiнансового активу,

До заходiв з мiнiмiзацii впливу ризику лiквiдностi можна вiднести:

- збалансованiсть активiв установи за строками реалiзацii з rT зобов'язаннями за строками

погашення; 
лбrоrrr аития iй формi;- утримання певного обсягу активiв установи в лlквlдн

-ВстаноВлеНнявнУгрiшньогообмеженняобсягУзалУЧеНихкоштiвдляфiнансУВаННядiяльностt
УСТаНОВИ; 

{их грошових потокiв,

"r'u"1'}',uo'.XTJtrfi:;Ji,'*x|fi:cTi 
шляхом планування поточнот лiквiдностi. КомпаНiЯ аНаЛiЗУе

термiни платежiв, якi повiязанi з дебiторською_:i:::.::_?:,iстю та iншими фiнансовими активами,

зобов,язанняМИ,атакоЖпрогнознiпотокигрошоВИхкоштiввiдоперацiйноТдiяльностi.
СтаномнаЗlгрудня2О2ОрокУ,фiнансовiзобов'язаНняКомпанiТ€потоЧНИми.
.ЩлятогощобобмежитиВиЩезазначенiрИзИки,привиборiфiнансовихiнстрУментiвполiтика

компанii базуеться на високому piBHi контролю з боку працiвникiв Компанiт з урахуванням вимог

чинного законодавства УкраТни. Компанiя мiнiмiзуе р",й*"'диверсифiкацiй свого iнвестицiйного

портфелю,аналiзУефiнансовiактивИпередТхпокупкою:''д.l:*J:i:'f:]учiнформацiюпроцi
актИвИ,вкладаючИбiльшiстьсво.[хiнвестицiЙзВИсокИмИрейтингамиНадlИНостl.

|нформацiя щодо недисконтованих платежiв за фiнансовими зобов'язаннями КомпанiТ в розрiзi

cTpoKiB погашення п редста влена настYп ни м чи ном:

Вiд 1 року
до 5 poKiB

Бiльше 5

poKiB

Всього
PiK, що закiнчився 31

грудня 2020 року

flo 1мiсяця Вiд 1 мiсяця
до 3 мiсяцiв

Вiд 3

мiсяцiв до 1

року

4 5 6 7

1 2 з

KopoTKocTpoKoBi
позики банка

34

Торговельна та iнша

кредиторська

заборгованiсть

з4

Поточна
заборгованiсть за

довгостроковими
зобов'язаннями

з4
всього 34

Вiд 1 року
до 5 poKiB

Бiльше 5

poKiB

Всього
PiK, що закiнчився 31

грудня 2019 року

flo 1мiсяця Вiд 1 мiсяця

до 3 мiсяцiв
Вiд 3

мiсяцiв до 1

року
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Короткосгроковt
позики банка

з4
Торговельна та iнша

кредиторська
заборгованiсть

з4

Поточна
заборгованiсть за

ловгостроковими
зобов 'язаннями

34
Всього з4

7.4. Управлiння ризиком капiталу

Компанiярозгляда€УправлiннякапiталомяксистеМУпринципiвтаметодiврозробкиiреалiзацii

управлiнських рiшень, пов'язаних з оптимальним формуванням капiталу з рiзноманiтних джерел, а

також забезпеченням ефективного його використання у дiяльностi Компанiт, Ключовi питання та

поточнi рiшення, що впливають на обсяг i струкryру капiталу, а також джерела його формування,

розглядаються управлiнським персоналом, Механiзм управлiння капiталом передбачас чiтку

постановку цiлей i завдань управлiння капiталом, а також контроль за Тх дотриманням у звiтному

перiодi; удосконалення методики визначення й аналiзу використання ycix видiв капiталу; розроблення

загальноТ стратегiТ управлiння капiталом,

Управлiнський персонал здiйснюе огляд струкryри капiталу на кiнець кожного звiтного перiоду, При

цьомУ проводитьСя аналiЗ BapTocTi капiталу, його струкryра та можливi ризики, На ocHoBi отриманих

висновкiв Компанii здiйснюе регулювання капiталу шляхом залучення додаткового капiталу або

фiнансування,атакожВиплатидивiдендiвтапогашенняiснуючихпозИк.КомпанiяможездiЙсНЮВати
регулювання капiталу шляхом змiни структури капiталу, Система управлiння капiталом може

коригуватиСь з урахуваНням змiН в операцiйному середовичli, тенденцiях ринку або стратегiТ розвитку,

КомпанiяздiйснюеУправлiннякапiталомзметоЮдосягНенняНастУпнИхцiлей:

збереписпроможнiстьКомпанiiпродовжуватисвоюдiяльнiстьтак,щобвоноiнадалi
забезпечувало дохiд для акцiонерiв Компанiт та виплати iншим зацiкавленим сторонам;

забезпечити належний приброк акцiонерам Компанiт завдяки встановленню цiн на послуги

КомпанiТ, що вiдповiдають рiвню ризику;

дотрИМаННяВимогдокапiталУ,ВстаНоВлеНИхрегУлятороМ'iзабезпеченняздатНостiКомпанi'i
фун кцiо нувати в я KocTi безпе рервного дi ючого пiдп риемства,

КомпанiяпоВИННаВиконУВатипевнiвимогидокапiталУ,.якi'".Y.::]:сяДоНЬогозовнiшнiми
органiзацiями. Згiдно з украiнським законодавством чистi активи акцiонерного товариства не

повиннiбутименшезасУМуйогозареестроВаногостатУтНогокапiталу.СтаномназвiтнудатуЗ1.
грудня 2о2о року Компанiя викону€ цi вимоги до капlталу,

ВiдповiднодоукраТнсЬкогозакоНодаВ.стВарозМфактивiвiнвестицiЙногофонДУпоВИНеН
вiдповiдатимiнiмальномУобсягуактивiвiнститУтуспiльногоiнвестування'Мiнiмальнийрозмiр
стаryтногО капiталУ корпоратиВного фонду становить 1250 мiнiмальних заробiтних плат у мiсячному

розмiрi, встановленому законом на день реестрацlт фонду як юридичноТ ОСОбИ, СТаНОМ На З1 ГРУДНЯ

202о року розмiр мiнiмально,i заробiтноi плати становив 5 тис, грн, тобто мiнiмальний розмlр

стаryтного капiталу ма€ становить не менше б 250 тис, грн,
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Компанiя вважа€, що загальна сума капiталу, управлiння яким здiйсню€ться, дорiвнюе cyMi капiталу,

вiдображеного в балансi.

СкладвласногокапiталУнадаryфiнансовоТзвiтностi845699тис.грн.:

3аресстрований капiтал (оплачений капiтал)

Нерозподiлений приброк (непокритий збиток)

(126 100) тис. грн,

фiнансовоТ звiтностi норм МСБО 29 кФiнансова звiтнiсть в умовах

УкраТни, кумулятивниЙ piBeHb iнфляцiТ за

l I23,LЗО/о.

необхiдностi проведення перерахунку

1З0 000 тис. грн.,

841 799 тис. грн..

-неоплачений капiтал

7,5. Стосовно застосування до
гiперiнфляцiТ>

Критерi.f,якlхарактерИзУютЬпоказнИкгiперiнфляцiТiпередбаченiупараграфiзМсБо29,асаме:

а) основна маса населення вiдда€ перевагу збереженню свотх цiнностей у формi немонетарних

активiв або у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Суми, рримуванi в нацiональнiй валютi, негайно

i"ra.ryоrо.я для збережен ня купiвельноТ спроможностi;

б) основна маса населення розглядае грошовi суми не в нацiональнiй грошовiй одиницi, а у вiдносно

стабiльнiй iноземнiй валютi. l-{iни можутьтакож Наводитися В Цiй Валютi;

в)продажтапридбанНянаУМоВахвiдстроч*"пп1':1I.здiйснюетьсязацiнами,якiкомпенсУЮтЬ
очiкуванУ втраry купiвельнОТ спроможНостi протяГом перiодУ вiдстрочки платежу, HaBiTb якщо цей

строк € коротким;

г)вiдсотковiставки,заробiтнаплататацiниiндексУютЬсязгiдноiндексуцtн;

l) кумулятивний piBeHb iнфляцiт за трирiчний перiод наближаеться до 1оо% або перевищус цей

plBeHb.

враховуючи офiцiйнi данi flержавноi служби статистики

трирiчний перiод, включаючи 2о14, 2015 та 20],6 роки, склав

L{e створило передумови мя виникнення питання

фiнансовоТ звiтностi згiдно з МСБО 29 за 2017 piK,

якщо ж врахувати додатковi характеристики, то важливим

iнфляцii. Так, piBeHb iнфляцii у 2О15 роцi склав 4З,3Уо, а в 2016 роцi

РОЦi - 9'5%' 
!" I --";] ^ \/,lпзiшi ,u^n^T о MiHiMyMy - до 4,1Yо,

3апiдсумками2О].9рокУрiвеньiнфляцiiвУкраiнiскоротиВсядошестИрlЧНогl
,Щефляцiя в груднi- це взагалi вперше, Але що далi?

НастiлькисУп€ВезНИЖеНнярiвняiнфляцiТсталосюрпризомдл,вс]l,:::l],:#ТаМогоНацбанку,який
встановлював минулорiчний орiентир на рiвнi5%tl в.п. БiльшТОГО, МИНУЛИй ГРУДеНЬСТаВ ПеРШИМ (!)

в украТнськiй новiтнiЙ icTopiI (з 1992 рок;), коли була зафiксована дефляцiя у мiсячному вимiрi, .'Щля

зимового перiоду, коли деякi товари сезонно дорожчають, це аномалiя,

3 одного боку, доконаним фактом тепер е те, ч{о УкраТна вибула зi списку краТн-аутсайдерiв з

надвисокими показниками iнфляцiт. l макроекономiсти цьому радiють, оскiльки це позитивно

позначитьСя на кредиТних рейтиНгах краТни, бо знизить BapTicTb боргових запозичень, що покращить

сиryацiю з борговим навантаженням на бюджетта ekoHoMiky в цiлому,3 iншого ж боку, населення, яке

зараз радiе зниженню цiн на товари, незабаром зрозумiе, що роботодавцi не зможуть бiльше

пiдвищувати зарплати (а держава - пенсiТ) настiльки значними темпами, як це було ранiше, Тут лише

одна надiя на те, що макроекономiчна цi"о" стабiльнiсть, яку попри все намага€ться пiдтримувати

НБУ,раночипiзнозалУЧитЬреальнiiнвестицiТ,якi'.розiгрiють,,екоНоМiкутазбiльшатьзайнятiсть.Тобто
у людей з'явиться ойо*" *о*п"rо.rей для заробiтку, а у Пенсiйному фондi бiльше BHecKiB,

фактором е динамiка змiн рiвня

- !Z,4Yo, в 2О17 роцi - 9,1%, в 2018
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IIро tIOB'rI,}attIrx осiб

F],PHE товАри

lцовIдкА
кOрпорiUI,ивl{()го iHBecтlIIliiiHo1,o фоlIд1,

вЕрсиФцtов ий

lIpo \,часникiв l,а гоjIовч

корпоI,Атде lЙttиЙ qацд.,сувв

(повне найменування корпоративного iнвестицiйного фонлу)

lнформаuiя
наглядовоi ради корпоративного iнвестицiйного фонду

Частка в

стат}тному
капiталi

l
Належнtсть l

фiзичноi осоои - l

учасника до l
суб'сктiв, l

визначених статтею|

3 Закону Украiни 
|

<Про запобiгання |

корупчii>, таlабо 
|

частка державноt I

| чи комуналъноТ 
|l власностt в 
1

l юридичнiй особi -

I yracn"ny

o",lл!l
u"l

Повне найменування юридичноi особи -

y*uan"nu n" прi.u"ш,, iм'я, по б*,пч_л"
фiзичноТ особи - учасника, голови наглядовоt

ради корпоративного фонлу

Код за l

едрпоу 
l

юридичноl l
особи - |

учасника або 
|

ресстраuiйний |

номер облiковоII
картки 

l

платника

| полчrпiu 
_

|фiзичноi осоои -

l ччасника.

| 
' 

'onou"
| 
нагляловоt рали

| корпоративногоI qонлу *

Мiсцезнаходкення
юридичноi особи чи

паспортнi ланi фiзичноi
особи, utодо якоi

подаеться iнформаuiя

,7

4 5 6

l 2 3

А Учасllltкlr - фiзllчнi особlI

Паспорт СО Nл

014768, виданий
Московським РУ ГУ
МВС Украiни в м.

кигвi 29.01.1999 р.

50
не належить

l
LЦевченко Iгор Георгiйович 2695 8085j 8

50
не належить2,7186]13,721. Паспорт СН Nl

34l28l, виданий
Московським РУ

ГУ МВС Украiни в

м. Кисвi,
03. l 2.1 996р

Пластун Софiя IBaHiBHa

Б Учасники - юридичнi особи

в Го_tова Наг,llяловtlТ радlt

50 не належить26958085з 8 Паспорт СО Nl
014768. виданий

Московським РУ ГУ
МВС Украiни в м,

Кисвi 29.01.1999

l
Шевченко Iгор Георгiйович

100
Усього:

* для фiзичних осiб, якi через своi ролiгiй"i ":рл,L"л:::,:: 
вiдмовилися вiд прийнятгя ресстрачiйного номера облiковоi картки платника

податкiв, повiдомили про че вiлповiлний контролюю-";;;;;;;;ють uiд"i*у u пЬ.порii, зазначаються серiя (за наявностi) та номер

паспорта.

** розрахунок вiдсотка здiйснюсься вiдносно акчiй корпоративного фОнДУ, ШО ПеРебУВаЮТЬ В Обiry

g,



Iнформаuiя

пов,я,}аllllх осiб фiзичних осiб - учасникiв, якi волоДiють част"Р.Р_l1,"j::::"""
Ilpo

,,;;;;;;;; .i; i;ru.ryr,,nr.o *,,r,i,,,n,,y кOрIlорir,гIIl}}lого irrBec,гlrrtiiitltlI,cl фtllI,t1,

Частка в

стат}тному
капiталi

пов'язаноi
особи, 7о

я юридичноi
особи, щодо якот

нус пов'язанiсть

Повне
найменування

юридичноi особи,
щодо якоi icHye

пов'язанiсть

Код за
сдрпоу
tоридичноТ

якоl lcнyc
пов'язанiсть

Символ
юриличноТ

якоl lOHYC

Реестрачiйний номер
облiковоi картки

платника податкiв або

серiя та номер
паспорта фiзичноi
особи - учасника
корпоративного

фонЛУ*

11рiзвище, iм'я,
по батьковi

фiзичноi особи
- учасника,

членiв r] ciM'i
l та iнших

'язаних ос

02002, м. КиТв,

вул. Свгена
Сверстюка, бул

2-А, офiс 5l0

02002, м. Киiв,
вул. евгена

Сверстюк4 бул.
2-А, офiс 510

Акuiонсрне
товариство
кЗакритий

й венчурний
корпоративний

нвестицlинии
(СУВЕРЕН)

Акцiонерне
товариство
<Закритий

рсифiковани
й венчурний

корпоративний
нвестичiйний фо

кСУВЕРЕН>

4о952752

409'э2,-752

269580853 8

2,1|86|3,12l

Шевченко
Iгор

Георгiйович

Пластун
Софiя

IBaHiBHa -

дружина

02002, м. КиТв.

вул. Свгена
Сверстюка, бул.

2-А. офiс 5l0

02002, м. Киiв,
вул. Свгена

Сверстюкц бул.

2-А, офiс 510

02002. м. Киiв,
вул. Свгена

Сверстюка, бул.

2-А, офiс 510

Акцiонерне
товариство
<Закритий

недиверсифiковани
й венчурний

корпоративний

(СУВЕРЕН)

Дкцiонерне
товариство
<Закритий

неливерсифiковани
й венчурний

корпоративний
вестиuiйний фо
(СУВЕРЕН)

AKuioHepHe
товариство
кЗакритий

недиверсифiковани
й венчурний

корпоративнии
вестицiйний фо
кСУВЕРЕН>

40952752

40952752

40952752

2,7 |86\з,721

269580853 8

Пластун
Софiя

IBaHiBHa

Шевченко
lгор

Георгiйович

- чоловiк

Пластун
оксана

якiвна - мати

ТД- Бrл*"- осiб, якi через cBoi релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд,lч:r.:т'ресстрачiйного номсра облiковоi картки платника

податкiв, повiдомилИ про ше вiлповiЛний контролюЮчий орган та мають вiдмiткУ в паспортi, зазначаються сорiя (за HMBHocTi) та номер

паспорта.
+*Т-торговцiцiннимипаперами,К-компанiiзуправлiнняактивами"Щ-I-{ентральнийдепозитарiй,ЩУ-лепозитарнiустанови,З-
зберiгачi акгивiв iнституг,, .nino"o.o iнвосryвання. о 

,;;;;;й;" 
J-о:':,1lr1:,:цi"юuа"i майна, А - аудитори (аудиторськi фiрмиl, I

- iншс господар."п. rо"чр",iuо'i"-Й -""-i "соби 
чи r.pyn" nou'",u""x з нею осiб у ньому не менше 20 7о),

3t

1 606000920



Частка в

статугному
капiталi, 7о

Мiсцезнаходrкен ня

юридичноl осоои,
якоi icHyc пов'язанiсть

Код за СДРПОУ
юридичноТ особи,

шодо якоi icHyc
пов'язанiсть

Символ юридичноl
особи, щодо якоi

icHyc пов'язанiсть*

Повне найменування та
кол за С,ЩРПОУ

учасника
корпоративного

iнвестицiйного фонду

про осiб, якi володiють не
tlacl,Kotoq tllo cTaHoBltтb

Illфорlrаrtiя 
)соби, якi

про tloB,я,]altllx lopIIjlIlttHltx осiб, у яких беруть ytrac,fl, },часнIIки _ к)ридичнt (

володiюl.ь tIас,fкOю, Iцо cTalloBI|Tb не NlelrI;20 '% ста,r_ч,fII0г() капiта,rl},корп()ра,I,пвноI,()

lt| l]ес,tиlIiй IIого фоIrjIу

тт_Брюuцiцiннимипаперами,к_компанiiзуправлiнняактивами,д_центральнийдепозитарiй,лу_лепозитарнiустанови,з_
зберiгачi активiв iнстит}т,, ;ffi;;;;';;;rу";";, 6 - 

"оr."irй"'БРrБПi, 
il - ОЦiПБ*i МайЪа' А -^1УЗl'ОР" (аУДИТОРСЬКi фiРМИ)' l

_ iнше господаР.оо",оuчр"йЬ'i"**" *u"*i Особи чи ,pi"" "",'Ёч""х 
з нею осiб у ньому не менше 20 7о),

lнформачiя
статутного капiталу юридичних осiб - учасникiв, якi володiють

Уо СТаТУТНого капiталу корпоративного iнвестицiйного фонлу

- Для фiз"чних осiб, якi.через cBoi релiгiйн:_:1ч::""i"""jiо*.тl:л,.1вiд 
прийнятгя p"",p,u]ip::o номера облiковоi

капткиплатникаПоДаткlВ'повiДомилипроцеВlдповiлнийконтролюючийоргантамаютьвiдмiткУВпаспорТl'
.J"un*rr.' серiя (за наявностi) та номер паспорта,

Iнформаrriя
я KlIx корII о р а,ги вIIиii irt вссr,rrцiйни I"I фонlц бере r,ч :rс,гt,

пlеншlе 20 'И,

не пtеншtе 20

llpo юрIIдичнIIх осiб, 1,

tl асl,

мiсцезнаходження
юридичноi особи або

паспортнi данi фiзичноi
особи, щодо якоi icHyc

пов'язанiсть

Частка в стат}тному
капiталi учасника
корпоративного

фонлу, %

Код за еДРПОУ юриличноiI

особи або ресстрачiйний
номер облiковоi картки

платника податкiв фiзичноi
особи, шодо якоТ icHyc

пов'язанiсть*

Повне найменування
юридичноi особи або

прiзвище, iм'я, по 
_

батьковi фiзичноi осоOи,

шодо якоi icHyc
пов'язанiсть

Nч

з/п

Повне найменування та
код за СДРПОУ

юридичноi особи -

ччасника

| *opnopu."."o'o
l iнвестицiйного фонлу

4 5 6

l

1

2 J

капiталi
юридичноi
особи, 7о

мiсцезнаходження
юридичноi особи,
шоло якоi icHyc

пов'язанiсть

Повне найменування
юридичноi особи,
шодо якоi icHyc

пов'язанiсть

код за
сдрпоу
юридичноi

особи, щодо
якоi icHyc

пов'язанiсть

якоi icHye
пов'язанiсть*

Повне найменування та код

за еДРПОУ корпоративного
фондУ

XapKiBcbKa обл.,

Балаклiйський р-н,
смт. Савинцi, вул.

Савинське шосе,
бул. l

Товариство з

обмеженою
вiдповiдальнiстю

АГРОПРОМИС
компАнIя

сАвинськА"

3701068540952752

-т-торговцlцiннимипаперами,К-компанijзуправлiнняактивами,Д-Центраrrьнийдепозитарiй,ЛУ-депозитарнiустанови,З-

зберiгачi акгивiв iнститут,r 
r.iiп""о.о 

i"""..yuu""", о _ ;;;;;t.й"'ioprirni, й - o..in.u*i майна, А -_1уj|'ОР" (аУДИТОРСЬКi фiРМИ)' l

- iнше господарське товариотво (якщо частка осоО" "" Йi""'пТ,йчп"*, нею осiб у ньому не менше 20 Уо),

g,



ltp() llol]'rl.}alIIIx осiб го,llови
[нфо;rмаltiя

та .tлеrtiв Hal,JIяlloвoi ради KoprlopaTиI} н о I,tr iH вес гtr цi ii н tlго фtl II, t1

@rrезнахолженн|
юридичноiособи. | яюридичноl ..l
шодо якоi icHyc | особи, шодо якоl 

I

пов,язанiсть 

[.-r. 

""n,.^"'*'\

Частка в

cTaTyTHoMv
капiта";li

пов'язаноi
особи, Уоц

йrrвол | Код,за

по батьковi l оолlковоi картки _ |ор"л"""| сдрпоу.

:::::i::j::1i: l 
""ЁI; #iхil;'"" 

l 
"';;;:" l J#:;H;

нагляДОВОl РаДИ l nu.nopru фiзичнОi b-;.";;rJ якоi icHl,c
корпораТИВНОГО l о"оби (дпя фl]ичних | , :, l'iпЬ..i"чiИпо- 

l ";;i;. ;fi'i#;.;;i |пов'язанi| 
пов'язанiсть

фонлу та членiв | релiгiйнi переконання l сть, 
I

його (ix) ciM'i | вiлмовляються вtд l l
| прийняття | |

|ресстраrriйного номера| 
|l облiковоi картки I ll lплатникаподаткiвrаl ll l повiдомили про це l ll l вiдповiдний oplaH I ll l державноТ податковоТ l l

l l слрrtбиiмають l l

l lвiдмiткуупаспорri)l l

6
,7 8

2 J 4 5

4о952152 Акчiонерне
товариство
<Закритий

lедиверсифiкований
венчурний

корпоративний
iнвестичiйний фонл

кСУВЕРЕН>

02002, м. Киiв.
вул. Свгена

Сверстюка, бул.

2-А, офiс 510

50
1 Голова

наглядовоi
Ради

Шевченко Iгор
Георгiйович

269580853 8 l

Товариство з

обмеженою
вiдповiдальнiстю

<Аграрiко>

02002, м. Киiв,
вул. евгена

Сверстюка, бул.

2-А, офiс 510

4_5

Шевченко Iгор
Георгiйович

директор

269580853 8 I з7118607

Товариство з

обмеженою
вiдповiдальнiстю
кБлаговiшенський

зернопродукт)

02002, м. Киiв,
вул. Свгена

Сверстюка, бул.
2-А, офiс 5l0

44.5

Шевченко Iго
Георгiйович

директор

269580853 8 l з5110171

Товариство з

обмеженою
вiдповiдальнiстю
KBoiHcbKe ХПП>

02002, м. Киiв,
вул. Свгена

Сверстюк4 бул.

2-А, офiс 510

45

Шевченко lгор
Георгiйович

директор

26958085 з 8 l з4459Ulz

3669з 169 Товариство з

обмеженою
вiдповiдальнiстю

кТесслагруп>

оюоz. n" КЙ". | 45
вул. Свгена l

Сверстюка, бул. 
I

2-А, офiс 5l0 l

Шевченко Iгор
Георгiйович

директор

269580853 8 l

Товариство з

обмеженою
вiдповiдальнiстю

кЕколiнiя>

02002, м. Киiв,
вул. Свгена

Сверстюка, бул.

2-А, офiс 510

45

Шевченко Iгор
Георгiйович

директор

2695 8085з 8 I 3201з204

Товариство з

обмеженою
вiдповiдальнiстю
кЗернокомплекс

<Сиваш>>

02002, м. Киiв,
вул, €вгена

Сверстюка, бул,

2-А, офiс 510

45

Шевченко Iгор
Георгiйович

директор

26958085з 8 I 339 18697

8



Товариство з

обмеженою
вiдповiдальнiстю

кЗернолiя>

02002, м. Киlв.
вул. Свгена

Сверстюка, бул.

2-А, офiс 510

45
Шевченко Iгор

Георгiйович
директор

2695 80853 8 l 00688798

Товариство з

обмеженою
вiдповiдальнiстю

крiвненський
елеватор))

02002. м. Киiв,
вул. Свгена

Сверстюка, бул,
2-А, офiс 5l0

45
Шевченко Iгор

Георгiйович
директор

269580853 8 I ззз26670

Товариство з

обмеженою
вiдповiдальнiстю

крiвненський Хпп>

02002, м. Киiв,
вул. Свгена

Сверстюка, бул.

2-А, офiс 510

45

Шевченко Iгор
Георгiйович

директор

2695 80853 8 I з4458925

Товариство з

обмеженою
вiдповiда,,Iьнiстю

кТокмак
зернопродукт)

02002, м. Киiв,
вул. евгена

Сверстюка, бул
2-А, офiс 5l0

45

JJевченко Iгор
Георгiйович

директор

2695 80853 8 l з4946678

Акцiонерне
товариство
<Закритий

неливерсифiкований
венчурний

корпоративний
iнвестичiйний фонл

кСУВЕРЕН>

02002. м. КиТв. 
I

вул. Свгена l

Сверстюка, бl,л. 
I

2-А. офiс 5l0 
I

50

Пластун Софiя
lBaHiBHa -

дружина

21 1861з121 l 4о952152

-TБto,rep". - l 02002, м, Киiв,

товариство l uyn Свгена

кЗакоитий | Сверстюка, бул,

ливерсиqiковании | 2,А, офiс 5l0
венчурнии .. I

корпоративнии |

вестичiйний фонл |

(СУВЕРЕН)) l

l

дкrriонерне l

,orup".r*o I OZOOZ, м, КиТв,

кЗакритий l uyn, Свгена

эливерсифiкований | Сверстюка_ бул,

венчурнии ._ | 2-А. офiс 5l0
корпоративнии |

нвестичiйний фонл |

кСУВЕРЕН> l

2. Члgн Цдрлядовоi IРади l

Березовська l

Олена Петрiвна 
|ll| Березовськии l

| Сергiи 
l

lВолодимирович _1

l"""",,-l

\

I i | +оэszlsz

29l l820l96
i l 4о952752

Ite

iH

l ll

@i".| 50

товаDиство l вул,L'вгена l

uЗакоитий | Сверстюка, бул, 
I

,.о"".р.Йqi*ований | 2-А, офiс 5 l0 
lвенчурнии l l

корпоративний | l

iнвестиltiйний фонл | |

ксувЕрЕн> l l

Акшiонерне l l 50

товариство | OZOOZ,-, Киjв, 
I

кЗакритий l ,yn t'вген_а 
l

недиверсифiкований l Сверстюка, Оуд, 
l

венчурний I 2-А,офiс 5l0 
l

корпоративний | l

iнвестиuiйний фонл | |

кСУВЕРЕН> l l

Тt--- Ч"." Т 2,7|861з,72l

| Нагляловоi ll Рад" l

|Ппu.rу" Софiя 
|

l lBaHiBHa l

Шевченко lгор | 26958085з8
Георгtйович - 

1

чоловlк l

Пластун C.I. 
I

l

l

40952-75z

40952152

8



AKuioHepHe
товариство
<Закритий

неливерсифiкований
венчурний

корпоративний
iнвестичiйний фонл

-.vР,F'РЕнD

02002, м. Киiв,
вул. евгена

Сверстюка, бул.

2-А, офiс 510

Пластун
оксана Якiвна
- мати Пластун

C.I.

l 606000920

l

4o95z752

Фооz, м. киiв,
вул. Свгена

Сверстюка, бул.

2-А, офiс 5l0

45

Пластун Софiя
IBaHiBHa

21 1861.з12| I з7118607 l оварисl,tsU J

обмеженою
вiдповiдальнiстю

кАграрiко>

02002, м. Киiв,
вул. Свгена

Сверстюка, бул.

2-А, офiс 5l0

45

Пластун Софiя
lBaHiBHa

z71861.3,721 l з511017 1 l Овариul bu J

обмеженою
вiдповiдальнiстю

к Благо Bi щенсь к и й

ЪzоOz, м. киiв,
вул. Свгена

Сверстюка, бул.
2-А, офiс 5l0

45
2,7l861з,721 l з4459012 I оварис,l,tsU J

обмеженою
вiдповiдальнiстю
<BoiHcbKe ХПП>

Пластун Софiя
IBaHiBHa

02002, м. Киiв,
вул. Свгена

Сверстюка, бул.
2-А, офiс 510

02002, м. Киiв,
вул. Свгена

Сверстюка, бул.

2-А, офiс 5l0

45

Пластун Софiя
lBaHiBHa

211861з,121 l з669з 169 l оварис,l,ЕU J

обмеженою
вiдповiдальнiстю

кТесслагруп>

45
2,71861з121' l 3201з204

'l'овариство з

обмеженою
вiдповiдальнiстю

<Еколiнiя>

Товариство з

обмеженою
вiдповiдаrrьнiстю
кЗернокомплекс

кСиваш>

Пластун Софiя
IBaHiBHa

-02002, 
м. Киiв,

вул. Свгена
Сверстюка, бул.

2-А, офiс 510

л<

Пластун Софiя
lBaHiBHa

2,71861з,72l. l з3918697

02002, м. Киiв,
вул. Свгена

Сверстюка, бул,

2-А, офiс 5l0

45
l 00688798 Товариство з

обмеженою
вiдповiдальнiстю

<Зернолiя>

Пластун Софiя
IBaHiBHa

21 |86131,2I

02002, м. Киiв,
вул. евгена

Сверстюкц бул
2-А, офiс 510

45
27 l 86l 3721 l ззз2667о l оварис,l,tsO 3

обмеженою
вiдповiдальнiстю

крiвненський
елеватор))

Пластун Софiя
lBaHiBHa

45
I 34458925 Товариство з

обмеженою
вiдповiдальнiстю

<Рiвненський ХПП>

02UUZ, м. киlв,
вул. евгена

Сверстюкц буд.

2-А, офiс 5l0

ТrOOП_к"ь
вул. Свгена

Сверстюка, бул.

2-А, офiс 5l0

Пластун Софiя
IBaHiBHa

2,7186l.31,zI

45
27l861з72l l з4946678 Товариство з

обмеженою
вiдповiдальнiстю

кТокмак
зернопродукт)

Пластун Софiя
lBaHiBHa

.1



АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАlНИ
орган аудиторського самоврядування

вул. ВеликаЖитомирська, 33, м, Ки]в, 01601

Мреса для листувапп,, ,yn, CTpiTeHcbKa, 10, оф 4З4, м

Тел,/Ьакс'(0 44\ 27 g-59 -78, 279-59-80
E-mail: info@apu.com, ua

http:// www. apu.com,ua
Код еДРПОУ 00049972

КиIв, 04053

25.()1.202l
rra Л! 277

лъ 01-()_1-416

Bi,lt 21.01.2021
T()l (АУДИТОРСЬКА ФIРМА
dIVIОНА-АУДИТ))

lly:t. l [ироl,tlва, буlr, 2l3], м, Киiв, 01030

IнФ о1,IчIАцIЙнА лоl}Iдкл

TоI}АI,иство з оБмЕжI]1I{ОIо вuцIоr}I/,(АJIъ}IIс,1]о

(АУ/\И't'ОРСЬкА ФII'МА dМОI-IА-АУ/,(ИГ> (коlц C/PIIOY 2з500277)

lзкJlIочеtIо /(о Рссс,гру ауди,горlв ,га суб'ск,гiв ауltкгорсl,коi l\iяJIыIос,гi (rloMep

pccc,lpal\ii 079 r, li".u p"".,.pu,rr i 24.1ci,zot 8 р,), який I]eJ{c Дули,i,орсIlк& lIaJIa],a

УкраТrrи вiдцrовiлlrо,,rЁ о"*Ьг Закоrrу УкраТпиt'_-Цt" аули,г фilrапсовоi зlзi,глlос"t,i

.r.a ауди..орську rri"r"rri.,r"п оiл z1.1z,zoiZ р, ЗtГ, ZZSB_vttt (зi змirrами),

I}i,ltомос,гi llpo t:сlвдриёlrзсl З OI;MBжI1IIOIO

1}IдIIовIдцдJп,Iшс,гI(i dудиБрськл,,рrо*л (IмоIIд_луl\и,t,>

tзttессrti /(о *й- роз2li:riв рссс.гру ayllи,I,opil} ,га суб,скгiв ау/tи,горськот

/(iя.lt1,1-1ос,гi:
<Суб' ск,r,и ayi циторськоi i (1яльшос,г1> ;

<<Суб'ск,r:и ауltи,горськоl /tiяllыlос,r{, якi моlо,гL llpal]O llр0]]оJ(и,l]и

обов' язковий ау/ tиr: q, iп urr.oBoT звi,гilо c,r,i> ;

<Суб'ск,ги ayi {и,гсrрськоI дiя:tt,ltос,гi, якi MaIo,t,L uраво llроl]о,llи,ги

обов'язковий аулЙ,г фil,rапсовоi зlзiгtiостi пi7-1тlрисмстlз, IIlo с,r,аIIоl}JIя,l,ь

сусrlirl1,Irий iIrгсрсс>,lЫlИл lIIl9[rwvl/,

;;;.' Йt"..npi,r 
,га суб'скгiв ау/Iи,горсьКОi' 

1111'tbЦoc-: _.:r, f,f,оlлоfI{I

n,,n",uu", ir;; Й i rii,, ггримус гься,] u.T11.:,n,"1;:,:i,i}i у мсрсжt

горсt,коТ I ItlJIt},ги укtrаitlира за

uуб.ltiчltиtчt,
llt,гсрltс,г Ita

шOсиJlаIIIIям
Bcб-c,r,opirll1i Ауltи,

YlttlBlttlBaжclla tlсоба AllY -
l l it,ra;tr,ll и к tli/t/til ly pcсc,t,pa ltii,l,a

,l l - ,l,гор/.

вI4моl-и.
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Тсрсllцсttко С. М,
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АудиторськА пАлАтА укрдТн и

орган аудиторського самоврядування

вул. Велика Житомирська, 33, м, Киjв, 0'l60'l

Мреса для листуваrrr, .yn. CTqil9H9911 10, оф, 434, м, КиТв, 04053

tел./факс (0 44) 27 9-59,78, 279-59-80
E-mail: iпfо(Фаоч,соm.ча
http:// www.аOч.соrп.ча
Код ОДРПОУ 00049972

25101:202_1

JYlr 27It

ль 01-03-4/8
Bilt 22.Ш.2а2|

Аудитору
Величко о.Г.

IНФОРМАЦIЙНА ДОВIДКА

cekpeTapiaT дулиторсъкоi палати украiни на ваш запит повiдомляс

насlупне"
Вiдомостi про аудитора Величко Олену ГеоргiТвну включ:нi до розлiлу

<Дудитори> Вее"тру 
" 
аулиторlв та суб'екiiв аудиторсъкот дiяльностi, шlо

ведеться вiдповино до вимог закону украiни $р" аудит фiнансовот звiтностi

та аудиторську дiяпьнiсть> вiд 2|.t2.2оl7зчо ZZSB-VIII (зi змiнами),

номер р"u.фuuiт у PeecTpi 100086, дата включення у ресстр 08,10,20l8.

Реестр с публiчним, оприЛюднюстЬся i пiдтримуетъся в актуаJIьному cTaHi

у мережi IHTepHeT на офiцiйному вебсайтi ДудиторськоТ палати Украiни за

довiдка видана дJuI подання за мiсцем вимоги,

уповноважена особа Апу -

Начальник вiлдiлу реестрацii r,а Терещенко С.М.

9

Вик. Погребна Л.Я. (044) 2"l9-59"l8

IIосиланням:



АУДИТОРОЬКА ПАЛАТА УКРАiН И

орган аудиторського самоврядування

вул. Велика Житомирська, 33, м, КиIв, 01601

Адреса для листувапrr, ,yn, с,q[9чL,: 10, оф, 434, м, Киiв, 04053

Тел./факс (044) 279-59-78, 279-59-80

E-mail: info@apu.com.ua
http:// www. apu.com. ua
Koir сДрпоУ 00049972

25:01_а?1
}Ф 278

N9
lliд 22.а1202|

01-03-4/7

Аудитору
Величко о-В.

IНФOРМАЦIЙНА ДОВIДКА

СекретарiатАУДиторськоiпаJIатиУкраiЪинаВашЗапиТПоВlДоМляс
наступне

вiдомостi про аудитора Величко Ольгу Володимирiвну включенl до

роздiлу <Дулитори) Ресстру аудиторiв та суб,"*.гiu аудиторськоi дiяпъностi, що

велетъся вiдповИно до вимо. Зu*оrу Украlни_ 1,Iро 
аудlт фiнансовоТ звiтностi

та аудиторську дi"п""i.rь> вiд 2|.|2.20t7}ф 225S-VШ (зi змiнами),

номер p...rpuuiT у PeecTpi 100092, дата вкJIючення у реестр 08,10,2018,

реестр е публiчним, оприлюдню€ться i пiдтримуеться в актуальному с,ганi

у мережi IHr:epHeT на офiчiйному вебсайтi Дудиторськоi палати УкраТlли за

Щовiдка видана для подання за мiсцем вимоги,

YtloBrroBa}Keнa особа АпУ -

Нача.rlьник вiддiлу ресстрацii,га
Терещенко С.М.

посиланням:

!

Вик- Погребна Л"Я. (044) 2'79,59-18
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