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Корисryвачам фiнансовоТ звiтностi
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
(€АкритиЙ нЕдивЕрсиФIковАниЙ ввнчурниЙ корпорАтивниЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД (ЮКОН)
Нацiональнiй KoMiciT з цiнних паперiв та фондового ринку

I. Звiт щодо аудиту фiнансовоi звiтностi

ffyMKa iз застереженням
Ми ..провели аудит фiнансовоi звiтностi АКЦIОНЕРНОГО ТОВДРИСТI]Д

кЗАКРИТИЙ нЕдивЕрсиФIковАний вЕнчурний корпордтивний
IнвЕстИI]IЙниЙ ФонД (ЮКон) (код С,ЩРПоу 41476864), активи якого перебувають в
управлiннi Товариства з обмеженою вiдповiда;lьнiстю ккомпАнIя з уllрдвлIння
АкТИВАМИ кПРо КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ), (налаrri - Фонд, або Товариство)
яка включас Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 3l. |2.2020 РокУ, Звiт про фiнансовi
результати (Звiт про сукупний дохiд), Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом),
Звiт про власний капiтал за piK що закiнчився зазначеною датою, та Примiток до фiнансовоi
звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.

на нашу Думку, за винятком можливого впливу питань, описаних в Роздiлi коснова
для думки iз застереженням) нашого Звiту, фiнансова звiтнiсть АкцIонЕрного
ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТиЙ НЕдивЕрсиФIковАний вЕнчурний корпордтивний
IнвЕстиЦlйниЙ ФонД (ЮКоН), активи якого перебувають в управлiннi Товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю (КоМПАнIя з упрдвлIння дктивдмИ (ПРо кдпIтдл
ЕссЕТ мЕнЕдЖМЕНТ), що додаеТься, вiдобража€ достовiрно, в ycix суттсвих аспектах
фiнансовИй стаН Товариства станом на 31 грудня 2020 року, його фiнансовi результати i
грошовi потоки за piK, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансовоi звiтностi (МСФЗ).

Основа для думки iз застереженням
Станом на З 1. |2.2020 року на балансi АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА кздкри1ий

НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ вЕнчурний корпорАтивний rнввстицIйний оонл
кюкон> облiковуються довгостроковi фiнансовi iнвестицiт, що облiковуються за методом
участi в капiталi, в cyMi бl8 607 тис. грн. Мiжнародний стандарт бухгалтерського облiку 28
кIнвестицii в асоцiйОванi та спiльнi пiдприемСтва) зазначас, що фiнансову звiтнiсть суб'скта
господарювання слiд складати iз застосуванням единих облiкових полiтик щодо подiбних
операцiй та подiй за схожих обставин. Якщо асоцiйоване або спiльне пiдприсмство
застосову€ облiковi полiтики, вiдмiннi вiд облiкових полiтиК, Що застосовуються суб'ектом
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господарювання щодо подiбних операцiй та подiй за схожих обставин. то у разi
використання суб'ектом господарюванця фiнансовоi звiтностi асоцiйованого пiдприсмства
при застосуваннi методу участi в капiталi необхiдно зробити вiдповiднi коригування для
узгодження облiкових полiтик асоцiйованого або спiльно пiдприемства з облiковими
полiтиками суб' екта господарювання.

TaKi коригування для узгодження облiкових полiтик асоцiйованого або спiльно
пiдприемства з облiковими полiтиками суб'скта господарювання не провадилися, як i не
було налано пiдтверджень того, що BciMa суб'ектами господарювання застосовуються сдинi
облiковi полiтики.

Саме це i с пiдставою для висловлення думки iз застереженням.
Стосовно облiку iнших довгострокових фiнансових iнвестицiй слiд зазначити про

наступне:
Згiдно .Щоговору купiвлi частки в статутному капiта,ri ьiд22 серпня 2018 року, Фонд

придбав частку в статутному капiта,ri Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю <CepeHiTi
Пропертiз> (код за СЩРПОУ 4l3 |4|25) в розмiрi |0Yо на суму 150 тис. грн..

Ринковi котирування по зазначеним фiнансовим iнвестицiям не доступнi.
Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю <CepeHiTi Пропертiзu (код за СДРПОУ
41З|4125), частка якого знаходиться в активах Фонду, на кiнець 2019-2020 poKiB була надана
рiчна фiнансова звiтнiсть.

Проаналiзувавши яку, було зроблено висновок, що Товариство € прибутковим, тому
ба.пансова BapTicTb частки залишаеться пе змiнною, таким чином облiковуеться на ба_пансi
Фонду за справедливою вартiстю за думкою Управлiнського персоналу Фонду.

Ринковi котирування по зазначеним фiнансовим iнвестицiям станом на З|,|2.2020
року не доступнi, що с ключовим джерелом невизначеностi оцiнок зазначених фiнансових
iнвестицiй.

На думку аудитора вплив змiни в оцiнках може бути значним, проте не
всеохоплюючим для фiнансовоi звiтностi АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ
нЕдивЕрсиФIковАниЙ вЕнчурниЙ корпорАтивниЙ tнввстицIЙниЙ оонд
(ЮКоН).

Слiд зазначити, що дебiторська заборгованiсть АКI_{IОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
кзАкритиЙ нЕдивЕрсиФIков лний вЕнчурний корпорАтивний
IНВЕСТИЦtЙНИЙ ФОНД кЮКОН> станом на 31,|2.202О року в розмiрi 46 ||3 тис. грн..
становить 99,9]ОА вiл оборотних активiв Фонду.

Станом на 31 грудня 2020 року загаJIьна сума резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки
склаJIа 5 тис. грн.

Товариство оцiнюе, що iMoBipHicTb дефолту лебiторськiй заборгованостi протягом
найближчих l2 мiсяцiв, не значна. Керiвництво Фонду за поясненням Управлiнського
персонаJIу проводить ана,riз 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 для фiнансовоi звiтностi Товариства.

Ми провели ауди,t вiдповiдно до вiдповiдно до Закону Украiни кПро аудит фiнансовоi
звiтностi та аудиторську дiяльнiсть> та вiдповiдно до <Мiжнародних стандартiв контролю
якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг), видання 2016 -
20l,.7 poKiB, (МСА), прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням
Аудиторськоi палати Украiни Ns 3б1 вiд 08.06.2018 року, лля застосування до завдань,
виконання яких буле здiйснюватися пiсля 01 липня 20l8 року та у вiдповiдностi до рiшень
Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв та фондового ринку, в тому числi <Вимог до
аудиторського висновку, що подасться до Нацiона.гlьноi KoMiciT з цiнних паперiв та



фондового ринку при розкриттi iнформацiТ про результати дiяльностi iнститутiв спiльного
iнвестування (пайових та корпоративних iнвестицiйних фондiв) та компанii з управлiння
активами), що затвердженi Рiшенням Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв та фонлового
ринку Украiни N9 991 вiд l1.0б.2013 року.

Нашу вiдповiдаrrьнiсть згiдно з цими стандартами викладено в розлiлi
кВiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi) нашого звiту.

Ми с неза-пежними по вiдношенню до АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИИ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД
кЮКОН>, активи якого перебувають в управлiннi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
кКОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ кПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ),
згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для
бухга-гrтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в YKpaTHi до нашого
аудиту фiнансовоi звiтностi, а також викона,ти iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих
вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаемо, що отриманi нами аудиторськi докази с достатнiми i прийнятними для
використання ix як основи для нашоi думки iз застереженням.

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

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

Вплив економiчноТ кризи та полiтичноi нестабiльностi, якi тривають в YKpaiHi, а
також Тхнс остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вiрогiднiстю i
вони можуть негативно вплинути на eKoHoMiKy Украiни та операцiйну лiяльнiсть Товариства.

CBiToBa пандемiя короновiрусноi хвороби (COVID-19) та запровадження Кабiнетом
MiHicTpiB УкраТни карантинних та обмежува_пьних заходiв, спрямованих на протидiю ii
подальшого поширення в YKpaTHi, зумовили виникнення додаткових ризикiв дiяльностi
суб' eKTiB господарювання.

Керiвництво Товариства не iдентифiкувало суттсвоТ невизначеностi, яка могла б
поставити пiд значний cyMHiB здатнiсть Товариства безперервно rrродовжувати дiяльнiсть,
тому використовувfu,Iо приlтущення про безперервнiсть функцiонування Товариства, як
основи для облiку пiд час пiдготовки фiнансових звiтiв, не враховуючи зростаIочу
невизначенiсть пов'язану iз змiною економiчноi ситуачii та песимiстичними прогнозами
розвитку cBiToBoT та нацiональноi економiки.

Суттевих суджень управлiнського персоналу щодо облiкових оцiнок впливу пандемii
COVID-l9 та запровадження карантинних та обмежувальних 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 майбутнс дiяльностi Товариства на
даний момент з достатньою достовiрнiстю неможливо. Тому фiнансова звiтнiсть не
мiстить коригувань, 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 цiлому та
враховувilлись при формуваннi думки щодо Hei, при цьому ми не висловлюсмо окремоi думки
щодо цих питань. Ми визначили, що ключовi питання аудиту, про якi необхiдно повiдомити в
нашому Звiтi, вiдсутнi.

Iнша iнформацiя
Управлiнський персон€lл несе вiдповiда;rьнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя е

iнформацiсю, яка мiститься у Звiтностi до НацiональноТ KoMicii з цiнних паперiв та фондового
ринку за 2020 piK, у Поясненнях управлiнського персоналу, у Положеннях Товариства.
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Наша думка щодо фiнансовоТ звiтностi не поширюсться на iншу iнформацiю та ми не

робимо висновок з будь-яким piBHeM BIIeBHeHocTi щодо цiеi iншоi iнформацii.
У зв'язку з нашим аудитом фiнансовоТ звiтностi нашою вiдповiда_llьнiстю €

ознайомитися з iншою iнформацiею та при цьому розглянути, чи icHye суттсва
невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiсю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями,
отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформачiя виглядае такою, що мiстить суттеве
викривлення.

Якщо на ocHoBi проведеноi нами роботи ми доходимо висновку, що icHye суттсве
викривлення цiсi iншоi iнформацii, 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 бухга_lrтерського 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 вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне
подання фiнансовоi звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього
контролю, яку уrrравлiнський персонал визначас потрiбною для того, щоб забезпечити
складання фiнансовоi звiтностi, що не мiстить суттсвих викривлень внаслiдок шахрайства або
помилки.

При складаннi 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,rтерського
облiку, KpiM випадкiв, якцо управлiнський персонал або планус лiквiлувати Товариство чи
припинити дiяльнiсть, або не мае iнших реальних альтернатив цьому.

Ti, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за
процесом фiнансового звiтування Товариства

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi
Нашими цiлями е отримання обгрунтованоi впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у

цiлому не мiстить суттсвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск Звiту
аудитора, який мiстить нашу думку, Обгрунтована впевненiсть е високим piBHeM впевненостi,
проте не гаранту€, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттеве
викривлення, якщо таке icHye.

Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються
суттсвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкусться, вони можуть впливати
на економiчнi рiшення користувачiв, tцо приймаються на ocHoBi uicT фiнансовоi звiтностi.

Виконуючи ауди,t вiдповiдно до вимог МСА, ми використовусмо професiйне судження
та дотримусмось професiйного скептицизму протягом усього завдання з аудиту.

KpiM того, ми:
. iдентифiкусмо та оцiнюемо ризики сутт€вого викривлення фiнансовоi звiтностi

внаслiдок шахраЙства чи помилки, розробляемо й виконусмо аудиторськi процедури у
вiдповiдь на цi ризики, а також отримуемо аудиторськi докази, що е достатнiми та
приЙнятними для використання ix як основи для нашоТ думки. Ризик невиявлення
суттевого викривлення внаслiдок шахрайства с вищим, нiж для викривлення
внаслillок помилки, оскiльки шахраЙство може включати змову, пiдробку, навмисtлi
пропуски, неправильнi тверлження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;

. отримусмо розумiння системи внутрiшнього контролю, що стосусться аудиту, для
розробки аудиторських процелур, якi б вiдповiда,ти обставинам, а не для висловлення
думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю.

о оцiню€мо приЙнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обrрунтованiсть облiкових
оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацii, зроблених управлiнським персон€Iлом;

. доходимо висновку шодо прийнятностi використання управлiнським персоналом
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та
на ocHoBi отриманих аудиторських доказiв робимо висновок, чи icHyc суттева
невизначенiсть щодо подiЙ або умов, що може поставити пiд значниЙ cyMHiB здатнiсть
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Товариства продовжити свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi. Якщо ми доходимо
висновку щодо iснування такоi суттсвоi невизначеностi, ми повиннi привернути увагу
в нашому Звiтi аулитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацii у фiнансовiй звiтностi
або, якщо TaKi розкриття iнформацii е неналежними, модифiкувати свою л}мку. Нашi
висновки грунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого Звiту
аудитора, BTiM майбутнi подii або умови можуть примусити Товариство припинити
свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi;

о оцiнюсмо загальне подання, структуру та змiст фiнансовоi звiтностi включно з

розкриттям iнформацii, а також те, чи розкривае фiнансова звiтнiсть операцiТ та подii,
покладенi в основу ix складання, так, щоб було забезпечено iхне 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 надасмо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що
ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляемо iM про Bci
стосунки й iншi питання, якi могли б обrрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу
незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

II. Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних aKTiB

OcHoBHi вiдомостi про АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ
ФОНД (ЮКОН) наведено в Таблицi 1.

Таблиця 1

J{b

п/п
Показник Значення

1 Повне найменування Товариства

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (ЗАКРИТИИ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД
кЮКоН>

2
Органiзачiйно-правова форма
Товариства Акцiонерне товариство

J Код за €ДРПОУ 41476864

4

Виписка з €диного державного
ресстру юридичних осiб та фiзичних
осiб-пiдприемцiв та дата проведення
державноi ресстрацiТ

Номер запису в единому державному ресс,грi
юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприемцiв 1 074l02
0000 068257;
Дата проведення державноi ресстрацiТ 25.0] .2017 року

5 Мiсцезнаходження Украiна,0113З, м. Киiв, провулок Лабораторний, бул.1
секцii З та 4

6 Види дiяльностi за КВЕ!-2010 64.30 Трасти, фонди та подiбнi фiнансовi суб'скти

7

Свiдоцтво про внесення iнституту
спiльного iнвестування до €диного
державного реестру iнститутiв
спiльного iнвестування, видано
Нацiональною комiсiею з цiнних
паперiв та фондового ринку

Свiдоцтво J\Ъ 00532,
Реестрацiйний код за CЩPICI 133005З2,
дата внесення iнстиryту спiльного iнвестування до
СДРIСI 15.08.20l7 року

8 Тип, вид Фоrrду Закритий, недиверсифiкований

9 Строк дiяльностi Фонду 30 poKiB з моменту внесення Фонду до Сдиного
державного ресстру iнститутiв спiльного iнвестування

10 Керiвник Омельяненко Оксана Олександрiвна
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На Засiданнi Наглядовоi ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА кЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД
кЮКОН> (Протокол Ns2710412020-1 вiд27 квiтня 2020 року) було прийнято рiшення про
змiну мiсцезнаходження Фонду з: YKpaiHa,03l50, м. Киiв, вулиця,Щiлова, булинок 2 Б на
нове мiсцезнаходження: YKpaiHa,01133, м. Киiв, провулок Лабораторний, буд.1, секцiТ 3 та
4.

Аулитори з€вначають, що назва Товариства, його органiзачiйно-правова форма
господарювання та види дiяльностi вiдповiдають Статуту Товариства.

Управлiння активами АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИИ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД
(ЮКОН) здiйснюе Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю (КОМПАНIЯ З
УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ кПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ) (код за €ДРПОУ
З764|656) згiдно Щоговору N9 23105-2018 вiд 23 травня 2018 року, лiцензiя NЬ 740, видана
НКЦПФР - 12 липня 20lб року, строк дiТ лiцензii з l9 серпня 2016 року необмежений, на
провадження професiйноТ дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з управлiння активами
iнститучiйних iHBecTopiB (дiяльностi з управлiння активами).

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

Таблиця 2

лъ
л/п Показник Значення

1 Повне найменування
Товариство з обмеженою вiдповiда_llьнiстю

(КоМПАнlЯ З УПРАВЛIННЯ АкТИВАМИ кПРо
КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ)

2 Код за €ДРПОУ з]641,656

J

Виписка з Сдиного державного
реестру юридичних осiб та
фiзичних осiб-пiдприсмцiв; дата
та номер запису в €ЩР
юридичних осiб та фiзичних
осiб-пiдприсмцiв

,Щата та номер запису в Сдиному державному peccTpi
юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприсмцiв:
19,05.2011 poKyN9 1 0б8 102 0000 02]916

4 Мiсцезнаходження Украiна, 011З3, м. КиiЪ, провулок Лабораторний,
буд.1, секцiТ З та 4

5
OcHoBHi види дiяльностi за
квЕд-2010

64.30 Трасти, фонди та подiбнi фiнансовi суб'скти;
66. 1 l Управлiння фiнансовими ринками;
66.19 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових
послуг, KpiM страхування та пенсiйного
забезпечення;
66.30 Управлiння фондами

6 ЛiцензiТ

Лiцензiя cepii АЕ Ne 185446, видана Нацiона,rьною
комiсiею з цiнних паперiв та фондового ринку на
провадження професiйноi дiяльностi на фондовому
ринку дiяльностi з управлiння активами
iнститучiйних iHBecTopiB (лiяльностi з управлiння
активами). Строк дii лiцензii: 18.08.20i 1 р.
l8.08.2016 р.;
!ата видачi лiцензii: 20.02,2013 року;
Лiцензiя JФ 740, видана Нацiональною комiсiсю з

цiнних паперiв та фондового ринку - 12.07.2016

року, строк дii лiцензii з 19.08.2016 року
необмежений, на провадження професiйноТ
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дiяльностi на фондовому ринку дiяльностi з

управлiння активами iнституцiйних iHBecTopiB
(дiяльностi з управлiння активами);

7 Керiвник Медвiдь Олена Миколаiвна

Зареестрований (пайовий) капiтал
Для облiку статутного капiтатlу Товариство використовус рахунок бухгалтерського

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

становить 135 000 000,00 (сто тридцять п'ять мiльйонiв) гривень, подiлений на l 350 000
штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 100,00 гривня за 1 акцiю.

Вiдповiдно до Статуту Товариства для забезпечення дiяльностi Товариства створений
початковий статутний капiтал у розмiрi 4 000 000,00 (чотири мiльйони) гривень, подiлений
на 40 000 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 100,00 гривня за 1 акцiю,

Форма iснування акцiй: бездокументарна.
данi щодо Засновника Товариства наведенi в Таблицi 3.

Свiдоцтво про ресстраuiю випуску акцiй видано АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
КЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД (ЮКОН) Нацiональною комiсiею з цiнних паперiв та фондового
ринку, що засвiдчу€ випуск акцiй на загальну суму 135 000 000 гривень 00 копiйок,
номiнальною вартiстю 100,00 грн.; простих iменних 1 350 000,00 штук; форма iснування
акцiй - бездокументарна.

Реестрацiйний Jtlb 00 l З 5 5 ; дата ресстрацii 22,1 | .201,7 року.
На протязi звiтного 2017 року Товариство здiйснювtlло розмiщення акцiй в кiлькостi

43 088 штук на суму 4 300 тис. грн..
[ocToBipHicTb та вiдповiднiсть вимогам чинного законодавства формування та сIIлати

Статутного капiталу в 2017 роцi пiдтверджено висновком попереднього незалежного
аудитора, а саме: ТОВ АФ кКВОЛIТI АУДИТ) (код за СДРПОУ 33304128) (Свiдоцтво про
внесення до реестру суб'сктiв аудиторськоi дiяльностi ]ф 3509 вiд 17.12.2004 року,
продовжено рiшенням АПУ Ns 30212 до 30.10.2019 року).

Протягом 2020 року розмiщення та викупу iнвестицiйних сертифiкатiв не вiдбува,,Iося.
Таким чином, неоплачений капiтал Товариства станом на 3l грудня 2020 року

становить 1З0 69l тис. грн., вилучений капiтал вiлсутнiй.
Таким чином, вiдповiдно до Ресстру власникiв iменних цiнних паперiв, складеного

Щепозитарiем ПАТ (НДУ) станом на 31.|2.2020 року, заJIишки на рахунках в,Щепози,гарii
складають:

о Щiннi папери, викупленi eMiTeHToM 0 штук;
о IfiHHi папери, оформленi ГС до розподiлу за власниками 1 з06 9|2 штук.

На думку аудиторiв, формування статутного капiталу Товариства в ycix суттсвих
аспектах вiдповiдае вимогам чинного законодавства.

Аулитори зазначають про вiдповiднiсть розмiру статутного капiта,rу Товариства
установчим документам.

Щоло можливостi (спроможностi) Товариства безперервно здiйснюватп свою дiяльнiсть
протягом найближчих 12 мiсяцiв

Припущення про безперервнiсть дiяльностi розгляда€ться аудитором у вiдповiдностi
до МСА 570 кБезперервнiсть дiяльностi> (переглянутий) як таке, що Товариство

l

Таблиця 3

лъ
п/п

Повне найменування юридичноi
особи

Iдентифiкацiйн
ий код за
€дрпоу

Мiсцезнаходження
юридичноТ особи

1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (БРОКЕР

ФIНАнС)
3958з057

01001, м. Киiв, вулиця
Велика Житомирська,

будинок 20



продовжуваl,име свою дiяльнiсть у близькому майбутньому, не маючи Hi HaMipy, Hi потреби
лiквiдуватиоя або припиняти i]. Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з
припущення безперервностi дiяльностi. Управлiнський персонал Товариства планус
вживаIIня 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.

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

Не вносячи додаткових застережень до цього висновку, звертаемо увагу на те, що в
YKpaiHi icHye невпевненiсть щодо можливого майбутнього напрямку внутрiшньоi
економiчноТ полiтики, нормативно-правовоi бази та розвитку полiтичноi ситуацii. Ми не
масмо змоги передбачити можливi майбутнi змiни у цих умовах та ix вплив на фiнансовий
стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи Товариства.

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

Концептуальною основою фiнансовоi звiтностi Товариства за piK, tцо закiнчився 3l
грудня 2020 року, е Мiжнароднi стандарти фiнансовоi звiтностi (МСФЗ), включаючи
Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ),
виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (рмсБо).

Принципи побудови, методи i проuелури застосування облiковоi полiтики Товариства,
здiйснюються згiдно Наказу кПро органiзаIliю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику
товариства).

Облiкова полiтика Товариства в перiодi, який перевiрявся, визначас ocHoBHi засади
ведення бухга_гrтерського облiку та складання фiнансовоТ звiтностi з дотриманням основних
принципiв та забезпеченням методiв оцiнки та реестрацiТ господарських операцiй, якi
передбаченi Законом Украiни кПро бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaiHi>
J\Ъ 99б-ХIV вiд 16.07.1999 року зi змiнами тадоповненнями та Мiжнародними стандартами
фiнансовоТ звiтностi, (надалi МСФЗ).

Облiкова полiтика Товариства розкрива€ 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 деталiзацiТ окремих статей фiнансовоi звiтностi Товариства.

Розкриття iнформацiТу фiнансовiй звiтностi.

Роз кр ummя iнфорлtа цii с mосо в но акmuвiв
Нематерiальнi активи, iнвестицiйна HepyxoMicTb, ocHoBHi засоби, довгостроковi

бiологiчнi активи, довгострокова дебiторська заборгованiсть та iншi необоротнi активи
У результатi проведеноi перевiрки аудиторами встановлено, що станом на 31 .12.2020

року на ба-пансi Товариства не облiковуються ocHoBHi засоби, довгостроковi бiологiчнi
акТиВи, довгострокова дебiторська заборгованiсть та iншi необоротнi активи, що вiдповiдае
даним облiкових регiстрiв.

Станом на З1.|2.2020 року на бшансi Товариства iнвестицiйна HepyxoMicTb за
справедливою вартiстю 1 1 б17 тис. грн,.

Протягом 2019 року Товариством було придбано дев'ять земельних дiлянок у Кисво-
Святошинському районi, с. Бобриця, категорiя - землi житловоi та громадськоi забудови,
цiльове призначення - для булiвничтва i обслуговування житлового булинку, господарських
булiвель i споруд (присадибна дiлянка) що було вiдображено на балансi Компанiю за
справедливою вартiстю з урахуванням витрат на придбання.

В звiтному 2020 роцi Фонд не придбавав iнвестицiйну HepyxoMicTb, в тому числti
Земельних дiлянок. Однак, планувався продаж на початку 2021 року Земельноi дi.llянки
З222480601:10:12l:0114, тому на кiнець звiтного 2020 року iT переведено до складу



необоротних активiв, що утримуються для продажу. Так як земля ще не реалiзована та
продовжуе значитися в облiку, то в подмьшому на кожну дату балансу вона вiдображаеться
вiдповiдно до п. 9 розлiлу II П(С)БО 27 за найменшою iз двох до категорii необоротних
активiв, утримуваних для продажу - балансовою вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiТ
(справедливою вартiстю за вирахуванням очiкуваних витрат на реатriзаuiю). Тому ця
земельна дiлянка вiдображена на кiнець звiтного року в cyMi 169 тис. грн.в складi
необоротних активiв, що утримуються для продажу.

!ля iнвестицiйноi HepyxoмocTi, яка знаходитися на Балансi Фонду станом на 31
грудня 2020 року, було обрано модель оцiнки trо справедливiй BapTocTi. Тому для оцiнки
справедливоТ BapTocTi частки було заJIучено оцiнювача ТОВ кIмона-Есперт) (код за
СДРПоУ 3668З449) та згiдно до ДодатковоТ уголи Ns1 вiд 08 лютого 2021 року до {оговору
Ns2Зl05l20l8 вiд 2З травня 2018 року було проведено незаJIежну оцiнку земельних дiлянок.
Сума дооцiнки склала 9 l lб тис. грн.

Iнформацiя щодо iнвестицiйноi HepyxoMocTi розкрита Товариством в Примiтках до
фiнансовоi звiтностi.

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

аналiтичного та синтетичного облiку встановленоо що станом на 31 .|2.2020 року на балансi
Товариства облiковуються довгостроковi фiнансовi iнвестицii, якi облiковуються за методом
участi в капiталi iнших пiдприемств, в cyMi бl8 607 тис. грн. (корпоративнi права в cTaTyTtti
капiта,rи iнших товариств) та iншi фiнансовi iнвестицii в cyMi 150 тис.. грн,

Фiнансовi iнвестицii', якi облiковуються за методом участi в капiталi iншlих
пiдприсмств

Згiдно п. 11 МСБО 28, якщо участь у статутному капiталi становить бiльше 20Yо ,ra

дана iнвестицiя € довгостроковою, вона оцiнюеться за методом участi в капiталi, який
передбачае метод облiку iнвестицiй, згiдно з яким балансова BapTicTb iнвестицiй вiдповiдно
збiльшусться або зменшу€ться на суму збiльшення або зменшення частки iHBecTopa у
власному капiталi об'екта iнвестування.

Станом на 31 .|2.2020 року на балансi Фонду облiковуються довгостроковi фiнансовi
iнвестицii, що облiковуються за методом участi в капiталi, в cyMi 618 607,гис. грн.
Мiжнаролний стандарт бухгалтерського облiку 28 <Iнвестицii в асоцiйованi та спiльнi
пiдприсмства) зазначас, Lцо фiнансову звiтнiсть суб'екта господарювання слiд складати iз
застосуванням единих облiкових полiтик щодо подiбних операчiй та подiй за схожих
обставин. Якцо асоцiйоване або спiльне пiдприсмство застосовуе облiковi полiтики, вiдмiннi
вiд облiкових полiтик, Iцо застосовуються суб'ектом господарювання щодо подiбних
операцiй та подiЙ за схожих обставин, то у разi використання суб'ектом господарювання
фiнансовоТ звiтностi асоцiйованого пiдприсмства при застосуваннi методу участi в капiталi
необхiдно зробити вiдповiднi коригування для узгодження облiкових полiтик асоцiйованого
або спiльно пiдприсмства з облiковими полiтиками суб'екта господарюванЕя.

TaKi коригування для узгодження облiкових полiтик асоцiйованого або спiльно
пiдприемства з облiковими полiтиками суб'екта господарювання не провадилиQя, як i не

Таблиця 4

Найменування Товариства

Частка в
Статутном
у капiталi,

о,/
/ll

Станом на
31.12.2020 р.,

тис. грн.

Частка в
Статутном
у капiталi,

о^

Станом на
31.12.2019 р.,

тис. грн.

СТоВ (АГРоКРЯЖ)
(код за СДРПОУ З6187994) 49 28l l69 49 259 206

ТоВ кАГРо-С>
(код за СДРПОУ З152224З) 49 зз7 4з8 49 144 128

Всього б18 б07 403 334



було надано пiдтверджень того, що BciMa суб'ектами господарювання застосовуються сдинi
облiковi полiтики.

Саме це i е пiдставою для висловлення думки iз застереженням.
Стосовно облiку iнших довгострокових фiнансових iнвестицiй слiд зазначити про

наступне:
Згiдно ,Щоговору купiвлi частки в статутному капiталi вiд22 серпня 2018 року, Фонд

придбав частку в статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю <CepeHiTi
Пропертiз>, (код за С.ЩРПОУ 41314|25) в розмiрi l}Yона суму 150 тис. грн.,

Ринковi котирування по зrвначеним фiнансовим iнвестицiям не доступнi.
Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю KCepeHiTi Пропертiз> (код за еДРПОУ
41З14|25), частка якого знаходиться в активах Фонду, на кiнець 2019-2020 poKiB була надана

рiчна фiнансова звiтнiсть.
Проаналiзувавши яку, було зроблено висновок, що Товариство с прибутковим, тому

балансова BapTicTb частки залишасться не змiнною, таким чином облiковуеться на балансi
Фонду за справедливою вартiстю за думкою Управлiнського персоналу Фонду.

Ринковi котирування по зазначеним фiнансовим iнвестицiям станом на З1.\2.2020

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
для фiнансовоi звiтностi Фонду,

За наслiдками проведеного аудиту на пiдставi даних первинних документiв, регiстрiв
анаrriтичного та синтетичного облiку встановлено, що станом на З 1 .|2.2020 року на балансi
Товариства не облiковуються поточнi фiнансовi iнвестицii.

Iнформацiя щодо фiнансових iнвестицiй розкрита Товариством в Примiтках до рiчноi
фiнансовоi звiтностi,

.Щебiторське зеборгованiсть
,Щовгострокова лебiторська заборгованiсть Товариства станом на з1.|2.2020 року

вiдсутня.
Поточна дебiторська заборгованiсть Товариства за товари, роботи, rтослуги станом на

31.12.2020 року вiдсутня, що вiдповiдае первинним документам та даним peecTpiB
аналiтичного та синтетичного облiку.

Щебiторська заборгованiсть Товариства за виданими авансами складае станом на
З|.|2.2020 року 1 тис. грн.

Щебiторська заборгованiсть Товариства за розрахунками з нарахованих доходiв складае
станом на 31.|2.2020 року 3 154 тис. грн.

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть Товариотва станом на З1J22020 року
становить 42 958 тис. грн., що вiдповiдас первинним документам та даним peccTpiB
аналiтичного та синтетичного облiку.

Слiд зазначити, що дебiторська заборгованiсть Товариства станом на 31.12.2020 року
в розмiрi 46 11З тис. грн.. становить 99,97Уо вiд оборотних активiв Фонду.

Станом на 31 грудня 2020 року загальна сума резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки
склаJIа 5 тис. грн.

Товариство оцiнюс, що iMoBipHicTb дефолту лебiторськiй заборгованостi протягом
найближчих 12 мiсяцiв, не значна. Керiвництво Фонду за поясненням Управлiнського
персоналу проводить аналiз 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 пiдхолi до оцiнки рiвня
кредитного ризику при формуваннi резервiв пiд очiкуванi кредитнi збитки може бути
значним, проте не всеохоплюючим для фiнансовоi звiтностi Товариства.

Iнформацiя щодо дебiторськоi заборгованостi розкрита Товариством в Примiтках до
рiчноi фiнансовоi звiтностi.
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Грошовi кошти
Залишtок грошових коштiв Товариства станом на 31 .\2.2020 року на рахунках

Товариства склав |2 тис. грн., що вiдповiдае банкiвським випискам та даним, вiдображеним
в фiнансовiй звiтностi Товариства. Кошти облiковуються на поточних рахунках, вiдкритих
04 червня 2018 року в ПАТ <Банк ВОСТОК)) (МФО З07|2З)та26 жовтня 2018 року в А]'
кБанк АЛЬЯНС)) (МФО 300l19).

Рейтингове агентство кКредит Рейтинг> оголосило про пiдвищення довгострокового
кредитного рейтингу ПАТ кБанк ВОСТОК)) до рiвня uaAA+. Прогноз рейтингу
стабiльний.

Нацiона;lьне рейтингове агентство <Рюрiк> пiдтвердило АТ (БАНК АЛЬЯНС)
довгостроковиЙ кредитний реЙтинг позичальника на piBHi uaAAA iнвестицiйноi категорiТ з
прогнозом <стабiльний>, а також визначило рейтинг депозитiв банку на piBHi r5_.

Щанi рейтингiв були оголошенi на засiданнi Рейтингового KoMiTeTy агентства 9 сiчня
2020-го року.

Позичальник з рейтингом uаААА характеризусться найвищою кредитоспроможнiстю
у порiвняннi з iншими украiнськими позичальниками.

Прогноз <стабiльний> вказус на вiдсутнiсть передумов для змiни рiвня рейтингу в
найближчiй перспективi.

PiBeHb рейтингу надiйностi депозитних вкладiв r5- с показником найвищоi надiйностi.
I_{e означа€, що кБдНК дЛЬЯнС)>, у порiвняннi з iншими банками УкраiЪи * надiйний,
мiнiмально чутливий до впливу несприятливих комерцiйних, фiнансових та економiчних
факторiв. Вiрогiднiсть повернення вкладiв - дуже висока.

Iнформацiя щодо грошових коштiв розкрита Товариством в Примiтках ло рiчноТ
фiнансовоi звiтностi.

Роз кр аmmя iнформа цit u4о d о з о б о в'яз ан ь
Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань Товариства

Аулиторами дослiджено, що визнання, облiк та оцiнка зобовОязань Товариства в цiлому
вiдповiдають вимогам Мiжнародного стандарту бу<галтерського облiку 37 <Забезпечення,
yMoBHi зобов'язання та yMoBHi активи>, який виданий Радою з Мiжнародних стандартiв
бУхгалтерського облiку (РМСБО) та застосовуеться з 01 липня |999 року (зi змiнами та
доповненнями).

.Щовгостроковi кредити банкiв на балансi Товариства станом на 3l .|2.2020 року не
облiковуються.

Iншi довгостроковi зобов'язання станом на З 1 . |2,2020 року вiдсутнi.
Станом на 31.12.2020 року на бухгалтерських рахунках Товариства облiкову€ться

креДиТорська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в cyMi 30 тис. грн.., поточна
заборгованiсть за розрахунками з бюджетом складають l тис. грн.

Поточнi зобов'язання за розрахунками станом наЗ1r.12.2020 року вiдсутнi, що вiдповiдас
ДаНиМ ПерВинних документiв та даним peecTpiB аналiтичного та синтетичного облiку.

Станом на 3l .12.2020 року на бухгалтерських рахунках Товариства не облiковуються
iНшi поточнi зобов'язання, що вiдповiдае даним первинних документiв та даним peecTpiB
аналiтичного та синтетичного облiку.

Розкр ummя iнформа цit tцоd о ф iHaHco в ах резуль mаmiв
Щоходи

вiдображення доходiв в бухгалтерському облiку Товариства здiйснюеться на пiдставi
насТУПних первинних документiв: aKTiB виконаних робiт (послуг), виписок банку,
РОЗрахУнкових вiдомостеЙ та iншrих первинних локументiв, передбачених статтею 9 Закону
Nъ 996.

За резУльтатами аудиторськоi перевiрки встановлено, що данi вiдображенi в журналах *

ОРДеРаХ Та оборотно сilльдових вiдомостях, наданих аудиторам стосовно доходiв
Товариства за 2020 piK вiдповiдають первинним документам.
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На думку аулиторiв бухгалтерський облiк доходiв Товариства в ycix суттевих аспектах
ведеться у вiдповiдностi до норм Мiжнаролного стандарту фiнансовоi звiтностi 15 <Дохiд вiд
договорiв з клiентами>,

згiдно даних бухга_птерського облiку та звiтностi за 2020 pik величина iнших
операцiйних доходiв склirла 11 184 тис. грн., величинадоходiв вiд yracTi в капiталi склада€
2ЗЗ 256 тис. грн., iнших фiнансових доходiв Товаристваза2020 piK склала 15 61З тис. грн.,
величина iнших доходiв склала 9 l16 тис. грн..

Iнформацiя щодо доходiв розкрита Товариством в Примiтках ло 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
журналах-ордерах та оборотно-сЕ}льдових вiдомостях, наданих аудиторам, в основному
вiдповiдають первинним документам та даним фiнансовоi звiтностi Товариства за 2020 piK.

Адмiнiстративнi витрати Товаристваза2020 piK склали 415 тис. грн., iншi операцiйнi
витрати склали 1 1 l78 тис, грн,, фiнансовi витрати склали 1 1 013 тис. грн.

Iнформацiя щодо витрат розкрита в Примiтках до фiнансовоТ звiтностi.
Елементи операцiйних витрат за 2020 piK

Таблиця 5

Витрати дiяльностi Фонду Сума (тис. грн.)

Матерiальнi витрати
Витрати на оплату праrri
Вiдрахування на соцiа-пьнi заходи
Амортизаuiя
Iншi операцiйнi витрати ll 59з
Разом 11 593

Таким чином, з урахуванням доходiв отриманих та витрат, понесених Товариством за
2020 piK, фiнансовим результатом дiяльностi Товариства став прибуток у розмiрi 246 62З
тис. грн.

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

Iнфорлtацiя do 3вimу про рух zpouloBux копlmiв (за прямшrп меmоdолt),
Iнформацiя про грошовi потоки Товариства нада€ користувачам фiнансових звiтiв

зМогу оцiнити спроможнiсть Товариства генерувати грошовi кошти та ix еквiваленти, а
Також оцiнити потреби суб'екта господарювання у використаннi цих грошових потокiв.

Товариство не ма€ залишкiв грошових коштiв, якi утримуються i е недоступними для
використання, не мае невикористаних запозичених коштiв, що с наrIвними для майбутньоТ
ОПеРацiЙноi Дiяльностi i для погашення зобов'язань iнвестицiйного характеру, до яких
iснують буль-якi обмеження щодо використання.

Залишок грошових коштiв станом на З 1.12.2020 року на рахунках у банках складас 12
тис. грн.

Iнформацiя do 7Bimy про власнuй капimал (змiнu у власному капimалi)
Заданими Балансу власний капiтал Товариства станом на 31 грулня2020 року складае

суму 676 б37 тис. грн.
BiH склада€ться iз заресстрованого (пайового) капiталу в розмiрi 135 000 тис. грн.,

ДОДаТкоВого капiталу в розмiрi 10З 427 тис. грн., нерозподiленого прибутку в розмiрi 568
90l тис. грн., неоплаченого капiталу в розмiрi 130 691 тис. грн.
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Капiтал в дооцiнках та додатковий капiтал вiдображають частку iншого сукупного
доходу асоцiйованих, дочiрнiх i спiльних пiдприемств, облiк фiнансових iнвестицiй у якi
ведуть за методом участi в капiталi.

Резервного капiталу, вилученого капiталу станом на 3l грудня 2020 року Товариство
не ма€.

Протягом звiтного 2020 року згiдно рiшень Зага_пьних зборiв учасникiв Товариства
було частково розподiлено чистий прибуток мiж учасниками Товариства пропорцiйно до iх
частки у статутному KaпiTa;ri Товариства, згiдно з реестром учасникiв на день початку
виплати дивiдендiв.

На виплату ливiленлiв в 2020 роцi було спрямовано 39 300 тис. грн.
На думку аудитора, розмiр та структура власного капiталу вiдображенi у фiнансовiй

звiтностi Товариства станом на 3l. |2,2020 року достовiрно.
Розкриття iнформацii про змiни у склалi власного капiталу Товариства протягом 2020

року наведено Товариством в Звiтi про власний капiтал.

<<Звiт про iншi правовi та реryляторнi вимоги>>
Статутний капiтал

!ля облiку статутного капiталу Товариство використовуе рахунок бухгалтерського
облiку 40 кЗаресстрований (пайовий) капiтал>.

У Товариства станом на 31 грудня 2020 року, заресстрований статутний капiтал
становить 135 000 000,00 (сто тридцять п'ять мiльйонiв) гривень, подiлений на 1 350 000
штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 100,00 гривня за 1 акцiю.

Вiдповiдно до Статуту Товариства для забезпечення дiяльностi АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА КЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВ ЛНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД кЮКОН> створений початковий статутний
капiтал у розмiрi 4 000 000,00 (чотири мiльйони) гривень, подiлений на 40 000 штук
простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 100,00 гривня за 1 акцiю.

Форма iснування акцiй: бездокументарна.
Неоплачений капiтал Товариства станом на 31 грудня 2020 року становить l30 691

тис. грн.
Станом на 3 1 грулня 2020 року зареестрованими акцiонерами Товариства с:

На думку аудиторiв, формування статутного капiталу Товариства в ycix суттсвих
аспектах вiдповiдае вимогам чинного законодавства.

АУлитори з€вначають про вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу Товариства
установчим документам.

власний капiтал
За даними Балансу власний капiтал Товариства станом на 3 1 грулня2О2О року склада€

суму 67б бЗ7 тис. грн,
BiH складасться iз зареестрованого (пайового) капiталу в розмiрi 135 000 тис. грн.,

ДОДаТКОВОго капiталу в розмiрi |0З 427 тис. грн., нерозподiленого прибутку в розмiрi 568
901 тис. грн., неоплаченого капiталу в розмiрi 130 691 тис. грн.

Капiтал в дооцiнках та додатковий капiтал вiдображають частку iншого сукупного
доходу асоцiйованих, дочiрнiх i спiльних пiдприемств, облiк фiнансових iнвестицiй у якi
ведуть за методом участi в капiталi.

Таблиця 6

Акцiонери

Загальна
кiлькiсть

цiнних пallepiB,
ш,I,.

Загальна
номiнальна

BapTicTb
цiнних

паперiв" гDн.

Вiдсоток
у CКrol,

Омельяненко Оксана Олексанлрiвна
(IпH2457l15842)

010l4, м. КиТв, вул. Пирятинська,27
43 088 4 308 800,00 3,1 9 1 703
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на думку аудитора, розмiр та структура власного кагliталу вiдображенi у фiнансовiй
звiтностi Товариства станом на 31. |2.2020 року достовiрно.

Розкриття iнформацiТ про змiни у складi власного капiталу Товариства протягом 2020
року наведено Товариством в Звiтi tIро власний капiтал вiдповiдно до Мiжнародного
стандарту бухгалтерського облiку 1 <Подання фiнансовоТ звiтностi>, який виданий Радою з
Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО) та застосовуеться з 01 сiчня 2009
року (зi змiнами та доповненнями).

Щодо BapTocTi чистих активiв
BapTicTb чистих активiв Товариства станом на 31.12.2020 року становить суму б76

бз7 тис. грн., що вiдповiдае пiдсумку роздiлу I пасиву Балансу Товариства на вказану дату.
BapTicTb необоротних активiв Товариства станом на Зl.|2.2020 року становить 630

З74 тис. грн.
BapTicTb необоротних активiв Товариства, утримуваних для продажу, станом на

З|,12.2020 року становить 169 тис. грн.
BapTicTb оборотних активiв Товариства станом на 31 .1,2.2020 року становить 46 l25

,гис. грн..
BapTicTb поточних зобов'язань Товариства станом на 31.|2.2020 року становить З1

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

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

З урахуванням витрат понесених та доходiв отриманих за 2020 piK, фiнансовим
результатом дiяльностi Товариства став прибуток в розмiрi 246 62З тис. грн.

Аулитори вважають, що звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за2020
piK в ycix суттевих аспектах повно i достовiрно вiдобража€ величину i структуру доходiв та
витрат 1'овариства.

Iнформацiя про BapTicTb чистих активiв АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
(ЗАкритиЙ нЕдивЕрсиФIковАниЙ вЕнчурний корпорАтивний
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД (ЮКОН), активи якого перебувають в управлiннi Товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю кКоМПдНIЯ З УПРдВЛIнНЯ дкТИВдМИ кПРо кдПIТдЛ
ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ), наведена в Таблицi 7.

СлiД зазначити, що розмiр активiв Фонду вiдповiдае MiHiMa,rbHoMy обсягу активiв,
ВСТаНОВЛеноМу законом. Вимоги нормативно-правових aKTiB НКЦПФР, tцо регулюють
порядок визначення BapTocTi чистих активiв Фонду дотримуються.

Склад та структура активiвl що перебувають в портфелi Фонду
Iнформачiю про склад i структуру активiв, що перебувають в портфелi Фонду станом

на 31.12.2020 року, наведено в Таблицi 8.

Табrrиця 8

Таблиця 7

лъ
з/п

НайменувАння показника
Значення

показника на 31
грудня 2020 р.

1 Цц]ц"" фонду, тис. грн. (оцiнна BapTicTb) 676 668
2 3обов'язання фонду, тис. грн. 31

J BapTicTb чистих активiв фонлу, тис. грн. (ряд.1- рял.2) 6]6 бз7

АКТИВИ ICI Сума (тис. грн.)

Вiдсоток у
загальнiй

ба.llансовiй Bap,r,oc,r,i

активiв (О/о)

Iнвестицiйна HepyxoMicTb (земельнi \| 6|7 |,72
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дiлянки)

lовгостроковi фiнансовi iнвестицiТ 618 757 91,44

Необоротнi активи, утримуванi для
продажY

l69 0,02

Щебiторська заборгованiсть за
розрахyнками за виданими авансами

1 0,00

Щебiторська заборгованiсть за
розрахунками з нарахованих доходiв

з |54 0,47

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 42 958 6,з5
Грошовi кошти l2 0,00
Усього б7б бб8 100,00

На лумку аудитора, склад та структура активiв Фонду, в цiлому вiдповiдас вимогам
дiючого законодавства, та нормативних документiв Нацiональноi KoMiciT з цiнних паперiв та
фондового ринку, в тому числi <Положення про склад та структуру активiв iнституту
спiльного iнвестування)), затвердженого Рiшенням Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв та
фондового ринку N9 175З вiд 10.09,2013 року, що висуваються до даного виду ICI.

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

вiдповiдають вимогам дiючого законодавства, та нормативних документiв Нацiона:lьноi
KoMicii з цiнних паперiв та фондового ринку, в тому числi <Положенню про склад i розмiр
витрат, що вiдшкодовуються за рахунок активiв iнституту спiльного iнвестування>,
затвердженого Рiшенням Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв та фондового ринку Nq 1468
вiд 1З.08.2013 року.

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

АКТИВАМИ (ПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ) icHye система внутрiшнього аудиту
(рiшення про створення Служби внутрiшнього аудиту затверджено Протоколом Nc
29l|2120|2-1 вiд 29.|22012 року), необхiдна для складання фiнансовоi звiтностi, яка не
мiстить суттевих викривлень унаслiдок шахрайства або помилок.

Про ступiнь ризику ICI
Вiдповiдно до <Положення щодо пруленчiйних нормативiв професiйноi дiяльностi на

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

Стан корпоративного управлiння
На виконання вимог Закону Украiни кПро iнститути спiльного iнвестування)) N9 5080-

VI вiд 05.07.20\2 року (зi змiнами та доповненнями) Товариством з метою захисту законних
прав i iHTepeciB акцiонерiв товариства було створено Наглядову раду Товариства.

Голова Наглядовоi ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА кЗАКРИТИЙ
нЕдивЕрсиФIковАниЙ вЕнчурниЙ корпорАтивний tнввстицIйний Фон/{
(юкон) омельяненко оксана олександрiвна.

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 балансу, що можуть мати суттсвий вплив на фiнансовий стан
Товариства по заявi управлiнського персопшу, були вiдсутнi.
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Iнформаuiя про пов'язаних осiб
Вiдповiдно до вимог МСБО 24 <Розкриття iнформацii про зв'язанi сторони) та МСА

550 кПов'язанi сторони) ми звертались до управлiнського персонЕrлу iз запитом rцоло
надання списку пов'язаних осiб та, за наявностi таких осiб, характеру операцiЙ з ними.

Згiдлто МСФЗ, пов'язаними сторонами вважаються: пiдприемства, що знаходяться пiд
контролем або значним впливом iнших осiб; гliлприсмства або фiзичнi особи, що прямо або
опосередковано здiйснюють контроль Товариством або суттево впливають на його
дiяльнiсть, а також близькi члени родини такоi фiзичноi особи.

Iнформачiя про пов'язаних осiб корпоративного фонду та акцiонерiв
Таблиця 9

Iнформаuiя про пов'язаних осiб голови та членiв наглядовоi рали корпоративного
iнвестицiйного фонду

Таблиця 10

16

л}
з/п

Повне найменування юридично[ особи
- засновника, aKtlioHepa чи прiзвище,

iм'я, по батьковi фiзичноf особи -
засновника, акцiонера

Код за €ДРПОУ
юридичшо[ особи -

засновника,
aKuioHepa або

ресстраuiйний
номер облiково[

картки платника
податкiв

М iсцезнаходження юриличноI
особи чи паспортнi ланi фiзичноТ

особи, шодо якот подасться
iнфорпrачiя

Частка в
статутному

капiталi
Фонду, oll

(голосуючих
акцiй)

Акuiонери - фiзичнi особи Не мае Не мае Не мас

l
Омельяненко Оксана Олександрiвна

245,7115842
Паспорт СО 095453, виданий

Мiнським РУ ГУ МВС Украiни в м.
Киевi 23.02.1999 р

l00,00%

Акчiонери - юридичнi особи

вiдсутнi

Голова Наглядовоi ради
корпоративного iнвестицiйного Фонду

l Омельяненко Оксана Олексанлрiвна 2457 l \5842
Паспорт СО 095453, виданий

Мiнським РУ ГУ МВС УкраТни в м.
Кисвi 23.02. l999 р

l00.00%

лъ
зlп

Прiзвище, iм'я, по
батьковi голови та
членiв наглядовоi

ради
корпоративного
iнвестицiйного
фонду та членiв

його (Тх) ciM'i

Ресстрачiйнийl
номер

облiковоi
картки

платника
полаткiв або

серiя (за
наявностi)

Код за
€дрпоу
юридичноi
особи, щодо
якоТ icHye

пов'язанiсть

Повне найменування
юридичноi особи, щодо якоi

icHye пов'язанiсть

Мiсцезнаходженнfl
юридичноТ особи,
щодо якоi icHyc

пов'язанiсть

Частка в
статутному

капiталi
пов'язаrlот
особи, Уо

l

l-олова Наглядовоi
Ради

смельяненко оксана
олександрiвна

245,7ll5842
4 l 476864

AKuioHepHe товариство
кЗакритий

неливерсифiкований
венчурний корпоративний

iнвестицiйний фонл
KIOKOH>

0l l33. м. КиТв, пров.
Лабораторний. буд. t ,

секцiТ 3 та 4

l00.0

1.1

омельяненко
олексiй

Анатолiйович
(чоловiк)

267,770,777з
4|4,76864

AKuioHepHe товариство
<Закритий

неливерси(li кований
венчурний корпоративний

iнвестичiйний фонл
кЮКоН>

0l l33, м. Киiв, пров.
Лабораторний, бул.1,

секцiТ 3 r,a 4

0,00



1.2

власенко Алла
АнатолiТвна (мати
Омельяненко О.О.)

l 76 l 706089
4|4,76864

Дкttiонерне товариство
<Закритий

неди верси() iк<rваtrий
венчурний кtlрпоративний

iнвестичiйний фонл
(ЮКоI-I))

0l l33, м, Киiв, пров.
Лабораторний, бул.l,

секцiТ 3 r,a 4

0.00

2

член Наглядовоi
Ради

гловашька Анастасiя
олексiiвна

33з89 l 6606
414,76864

AKrrioHepHe товариство
кЗакритий

неливерсифiкований
венчурний корпоративний

iнвестичiйний фонл
(ЮКоН)

0l l33, м. Киiв, пров.
Лабораторний, бул.l,

секцii 3 та 4

0,00

2,1
гловацький днтон
Юрiйович (чоловiк) з268,7225з1 4l476864

AKttioHepHe товариство
кЗакритий

неливерсиф iKo вани й
венчурний корпоративний

iнвестицiйний (lонд
(ЮКоН))

0l l33, м. КиТв, пров.
Лабораторний, бул. l

ceKrtiT 3 r,a 4

0,00

_)

член Наглядовот
Ради

Омельяненко flарiя
олексiiвна

з664909421
41416864

AKttioHepHe товариство
кЗакритий

неливерсифiкований
венчурний корпоративний

iнвестичiйний фонл
кЮКоН>

0l l33, м. Киiв, пров.
Лабораторний, бул.l

секцii 3 та 4

0,00

В 2020 роцi Товариство не здiйснювало операцiй з продажу та закупiвлi ToBapiB, робiт
i послуг MilK пов'язаними сторонами.

Протягом звiтного 2020 року згiдно рiшень Загальних зборiв учасникiв Товарисr,ва
було частково розподiлено чистий прибуток мiж учасниками Товариства пропорцiйно до iх
Частки у статутному капiталi Товариства, згiдно з ресстром r{асникiв на день початку
виплати дивiдендiв.

На виплату дивiдендiв в 2020 роцi було спрямовано З9 300 тис. грн.
За piK, tцо закiнчився 31 грудня 2020 року, у Фонду не мас заборгованостi за сумами,

що lliдлягають виплатi пов'язаним сторонам.
Оцiнка можливоi наявностi проведення операцiй з пов'язаними сторонами

llроводиться Товариством в кожному фiнансовому роцi за допомогою аналiзу балансу
вiдповiдноi пов'язаноТ сторони та стану ринку, на якому така сторона веде дiяльнiсть.

Винагороди у формi акцiй - не нараховувались та не отримувались.
в процесi перевiрки фiнансовоi звiтностi Товариства, в iнформацii щодо перелiку

пов'язаних осiб та операцiй з такими особами невiдповiдностей не встановлено.
Про лотримання вимог нормативно - правових aKTiB Нацiональноi Koмicii з ltiнних

паперiв та фондового ринку
IIiд час перевiрки фактiв порушення вимог нормативно-правових aKTiB Нацiональноi

KoMicii з цiнних паперiв та фондового ринку, iнформацiя про жоднi порушення не надана.

Iнформаuiю про наявнiсть та обсяг непередбачених активiв таlабо зобов'язань,
Ймовiрнiсть визнання яких на балансi с достатньо високою, пiд час перевiрки не
виявлено.

Ймовiрнiсть визнання на балансi Товариства непередбачених активiв та/або
зобов|язань дуже низька.

Iнформацiя про наявнiсть iнших фактiв та обставин, якi можуть суттсво
вплинути на дiя.lIьнiсть АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВД .l<ЗАКРИТИЙ
НЕдивЕрсиФIковАниЙ вЕнчурний корпорАтивний IнвЕстицIйний
ФОНД (ЮКОН)), активи якого перебувають в управлiннi Товариства з обмеженою
вiдповiда;lьнiстю (коМПАНIя З УПРАВЛIнНя АкТиВАМИ (ПРо кАПIТАJr
ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ), у майбутньому вiдсутня.

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

I1



Iдентифiкацii та оrцiнки аудитором ризикiв сутт€вого викривлення фiнансовоi
звiтностi внаслiдок шахрайства

Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаноi з ними дiяльностi для
оТримання розумiння суб'екта господарювання та Його середовища, включаючи Його
внутрiшнiй контроль, як цього вимагае МСА 3l5 кIдентифiкацiя та оцiнювання ризикiв
сутт€вого викривлення через розумiння суб'екта господарювання i його середовипtа), нами
були виконанi процедури необхiднi для отримання iнформачii, яка використовувалася пiд час
iдентифiкачii ризикiв сутт€вого викривJIення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСД
240 кВiдповiда,тьнiсть аудитора, що стосусться шахрайства, при аулитi фiнансовоi
звiтностi>. Нами були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв
Товариства. якi на нашу думку, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти
при iдентифiкачii ризикiв сутт€вого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Нами
виконанi аналiтичнi процедури, в тому числi по cyTi з використанням деталiзованих даних"
СПОСТереження та iншi. Ми отримаJIи розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб'екта
ГОСПОДаРЮВання, структуру Його B;racHocTi та корпоративного управлiння, структуру та
спосiб фiнансування, облiкову полiтику, чiлi 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
OcHoBtti BiOoMocmi про ауdumорську QlipMy mа умовu lozoBopy на провеlення ауdumу
OcHoBHi вiдомостi rlpo аудиторську фiрму наведенi в Таблицi 1 1.

Таблиця 11

ль
п/п

Показник Значення

1

Повне найменування та
iден,гифiкацiйний код
юридичноТ особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
<Аулиторська фiрма <Iмона-Аудит)), 2З500271

2

Включено ло Ресстру аулиторiв
та суб'ектiв аулиторськоi
дiяльностi, дата включення
вiдомостей до Ресстру, номер в
PeecTpi

Свiдоцтво АулиторськоТ палати
Украiни про те, що суб'ект
аудиторськоi дiяльностi
пройшов зовнiшню перевiрку
системи контролю якостi
аудиторських послуг, створеноТ
вiдповiдно до стандартiв аудиту,
норм професiйноТ етики та
законодавчих i нормативних
вимог, що регулюють
аудиторську дiяльнiсть

Роздiл <Суб'скти аудиторськоi дiяльностi>
24,|0,2018, Nч0791;
Роздiл <Суб'скти аудиторськоi дiяльностi, якi
мають право проводити обов'язковий аудит
фiнансовоi звiтностi> 13,12.20|8, NsO791 ;

Роздiл кСуб'скти аудиторськоi дiяльностi, якi мають
право проводити обов'язков иil ау лит ф iHaHcoBoT
звiтностi пiдприсмств, що становлять суспiльний
iHTepec> |З,12.20118, N9079l

Номер бланку JЮ0751, затверджене Рiшенням АПУ
вiд 25.01.2018 року Ns354/3

аJ

Прiзвище, iм'я, по батьковi
генерального директора

Номер ресстрацii у PeccTpi
аудиторiв та суб'сктiв

Величко Ольга Володимирiвна

l 00092

1в



аудиторськоТдiяльностi (Роздiл
<Аудитори>)

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

Номер ресстрацii у PeccTpi
аудиторiв та суб'сктiв
аудиторськоi дiяльностi (Роздiл
кАулитори>)

Герасименко Олена АнатолiiЪна

l0256,/

5 Мiсцезнаходження: 0l030, м. Киiв, вул. Пирогова,2lЗ7
6 Фактичне мiсце розташуванItя 02140, м. КиТв, проспект М. Бажана,26, оф.95
1 телефон/ факс 044 565-77 -22" 565-99-99
8 E-mai1 mail@,imona-audit.ua
9 Веб-сайт www.imona-audit,ua

Згiдно з,Щодатком N! 5 вiд l1 сiчня 2021 року про проведення аудиту (аулиторськоi
перевiрки) ло,Щоговору Nl23-1/05 вiд 25 травня 2018 року Товариство з обмеженою
вiдповiдаrrьнiстю кАулиторська фiрма KIMoHa - Аудит>, що включене до Реестру аулиторiв
та суб'ектiв аулиторськоi дiяльностi (роздiлу <Суб'екти аудиторськоТ дiяльностi>, роздiлу
<Суб'екти аудиторськоТ дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит
фiнансовоТ звiтностi> та розлiлу <Суб'скти аудиторськоi дiяльностi, якi мають право
проводити обов'язковий аудит фiнансовоi звiтностi пiдприсмств, що становлять суспiльний
iHTepec>), номер реес,граrдii у peccTpi 079l, свiдоцтво АПУ про вiдповiднiсть системи
контролю якостi (номер бланку }ф075l, Рiшення АПУ вiд 25.01.2018 року Jф354/3), провело
незалежну аудиторську перевiрку первинних та установчих документiв, бухгалтерського
облiку та фiнансових звiтiв АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ
нЕдивЕрсиФlковАниЙ вЕнчурниЙ корпорАтивниЙ IнвЕстицIЙниЙ оонд
(ЮКОН), активи якого перебувають в угrравлiннi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ кКОМПАНIЯ З УПРАВЛIННJI АКТИВАМИ (ПРО КАПIТАJI
ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ), у складi: Ба;lансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на 3l грулня
2020 року, Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) за2020 piK, Звiту про
рух грошових коштiв за 2020 piK, Звiту про власний капiта,r за 2020 piK i Примiток до
фiнансовоi звiтностi за2020 piK на предмет повноти, достовiрностi та вiдповiдностi чинному
законодавству i встановленим нормативам.

Фiнансова звiтнiсть АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА кЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦЙНИЙ ФОF{Д
(IOKOH), активи якого перебувають в управлiннi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ (ПРО КАПIТАЛ
ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ), затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керiвником
Товариства 25 лютого2021 року.

Перiод проведення перевiрки: з l1 сiчня2021

Аулитор менко о.А.
(Номер реестрачii у PeccTpi аулиторiв та суб'е
кАулитори)) 102567)
Генеральний директор

iяльностi (Розлi.lr

(Номер ресстраuii у PeccTpi аулиторiв та суб'сктiв
<Аулитори)) 100092)

(Роздiл
ичко о.В.
дiяльностi

fiaTa складання Звiту незалежного аудитора 29 березня 2021 року
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.Щолаток 1

ло Нацiонального положення (станларry) бухгалтерського
облiку
l "Загальнi вимоги до фiнансовоi звiтностi''

ffaTa (piK, мiсяць, число)

ffil",:,3,IilТ"rИСТВО 
"ЗакритиЙ неливерсифiкований венчурний корпоративний iнвестицjйнпй 

за с[рпоуПiлприсмство

Територiя м
органiзацiйно-правова форма господарювання акцiонеDне товаоиство

за КоАТУУ
за коПФГ

за КВЕДвид економiчноi дiяльностi

Серелня кiлькiсть працiвникiвl

Трасти, фонди та подiбнi фiнансовi суб'скти

Склалено (зробити позначку "ч" у вiдповiднiй клiтинrri)
за положеннями (станлартами) бухгалтерського облiку
за лtiжнародними стандартами фiнансовоt звiтностi

Ба;rанс (Звiт про фiнансовий с,ган)
на 3l грудня 20 20 р.

Форма N l Кодза!КУfl Г 
's0'00l 

-l

коди
202ll 0l | 01

414,76864

8038200000

2з0

б4.30

Актив Код

рядка

на початок
звiтного
перiолу

На кiнець
звiтного
перiолу

l 2 3 4
[,lеоборотпi актшви

Нематерiальнi активи
l 000

l lEDBlcHa BaDTlcTb
1 00l

qN,Op
1 002

псJаtsgрu]gн l005
1010

llg[rBlcHa BapТlcTb
10,1 l

10l2
]!9pJ ]015 2670 l 1617

l lcIJBlgHa tsар l lc гЬ l нвес1 ицlиноl непvхомос l l l 016 2670 l lбl7
)}iU( lнts(U | ицlиноl неDчхомос I l 10l7

ц(,6l оq l p(,K()BI Ulологlчнl ак гиви l 020
l lgIJtsIcHa tsарг]сть довl острокових оlологlчних активlв l02 l
пакчl l ичена амортизацlя довгострокоqих бlологlчних активlв 1022

1 030
403з34 6 1 8607

9l 1 035 l50 l50
ц\,Еl ULlPUKUBa лýullUрська lаооргованlсть

1 040
ulдL l рultпl iluла l kuBl akl иви

l 045

I 050
Dlлс l рOченI аквlзицlинl витрати

l 060
)шlишOк кOштIв \ цен tр&lllоtsан трахових резервних фондах l065
lliшI псUUOр0

l 090

l 095 406 l 54 630J74
UoopoTHi активи

Запаси
l l00

1 102
r 0l(rEa llрOлукцIя l03

l04
110

цgllUlи l и |lеDестDахчвання l l5
0ле]]жанl 20

цgUlI0рська заооргованlсть за продукцlю, товари, роботи, послуги 25
цебlторська заборгованiсть за розрахунками:

за виданими авансами
1 130 l l

з5
}lUM}, чисJIl з податку на приОуток зб

цсul lupcbKa ]аOоргованIсть за розрахунками з нарахованих доходiв 40 29з96 3154
цсul ! 9рська fаооргован lc гь rа ро,рахуцками lз вну грlшн ix розрахчнкiв 45

lша llоluчна леоlторська ]аOоDгованlс 55 |,71 4 42958
l lUtUчнl чJlнансOtsl lнвестицII l60

1б5 3 l2
16б

l6,1 3 l2
!|qrlvy l пlл |lчрlUлlб 70

l9ъ!пq,,\р!!,рлluбr|лd у L lIrdлUEиx pgJgoBa Il80
l l90
l l95 8l l74l 46l25

rll. r lýuUUIrUl lll аNI ивц! yl ]rиilvваIl продажу, та групи впбуття l 200 l69
1300 487328 676б68

аа

J tbul U Ja IrUJлlJlUм l

l l0l

J (bul u Ja оо_}дlлом ll



Пасив Код

рядка

на початок
звiтного
перiоду

На кiнець
звiтного
перiоду

2 3 4

Jаресстровани й (пайовий ) кап iтал

-

внески ло неrяпеа l400 l 35000 1 35000_- --_r--,.rч9чllч!ч9lqlllпUlU пdllll4ll

кап lтал v дооulнках 401

405

Емiсiйний 4l0 l2l4l0 l0з427
l1
l2

Нс l5
| -,_-........F..v_.lv!\tll!llvl\Prllnn rUиlUK'

пс(lll Jlачении ияпlтqп
420 36 1 578 56890 1

425 l з069 1 1 з069 |

430 )
14з5

Il. !овгострокоri rоОЪББЙ" "i'ТliББii"iiЙВiлс грочен i податковi зобов'язання

l495 487297 676637

l 500

Довгос l 505
;' : ' "'-l""j"*"'t' l510

151 5

Довгостпо забе l 520

ц l521

Бпя 1 525

|526
l 5з0
l 5з5
l 540

1 545

IlI. Поточпi зооовGйr"rБаоБоечеrй
KopoTKocTpoKoBi кредити банкiв
вексел i ви лян i

l 595

1 600

п l605

1б10
. ",irl!, yvvv r.l, rlUwJlJr rl lбl5 з0 з0

1620 I l
\J пq tIPnUy lU(ъ l62l

1625

1 630

1 б]5
1 640

JP| UDоп,L l D l, Еflу l р!шнIх DOзDаХVн l 645
__-,..r-_.,."r-"л*,qччрlUDолl9lD rа LlчdлUвок) lIll

l 650

l 660

1 665
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Керiвник
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Звiт про

(найменування)

фiнансовi результати (Звiт
за piк

про сукупний дохiд)

Форма N 2

I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

код за Дкуд

20 20 р.

Стаття Код

рядка

за звiтний
перiол

за аналогiчний
перiол

попереднього

року
l 2 J 4

Чистий дохiд вiд реалiзацiТ продукцiТ (ToBapiB, робiт, послуг) 2000
Чистi заробленi cTpaxoBi премiТ 201 0
Собiвартiсть реалiзованоТ прод),кцii (ToBapiB, робiт. послуг) 2050 ( )
Чистi понесенi збитки за страховими виплатами 2070
Валовий:

прибуток 2090
збиток 2095 ( )

Дохiд (ритрати вlд змlни у резервах довгострокових зобов'язань 2l 05
Дохiд (витра,ги вiд змiни iнших страхових резервiв 2l l0
Iншi операцiйн доходи 2120 11l84 95

Дохiд вiд змiни BapTocTi активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю 2121

Дохiд вiд первiсного визнання бiологiчних активiв i сiльськогосподарБкоТ
продукцiт 2122

Адмiнiстративнi витрати 2lз0 4l5 4l9 )
Витрати на збут 21 50 ( )
lншi операцiйнi витрати 21 80 ( l ll78 lб )
витрат вiд змiни BapTocTi активiв, якi оцiнюються за справедливою
вартiстю 218l

Витрат вiл первiсного визнання бiологiчних активiв i сiльськогосподарськоТ
пролукчiТ 2182

(Diнансовий результат вiл операчiйноi дiяльностi:
прибуток 2190
збиток 2|95 409 ) 340 )

Дохi: вiд 1частi в капiталi 2200 23з256 l 09520
нш фiнансовi дохоли 2220 l 567з 9з8l

Iншi дохоли 2240 9l lб
щохiл вiл благодiйноi допомоги 224],
Фiнансовi витрати 2250 11013 ) ( l 1600
втрати вiд участi в капiталi 2255 ( )
Irrшli витрати 2270 ( ( )
Прибуток (збиток) вiд впливу iнфляцiТ на MoHeTapHi статгi 2275
Фiнансовий результат до оподаткування:

прибуток 2290
24662з l 0696 l

збиток 2295 ) ( )
Витрати (дохiд) з податку на прибуток 2300
прибуток (збиток) вiд припиненот дiя.rrьностi пiсля оподаткування 2з05
Чистий фiнансовий результат:

прибуток 2350
246623 1 0б96 t

збиток 2з55 )

&/

)



Стаття
Код

рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього

Року
1 2 _') 4

!'оочiнка (уцiнка) необоротних активiв 2400

!,оочiнка (учiнка) фiнансових iHcTpyMeHTiB 2405
Накопиченi KypcoBi рiзницi 24l0
Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних пiдприсмств 24l5 l 798з 6927
Iнший сукупний дохiд 2445

Iнший сyкyпний дохiд до оподаткування 2450 1 798з 6927

Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455
Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткyвання 2460 l 7983 6927

Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 2460) 246s 228640 1 13888

ll. сукупний дохlд

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРАТ

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI АКЦIИ

Назва cTaTTi
Код

рядка

за звiтний
перiол

за аналогiчний
перiод

попереднього

року
1 2 J 4

Матерiальнi затрати 2500

Витрати на оплату працi 2505

Вiдрахування на соцiальнi заходи 25 10

Амортизацiя 25l5
Iншi операцiйнi витрати 2520 1 l593 4з5
Разом 2550 I1593 435

Назва cTaTTi
Код

рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього

року
1 2 J 4

Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2600 4з088 43088

Скоригована серелньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2605 4з088 4з088
Чистий прибуток (збиток) на одну просту ачj;ryР;ЁЦ\ 2610 5 72з,7050 2 482,з849
С кор и гован и й ч и сти й п р и буток ( з би ток) Дfr-ffiffiЩtrjд{цft , 26l5 5 72з,7050 2 482.з849

Дивiденди на одну просту акцiю (rо"{SЁ ..^*rн,uи 
-чф].j)Ь

2650 912,09 212l,8

Керiвник

Головний бухгмтер

омельяненко о. о.

омельяненко о. о.:t
N ffi



[ата (piK, мiсяць, число

за СЩРПОУIliдприсмство Акшiонерне товариство ''Закритий неливерсифiкований венчурний' корпоративний iнвестицiйний фонд ''ЮКОН''

Звiт про

(найменування)

рух грошових коштiв (за

за piк 20 20 р.

прямим методом)

Форма N З Код за ДКУД

41476864

Стаття Код

рядка
За звiтний перiол

За аналогiчний перiол
попереднього року

l 2 J 4
l. Рух коштiв у результатi операцiйноiдiяльностi

Надходження вiд:
РеалiзацiТ продукцiТ (TgBapiB, робiт, послуг) з000
повернення податкiв i зборiв з005
у тому числl податку на додану BapTicTb 3006
Цiльового фiнансування з0l0
Надходження вiл отримання субсидiй, дотацiй з0l 1

Надходження aBaHciB вiд покупцiв замовникlв 30l5
Ilадходження вiд повернення аванс в з020
Надходження вiд вiдсоткiв за залишками *ошiБ Hi пБiБй
рахунках з025

7 88
Надходження вiд боржникiв неустойки (штрафiв, пен) 3035
Надходження вiд операцiйноТ оренди 3040

надходження вiд отримання роялтi, авторських винагород з045

Ч адходж9Iчlщщqхових прем i й з050

tл"^:д*.д", jцзцg9рих установ вiд поверненнJ| позик з055
Iншi надходження з095
Витрачання на оплату:

fч9ф (poOiT, послуг) з 100 415 ) 417
Прачi J 05

)Вiлрахувань на соцiальнi заходи J l0 ( )зобов'язань з податкiв i зборiв J l5 4130 ) 7з90 )витрачання на оплату зобов'язань з податку на прйоутоп J lб ) (
витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
BapTicTb з 117

) (

ВитрачаннЯ на оплаry зобов'язань з iнших податкiв i зборiв 31 l8 ( 4lз0 7з90
Витрачання на оплату aBaHciB 3 1з5
Витрачання на оплату повернення aBaHciB з l40
Витрачання на оплату цiльових BHecKiB з l45 (

витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами з l50
) (

Витрачання фiнансових установ на надання позик з 155 ( )
Iншi витрачання з l90
Чистий рух коштiв вiд операцiйноIдiяльностi зl95 -4538 -7719

II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйноIдiяльностi
надходження вiд реалiзацiт:

фiнансових iнвестицiй 3200

zА

(



х активlв з205
Надходження вiд отриманих:

вiдсоткiв з2l5 5068 596 l

дивlдендlв з220 26850 9687з
Надходження вiд деривативiв з225
Надходження вiд погашення позик з2з0 l0,722 l5l7
Надходження вiд вибуття дочiрнього пiдприемства та iншоТ

господарськоi одиницi
з2з5

iншi надходження з250
Витрачання на придбання:

фiнансових iнвестицiй з255 ( (

необоротних активiв з260 ( ) ( 2498
В иплати за деривативами з270 ( ) (

Витрачання на наданнrl позик з2,75 ( 2920 ) ( \24|з
Витрачання на придбання дочiрнього пiдприсмства та tншоТ

господарськоТ одиницi
з280

( ) (

lншi платеrкi з290 (

чистий рух коштiв вiд iнвестицiйноi дiяльностi 3295 39120 89440

lll. Рух коштiв у результатi фiнансовоi дiяльностi
надходження вiд:

Власного капiталу зз00
Отримання позик 3305

Fiадходження вiд продажу частки в дочiрньому пiдприемствi зз 10

Iншi надходження зз40
Витрачанrrя на:

Викуп власних акцiй зз45 )

погашення позик зз 50 ) (

Сплату дивiдендiв зз 55 з5|,7з ) ( 84209 )

Витрачання на сплату вiдсоткiв з360 ) ( )

Витрачання на сплату заборгованостi з фiнансовоТ оренди з365
) (

Витрачання на придбання частки в дочiрньому пiдприсмствi зз10
( )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у лочiрнiх
пiдприемствах

зз,l5
)

Iншi платежi зз90 )

Чистий рух коштiв вiд фiнансовоi дiяльностi 3395 -35173 -84209
Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод 3400 9 -2488

Залишок коштiв на початок року 3405 J 249l
Вплив змiни валютних к}lэсiв на зtulишок коштiв 3Х-!; т оБ", ý{l0
Залишок коштiв на кiнець року ý/*}1\ l, l2 3

Керiвник G
Головний бухгалтер k*W

l

lOr.r,""".**o о. о._
омельяненко о. о.



Пiдпоисмство AKuioHepHe товариство ''Закритий неливерсифiкований венчурний' корпоративний iнвестицiйний фонл ''ЮКОНu

flaTa (piK, мiсяць, число)

за €ДРПОУ

(найменуаання)

Звiт про

за

власний капiтал

piк 20 20 р.

Форма N 4 Код за ДКУД

Коригування:
JMlHa оолlковоl
полiтики

Залишок
н8 початок

Скорlлгований
залишок на початок

_року
Чистиir приброк
(збиток) за звiтний
перiол

lншшй сукупний
дохiд за звiтний
перiол

чаgгка iншого

асоцiйованих i

спiльних пiдприемgгв

Розподiл прибутку:

виплати власникам

;{J



Викуп акчiй (часгок)

викуплених акцiй

Вилучення частки в

капiталi

Iншi змiни в капiталi

Iншi змiни в капiталi

Керiвник о.о.

Головний бухгалтер о.о.



пiдприсмство AKuioHepHe товариство ''Закритий неливерсифiкований венчурний' корпоративний iнвестицiйний фонд'ЮКОН''

.Щата (piK, мiсяць, число)

за еДРПОУ

(наf,менування)

Звiт про власншй

за piK

капlтал

20 19 р.

Форма N 4 Код за .ЩКУ.Щ

Коршгування:
змiна облiковот
полiтики

Скоршговаltшl-л
залишок на початок
року

Iншшй сукупний

частка iншого
сукупного доходу

iльних пiлприемсгв

Розподiл прибутку:

виплати власникам
(ливiленли)

Аа

Стаття Код Зареестро-
ваний

капiта.п

Капiтал у
дооцiн-

ках

Додатко-
Резерв-

ний
капiтал

Нерозпо-
дiлений

приброк
(непокри-

тий збиток)

Неопла-
чений

капiтал

Вилу-
чений

капiтал
Всього

2 3 4 5 6 ,|
8 9 l0

}алишок
{а початок Dокч

4000 l 35000 70806 43677 346042 -l30б9l 464834

4005

3иправлення
,lомилок 40l0

ншl змlни 4090

4095 l 35000 70806 43671 34б042 -l3069l 464834

Чистшй прибуток
(збнток) за звiтний
перiол

4100 l 0696 l l0б96l

4l l0 _70806 77133 6927

Дооцiнка (yuiHKa)
необоротних аrгивiв

4lll

Щоочiнка (учiнка)

фiнансових
iнсгрументiв

4l12

Накопиченi KypcoBi

рiзницi
4l lз

4l l4 -70806 ,717зз
6921

[нший сукупний
цохiд

4l lб

4200

-9l425 -9 l 425

Спрямування
приблку ло
зареестрованого
капiталу

4205



Вiлрахування ло

резервного капiталу

Сума чисгого
прибугку, належна до

законодавgгва

прибутку на

спецiальних
(чiльових) фонлiв

Внески учасникiвз
внески до капiталу

Вилучення
капiталу:
Викуп акчiй (часгок)

ви.ltучення частки в

капiталi

зменшення
номiнальноТ BapTocTi
акцiй

Iншi змiни в капiталi

Iншi змiни в капiталi

д i,r l i,Hb,t

13дý|{114и

Ь?нчурt,,у,и

vi,',;,,ira
i у,д,:.\Y

Керiвник

Головний бухга.гtтер



примlтки до рlчноl' ФlнАнсовоТ звtтностl

АкцlонЕрного товАриствА кзАкритиЙ нЕдивЕрсиФlковАниЙ ввнчурниЙ
корпорАти вниЙ tнвгсти цtЙниЙ оонд ( юкон))

За 2020 piK

1. 3агальнi вiдомостi

2. Принципи пiдготовки звiтностi

3. Супевi положення облiковоТ полiтики

4. OcHoBHi припущення, оцiнки i судження

5. Розкритгя iнформацiТ щодо використання справемивоТ BapTocTi

6. Розкриття iнформацii, що пiдтверджу€ статгi поданi у фiнансових звiтах

7. Розкритrя iншоТ iнформацiТ

8. ПодiТ пiсля звiтноТ дати

2

2

8

2з

26

зз

з9

52

2,



1.3АгАльнl вlдомостl
Фiнансова звiтнiсть АкцlонЕрного товАриствА кзАкритиЙ нЕдивЕрсиФlковАниЙ вЕнчурниЙ

кОРПОРАТИВНИЙ lНВЕСТИЦlЙНИЙ ФОНД ((ЮКОН)) (далi - Компанiя) за piK, що закiнчився З1 грудня
2020 року.

Компанiя е Акцiонерним товариством, створеним 25 липня 2017 року, номер запису в €диному
державному peecTpi юридичних осiб та фiзичних осi6-пiдприемцiв 1 О74 t}z 0000 068257.

Код за €.ЩРПОУ: 4t476864.

Види дiяльностi компанiТ: трасти, фонди та подiбнi фiнансовi суб'екти.

Мiсцезнаходження: 0].1ЗЗ, MicTo КиТв, ЛабораторниЙ провулок, будинок 1, секцiТ З та 4

Телефон: (044) 370- 87 -З4

управлiння активами АкцlонЕрного товАриствА к3АкритиЙ НЕдивЕРсИФlкоВАНИЙ ВЕНчУРНИЙ
корпорАтивниЙ lнвЕстицlЙниЙ Фонд (Юкон)) здiйснюе Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю кКОМПАНlЯ З УПРАВЛlННЯ АКТИВАМИ кПРО КАПlТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ> (код за
€ДРПОУ 37641656) згiдно ,Щоговору N9 23/05-2018 вiд 23 травня 2018 року, лiцензiя N9 740, видана
НКЦПФР - L2 липня 2016 року, строк дiТ лiцензiТ з 19 серпня 2016 року необмежениЙ, на провадження
професiйноТ дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з управлiння активами iнстиryцiЙних
iH BecTopiB (дiял bHocTi з уп ра вл i н ня акти ва ми).

1.1. Учасники

Станом на З1 грудня 2020 року заре€строваними учасниками КомпанiТ е одна юридична та одна
особи

2. принципи пlдготовки звlтностl
2.1. 3вiтний перiод фiнансовоТ звiтност]

Звiтним перiодом, за який формуеться фiнансова звiтнiсть, вважа€ться перiод з 01 сiчня по 31_ грудня
2020 року.

2.2. Рiшення про затвердження фiнансовоТ звiтност]

Фiнансова звiтнiсть КомпанiТ затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керiвником КомпанiТ
25 лютого 2021 року. Hi учасники Компанil, Hi iншi особи не мають права вносити змiни до цiеТ

фiнансовоТ звiтностi пiсля iT затвердження до випуску.

2.3. 3аява про вiдповiднiсть

Фiнансова звiтнiсть КомпанiТ пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ
звiтностi(кМСФ3>).

2.4. Основи складання звiтностi

Фiнансова звiтнiсть КомпанiТ складена в ycix сутт€вих умовах вiдповiдно до вимог Нацiонального
Положення (стандарту) бухгалтерського облiку ]_ к3агальнi вимоги до фiнансовоТ звiтностi)),
затвердженому наказом MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiд 07.02.2013 року N9 7З, та вiдображае

достовiрно в ycix сугт€вих аспектах фiнансовий стан КомпанiТ станом на 31 грудня 2020 року, його

фiнансовi результати за 2020 piK у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi.

ич на якl во ll акцlями

Учасники Резиденство Вiдсоток у СК,Yо

Омельяненко Оксана Олександрiвна

(lпн 2457115842)

0].0].4, м.КиТв, вул. Пирятинська, 27

резидент 3,19170з
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Фiнансова звiтнiсть КомпанiТ складена в цiлому вiдповiдно до вимог Мiжнародного стандарту
бухгалтерського облiку 1 <Подання фiнансовоТ звiтностi>, якиЙ виданиЙ Радою з Мiжнародних
стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО) та застосову€ться з 01 сiчня 2009 року (зi змiнами та

допо8неннями), Мiжнародного стандарry бухгалтерського облiку 7 <3BiT 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 корисryвачiв при приЙняттi ними
економiчних рiшень.

Концепryальною основою фiнансовоТ звiтностi КомпанiТ за перiод, що закiнчився З1 грудня 2020

року, е Мiжнароднi стандарти фiнансовоТ звiтностi (МСФ3), включаючи Мiжнароднi стандарти
бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФ3, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв
бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiТ чиннiй на 01 сiчня 2020 року, що офiцiЙно оприлюдненнi на

веб - сайтi MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни.

Пiдготовлена Компанiею фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдае BciM

вимогам чинних МСФ3 з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на 3]. грудня 2020 року,
дотримання яких забезпечуе достовiрне подання iнформацiТ в фiнансовiЙ звiтностi, а саме, доречноТ,

достовi рноТ, зiста вноТ та зрозумiлоТ iнформа цiТ,

При формуваннi фiнансовоТ звiтностi Компанiя керувалася також вимогами нацiональних
законодавчих та нормативних aKTiB щодо органiзацiТ i ведення бухгалтерського облiку та складання

фiнансовоТ звiтностi в YKpaTHi, якi не суперечать вимогам МСФЗ.

2.5. Склад та елементи фiнансово[ звiтностi

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

]_ <<Загальнi вимоги до фiнансовоТ звiтностi>.
Баланс (3BiT про фiнансовий стан) - вiдображаеться iнформацiя про фiнансове станович{е КомпанiТ

на певну даry.
3BiT про фiнансовi результати - вiдобража€ться iнформацiя про доходи, витрати та фiнансовi

результати дiяльностi за звiтний перiод.
Звiт про рух грошових кощтiв - вiдобража€ться iнформацiя про змiни у власному капiталi протягом

звiтного перiоду.
3BiT про власний капiтал - вiдобража€ться iнформацiя про надходження i вибуггя грошових кощтiв

унаслiдок операцiйноТ, iнвестицiЙноIта фiнансовоТдiяльносгi протягом звiтного перiоду.
Примiтки - розкрива€ться iнформацii про дiяльнiсть КомпанiТ.

Основними елементами фiнансових звiтiв е TaKi:

активи;
зобов'язання;
власний капiтал;

доходи, витрати, прибутки i збитки;

рух грощових коштiв.
Фiнансовi звiти правдиво вiдображують фiнансове становище, фiнансовi результати дiяльностi та

потоки грошових коштiв КомпанiТ.
Необхiдною умовою правдивого вiдображення дiяльностi КомпанiТ € подання iнформацiТ у спосiб,

якиЙ забезпечуе якiснi характеристики фiнансових звiтiв.
Якiснi характеристики визначають сryпiнь корисноТ iнформацi| наведеноТ у фiнансових звiтах.

Концепryальна основа МСФЗ мiстить чотири ocHoBHi якiснi характеристики фiнансовоТ iнформацiТ:

з розум iл icTb, до реч н icTb, досто Bi рн icTb та з icTa в н icTb.

Для правдивого вiдображення фiнансового становища iрезультатiв дiяльностi Компанii при
складаннi фiнансових звiтiв дотримано:

основи безперервностi дiяльностi;



основи нарахування;
окремого подання активiв i зобов'язань, доходiв i витрат;
окремого подання та об'еднання статеЙ, виходячи з ТхньоТ суггевостi;
послiдовностi подання iнформацiТ;
зiста BHocTi iнформа цiТ,

2.6. Безперервнiсть дiяльностi.

Протягом звiтного перiодi дiяльнiсть КомпанiI була безперервною. 3астереження управлiнського
персоналу КомпанiТ вiдносно його здатностi продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiЙ ocHoBi
вiдсутнi.

Безперервнiсть дiяльностi означа€, що керiвництво не ма€ HaMipy лiквiдувати Компанiю або
припинити операцiТ або не icHye реальноТ альтернативи, 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

flaHa фiнансова звiтнiсть представлена в нацiональнiЙ валютi УкраТни (гривнi), яка е грошовою
одиницею УкраIни, 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 МСФ3, офiцiЙно наведених на веб-сайтi MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни, оприлюднено
стандарт МСФЗ 16 кОренда>, якиЙ набув чинностi 01 сiчня 2019 року.

3а рiшенням керiвництва КомпанiТ МСФЗ 16 <Оренда)) до дати набупя чинностi не застосову€ться.

Очiкуеться, що застосування МСФЗ 16 <<Оренда> не буде мати суттевий вплив на фiнансову звiтнiсть
КомпанiТ, враховуючи, ч.lо Компанiя орендуе нежитлове примiщення, в якому знаходиться офiс, згiдно

,Щоговору суборенди нежитлового примiщення N9 t1,4/2O вiд27 квiтня 2020 року.

Оскiльки станом на кiнець звiтного року Компанiею не застосовувалися вимоги стандарry МСФЗ 16
<Оренда> iплануеться застосовувати з 01 сiчня 2021 року. То, вiдповiдно, ефективна ставка,Щоговору
оренди Компанiею буде розрахована з моменry застосування МСФЗ 16 <Оренда>.

Наведенi нижче стандарти, поправки та iнтерпретацiТдо стандартiв були випущенi, але не всryпили
в силу станом на З1 грудня 2020 року:

Поправки до МСФ3 10 та МСФЗ 28 кПродаж або внесок активiв в угодах мiж iHBecTopoM та Його

асоцiйованою органiзацiсю або спiльним пiдприемством) - Рада з МСФ3 перенесла дату набуття
чинностi даних поправок на невизначениЙ TepMiH;

МСФЗ 1_6 кОренда> - набув чинностiз 01 сiчня 2019 року;

МСФ3 17 кflоговори страхування)) - набувае чинностi з О1 сiчня 2О21 року;

Поправки до МСБО 40 кПереведення iнвестицiЙноТ HepyxoMocTi з категорiТ в категорiю> - набувають
чинностi для рiчних звiтних перiодiв, починаючи з 0]. сiчня 2018р.;

Роз'яснення КРМФ3 2З кНевизначенiсть стосовно правил розрахунку податку на приброк> - набули
чинностi для рiчних звiтних перiодiв, починаючи з 01 сiчня 2019р.

Компанiя не очiкуе, що застосування в майбутнiх перiодах цих стандартiв, поправокта iнтерпретацiй

до стандартiв матиме сутгевиЙ вплив на rT фiнансову звiтнiсть.

З 1сiчня 2018 року набув чинностi МСФЗ (IFRS)9 <Фiнансовi iнструменти>.

Стандарт BBiB HoBi вимоги щодо класифiкацiЙ та оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB, а також облiку
знецiнення та хеджування.
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У частинi класифiкацii та 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. 3aMicTb категорiй,
встановлених МСФЗ (lAS) 39, вволяться TaKi категорiТ фiнансових iHcTpyMeHTiB: оцiнюванi за

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

дохiд (lСД)та за амортизованою вартiстю.

МСФ3 (lFRS) 15 кВиручка за договорами з покупцями вступив в силудля рiчних звiтних перiодiв з 01
сiчня 201"8 року.

МСФ3 (ltRS) 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>.

3гiдно 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€ наступнi HoBi або переглянутi стандарти i iнтерпретацiТ, випущенi KoMiTeToM з

Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi та KoMiTeToM з iнтерпретацiЙ Мiжнародних стандартiв

фiнансовоТ звiтностi (далi - (КМСФ3))), якi вступили в дiю та вiдносяться до фiнансовоТ звiтностi Фонду

для рiчних перiодiв, що розпочинаються з 1 сiчня 2016 року, якi набувають чинностi як новиЙ документ
KoMiTery з роз'яснень мiжнародних стандартiв фiнансовiЙ звiтностi iлiмiтованi змiни ряду мiжнародних
ста нда pTiB:

Поправки до МСБО 19 кВиплати працiвникам)) дата випуску - листопад 2013 року застосовуються

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

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

Щорiчнi вдосконалення
перiодiв, якi починаються з

Щорiчнi вдосконалення
перiодiв, якi починаються з

МСФЗ t4 <Рахунки вiдстрочених тарифних регулювань)) дата випуску - сiчень 20t4 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 органiзацil, що вперше застосовують МСФЗ.

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

регулюванням тарифiв.

Поправки до МСФЗ 11 кСпiльна дiяльнiсть>, Поправки до МСБО 16 KOсHoBHi засоби> i МСБО З8
<Нематерiальнi активи)) дата випуску - травень 2014 року застосовуються до рiчних перiодiв, якi
починаються з 01 сiчня 2018 року. Пiсля внесення поправок до МСФЗ (lAS) 1_6 <OcHoBHi засоби>
забороняеться застосування методу амортизацiТ на ocHoBi виручки у вiдношеннi об'ектiв основних
засобiв, так як метод вiдображае характер економiчних вигiд, що генеруються активом, а не
споживання майбутнiх економiчних вигiд вiд цього активу.

Аналогiчна логiка доречна i для МСФЗ (lAS) 38 кНематерiальнi активи)) - виручка не може бри
належною пiдставою для амортизацiТ нематерiального активу, KpiM двох випадкiв: коли
нематерiальниЙ актив виража€ться як Mipa виручки, а також коли виручка i споживання економiчних
вигiд вiд використання нематерiального активу TicHo взаемопов'язанi.

В обидва стандарти вводяться поправки про те, що очiкуване майбутн€ зниження цiни продажу
продукry, одержуваного з допомогою активу, може вказувати на зменшення майбрнiх економiчних
вигiд, пов'язаних з активом.

2OL0-2OL2 дата випуску - грудень 2013
01.07.2014 р.
2011-201З дата випуску - грудень 2013
01.07.2014 р.

року застосовуються до рiчних

року застосовуються до рiчних
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Поправки до МСБО 16 KOcHoBHi засоби> iМСБО 41 кСiльське господарство)) дата випуску - червень
2014 року застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01 сiчня 2018 року. Вiдтепер бiологiчнi
активи, якi вiдповiдають визначенню плодоносного рослини, мають вiдображатися в облiку як ocHoBHi
засоби згiдно МСФ3 (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 продукцii, 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 враховуеться згiдно
МСФЗ (lAS)41, а державнiсубсидii, пов'язанiз плодоносними рослинами, -згiдно МСФЗ (lAS) 20 кОблiк

державних субсидiй i розкриття iнформацiТ про державну допомоry)).

Поправки до МСБО 27 кКонсолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть> дата випуску - серпень 2014

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

Поправки до МСФЗ 10 <ПодiТ пiсля звiтного перiоду> iМСБО 28 кlнвестицiТ в асоцiЙованi
пiдприемства)) дата випуску- вересень 2014 року застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються
з 0]. сiчня 2018 року.

Щорiчнi вдосконалення 2012-2014:

МСФЗ 4 KCTpaxoBi контракти))

МСФЗ 7 кФiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiТ>

МСБО 19 кВиплати працiвникам>

МСБО 34 <Промiжна фiнансова звiтнiсть)) дата випуску - вересень 2014 року застосовуються до
рiчних перiодiв, якi починаються з 01 сiчня 2018 року.

Поправки до МСБО 1кПодання фiнансовоТзвiтностi> МСФ3 10 кКонсолiдована фiнансова звiтнiсть>,
МСФЗ 12 <Розкриття iнформацiТ про частки участi в iнших суб'ектах господарювання)) iМСБО 28
кlнвестицiТ в асоцiЙованi пiдприемства)) дата випуску - грудень 2014 року застосовуються до рiчних
перiодiв, якi починаються з 01 сiчня 201_8 року.

Станом на даry 01 сiчня 2020 року опублiковано наступнi МСФ3, змiни до них та iнтерпретацiТ,
ефективна дата яких настала:

МСФЗ та правки до
них

OCHOBHi ВИМОГИ
Ефективна

дата

Концепryальна
основа фiнансовоi
з в iTH ocTi

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 розкриття
даних у фiнансовiй звiтностi за МСФЗ. Згiдно новоТ редакцii
iнформацiя, представлена у фiнансовiЙ звiтностi, також повинна

допомагати користувачам оцiнити ефективнiсть керiвництва
компанiТ в управлiннi економiчними ресурсами. Принцип обачностi
тракry€ться через пiдтримку неЙтральнiсть представлених даних.
Обачнiсть визнача€ться як прояв обережностi при винесеннi
суджень в умовах невизначеностi. Правдиве уявлення даних
тракryеться як подання cyTi операцiЙ, а не тiльки Тх юридичноТ

форми. Нова редакцiя КОФЗ передбачае двi форми звiтностi: звiт
про фiнансовиЙ стан i звiт про фiнансовi результати. lншi форми
об'еднанi пiд назвою кiншi форми i розкритгя)), визнача€ться, що

01.01.2020
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МСФ3 та правки до
них

OcHoBHi вимоrи
Ефективна

дата
данi фiнансовоI звiтностi представляються за певниЙ перiод i мiстять
порiвняльну iнформацiю, а також за певних обставин - прогнознi

данi,

У новiЙ редакцiТ КОФ3 вводиться поняття кзвiтуюче пiдпри€мство>,
пiд яким ма€ться на увазi сторона економiчноТ дiяльностi, яка ма€
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. 3aMicTb цього
визначення економiчного ресурсу вiдноситься до потенцiалу активу

/ зобов'язання виробляти / передавати економiчнi вигоди.

Нова глава КОФ3 присвячена опису рiзних методiв оцiнки (iсторична
i поточна BapTicTb (справедлива BapTicTb, BapTicTb використання)),
iнформацil, яку вони надають.

мсФз
кОб'еднання
бiз несу>

3мiни запроваджують переглянrrе визначення бiзнесу. Бiзнес
складаеться iз BHecKiB i супсвих процесiв, якi у сукупностi формують
здатн icTb створювати вiддачу.

Нове керiвництво визнача€ 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 вiдсутностi вiддачi, для того щоб пiдприемство вважалося
бiзнесом, мае 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 дiяльнiсгь i активи.

Органiзацiя може застосувати (тест на концентрацiю>. Придбанi
активи не вважатимугься бiзнесом, якщо практично вся

справедлива BapTicTb придбаних валових активiв сконцентрована в

одному активi (або групi аналогiчних активiв).

01.01,2020

МСБО 1 кПодання

фiнансовоТ
звiтностi> та МСБо
8 коблiкова
полiтика, змiни в

облiкових оцiнках
та помилки))

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

рекомендацiй щодо визначення, якi ранiше були наведенi в iнших
стандартах МСФЗ.

lнформацiя € сутr€вою, якщо обГрунтовано очiкусться, що iТ пропуск,
спотворення або заryманення може вплинути на рiшення основних
корисryвачiв фiнансовоТ звiтностi загального призначення, винесенi
на пiдставi TaKoi фiнансовоТ звiтностi, ч_lо представляе фiнансову
iнформацiю про звiтуючу компанiю

3мiни забезпечують послiдовнiсть використання визначення
суттеBocTi в ycix стандартах МСФЗ.

01.01.2020
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МСФЗ та правки до
них

OCHOBHi ВИМОГИ
Ефекти вна

дата

мсБо
пiсля

10 к ПодiТ

звiтного
перiоду>, МСБО 34
кПромiжна

фiнансова
звiтнiсть>, МсБо 37
<3абезпечення,
непередбаченi
зобов'язання та

непередбаченi
а кти ви ",

Керiвництво iз

застосування МСФ3
2 квиплати на

ocHoBi акцiй>,
посiбник з

застосування МСФЗ
4 пДоговори
страхува н ня )),

Основи для
висновкiв до МСФЗ
17 KCTpaxoBi

контракти )).

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

01.01.2020

МСФз 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.

Поп равки
змiнили вимоги до облiку хеджування: при облiку

хеджування передбача€ться, що контрольний показник процентноТ
ставки, на якому заснованi грошовi потоки, що хеджуються i

грошовi потоки вiд iHcTpyMeHTy хеджування, не змiниться в

результатi реформи;
обов'язковi рJ-lя Bcix вiдносин хеджування, на якi

безпосередньо вплива€ реформа внутрiшньобанкiвськоТ ставки

рефiнансування;
не можна використовувати мя усунення будь-яких iнщих

наслiдкiв реформи;
вимагають розкриття iнформацiТ про сryпiнь впливу

поправок на вiдносини хеджчвання.

01.01.2020

3. cyTT€Bl положЕння оБлlковоТ полIтики

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

l_{я фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на ocнoBi iсторичноТ собiвартостi, за винятком оцiнки за
справедливою вартiстю основних засобiв на даry першого застосування МСФ3 вiдповiдно до МСФЗ 1

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

може бути використана як доцiльна собiвартiсть, а також iнвестицiйноi HepyxoмocTi, яка
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вiдображаеться за справедливою вартiстю вiдповiдно до МСБО 40 кlнвестицiЙна HepyxoMicTb)), та

оцiнки за справедливою вартiстю окремих фiнансових iHcTpyMeHTiB вiдповiдно до МСФЗ 9 кФiнансовi
iнструменти)), з використанням методiв оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB, дозволених МСФ3 1З кОцiнки
за справедливою вартiстю>. TaKi методи оцiнки включають використання бiржових котирувань або

даних про поточну ринкову BapTicTb iншого аналогiчного за характером iHcTpyMeHry, аналiз

дисконтованих грошових потокiв або iншi моделi визначення справедливоТ BapTocTi. Передбачувана
справедлива BapTicTb фiнансових активiв i зобов'язань визнача€ться з використанням наявноТ
iнформацiТ про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки.

3.2. 3аrальнi 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

доречнута достовiрну iнформацiю про операцiТ, iншi подiТта умови, до яких вони застосовуються. TaKi
полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив Тх застосування € нес\rп€вим.

Облiкова полiтика КомпанiТ розроблена та затверджена керiвництвом КомпанiТ вiдповiдно до вимог
МСБО 8 кОблiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки> та iнших чинних МСФЗ, зокрема,
МСФЗ 9 кФiнансовi iнструменти>, з використанням методiв оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB,

дозволених МСФЗ 13 кОцiнки за справедливою вартiстю>.

3.2.2. lнформацiя про змiни в облjкових полiтиках

Компанiя обирае та застосовуе своТ облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцii, iнших подiТ
або умов, якщо МСФ3 конкретно не вимага€ або не дозволя€ визначення категорiТ статеЙ, для яких iншi
полiтики можуть бути доречними.

3 ]. сiчня 2018 року Компанiя застосову€ МСФЗ 15 кflохiд 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 можут,ь надаватися тiльки
юридичним особам, за умови що не менш як 10 вiдсоткiв стаryтного капiталу вiдповiдноТ юридичноТ
особи належить такому венчурному фонду згiдно абзацу 2 пункry 5 статгi 48 закону 11[_1ро [цqтцryти
q п iл.h !:!..аLа _i,ц _q е ý__ту в а н !l 8_]l.

Керiвництвом КомпанiТбуло приЙнято рiшення про застосування МСФЗ 9 кФiнансовi iнструменти> з

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

вимоги до класифiкацiТ фiнансових активiв i зобов'язань.

З ]. сiчня 2018 року МСФЗ 9 кФiнансовi iнструменти)) ма€ нову редакцiю, яка серед iншого
передбачае змiну пiдходiв до зменшення корисностi фiнансових iHcTpyMeHTiB. Враховуючи
класифiкацiю фiнансових активiв, що використову€ться Компанi€ю, 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. Методи подання iнформацiТ у фiнансових звiтах

3гiдно НП(С)БО 1 <3BiT про сукупний дохiд> передбачае подання витрат, визнаних у прибутку або
збитку, за класифiкацiею, основаною на методi кфункцiТ витрат)) або <собiвартостi реалiзацiТ>, згiдно з

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

збут або адмiнiстративну дiяльнiсть. Проте, оскiльки iнформацiя про характер витрат € корисною для
прогнозування маЙбутнiх грошових потокiв, то ця iнформацiя наведена в роздiлi б цих Примiток,

Представлення грошових потокiв вiд операцiЙноТ дiяльностi у 3BiTi 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 основнi види грошових
надходжень та грошових виплат формуеться на пiдставi облiкових записiв КомпанiТ.
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пiдходи до розкриття в фiнансовiй звiтностiiнформацiт про витрати, якi визначенi мсБо 1кподання

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

неприпустИмiсть ix згортання, за виключенням випадкiв коли того вимагае або дозволя€ мсФз,

Наприклад, дозволеним мсФЗ е згортання статей доходiв та витрат за групами подiбних операцiй,

зокрема операцii з купiвлi-пРодажУ валюти, операцiТ з визнання курсових рiзниць, операцiТ з реалiзацiТ

фiнансових iHcTpyMeHTiB, тощо. Згортання доходiв та витрат е можлиВим за умови, коли таке

згортаннЯ вiдображаС cpHicTb господарсЬкоТ операцii, У цьому випадку суб'скт господарювання

розкрива€ на HeTTo-ocHoBi прибрки або збитки вiд групи подiбних операцiй шляхом зменшення

доходУ на суму пов'язаних з ними витрат, якi виникають при здiйсненнi TieT самоТ операцi[,

Вiдображення на HeTтo-ocHoBi передбачае включення до звiтностi результаry групи подiбних

операцiй, отриманого шляхом вiднiмання вiд доходiв сум витрат, бругrо-основа передбача€ окреме

представлення в звiтностi доходiв та витрат за групами операцiй, Таким чином, операцiт з визнання

курсових рiзниць, операцi,r з купiвлi_прод.*у валюти будугь представленi в фiнанс::lI.,"::::l_":
HeTTo-ocHoBi. Операцii з реалiзаЦiТ необоротних активiв, утримуваних для продажу, реалlзацll

фiнансових iHcTpyMeHTiB будуть представленi в фiнансовiй звiтностi на брутго-основi,

3.3. Облiковi полiтики щодо фiнансових iHcTpyMeHTiB

3.3.1. Визнання та оцiнка фiнансових iHcTpyMeHTiB

,що фiнансових iHcTpyMeHTiB Компанiя вiдносить дебiторську заборгованiсть за наданi послуги та

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

заборгованiсть за наданi послуги та iншу кредиторську заборгованiсть,

Компанiя спочатку визна€ позики 
'та'дебiторську 

заборгованiсть i депозити на дату Тх видачi

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

категорiю iHcTpyMeHTiB, якi оцiнюються за справемивою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як

прибрку або збитку за перiод) здiйснюеться на дату укладення угоди, в результатi якоi 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 щодо фiнансового iHcTpyMeHTa, Операцi'i з

придбанняабопродажУфiнансовихiнструментiввизнаютЬсяiззастосуванняМоблiкузадаТоЮ
розрахунку.

3а строком виконання фiнансовi
строком виконання зобов'язань до
бiльше 12 мiсяцiв).

компанiя класифiкуе фiнансовi активи як Taki, що оцiнюються у подальшому або за амортизованою

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

моделiбiзнесусУб,ектаГосподарюВаННямяУправлiнняфiнансовимИактИВаМИ;

та

ха ра ктеристик контра Ктних грошових потокiв фiнансового акти ву,

компанiя визна€ Taki категорiт фiнансових активiв:

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

переоцiнки у прибугку або збитку;

фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю,

компанiя визна€ Taki категорiт фiнансових зобов'язань:

фiнансовiзобоВ'язаНня,оцiненiзааМортизоВаноюсобiвартiстю;
фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результаry переоцlнки

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 дату

для визнаЧення на наявнiстЬ об'€ктивниХ ознак знецiнення фiнансового активу або групи фiнансових
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активи та фiнансовi зобов'язання подiляються на поточнi (зi

12 мiсяцiв) та довгостроковi (зi строком виконання зобов'язань

э?



активiв. Рiзнi критерiТ для визначення категорiЙ застосовуються для кожноТ категорiТ 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.

Позики та дебiторська заборгованiсть пiсля первiсного визнання оцiнюються за амортизованою
вартiстю з застосуванням методу ефективноТ вiдсотковоТ ставки. ,Д,исконтування не використову€ться,
коли ефект вiд дисконryвання менше одного року.

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 оцiнюе ii за
Тхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi безпосередньо належить до придбання
або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання.

При припиненнi визнання фiнансового активу повнiстю рiзниця мiж:

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 розкрива€ться нижче у
вiдповiдних роздiлах облiковоТ полiтики.

3.3.2. Грошовi коlлти та ixHi еквiваленти

Грошовi кошти складаються з готiвки в Kaci та коштiв на поточних рахунках у банках.

Еквiваленти грошових коштiв це KopoTкocтpoKoBi, високолiквiднi iнвестицil, 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 уrримуватися, а операцiТ з ними проводитися в

нацiональнiЙ валютi та в iноземнiй валютi,

Грошовi кошти та ix еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання активами.

Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та Тх еквiвалентiв здiйснюеться за справедливою
вартiстю, яка дорiвнюе iх номiнальнiй BapTocTi.

Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та iх еквiвалентiв в iноземнiй валютi здiйснюеться у
функцiональнiй валютiза 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 можуть бути
класифiкованi у складi не поточних активiв. У випадку прийняття НБУ рiшення про лiквiдацiю
банкiвськоТ установи та вiдсутностi Ймовiрностi повернення грошових кощтiв, визнання Тх як активу
припиня€ться iTx BapTicTb вiдобража€ться у складi збиткiв звiтного перiоду.
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3.3.3. Фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю

.Що фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, Компанiя вiдносить
облiгацiТ, депозити, дебiторську заборгованiсть, у тому числi позики, та векселi.

Пiсля первiсного визнання Компанiя оцiнюе ii за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод
ефективного вiдсотка.

3астосовуючи 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 iхарактеристики, включаючи кредитну якiсть iнструмента, залишок
строку, протягом якого ставка вiдсотка за контрактом € фiксованою, а також залишок строку до
погашення основноТ суми та валюту, в якiй здiйснюватимуться платежi.

Компанiя оцiнюе станом на кожну звiтну дату резерв пiд збитки за фiнансовим iHcTpyMeHToM у

розмiрi, що дорiвнюе:

- 12-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам у разi, якщо кредитниЙ ризик на звiтну даry не зазнав
значного зростання з моменту первiсного визнання;

- очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дii 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 Компанii за договором; i грошовими потоками,
якi Компанiя очiкуе одержати на свою користь.

Станом на кожну звiтну дату Компанiя оцiнюе, чи зазнав кредитний ризик за фiнансовим
iHcTpyMeHToM значного зростання з моменry первiсного визнання. При виконаннi такоТ оцiнки Компанiя
замiсть змiни суми очiкуваних кредитних збиткiв використовуе змiну ризику настання дефолту
(невиконання зобов'язань) протягом очiкуваного строку дiТ фiнансового iHcTpyMeHTa. ,Щля виконання
такоТ оцiнки Компанiя порiвнюе ризик настання дефолry (невиконання зобовlязань) за фiнансовим
iHcTpyMeHToM станом на звiтну даry з ризиком настання дефолry за фiнансовим iHcTpyMeHToM станом
на дату первiсного визнання, i враховуе при цьому обГрунтовано необхiдну та пiдтверджувану
iнформацiю, що € доступною без надмiрних витрат або зусиль, i вказуе на значне зростання кредитного

ризику з моменry 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 е кредитно-знецiненим станом на звiтнудату, 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 прибутку або збитку як прибуток або збиток вiд зменшення
корисностi.

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

дати фiнансовоТзвiтностi, 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, uаВВВ та банки, що мають прогноз кстабiльний)), що присвою€ться реЙтинговими
агентствами, якi BHeceHi до,Д,ержавного ре€стру уповноважених рейтингових агентств НКl_{ПФР) на

дату розмiщення коштiв резерв збиткiв розрахову€ться в залежностi вiд строку та умов розмiщення

1,2
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(при розмiщеннi вiд 1до З-х мiсяцiв - розмiр збитку склада€ ОYо, вiд 3-х мiсяцiв до 1, року - !% 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,Щержавного ре€стру
уповноважених реЙтингових агентств НКЦПФР) на дату розмiщення коштiв резерв збитку

розрахову€ться у розмiрi вiд7% до 2О% вiд суми вкладу в залежностi в розмiру ризикiв.

3.3.4. Фiнансов] активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату
переоцiнки у прибутку або збитку

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

Пiсля первiсного визнання Компанiя оцiнюе Тх за справедливою вартiстю.

Вибiр методу оцiнювання фiнансового iHcTpyMeHry у виглядi корпоративних прав буде залежати:
а) вiд сryпеню впливу iHBecTopa на господарську дiяльнiстю об'екта iнвесryвання;
б) вiд класифiкацiТ самоТ iнвестицiТ - поточна (для продажу) чи довгострокова (утриму€ться для

отримання дивiдендiв чи iнших вигод.

.Щолю iHBecTopa в статугному капiталi можна охарактеризувати як несутт€ву, якщо iHBecTop володiс
менше 20% стаryтного капiталу об'екry iнвесryвання - п. б МСБО 28.

Отже, якщо участь у статугному капiталi становить менше 2О%та/або дана iнвестицiя е поточна, то iT

оцiнка здiЙснюеться по методу справедливоТ BapTocTi:

У piK придбання паТ/частки господарських товариств оцiнюються за балансовою вартiстю.
У насryпному календарному роцi, до моменry розкриття таким господарським товариством рiчноТ

фiнансовоТ звiтностi за piK, у якому цi паr/частки були придбанi, TaKi паlчастки оцiнюються за

балансовою вартiстю.
ПаТ/частки господарських товариств, ц_lо за результатом своеТ фiнансово-господарськоТ дiяльностi за

попереднiй фiнансовий piK е прибутковими, оцiнюються за балансовою вартiстю.
Паi/частки господарських товариств, що за результатами свосТ господарськоТ дiяльностi за

попереднi два та бiльше poKiB поспiль е збитковими, оцiнюються шляхом застосування понижувальних
коефiцiентiв (далi - ПК) до балансовоТ BapTocTi таких паТв/часток господарськихтовариств, яка склалась
на дату, що переду€ датi першого застосування понижувальних коефiцiентiв, а саме:

-якщо господарське товариство е збитковим протягом ocтaнHix двох poKiB поспiль, ПК становить
- 0,75;

-якщо господарське товариство е збитковим протягом ocтaнHix трьох poKiB поспiль, ПК становить
0,50;

-якщо господарське товариство с збитковим протягом ocTaнHix трьох poKiB поспiль, ПК становить
0,25.

У разi вiдновлення прибутковоТ дiяльностi таког.о господарського товариства балансова BapTicTb

його паТв/часток збiльшуеться на суму останньоТуцiнки, а саме:
-за пiдсумками першого року прибрковоТ дiяльностi вiдновлюеться сума уцiнки, що

застосовувалася в оста н н ьому роцi збитковоТ дiял bHocTi;
-за пiдсумками другого року прибутковоТдiяльностi вiдновлюеться сума уцiнки, що застосовувалась

у попередньому роцi збитковоТ дiяльностi, i т.д.
Механiзм застосування ПК до балансовоi BapTocTi паТв/часток застосову€ться з моменту розкриття

iнформацiТ щодо збитковоТдiяльностi господарського товариства за попереднiй piK,

Якщо, участь у статугному капiталi становить бiльше 20% та дана iнвестицiя е довгостроковою, то
вона оцiню€ться по методу участi в капiталiзгiдно п, 11 МСБО 28.

3гiдно з методом участi в капiталi, iнвестицiя в асоцiЙоване пiдприсмство первiсно визна€ться за
собiвартiстю i згодом tj балансова BapTicTb збiльшуеться або зменшу€ться для визнання частки
iHBecTopa в прибутку або збитку об'екта iнвесryвання пiсля дати придбання. Частка iHBecTopa в

прибрку або збитку об'€кта iнвесryвання визна€ться в прибрку або збитку iHBecTopa. Виплати,
отриманi вiд об'екта iнвестування, зменшують балансову BapTicTb iнвестицiТ. Коригування балансовоI
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BapтocTi можуть бри необхiдними Й при змiнi пропорцiйноТчастки iHBecTopa в об'сктi iнвесryвання, яка
виникае вiд змiн в iнших сукупних прибутках об'екта iнвесryвання. TaKi змiни включають i змiни, що
виникають вiд переоцiнки основних засобiв та вiд рiзницi у валютних курсах. Частка iHBecTopa в цих
змiнах визнаеться в iншому сукупному прибутку iHBecTopa.

Метод участi в капiталi - це метод облiку фiнансових iнвестицiй, згiдно з яким балансова BapTicTb

iнвестицiй вiдповiдно збiльшуеться або зменшуеться на суму збiльшення або зменшення частки
iHBecTopa у власному капiталi об'€кта iнвестування.

Фiнансовi iнвестицiТ, що облiковуються за методом участi в капiталi, на дату балансу вiдображаються
за вартiстю, що визначена з урахуванням змiни загальноТ величини власного капiталу об'скта
iнвесryвання, за винятком змiн капiталу, що € результатом операцiЙ мiж iHBecTopoM i об'сктом
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 дату що i

звiти iHBecTopa, п. 24 МСБО 28.
Зменшення балансовоТ BapTocTi фiнансовоТ iнвестицiТ внаслiдок зменшення власного капiталу

iнвестованого пiдприемства здiйснюеться 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 прибутки, то iHBecTop повинен
вiдображати свою частку таких прибуткiв тiльки пiсля того, як його частка прибркiв буде дорiвнювати
частцi збиткiв, якi не були визнанi.

У разi, якщо з капiталу об'€кта iнвестування його учасниками був вилучениЙ капiтал, то балансова
BapTicTb iнвестицiiкоригу€ться на суми змiн у капiталi об'екта iнвесryвання, вiдповiднодо новоТчастки.

У випадку, якщо змiни у власному капiталi iнвестованого пiдприемства € результатом операцiЙ мiж
iHBecTopoM i об'сктом iнвесryвання, вiдповiдне коригування балансовоТ BapTocTi iнвестицiЙ не

проводиться.
lHBecTop припиня€ застосовувати метод участi в капiталi, починаючи з дати, коли BiH переста€

сутт€во впливати на асоцiйоване пiдпри€мство, та облiковуе iнвестицiю згiдно МСФЗ 9, починаючи з

цiеТ дати.
В разi втрати сутт€вого впливу оцiнка будь-яких iнвестицiй iHBecTopa, що залишилисяу колишньому

асоцiЙова ному п iдп ри€мствi, здi Йсн юеться за справедл и вою ва ртiстю.
У своТх прибутках чи збитках iHBecTop визна€ будь-яку рiзницю мiж:
а) справедливою вартiстю будь-якоТ збереженоТ iнвестицiТ та будь-якими надходженнями вiд

вибупя певноТ частки участi в асоцiЙова ному пiдп риемствi;
б) балансовою вартiстю iнвестицiй на даry втрати сугт€вого впливу.
Коли iнвестицiя припиня€ вiдповiдати визначенню асоцiЙованого пiдприемства iпочинас

облiковуватися згiдно МСФЗ 9, iiсправедлива BapTicTb на дату, коли вона припиня€ буги асоцiЙованим
пiдприемством, вважаеться справедливою вартiстю при первiсному визнаннi iT як фiнансового активу
вiдповiдно до МСФЗ 9.

Справедлива BapTicTb акцiй, якi BHeceHi до бiржового списку, оцiнюеться за бiржовим курсом
орган iзатора торгiвлi.

Якщо акцiТ мають обiг бiльш як на одному органiзаторi торгiвлi, при розрахунку BapTocTi активiв
TaKi iнструменти оцiнюються за курсом на основному ринку для цього активу або, за вiдсутностi
основного ринку, на наЙсприятливiшому ринку для нього. За вiдсутностi свiдчень на користь
протилежного, ринок, на якому Компанiя зазвичай здiйснюе операцiю продажу активу, приймасться
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 справедливу BapTicTb, максимiзуючи
використання доречних вiдкритих даних та мiнiмiзуючи використання закритих вхiдних даних.

Якщо е пiдстави вважати, що балансова BapTicTb сутт€во вiдрiзняеться вiд справедливоi, Компанiя
визнача€ справедливу BapTicTb за допомогою iнших методiв оцiнки. Вiдхилення можуть бути
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зумовленi значними змiнами у фiнансовому cTaHi eMiTeHTa 7а/або змiнами кон'юнктури ринкiв, на
яких eMiTeHT здiЙсню€ свою дiяльнiсть, а також змiнами у кон'юнктурi Фондового ринку.

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

1. АкцiI, обiг яких зупинено, протягом 12 мiсяцiв з дати оприлюднення рiшення про зупинення
обiгу оцiнюються за останньою балансовою вартiстю.

2. АкцiТ, обiг яких зупинено, бiльше нiж 12 мiсяцiв з дати оприлюднення рiшення про зупинення
обiгу оцiнюються з використанням ПК, що застосовуються до балансовоТ BapTocTi таких акцiЙ, що
склалася на дату оцiнки, наступну за датою оприлюднення рiшення про зупинення, а саме:

-ПК становить 0,5, якщо з дати оприлюднення рiшення про зупинення проЙшло вiд 12 до 15
мiсяцiв;

-ПК становить О,25, якuцо 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, u_{о мають ознаки фiктивностi, визначаеться iз урахуванням наявностi
cTpoKiB вiдновлення обiгу таких цiнних паперiв, наявностi фiнансовоТ 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, що оцiнюються за справедливою вартiстю з переоцiнкою в iнlлому
сукупному прибрку

Фiнансовий актив оцiню€ться за справедливою вартiстю через iншиЙ сукупний дохiд у разi
одночасного дотримання обох зазначених нижче умов:

- фiнансовиЙ актив утриму€ться в рамках бiзнес-моделi, мета якоТдосяга€ться як шляхом одержання
договiрних грошових потокiв, так i шляхом продажу фiнансових активiв;

- договiрнi умови фiнансового активу генерують у певнi дати грошовi потоки, KoTpi е суго 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 сукуп ному доходi.

Компанiя на власний розсуд приймае безвiдкличне рiшення про вiдображення в iншому сукупному
доходi змiн у справедливiЙ BapTocTi iнвестицii в iHcTpyMeHT власного капiталу, що не угримуеться мя
торгiвлi. Таке рiшення прийма€ться на piBHi кожного iHcTpyMeHTa. Вiдповiднi суми, вiдображенi в

iншому сукупному доходi, пiсля цього в приброк або збиток не передаються. HaToMicTb Компанiя
може передати кумулятивний приброк або збиток у власному капiталi.,Щивiденди на TaKi iнвестицiТ
визнаються в прибутку або збитку KpiM випадкiв, коли дивiденди явно являють собою вiдшкодування
частини собiвартостi iH вестицiй.

3.3.6. flебiторська заборгованiсть

flебiторська заборгованiсть - це фiнансовий актив, який являе собою контрактне право отримати
грошовi кошти або iнший фiнансовиЙ актив вiд iншого суб'скта господарювання.

,Щебiторська заборгованiсть визна€ться у звiтi про фiнансовиЙ стан тодi iлише тодi, коли Компанiя
ста€ стороною контрактних вiдношень щодо цього iнсгруменry. Первiсна оцiнка дебiторсько'i
заборгованостi здiйсню€ться за справедливою вартiстю, яка дорiвнюе BapтocTi погашення, тобто cyMi
очiкуваних контрактних грошових потокiв на даry оцiнки.
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Пiсля первiсного визнання подальша оцiнка дебiторськоТ заборгованостi здiйснюсться за
амортизованою собiвартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка. !исконтування не
використову€ться, коли ефект вiд дисконтування е несугт€вим.

Якщо е об'€ктивне свiдчення того, ч_{о 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 покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визнача€ться як рiзниця мiж
балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних маЙбутнiх грошових потокiв. Визначення
суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбува€ться на ocHoBi аналiзу дебiторiв та

вiдображае суму, яка, на думку керiвництва, 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. flля групи дебiторiв такими факторами е негативнi змiни у
cTaHi платежiв позичальникiв у групi, таких як збiльшення кiлькостi прострочених платежiв; негативнi
економiчнiумови у галузi або географiчному регiонi.

Сума збиткiв визнаеться у прибугку чи збитку, Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд
зменшення корисностi зменшу€ться i це зменщення 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 прибутку чи
збитку. У разi неможливостi повернення дебiторськоТ заборгованостi вона спису€ться за рахунок
створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi.

flебiторська заборгованiсть може бри призначена як така, що оцiнюсться за справедливою
вартiстю з вiдображенням результаry переоцiнки у прибутку або збитку, якщо таке призначення усува€
або значно зменшу€ невiдповiднiсть оцiнки чи визнання (яку iнколи називають кнеузгодженiстю
облiку>), що iнакше виникне внаслiдок оцiнювання активiв або зобов'язань чи визнання прибркiв або
збиткiв за ними на рiзних пiдставах.

Подальша оцiнка дебiторськоi заборгованостi здiЙснюеться за справедливою вартiстю, яка дорiвнюс
BapTocTi погашення, тобто cyMi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки.

У разi змiн справедливоТ BapTocTi дебiторськоI заборгованостi, що мають мiсце на звiтну даry, TaKi

змiни визнаються у прибрку (збитку)звiтного перiоду.

3.3.7. 3обов'язання.

Кредиторська заборгованiсть визна€ться 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
оз на к:

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

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'язань.

Поточнi зобов'язання оцiнюються у подальшому за амортизованою вартiстю.

Поточну кредиторську заборгованiсть без встановленоТ ставки вiдсотка Компанiя оцiнюе за сумою
первiсного рахунку факryри, якщо вплив дисконтування € несуттевим.
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3.3.8. 3гортання фiнансових активiв та зобов'язань

Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Компанiя мае 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 пол]тики щодо основних засобiв та нематерiальних активiв

3.4.1. Визнання та оцiнка основних засобiв

Компанiя визна€ матерiальниЙ об'ект основним засобом, якчlо BiH утриму€ться з метою
використання rx у процесi своеТ дiяльностi, надання послуг, або для здiЙснення адмiнiстративних i

соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiТ) яких бiльше
одноrо року та BapTicTb яких бiльше 6000 грн.

Первiсно Компанiя оцiнюе ocHoBHi засоби за собiвартiстю. Розглянувши доречнiсть застосування
будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного застосування, керiвництво
вирiшило застосувати справедливу BapTicTb або переоцiнку як доцiльну собiвартiсть основних засобiв.

У подальшому ocHoBHi засоби оцiнюються за Тх собiвартiстю MiHyc будь-яка накопичена амортизацiя
та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченоТ амортизацiТ на дату
переоцiнки виключа€ться з валовоТ балансовоТ BapTocTi активу та чистоТ суми, перерахованоТ до
переоцiненоТ суми активу. ..Щооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, переноситься до
нерозподiле ного п рибутку, кол и п ри п и няеться визна ння вiдповiдноrо а кти ву.

3.4.2. Подальчli витрати.

Компанiя не визна€ в балансовiй BapTocTi об'€кта основних засобiв витрати на ч{оденне
обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'екта, l-{i витрати визнаються в прибутку чи
збитку, коли вони понесенi. В балансовiй BapTocTi об'екта основних засобiв визнаються TaKi подальшi
витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу.

3.4.3, Амортизацiя основних засобiв.

Yci об'екти основних засобiв пiдлягають амортизацiТ (KpiM землi). Амортизацiю об'екта основних
засобiв починають, коли BiH ста€ придатним для використання, тобто коли BiH доставлений до мiсця

розташування та приведениЙ у стан, у якому BiH придатниЙ до експлуатацiТ у спосiб, визначений

управлiнським персоналом.

Амортизацiю основних засобiв Фонд нараховус iз застосуванням прямолiнiйного методу, за яким
рiчна сума амортизацiТ визначаеться дiленням BapTocтi, lцо амортизу€ться, на строк корисного
використання об'екта основних засобiв.

ЛiквiдацiЙна BapTicTb активу дорiвнюе нулю.

Строки корисного використання необоротних активiв та норми амортизацiТ:

будiвлi, споруди, передавальнi пристроi - 20 poKiB (рiчна норма амортизацiТ 5%);

електронно-обчислювальнi машини, iншi машини для автоматичного оброблення iнформацiТ,
пов'язанi з ними засоби зчитування або друку iнформацii, пов'язанi з ними комп'ютернi програми (KpiM
програм, витрати на придбання яких визнаються роялтi, та/або програм, якi визнаються
нематерiальним активом), iншi iнформацiйнi системи, комутатори, маршрутизатори, модулi, модеми,
джерела безперебiйного живлення та засоби rx пiдключення до телекомунiкацiйних мереж, телефони -

2-5 poKiB (рiчна норма амортизацiТ 50-20%);

машини та обладнання, що не ввiЙшли до попередньоТ групи - 5 poKiB (рiчна норма амортизацiТ
2О%|;

iнструменти , прилади, iHBeHTap (меблi) - 4-5 poKiB (рiчна норма амортизацi'i 25-20%|;

iнщi ocHoBHi засоби - 4-tO poKiB (рiчна норма амортизацiТ 10-25%).
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Припинення визнання балансовоi BapTocTi об'€кта основних засобiв вiдбуваеться пiсля його вибупя

або коли не очiкують майбутнiх економiчних вигiд вiд його використання (вибутгя),

земля та незавершенi капiтальнi вкладення не амортизуються,

3.4.4. Нематерiальнi активи

НематерiальнiактИВИоцiнюютьсязасобiвартiстюзаВИрахУваННяМбУдь.якоТнакопиченоI
амортизацiТ та будь-яких накопиЧених збиткiв вiд зменшення *o1:1л".:l': Амортизацiя нараховуеться

прямолiнiЙнимспособоМпротягомстрокУкорИсногоВИкористаННянематерiальнихактивiв.очiкУванi
строки корисного використання та метод нарахування амортизацii аналiзyються 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 iнrчих юридичних прав,

амортизуються протягом TepMiHy чинностi цих прав,

НаЗlгрудня2О2ОрокУнабалансiКомпанiiНема€нематерiальнихактивiв.

3.4.5.3меншеннякорисностiосНовнихзасобiвтанематерiальнихактивiв

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

змеНШИтИся.КомпанiязМеНшУебалансовУвартiстьактивУдосУмийогоочiкуваноговiдшкодування,
якщо iт|льки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансовоi j]l]li]]:]'-"
зменшення негайно r"."..rо., в прибlпках чи збитках, якщо,i,i,]:л.:.:.iiко,вують за переоцlненою

вартiстю згiдно з мсБо 16. 36иток вiд. зменше""r_ l:l":":"i, Y::1'::,,y" '-'Зл!':_,:.::::"-
гудвiлу) в попереднiх перiодах, Компанiя сторну€, якщо i тiльки якщо змiнилися попереднl оцlнки,

застосованiдляВИзНаЧеННясУмИоЧlкУВаНоговiдшкодування.ПiслявИзнаННязбиткувiдзменшення
корисностiамортизацiяосноВнИхзасобiвкорИгуетЬся'*.Й9.I:l1.:jl::"т-.зМетоюрозподiлення
перегляНУгоТбалансовоiвартостiнеоборотНогоактИВУНасИстематичнiйосновiпротягоМстрокУ
корисного використання,

3.5.облiковiполiтикиЦ{одоiнвестицiйноТнерУхомостi

3.5.1. Визнання iнвестицiЙноI HepyxoMocTi

|lЩо iнвестИцiйноТ HepyxoМocTi КомпанiЯ вiдносить HepyxoMicTb (землю чи будiвлi, або частину

будiвлi, або Тх поеднання), \rrримува.ну на правах власностi або згiдно з угодою про фiнансову оренду з

метою отримання орендних платежlв або збiльшення BapToc'i капiталу чи для досягнення обох цiлей, а

не для:

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

цiлей, або

продажу в звичайному ходi дiяльностi,

lнвестицiйна HepyxoMicтb визна€ться як актив тодi i тiльки тодi, коли: (а) с ймовiрнiсть того, що

компанiя отрима€ майбрнi економiчнi вигоди, якi пов'язанi з цiею iнвесrицiйною нерухомiстю, (б)

собiва pTicTb iH вести цiй ноТ HepyxoMocTi можна достовiрно оцiнити,

ЯкщобудiвлiвключаютЬодНУЧастИНУ'якаУтрИмУ€тЬсязметоюотрИмання:р.u*оlо]-:]:]".:'iffч,:
частину для використання у процaai дiяльностi Компанiя або для адмiнiстративних цlлеи, в

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

вони можугь бути проданi окремо,

3.5.2. Первiсна та послiдуюча оцiнка iнвестицiйноi HepyxoMocTi

Первiсна оцiнка iнвестицiЙноТ HepyxoMocTi здiйсню€ться за собiвартiстю, Витрати на операцiю

включаються до первiсноi BapTocTi. СоЪiвартiсть придбаноТ iнвестицiЙноТ HepyxoМocтi включае цiну iT

придбання та будь-якi витрати, якi безпосередньо вiднесенi до придбання, Безпосередньо вiднесенi

витрати охоплюють, наприклад, винагороди за надання професiйних юридичних послуг, податки,

пов,язанiзпередаЧеюпраВаВласностi,таiншiВИТратинаоперацiю.
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Оцiнка пiсля визнання здiЙсню€ться за справедливою вартiстю на даry оцiнки. Прибуток або збиток
вiд змiни в справедливiй BapTocTi iнвестицiйноТ HepyxoмocTi визнасться в прибутку або збитку.
Амортизацiя на TaKi активи не нарахову€ться.

Справедлива BapTicTb iнвестицiйноТ HepyxoMocTi зазвичай визначаеться iз залученням незалежного
оцiнювача. Перiодичнiсть перегляду справедливоТ BapTocTi зумовлюсться сутт€вими для облiку
коливаннями цiн на ринку подiбноТ Hepyxoмocтi. Справедлива BapTicTb незавершеного будiвництва

дорiвнюе BapTocTi завершеного об'€кта за вирахуванням витрат на закiнчення будiвництва,

Якщо оцiнити справедливу BapTicTb неможливо, Компанiя обрае для оцiнки об'ектiв iнвестицiЙноТ
HepyxoмocTi модель оцiнки за собiвартiстю вiдповiдно до МСБО 16 та застосовуе такиЙ пiдхiд до BcieT

iнвестицiЙноТ HepyxoMocTi, при цьому розкриваються причини, з яких не використову€ться справедлива
ва pTicTb.

На 31 грудня2O2О року на балансi Компанiя облiковуеться iнвестицiЙна HepyxoMicTb (земля), про це
в п.5,4 роздiлу 5 цих Примiток.

3.6. Облiковi полiтики щодо непоточних активiв, утримуваних для продажу

Компанiя класифiкуе непоточний актив як утримуваниЙ для продажу, якщо Його балансова BapTicTb

буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiТ продажу, а не поточного використання,
Непоточнi активи, утримуванi для продажу, оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському облiку за

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

операцiТ, пов'язанi з продажем. Амортизацiя на TaKi активи не нарахову€ться. Збиток вiд зменшення
корисностi при первiсному чи подальшому списаннi активу до справедливоТ BapTocTi за вирахуванням
витрат на продаж визнаеться 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 справедливу BapTicTb) за

теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Мiнiмальнi оренднi платежi розподiляються
мiж фiнансовими витратами та зменшенням непогашених зобов'язань. Фiнансовi витрати

розподiляються на кожен перiод таким чином, щоб забезпечити 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, що 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. ,Щохiд вiд
оренди за угодами про операцiйну оренду Компанiя визна€ на прямолiнiЙнiЙ ocHoBi протягом строку
оренди. Затрати, 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.

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

орендар домовився орендувати актив.

Визначення того, чи е угода орендою, або чи мiстить вона ознаки оренди, засноване на аналiзi
змiсту угоди на дату початку дiТ договору, У рамках такого аналiзу потрiбно встановити, чи залежить
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виконання договору вiд використання конкретного активу або активiв переходить у право

користування активом або активами в результатi даноТ угоди вiд однiсТ сторони до iншиЙ, HaBiTb якщо

це не вказу€ться в договорi явно,

перiод амортизацiI по капiтальних вкладеннях в орендованi ocHoBHi засоби явля€ собою перiод,

протягоМ якого комПанiя ма€ можливiстЬ продовжуВати TepMiH оренди з урахуванням юридичних

положень, що регулюють вiдповiднi умови продовження, ,щане положення вiдноситься до договорiв

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

капiтальнi вкладен;я у орендованi ocHoBHi засоби (офiсне примiщення) амортизуються протягом

строкУ корисного використання або TepMiHy вiдповiдноТ оренди, якщо цей TepMiH коротший,

Залишкова BapTicTb та строкИ корисногО використаНня активiв аналiзуються i, при необхiдностi,

коригуютьСя на кожнУ звiтнУ даry. У випадкУ виявлення ознак того, ч_{о балансова BapTicTb одиницi, яка

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

активу спису€ться до його очiкуваного вiдшкодування,

3.8. Облiковi полiтики цодо 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 прибутОк, ч_lо пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню)

щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод, Поточнi витрати КомпанiI за податками

розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату

балансу.

ВiдстрочениЙподатокрозрахоВУ€тЬсязабалансовимМетодомоблiкУзобов'язаНЬтаяВЛя€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 ймовiрностi того, що буде

отриманий оподаткований прибуто*, до.rur"iй, щоб дозволити використати вигоду вiд вiдстроченого

податкового активу повнiстю або частково,

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

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'€днання 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 визначаеться виходячи з розмiру оподатковуваного прибутку

за pik. Оподатковуваний прибуток мае вiдмiнностi вiд чистого прибутку, 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 Компанi'i з

поточного податку на приброк здiйснюеться з використанням ставок податку, затверджених

Податковим Кодексом УкраТни фактично встановлених на звiтну даry,

Згiдно до положень п.п. L4t.6,1 п. 141.6 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 iHBecTyBaHH1, та iHyi доходи вiд дiяльностi

iнституту спiльного iнвестування (вiдсотки за позиками, оренднi (лiзинговi) платежi, роялтi тощо),
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у зв'язку iз цим у Компанiт не виникають витрати з податку на прибуток. Визначення поточного тавiдстроченОго податкУ на прибутОк не здiйсНю€ться. Податковi рiзницi, згiдно вимог нацiональногоподаткового законодавства, що не суперечить вимогам мсФз, не виникають.
3.9. обл]ковi полiтики щодо iнtлих активiв та зобов'язань

3.9.1. 3абезпечення

3абезпечення визнаються , коли Компанiя ма€ теперiшню заборгованiсть (юридичну абоконструктивну) внаслiдок минулоТ подii,_iснуе ймовiрнiсть (тобто бiльше ,'o*n".o, нiж неможливо), щопогашення зобов'язання вимагатиме вибутгя p"aypair, koTpi вriлюють у собi економiчнi вигоди,i можнадостовiрно оцiнити суму зобов'язання.

3.9.2. Виплати працiвникам

Компанiя визна€ KopoTKocTpoKoBi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiслявирахування будь-якоI вже сплаченоТ суп,tи. Компанiя визнае очiкувану BapTicTb короткостроковихвиплаТ працiвникам за вiдсутНiсть яК забезпечеНня вiдпусток - пiд час надання працiвниками послуг, якiзбiльщують TxHi права на майбрн i виплати вiдпускних.
На 31 грудня2О2О року Компанiя не мас найманих робiтникiв.

3.9.3. Пенсiйнi зобов'язання

вiдповiдно до укратнського законодавства, Компанiя визна€ внески iз заробiтно .t 
плlатипрацiвникiвдо Пенсiйного фонду, Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз поточнихнарахуванЬ заробiтноТ платнi, TaKi витратИ вiдображаються у перiодi, в якому були наданiпрацiвника ми послуrИ, що надають Тм право на одержання BHecKiB, та зароблена вiдповiдна заробiтнаплатня.

3,10, lншi застосованi облiковi полlтикп, що € дореч нимИ длярозумiння фiнансово.f зв jTHocTi

3.10.1 flоходи та витрати

Компанiя визна€ дохiд вiд надання послуг, коли (або у Mipy того, як) воно задовольня€ зобов'язаннящодо викоНання, передаючИ обiцянУ послугУ (тобтО a*r"ri клiентовi. Актив пе'реда€тьс я, коли (або уMipy 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 (операцii);

розподiляе цiну договору (операцiт) мiж зобов'язаннями щодо виконання;
визна€ дохiд, коли (абО в Mipy того, як) вона виконуе (задовольняе) зобов'язання щодо виконання.
Компанiя визна€ одиницею облiку виручки окремий договiр (контракт).
компанiя облiковуе договiр з клiснтом , який належить до сфери застосування цього стандарту,тiлькИ тодi, колИ виконуються Bci перелiченi далi критерiТ (параграф 9 МСФ3 15):
сторони договору схвалили договiр (письмово, усно чи у вiдповiдностi з iншою звичною практикоюведення бiзнесу) i готовi виконувати своТзобов'язання;

Компанiя може визначити права кожноI сторони вiдносно ToBapiB або послуг, якi будугьпередаватися;

компанiя може визначити умови оплати за товари або послуги, якi будрь передаватися;
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договiр ма€ комерцiйну cyTHicTb (тобто очiку€ться, що ризик, час або величина майбутнiх грошових
потокiв Компа н iя змiняться внасл iдок дого во ру);

та

цiлком Ймовiрно, що Компанiя отримае компенсацiю, на яку вона матиме право в обмiн на товари
або послуги, якi будуть переданi клiенту.

Компанiя щокварталу аналiзус 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 МСФ3
15).

Пiсля первiсного визнання дебiторськоТ заборгованостi внаслiдок договору з клi€нтом будь-яка

рiзниця мiж оцiнкою дебiторськоТ заборгованостi вiдповiдно до МСФЗ 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 вiд того, яка дата ранiше), якч_tо клiент компенсу€
КомпанiТ 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 передае активи або надае послуги клiенry до того, як клi€нт компенсус
Тх BapTicTb, або до дати, коли компенсацiя пiдлягатиме сплатi клiентом,

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

,Д,ля компанii, що управля€ активами паЙового iнвестицiЙного фонду, при визначеннi винагороди з

управлiння активами, договором, в розумiннi МСФ3 15, е регламент цього паЙового iнвестицiЙного

фонду.
Враховуючи особливостi взаемодiТ компанiI з управлiння активами та КомпанiТ (lCl) для паЙових

iнвестицiйних фондiв в рiшеннi уповноваженого органу щодо визначення розмiру винагороди за

управлiння активами, передбачаеться право на оплату послугу кiнцi кожного мiсяця пiсля нарахування.
Винагорода компанiТ за управлiння активами (цiна операцiТ) езмiнною, тому що BapTicTb чистих

активiв iнстиryту спiльного iнвестування (КомпанiТ) залежить вiд умов ринку i, вiдповiдно, € чутт€вою до
факторiв поза сферою впливу органiзацil, тому для вирiшення питання невизначеностi на кiнець
кожного мiсяця/року компанiя з управлiння активами приймае рiшення, що до цiни операцii
включа€ться фактична сума винагороди з управлiння активами.

Витрати на винагороду за управлiння активами, що визнача€ться як вiдсоток BapTocTi чистих активiв
iнститру спiльного iнвесryвання, Компанiя визна€ на кiнець кожного мiсяця у cyMi, що вiдповiдас
проведеному розрахунку. Винагорода, що визнача€ться у спiввiдношеннi до приросту BapTocTi чистих
активiв iнстиryry спiльного iнвестування (у разi наявностi приростута прийняття вiдповiдного рiшення)
визна€ться за результатами року.

,Щохiд вiд премii за результатами дiяльностi за звiтниЙ piK (у разi наявностi та прийняття вiдповiдного

рiшення) визна€ться за результатами року.
При визначенi BapTocTi винагороди вiд управлiння активами Компанiя, вiдповiдно до МСФЗ 15,

використову€ метод оцiнювання за результатом. ,Д,о методу оцiнювання за результатом належить,
зокрема, аналiз виконання, завершеного 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) досягнрих результатiв на звiтну даry.
Для прогресивного визнання виручки за iншими договорами Компанiя використову€ метод

результатiв.
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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.

flохiд вiд продажу фiнансових активiв визна€ться у прибутку або збитку в разi задоволення Bcix
наведених далi умов:

а) Компанiя передаедоговiрнi права на одержання грошових потокiв вiдтакого фiнансового активу;

б) Компанiя передало покупцевi ризики 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,
iH вести цi Й ною нерухомiстю або iH шими а кти вами;

г) суму доходу можна достовiрно оцiнити;

д) Ймовiрно, що до КомпанiТ надiЙдуть економiчнi виrоди, пов'язанi з операцiсю;
та

е)витрати, якi були або будуть понесенi у зв'язку з операцiею, можна достовiрно оцiнити.

flивiденди визнаються доходом лише у разi, якщо:

а) право КомпанiТ на одержання виплат за дивiдендами встановлено;
б) е ймовiрнiсть, що економiчнi виrоди, пов'язанi з дивiдендами, надiйдуть до Компанi|
в) суму дивiдендiв можна достовiрно оцiнити.

,.Щохiд визна€ться у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та критерiям
визнання. Визнання доходу вiдбуваеться одночасно з визнанням збiльшення активiв або зменшення
зобов'яза н ь.

Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибутгя 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 звiтi про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутнiх
економiчних вигiд або тодi та тiею мiрою, якою майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або
перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовиЙ стан.

Витрати визнаються у звiтi про прибрки та збитки також у тих випадках, коли виникають
зобов'язання без визнання активу.

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

3.10.2. 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.

3.10.3. YMoBHi зобов'язання та активи.

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

умовне зобов'язання розкрива€ться, якщо можливiсть вибутгя 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.
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4. ocHoBHl припущЕння, оцlнки тА суджЕння

При пiдготовцi фiнансовоТ звiтностi Компанiя здiЙснюе оцiнки та припущення, якi мають вплив на

елементи фiнансовоi звiтностi, rрунryючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених KoMiTeToM з

тлумачень мiжнародноТ фiнансовоТ звiтностi. Оцiнки та судження базуються на попередньому досвiдi
та iнших факторах, що 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 iнформацiТ про поточнi подiТ, фактичнi результати можугь зрештою
вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв. Областi, де TaKi судження е особливо важливими, областi, що
характеризуються високим piBHeM складностi, та областi, в яких припущення й розрахунки мають
велике значення для пiдготовки фiнансовоТ звiтностi за МСФ3, наведенi нижче.

4.1. Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсугностi конкретних МСФ3

Якщо немае МСФ3, якиЙ конкретно застосову€ться до операцii, iншоТ подiТ або умови, керiвництво
КомпанiТ застосову€ судження пiд час розроблення та застосування облiковоТ полiтики, щоб iнформацiя
була доречною для потреб користувачiв 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.

Пiд час здiЙснення судження керiвництво КомпанiТ посила€ться на приЙнятнiсть наведених далi
джерел та враховуе 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 концептуальну основу для
розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi практики, тiею мiрою,
якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.

4.2. Судження щодо справедливоТ BapTocTi активiв КомпанiТ

Справедлива BapTicTb iнвестицiЙ, що активно обертаються на органiзованих фiнансових ринках,
розрахову€ться на ocHoBi поточноТ ринковоТ BapTocTi на момент закриття торгiв на звiтну даry. В iнших
випадках оцiнка справедливоТ BapTocTi rрунry€ться. на судженнях щодо передбачуваних маЙбрнiх
грошових потокiв, iснуючоТ економiчноТ ситуацii, ризикiв, властивих рiзним фiнансовим iHcTpyMeHTaM,
та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФ3 1З кОцiнка справедливоТ BapTocTi>.

4.3. Судження tцодо змiн справедливоТ BapTocTi фiнансових активiв

Керiвництво КомпанiТ 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 сryпенем 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.
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Якби керiвництво Компанii 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

прибуток та збиток.

Використання рiзних маркетингових припущень та/або методiв оцiнки також може мати значний
вплив на передбачувану справедливу BapTicTb.

4.4. Судження щодо очiкуваних TepMiHiB угримування фiнансових iHcTpyMeHTiB

Керiвництво КомпанiТ застосовуе професiЙне судження щодо TepMiHiB утримання фiнансових
iHcTpyMeHTiB, що входять до складу фiнансових активiв. ПрофесiЙне судження за цим питанням
Грунry€ться на оцiнцi ризикiв фiнансового iHcTpyMeHry, Його прибутковостi Й динамiцi та iнших

факторах. Проте iснують невизначеностi, якi можуть буrи пов'язанi з призупиненням обiгу цiнних
паперiв, що не е пiдконтрольним керiвництву КомпанiТ фактором i може сутт€во вплинуrи на оцiнку

фiна нсових iHcTpyMe HTiB.

4.5. Використання ставок дисконryвання

Ставка дисконту - це процентна ставка, яка використову€ться для перерахунку майбрнiх потокiв

доходiв в €дине значення теперiшньоТ (поточноТ) BapTocTi, яка € базою для визначення ринковоТ
BapTocTi бiзнесу.3 економiчноТточки зору, в ролi ставки дисконry с 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 дату оцiнки. Ставка дисконту
ма€ визначатися з урахуванням трьох факторiв:

а) BapTocTi грошей у часi;
б) 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 2020 року середньозважена ставка за портфелем банкiвських депозитiв у
нацiональнiй валютi в банках, у яких не введено тимчасову адмiнiстрацiю або не запроваджено
лiквiдацiйну комiсiю, становила 4,03 % рiчних. lнформацiя, що використана для визначення
середньозваженоТ ставки одержана з офiцiЙного сайry НБУ за посиланням
http://www.Ьаnk.gov.ua/files/4-Financial_markets.xls роздiл "4.1.З.З. Процентнi ставки за новими

депозитами нефiнансових корпорацiй у розрiзi видiв валют i cTpoKiB погашення".

4.6. Судження цlодо виявлення ознак знецiнення активiв

На кожну звiтну даry Компанiя проводить аналiз дебiторськоТ заборгованостi, iншоТ дебiторськоi
заборгованостi та iнших фiнансових активiв на предмет наявностi ознак ix знецiнення. 3биток вiд
знецiнення визна€ться виходячи з власного професiйного судження керiвництва за наявностi
об'ективних даних, що свiдчать про зменшення передбачуваних майбрнiх грошових потокiв за даним
акти8ом у результатi однiеТабо 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 дiТ

фiнансового активу ( при значному збiльшеннi кредитного ризику/для кредитно-знецiнених фiнансових
активiв) або 12-мiсячними очiкуваними кредитними збитками (у разi незначного зростання кредитного

ризику).

Зазвичай очiку€ться, 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 iHcTpyMeHTcTaHe простроченим або буде помiчено iншi чинники затримки платежiв, що
с специфiчним для позичальника (наприклад, здiйснення модифiкацiй або реструкryризацiТ).
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КредитниЙ ризик за фiнансовим iHcTpyMeHToM вважа€ться низьким, якщо фiнансовий iHcTpyMeHT
мае низькиЙ ризик настання дефолry, позичальник ма€ потужнiй потенцiал виконувати своl'
зобов'язання щодо грошових потокiв у короткостроковiЙ перспективi, а несприятливi змiни в

економiчних iдiлових умовах у довгостроковiй перспективi можуть знизити, але не обов'язково
звiтнiсть позичальника виконувати своI зобов'язання щодо договiрних грошових потокiв.

Фiнансовi iнструменти не вважаються такими, що мають низький кредитний ризик лише на пiдставi
того, що ризик дефолry за ними € нижчим, нiж ризик дефолry за iншими фiнансовими iнструментами
Товариства або нiж кредитниЙ ризик юрисдикцii, в якiЙ Компанiя здiйснюе дiяльнiсть.

Очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дiТ не визнаються за фiнансовими iнструментами просто на
пiдставi того, що BiH вважасться iHcTpyMeHToM iз низьким кредитним ризиком у попередньому звiтному
перiодi, але не вsажа€ться таким станом на звiтну дату. У такому випадку Компанiя з'ясову€, чи ма/lо
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 lцодо перерахунку фiнансовоТ звiтностj в умовах riперiнфляцiТ

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 фiнансовоТ звiтностi за 2020 piK, оскiльки вважа€, що економiчний
стан в YKpaTHi не вiдповiдае ситуацiТ, що характеризу€ться гiперiнфляцiею, п.7.5. роздiл 7 цих Примiток.

5. розкриття lнФормАцli щодо використАння спрАвЕмивоi BAPTocTl

5.1. Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанj для складання оцiнок за справедливою 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.

класи активiв та

зобов'язань, оцiнених
за справедливою

вартiстю

Методики оцiнювання

Метод оцiнки
(ри нкови й,

дохiдний,
витратний)

Вихiднi данi

Грошовi кошти Первiсна та подальща оцiнка грошових
коштiв здiйснюеться за справедливою
вартiстю, яка дорiвнюе ix номiнальнiй
BapTocTi

Ри нковий Офiцiйнi курси НБУ

lнструменти капiталу Первiсна оцiнка iHcTpyMeHTiB капiталу
здiйснюеться за ix справедливою
вартiстю, яка зазвичай дорiвнюе цiнi
операцiТ, в ходi якоТ був отриманий
актив. Подальша оцiнка iHcTpyMeHTiB
капiталу здiйснюеться за
справедливою вартiстю на дату оцiнки.

Ри нковий ОФiцiЙнi бiржовi курси
органiзаторiв торгiв на дату
оцiнки, за вiдсутностi
визначеного бiржового
курсу на дату оцiнки,
використовуються цiни
закриття бiржового
торгового дня

,Щебiторська
заборгованiсть

Первiсна та подальша оцiнка
дебiторськоI заборгованостi
здiйснюеться за справедливою
вартiстю, яка дорiвнюе BapTocTi
погашення, тобто cyMi очiкуваних
контрактних грошових потокiв на даry
оцiнки,

,Щохiдний KoHTpaKTHi умови,
ймовiрнiсть погашення,
очiкуванi вхiднi грошовi
потоки

поточнi зобов'язання Первiсна та подальша оцiнка поточних Витратни й KoHTpaKTHi умови,
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зобов'язань здiЙсню€ться за вартiстю
погашення

ймовiрнiсть погашення,
очiкуванi вихiднi грошовi
потоки

l нвестицiЙ на
HepyxoMicTb

Первiсна оцiнка iнвестицiйноТ
HepyxoMocTi здiйснюеться за

собiвартiстю. Подальша оцiнка
iнвестицiйноТ HepyxoMocTi
здiйснюеться за справедливою
вартiстю на дату оцiнки.

Ринкови й,

дохiдний

l-J,iни на ринку HepyxoMocTi,

данi оцiнки професiйних
оцiнювачiв

ва

класи активiв та

зобов'язан ь,

оцiнених за
справедливою

вартiстю

J_ piBeHb

(Ti, що мають
котирування, та
спостережуванi )

2 piBeHb

(Ti, що не мають
котирувань, але
спостережуванi)

3 piBeHb

(Ti, що не мають
котирувань i не е

спостережуваними )

Усього

flaTa оцiнки На З1
грудня
2о2о
рокч

На З1
грудня
2019
poKv

На 31
грудня
2а20
рокч

На 31
грудня
2019
оокч

На 31
грудня
2020
poKv

На 31
грудня
2019
рокV

На з1
грудня
2020
рокч

На 31

грудня
2019

року

l н вести цi Й на

нерчхомiсть
\t бt7 2 670 tt бl7 2 670

lнвестицiТ до
пога шення (за

амортизованою
вартiстю)

lнвестицii досryпнi
мя продажу

Короткострокова

дебiторська
заборгованiсть

1 1 1 1

5.2. PiBeHb iepapxiT справедливоТ BapTocтi, до якого належать оцiнки справемивоТ BapTocTi

Компанiя класифiку€ фiнансовi iнструменти, якi € у власностi на звiтну даry за наступними
категорiями,

Фiнансовi активи та грошовi кошти оцiнюються за справедливою вартiстю згiдно piBHiB iерархiЙ

На звiтну даry 31 грудня 2020 року на балансi КомпанiТ не ма€ iнвестицiЙ доступних для продажу.

5.3. Перемiщення м]ж 2-м та 3-м рiвнями icpapxiT справемивоТ BapTocTi

Станом на 31 грудня 2О20 року iнвестицiЙ досryпних для продажу Компанiя не мала. Перемiщень
мiж рiвнями iepapxiT не вiдбувалося.

5.4 Рух активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю з використанням вихiдних даних 3-го рiвня
iepapxiT

класи активiв,
оцiнених за

справедливою
вартiстю з

використанням З-го
рiвня iepapxiT

3алишки станом на

З1 грудня 2019 року

Придбання
(продажi або

утримуванi для
продажу)

Статгя (cTaTTi) у
прибутку або
збитку, у якiй
прибутки або

збитки визнанi

3алишки станом на

31 грудня 2020 року

l н вести цi Й на 2 670 (169) 9 116 11,617
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HepyxoMicTb (земля)

Протягом 2019 року Компанiя придбала дев'ять земельних дiлянок у Киево-Святошинському раЙонi,
село Бобриця, категорiя - землi житловоi та громадськоТ забудови, цiльове призначення - мя
будiвництва i обслуговування житлового будинку, господарських будiвель i споруд (присадибна

дiлянка) що було вiдображено на балансi Компанiю за справедливою вартiстю з урахуванням витрат на

придба ння.

В звiтному 2020 роцi Компанiя не придбавала iнвестицiЙноТ HepyxoмocTi, в тому числi земельних

дiлянок. Але на початку 2021 року Земельна дiлянка З22248ОбОI:10:121:0114 було продано, тому на

кiнець звiтного 2020 року lT переведено до складу необоротних активiв, що утримуються для продажу.

Так як земля ще не реалiзована та продовжу€ значитися в облiку, то в подальщому на кожну дату
балансу вона вiдобража€ться вiдповiдно до п. 9 розд. ll П(С)БО 27 за наЙменшою iз двох до категорii'

необоротних активiв, утримуваних для продажу - балансовою вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiТ
(справедливою вартiстю за вирахуванням очiкуваних витрат на реалiзацiю). Тому земельна дiлянка
вiдображена на кiнець звiтного року в cyMi 169 тис. грн., про це п. 3.6 роздiлу 3 цих Примiток.

,Щля iнвестицiЙноТ HepyxoMocTi, яка продовжувала знаходитися на Балансi Компанii на кiнець

звiтного 2020 року, було обрано модель оцiнки по справедливiЙ BapTocTi, про це в п.п. З.5.2 роздiлу З

Найменування та кадастровий

номер

lсторична

BapTicTb, тис. грн,

Витрати на

придбання, тис.

гр н.

Балансова

BapTicTb на З1

грудня 2019 року,

тис. грн,

Сп ра ведл и ва

BapTicTb на З1

грудня 2019 року,

тис. грн

Земельна дiлянка
З222480601 :01 :0З5 :0005

з30 4 зз4 зз4

3емельна дiлянка
322248060l:0 1 : 0З 5 : 0006

495 4 499 499

Земельна дiлянка

З222480601 :01 :041:001З

330 4 зз4 зз4

Земельна дiлянка

3222480601 :01:041:0014

зз0 4 зз4 зз4

3емельна дiлянка

З222480601 :01 :042 :0026

зз0 4 зз4 зз4

3емельна дiлянка
З222480601 :01:042 :0027

зз0 3 ззз 333

3емельна дiлянка

3222480601 :10:121:0114

165 з 168 168

3емельна дiлянка

3 2 2 248060 1 : t0 :72t:0226

165 2 167 \67

3емельна дiлянка
З222480601:10:121:0239

165 z t67 167

Всього 2 640 30 2 670 2 670
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цих Примiток. Тому для
Есперт> (код за СДРПОУ

,Щоговору Ns 23105/2018

земельних дiлянок.

оцiнки справедливоI BapTocTi частки було залучено оцiнювача ТОВ KlMoHa-

З6683449) та згiдно до flодатковоТ угоди Nэ1 вiд 08 лютого 2021 року до
вiд 2З травня 2018 року та проведено незалежну оцiнку маЙна lCl, а саме

Справедлива BapTicTb iнвестицiЙноТ HepyxoMocTi на кiнець 2020 року представлена в таблицi:

Найменування та

кадастровий номер

Бала нсова

BapTicTb на З1

грудня 2020

року, тис. грн.

Сума

збiльшення/зменшення

справедли воТ BapTocTi,

тис. грн.

Балансова

BapTicTb на 31

грудня 2019

року, тис. грн,

Сп ра ведл и ва

(ринкова)

BapTicTb на 31

грудня 2020

року, тис. грн

Земельна дiлянка
З2224806оt:0 1 : 0З 5 : 0005

з34 1 t72 1 506 1 506

Земельна дiлянка
З222480607 :0 1 : 0З 5 : 0006

499 1 67l 2 t7o 2 17о

3емельна дiлянка
3222480601 :01:041:001З

зз4 1,з23 1 657 l 657

Земельна дiлянка
3222480601 :01:041:0014

зз4 1 з2з t 657 1 657

Земельна дiлянка

322248060 l:0 1 : 042 :00 26

зз4 t l72 1 506 1 506

Земельна дiлянка

З222480601 :01:042:0027

ззз \ !74 1 507 1 507

Земельна дiлянка

3 22 248060 1 : 1о :t2!:O226

t67 640 807 807

3емельна дiлянка
З22248060t:10 : 12 1 : 02 39

t67 640 807 807

Всього 2 501 9 116 17 6!7 \1 617

Також, Компанiя в 2019 роцi було нараховано та сплачено податок на землю, згiдно законодавства

Украiни, в розмiрi 3 тис. грн., в звiтному 2020 роцi податок на землю нараховано та сплачено в cyMi 4

тис. грн., про це Йдеться у п.6.4. роздiлу б цих Примiток.

5.5. Поточнi фiнансовi iнвестицiТ

Поточнi фiнансовi iнвестицiТ якi належать до категорiТ утримуванi для продажу та вiдображаються в

статгi кПоточнi фiнансовi iнвестицiТ> Балансу (рядок 1160).

Справедлива BapTicTb фiнансових активiв та зобов'язань, що визначена та включена у фiнансову
звiтнiсть Компанir, явля€ собою суму, 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 31 грудня2О2О року на балансi КомпанiТ поточнiфiнансовiiнвестицiТ не облiковувалися.
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5.6. flовгостроковi фiнансовi iнвестицiТ

,0,овгостроковi фiнансовi iнвестицiТ якi належать до категорiТ фiнансових iнвестицiй угримуваних на
перiод понад один piK, а також yci iншi iнвестицii, KoTpi не можуrь бути вiльно реалiзованi у будь-якиЙ
моментта вiдображаються в статгi кР,овгостроковiфiнансовi iнвестицiТ> Балансу (рядок 10З5).

.^Щовгостроковi iнвестицiТ оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням результату
переоцiнки у прибугку чи збитку вiдповiдно до МСФ3 9.

3гiдно flоговору купiвлi частки в статуrному капiталi вiд 22 серпня 2018 року, Компанiя придбала
частку в статугному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю KCepeHiTi Пропертiз> (код за
€ДРПОУ 41314125) в розмiрi 10% на суму 150 тис. грн..

Ринковi котирування по зазначеним фiнансовим iнвестицiям не доступнi. Товариствами, частки
яких знаходяться в активах Компанii, на кiнець 2019-2020 poKiB була надана рiчна фiнансова звiтнiсть
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю KCepeHiTi Пропертiз> (код за €ДРПОУ 4LЗI4t25).
Проаналiзувавши яку, було зроблено висновок, що Товариство е прибрковим, тому балансова BapTicTb

частки залиша€ться не змiнною, таким чином облiковуються на балансi КомпанiТ за справедливою
вартiстю.

Згiдно п. 11 МСБО 28, якщо участь у стаryтному капiталi становить бiльше 2О%та дана iнвестицiя е

довгостроковою, вона оцiню€ться по методу участi в капiталi. lнформацiя про це в п.п. 3.З.4, роздiлу 3

цих Примiток.

3гiдно Протоколу Nэб вiд 1З серпня 2018 року Компанiя стала учасником Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю МХП кАГРО-С> (код за €ДРПОУ Зt52224З) в розмiрi 49Yо , вартiсть частки 4 000 тис.
грн..

Згiдно,Щоговору Ne1 купiвлi частки в статугному капiталi вiд 20 грудня 2018 року Компанiя придбала
частку в статугному капiталi Сiльськогосподарського Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю кМХП-
Агрокряж> (код за СДРПОУ З6187994) в розмiрi З6,12% на суму 146 З51 тис. грн.. Також, Згiдно

,Щоговору Nч2 купiвлi частки в статугному капiталi вiд 26 грудня 201_8 року Компанiя придбала частку в

Стаryтному капiталi Сiльськогосподарського Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю кМХП-
Агрокряж> (код за €ДРПОУ З6187994) в розмiрi t2,88% на суму 52 2О9 тис. грн.. На кiнець 2018 року
частка в Стаryтному капiталi Сiльськогосподарського Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю (МХП-
Агрокряж> (код за €ДРПОУ З6187994) становила 49%.

Таким чином, частки в статугних капiталах Сiльськогосподарського Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю кМХП-Агрокряж)) (код за €ДРПОУ З6187994) та Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю МХП кАГРО-С> (код за €ДРПОУ Зt52224З), якi становлять вiдповiдно по 49Yо, е

асоцiЙованими пiдпри€мствами i облiковуються на Балансi компанiТ за методом участi в капiталi.

В 2018 роцi Компанiя отримала дивiденди вiд Сiльськогосподарського Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю кМХП-Агрокряж>, (код за €.0,РПОУ 36187994) на загальну суму 87 490 тис. грн. згiдно
Протоколу 33У N97 вiд 26 грудня 2018 року, що було вiдображено за рахунок балансовоi BapTocTi

частки в Стаryтному капiталi Товариства, яка облiковусться на Балансi КомпанiТ. При цьому
Товариством була надана звiтнiсть за перiод 2ОL2 - 2017 poKiB i пропорцiйно частi КомпанiТ було
збiльшено балансову BapTicTb фiнансовоТ iнвестицiI за рахунок додаткового капiталу на суму 54 297 тис.
грн.,тадохiд вiдiнвестицiЙноIдiяльностi BcyMi 86224тис.грн.Накiнець2018рокуТовариствомбула
надана фiнансова звiтнiсть за 2018 року, проаналiзувавши яку, було зменшено, за рахунок балансовоI
BapTocTi частки, додатковиЙ капiтал на загальну суму 14 62З тис. грн. та збiльшено на дохiд вiд
iнвестицiйноiдiяльностi в cyMi б 801 тис. грн. Таким чином, з урахуванням змiн у власному капiталi на

кiнець 2018 року, балансова BapTicTb частки Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю ( МХП
Агрокряж> (код за еДРПОУ З6187994) становила 24З769 тис. грн..

В 2019 роцi згiдно письмового повiдомлення, щодо подачi Товариством уточнюючоТ фiнансовоТ
звiтностi за 20].8 piK, було збiльшено балансову BapTicTb фiнансовоТ iнвестицiТ за рахунок балансовоТ
BapTocTi частки Сiльськогосподарського Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю кМХП-Агрокряж)
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(код за €ДРПОУ З6187994) на дохiд вiд iнвестицiйноТ дiяльностi в cyMi 45 020 тис. грн. Також протягом
2019 року, Компанiя отрима/lа дивiденди вiд Сiльськогосподарського Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю <МХП-Агрокряж> (кодза СДРПОУ З6187994) на загальну суму 40 92З тис. грн. згiдно
Протоколу ЗЗУ N97 вiд 03 червня 20J.9 року, що було вiдображено за рахунок балансовоТ BapTocTi

частки в статугному капiталi Товариства, яка облiкову€ться на Балансi КомпанiТ. На кiнець 2019 року
Товариством була надана фiнансова звiтнiсть за 2019 року, проаналiзувавши яку, було збiльшено, за

рахунок балансовоТ BapTocTi частки, додатковиЙ капiтал на загальну суму 2 155 тис. грн. та на дохiд
вiд iнвестицiЙноТ дiяльностi в cyMi 9 ].85 тис. грн. Таким чином, з урахуванням змiн у власному капiталi
на кiнець 201"9 року, балансова BapTicTb частки Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю кМХП-
Агрокряж> (код за €ДРПОУ З6187994) становила 295 206 тис. грн.

За звiтниЙ 2020 piK Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю <МХП-Агрокряж)) (код за €ДРПОУ
36187994) було надано фiнансову звiтнiсть за 2020 piK. Проаналiзувавши яку, пропорцiЙно частцi
КомпанiТ, а саме 49%, за рахунок балансовоТ BapTocTi частки, було збiльшено дохiд вiд iнвестицiЙноТ

дiяльностi на суму З7 054 тис. грн. та зменшено додатковиЙ капiтал 15 091 тис, грн, Таким чином, з

урахуванням змiн у власному капiталi на кiнець звiтного 2020 року, балансова BapTicTb частки
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю <МХП-Агрокряж)) (код за €ДРПОУ З6187994) становить 281
169 тис. грн..

В 2018 роцi Компанiя отримала дивiденди вiд Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю МХП
кАГРО-С> (код за еДРПОУ Зt52224З) на загальну суму 146 З51 тис. грн. згiдно Протоколу ЗЗУ Ne14 вiд
20 серпня 2018 року, що було вiдображено за рахунок балансовоТ BapTocTi частки в стат\rгному капiталi
Товариства, яка облiкову€ться на Балансi КомпанiТ. Товариством була надана звiтнiсть за перiод 2012-
2017 poKiB i пропорцiйно частцi КомпанiТ було збiльшено балансову BapTicTb фiнансовоI iнвестицiТ за

рахунок додаткового капiталу на суму 4 003 тис. грн., капiтал в дооцiнках основних засобiв на суму
79 99Зтис. грн. та дохiд вiд iнвестицiЙноТдiяльностiв cyMi t54542 тис. грн. На кiнець звiтного 2018 року
Товариством була надана фiнансова звiтнiсть за 20].8 року, проаналiзувавши яку, було зменшено, за

рахунок балансовоТ BapTocTi частки, додатковий капiтал на загальну суму 14 623 тис. грн. та збiльшено
на дохiд вiд iнвестицiЙноТ дiяльностi в cyMi 79 840 тис. грн.. Таким чином, з урахуванням змiн у
власному капiталi на кiнець 2018 року, балансова BapTicTb частки Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю МХП кАГРО-С> (код за еДРПОУ З152224З) становить 166 841 тис. грн.

В 2019 роцi Компанiя отримала дивiденди вiд Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю МХП
(АГРО-С)) (код за €ДРПОУ З1,52224З) на загальну суму 82 800 тис. грн. згiдно Протоколу 3ЗУ Ns9 вiд 03
червня 2019 року, що було вiдображено за рахунок балансовоТ BapTocTi частки в статугному капiталi
Товариства, яка облiкову€ться на Балансi КомпанiТ. На кiнець звiтного 2019 року Товариством була
надана фiнансова звiтнiсть за 2019 року, проаналiзувавши яку, пропорцiЙно частцi КомпанiТ було
зменшено, за рахунок балансовоТ BapTocTi частки, капiтал в дооцiнках основних засобiв на суму 70 806
тис. грн. та збiльшено на дохiд вiд iнвестицiЙноТ дiяльностi в cyMi 55 315 тис. грн., за рахунок
додаткового капiталу на суму 75578 тис, грн. Таким чином, з урахуванням змiн у власному капiталi на

кiнець 2018 року, балансова BapTicTb частки Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю МХП кАГРО-С>
(кодза €ДРПОУ З152224З) становить 1,44128 тис. грн.

3а звiтниЙ 2020 piK Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю МХП кАГРО-С> (код за €,ЩРПОУ

Зt52224З) було надано фiнансову звiтнiсть за 2020 piK. Проаналiзувавши яку, пропорцiйно частцi
Компанii, а саме 49%, за рахунок балансовоТ BapTocTi частки, було збiльшено дохiд вiд iнвестицiЙноТ

дiяльностi на суму 196 202 тис. грн. та зменшено додатковиЙ капiтал 2 892 тис. грн. Таким чином, з

урахуванням змiн у власному капiталi на кiнець звiтного 2020 року, балансова BapTicTb частки
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю МХП (АГРО-С> (код за €flРПОУ З157224Зl становить ЗЗ7 4З9
тис. грн..
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за справедливою вартlстю

Частка в статутному капiталi Частка, % На З1 грудня 2020р. Частка, % На З1 грудня 2019р

СТОВ кМХП-Агрокряж>

(код за €ДРПОУ З6187994) 49 281 169 49 259 206

тов мхп "Агро-с"

(код за €ДРПОУ З!52224З) 49 з37 438 49 t44 \28

ТОВ "CepeHiTi Пропертiз"

(код за СДРПОУ 41,31,4125]l 1о 150 10 150

Всього 618 757 403 484

Таким чином, керiвництво КомпанiТ вважа€, що частки Товариств облiковуються на балансi Компанii

5.7. Грочlовi коtдти та li еквiваленти

Грошовi кошти та Тх еквiваленти включають кошти в банках на поточних рахунках.

Поточний рахунок, вiдкритий 24 жовтня 2017 року в АТ <ОТП Банк> (МФО 300528), вiдображаються
в Балансi за нульовою вартiстю, оскiльки зазначениЙ рахунок був закритиЙ 12 сiчня 2018 року.

Поточний рахунок, вiдкритий 11 сiчня 2018 року в ПАТ <Мегабанкr) (МФО З51629), вiдображаються
в Балансi за нульовою вартiстю, оскiльки зазначений рахунок був закритиЙ ]_3 липня 2018 року.

Кощти на поточних рахунках, вiдкритих 04 червня 2018 року в ПАТ кБанк ВОСТОК)) (МФО З07123) та

26 жовтня 2018 року в АТ кБанк АЛЬЯНС)) (МФО З00119), вiдображаються в cTaTTi <Рахунки в банку>
Балансу (рядок 1167).

В 2020 роцi Компанiя отримувала вiдсотки по залишку коштiв на рахунках в ПАТ кБанк ВОСТОК)
(МФО 30712З) в розмiрi 7 тис. грн.. Отриманi вiдсотки були вiдображенi в складi кlнших фiнансових
доходiв>, рядок 2220, кЗвiту про сукупниЙ дохiд>, про це в п.п.6.1 роздiлу б цих Примiток.

Залишок грошових кощтiв КомпанiТ станом на 3]_ грудня 2О2О року на поточних рахунках склав 12

тис. грн.

РеЙтингове агентство "Кредит Рейтинг" оголосило про пiдвищення довгострокового кредитного

реЙтингу Банку Восток до рiвня uaAA+. Прогноз рейтингу - стабiльниЙ.

"Кредит РеЙтинг" - перше в YKpaTHi спецiалiзоване рейтингове агентство, що нада€ послуги з

присво€ння незалежних рейтингових оцiнок кредитоспроможностi суб'ектiв за Нацiональною

рейтинговою шкалою.

На 31 грудня 2019

року

На 31 грудня 2018

року
Змiни (+,-)

Каса та рахунки в банках, в тис. грн, t2 3 +9

Каса та рахунки в банках, в дол. США

Банкiвськi депозити, в тис. грн.

Всього 72 з +9
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..Щля проведення процедури оновлення кредитного рейтингу було використано фiнансову звiтнiсть
Банку Восток за 2018-2019рр., та 1-1ll квартали 2020 року, а також внутрiшню iнформацiю, надану
банком.

* Кредитний рейтинг - це унiверсальний механiзм оцiнки надiйностi боргових зобов'язань
позичальника. Кредитний рейтинг да€ можливiсть банкам заявити про свою кредитоспроможнiсть,
показати готовнiсть до роботи вiдкрито i прозоро.

РеЙтинг uaAA+ характеризуеться дуже високою кредитоспроможнiстю порiвняно з iншими

украТнськими позичальниками або борговими iнструментами. 3нак (+D познача€ промiжниЙ

рейтинговий piBeHb вiдносно основного рiвня. Стабiльний прогноз вказу€ на вiдсутнiсть на поточний
момент передумов для змiни рейтингу протягом року.

Серед факторiв, що впливають на piBeHb реЙтингу: висока ефективнiсть дiяльностi Банку Восток,
високi показники лiквiдностi, консервативна полiтика кредиryвання.

5.8. lншi розкриття, що вимагаються МСФ3 13 кОцiнка справедливоТ BapTocTi>>

Справедлива BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB в порiвняннi з ix балансовою вартiстю наведена в

таблицi нижче.

Фiнансовi активи Балансова BapTicTb Справедлива BapTicTb

зL.L2.2о2о з1.12.2019 з1.12.2020 з1.12.2019

L 2 3 4 5

lнвестицii досryпнi для продажу

lнвестицii, до погашення

l нвестицiТ заблокованi

Короткострокова дебiторська
заборгованiсть

1 t 1 t

Торговельна дебiторська заборгованiсть

Грошовi кошти та Iх еквiваленти t2 3 t2 з

Фiнансова оренда

Короткосгроковi поз и ки

Торгiвельна кредиторська заборгованiсть 30 30 з0 з0

Справедлива BapTicTb дебiторськоТ та кредиторськоТ заборгованостi, а також iнвестицiй, доступних
для продажу, неможливо визначити достовiрно, оскiльки нема€ ринкового котирування цих активiв.

Кредиторська заборгованiсть € поточною i включае в себе поточну заборгованiсть перед
компанiями з управлiння активами та за послуги депозитарних установ.

Керiвництво КомпанiТ вважа€, що наведенi розкритrя щодо застосування справедливоТ BapTocTi с

достатнiми, i не вважа€, що за межами фiнансовоТ звiтностi залищилась будь-яка с\rп€ва iнформацiя

щодо застосування справедливоТ BapTocTi, яка може бути корисною для користувачiв фiнансовоТ
звiтностi.
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6. розкриття lнФормАцli; що пlдтвЕрджу€ cTATTl подАнlу ФlнАнсових звlтАх
Компанiя далi наводить додаткову iнформацiю, яка необхiдна для кращого розумiння результатiв

дiяльностi КомпанiТ:
облiкова полiтика щодо визнання доходу;
види доходiв та витрат за кожною групою для розумiння звiтностi корисryвачами;
склад i суму витрат, вiдображених у статтях <lншi операцiйнi витрати)) та <lншi витрати> кЗвiry про

сукупний дохiд>.

6.1. Струкryра доходу

!охiд вiд реалiзацiТ послугта iншiдоходи за звiтниЙ 2020 piK в порiвняннiз 2019 роком представленi
таким чином:

За 20]_9 piK Компанiя отримала iншиЙ операцiЙниЙ дохiд, що вiдображено в складi кlнших
операцiЙних доходiв>, рядок 2120, <Звiry про сукупниЙ дохiд>. А саме, вiдсотки по залишкам коштiв на
поточних рахунках, що склав 84 тис. грн. та зменшення резерву пiд кредитнi збитки вiд погашення
позик та нарахованих вiдсоткiв по ним в cyMi 11 тис. грн. В звiтному 2020 роцi вiдсотки по залишкам
коштiв на рахунках склали 7 тис.грн., про це в п.п.5.7, роздiл 5 цих Примiток. Також, до складу iнших
операцiЙнихдоходiв cyMi 11 I77 тис. грн. увiЙшла сума вiдзменшення резерву пiд кредитнi збитки вiд
погашення позик, нарахованих вiдсоткiв по ним та iншоТ дебiторськоТ заборгованостi, про це в п.п.

6.6.1. роздiл б цих Примiток.

В 2019 роцi кlншi фiнансовi доходи), рядок 2220, K3Biry про сукупний дохiд> склали HapaxoBaHi
вiдсотки за flоговором вiдсотковоТ позики N9Ю(П)-23/08-1 вiд 2З серпня 2018 року мiж Товариством з

обмеженою вiдповiдальнiстю KCepeHiTi Пропертiз> (код за €flРПОУ 4IЗt4125) та Компанiею в cyMi
7 8З0 тис. грн. та збiльшення премiТ за рахунок збiльшення дебiторськоi заборгованостi по позикам в

cyMi 1551 тис. грн. В звiтному 2020 роцi <lншi фiнансовi доходи)), рядок 2220, кЗвiry про сукупний

дохiд> склали HapaxoBaHi вiдсотки за ,Щоговором вiдсотковоТ позики N9Ю(П)-23/08-1 вiд 2З серпня 201_8

року мiж Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю KCepeHiTi Пропертiз> (код за €ДРПОУ 41,З141,25)
та Компанiею в cyMi 5 675 тис. грн. та збiльшення премiТ за рахунок збiльшення дебiторськоТ
заборгованостi по позикам в cyMi 9 998 тис. грн.

В 2019 роцi сукупний дохiд в cyMi 6971тис. грн. склада€ться з зменшення капiталу в дооцiнках на
суму 70 806 тис. грн. та збiльшення додаткового капiталу на суму 77 7ЗЗ тис. грн, В звiтному 2020 роцi
сукупниЙ дохiд в cyMi б 971тис. грн. склада€ться з зменшення додаткового капiталу на суму 17 983 тис.
грн. lнформацiя про це розшифровано в п. 5.6. роздiлу 5 цих Примiток.

Статri доходу 3а 2020 piK За 2019 piK 3мiни (+,-)

Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацii продукцii (ToBapiB, робiт,
послуг)

flохiд вiд участi в капiталi 233 256 109 520 +t2з 7зб

lншi операцiйнi доходи: зменшення резерву пiд кредитнi
збитки

Вiдсотки по залишкам коштiв на поточних рахунках

11 177 11 +11 166

7 84 -77

lншi фiнансовi доходи: HapaxoBaHi вiдсотки по договорам
пози к

Амортизацiя премii / дисконту

5 675 7 8з0 -2 155

9 998 1 551 +8 447

l н шi доходи ( переоцiнка i нвести цiй Hoi HepyxoMocTi) 9 116 0 +9 116

Всього дохiд 269 229 118 996 +150 2З3
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6.2. Адмiнiстративнi витрати

OcHoBHi витрати Компанir, що пов'язанi iз здiЙсненням iT господарськоТ дiяльностi
витрати. 3агальниЙ розмiр цих витрат за 2О2О piK, що закiнчився З1 грудня, склада€

розподiляються за наступними елементами в порiвняннi з витратами за 2019 piK:

е адмiнiстративнi
415 тис. грн., якi

Статгi витрат за 2020 piK за 2019 piK
3мiни (+,-)

Винагорода керуючiй компанii 360 360

,Д,епозитарнi послуги 5 6 -1

Оренда офiсного примiщення 2о 27 -7

Банкiвськi послуги 2 2 0

Послуги аудитора 24 2о +4

Послуги HoTapiyca (юридичнi) 2 2 0

Реестрацiя змiн до регламенту (держмито) t t 0

технiчне забезпечен ня звiтностi L 1 0

Разом 415 4t9 -4

6.3. lHttli витрати

В звiтному 2020 роцiта 2019 роцi (lнших витрати)) Компанiя не отримувала.

6.4. lнцli операцiЙнi витрати

..Що складу <lнших операцiЙних витрат)) в звiтному 2020 роцi Компанiя вiднесла формування резерву
пiд збитки у cyMi 1,1174 тис. грн. На З0 вересня 2020 року було виявлено дебiторську заборгованiсть

Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю МХП (АГРО-С> (код за СДРПОУ 31572243) по нарахованим

дивiдендам згiдно Протоколу З3У N99 вiд 03 червня 2019 року, що було вiдображено в 2019 роцi за

рахунок балансовоТ BapTocTi частки в статугному капiталi Товариства, яка облiкову€ться на Балансi

КомпанiТ, про це в п.5.6 роздiлу 5 цих Примiток, та нараховано резерв пiд кредитнi збитки в повному
обсязi заборгованостi. На кiнець звiтного 2020 року заборгованiсть повнiстю погашено, сума погашення

увiЙшла до складу <lнших операцiЙних доходiв>, рядок 2]_20, <Звiту про сукупниЙ дохiд>, про це в п.

6.1 роздiлу б цих Примiток.

flo складу <lнших операцiйних витрат)) в звiтному 2020 роцi Компанiя вiднесла витрати на сплаry
земельного податку в розмiрi 4 тис. грн. Про це Йдеться у п.5.4. роздiлу 5 цих Примiток.

з1 2о2о 2019цiй

6.5. Фjнансовi витрати

В звiтному 2О2О роцi
розрахованоТ по методу

до кФiнансових витрат> Компанiя вiднесла
ефективноТ ставки вiдсотка, у cyMi 11 013

амортиза цiю премir/дисконту,
тис. грн., яка склада€ться з

ншl операцlинl витрати)) станом на 5t грудня zvzu та zuly poklB Hl таким чином:

lншi операцiЙнi витрати За 2020 piK 3а 2019 piK 3мiни (+,-)

Формування резерву пiд кредитнi збитки 1-1t74 13 +11 161

Земельний податок 4 J +1

Всього tt 178 16 +11 162
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CTaTTi витрат 3а 2020 piK За 2019 plK 3мiни (+,-)

Фiнансовi витрати:

Амортизацiя дисконту по договору позики

Первинне вiдображення дисконту по договору (замiна
боржника)

10 908 11 102 -t94

105 498 _з9з

Всього 11 01з 11 600 _587

амортизацiТ премiТ /дисконту при достроковому погашеннi дебiторськоТ заборгованостi по flоговорам
позик в cyMi 10 908 тис. грн., про це Йдеться в п.6.1 роздiлу б цих Примiток.

<Фiнансовi витрати)) станом на З1 грудня 2О2О та 2019 poKiB представленi таким чином:

Протягом 2018 року Компанiя заключила,Щоговiр про замiну боржника вiд 29 грудня 2018 року,
який дiс по Зl травня 2019 року включно на загальну суму 2 800 тис. грн.. В 2019 роцiстрок дiТ,Щоговору
був подовжений до 29 грудня 2020 року, при цьому виник первинний дисконт в cyMi 498 тис. грн. якиЙ
був вiдображений в складi кlнших фiнансових доходiв>, рядок 2120, K3BiTy про сукупниЙ дохiд>. В

звiтному 2020 роцi строк дiТ ,Д,оговору був подовжениЙ до 29 грудня 2021 року, при цьому виник
первинниЙ дисконт в cyMi 105 тис. грн. який був вiдображений в складi кlнших фiнансових доходiв>,
рядок 2120, кЗвiту про сукупний дохiд>.

При методi ефективноТ ставки вiдсотка на дату погашення дебiторськоТ заргованостi
неамортизована частина премiТ буде дорiвнювати нулю, а також дебiторська заборгованiсть i поточна
чиста величина виданих позик будуть спiвпадати. Тобто, цеЙ метод lрунryеться на припущеннi, 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 ринко8у ставку
вiдсоткiв. При застосуваннi цього методу сума витрат на сплаry вiдсоткiв по позицi i величина
амортизацiТ надбавки по позицi змiнюються кожного перiоду.

6.6. Фiнансовi активи, цо оцiнюються за амортизованою вартiстю

6.6.1. flебiторська заборгованiсть

,Щебiторська заборгованiсть з фiксованими або обумовленими платежами, що не котируються на

активному ринку, класифiкуються як <дебiторська заборгованiсть за виданими авансами> та кiнша
поточна дебiторська заборгованiсть> i облiковуються за справедливою вартiстю за вирахуванням
збиткiв вiд знецiнення та cyMHiBHoT заборгованостi.

Станом на З1 грудня 2020 року Компанiя не мала простроченоТ та знецiненоТ дебiторськоТ
заборгованостi.

Балансова BapTicTb дебiторськоТ заборгованостi приблизно дорiвнюе iT справедливоТ BapTocTi.

При визначеннi погашення дебiторськоТ заборгованостi Компанiя враховуе будь-якi змiни
кредитоспроможностi дебiтора за перiод з дати виникнення заборгованостi та до звiтноТдати.

,Щебiторська заборгованiсть за станом на 31 грудня 202О та 2019 poKiB представленi таким чином:

На 31 грудня
2020 року

На 31 грудня
2019 року

3мiни (+,-)

Р,ебiторська заборгованiсть за розрахунками за
виданими авансами 1 1 0

.Щебiторська заборгованiсть за розрахунками з

нарахованих доходiв (вiдсотки по позикам)
з 155 29 з99 -26 244

зб
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На 31 грудня
2020 року

На 31 грудня
2019 року

3мiни (+,-)

Очiкуванi кредитнi збитки чlодо дебiторськоi
заборгованостi з нарахованих доходiв (вiдсотки по
пози кам)

-1 -з +2

lнша дебiторська заборгованiсть (позики)

Премiя/дисконт (за договорами позики)

37 7зб 45 5з7 _7 801

+2 5З1 +З 739 -1 208

Очiкуванi кредитнi збитки щодо iншоТ дебiторськоi
заборгованостi (пози ки)

-4 -5 +1

lнша дебiторська заборгованiсть

П ремiя/дисконт

2 800 2 800 0

-105 -297 +192

Очiкуванi кредитнi збитки чlодо iншоТ дебiторськоi
заборгованостi

0 0 0

Всього 46 113 81 171 _35058

,Щебiторська заборгованiсть КомпанiТ не ма€ забезпечення. Прострочена дебiторська заборгованiсть
вiдсутня. Компанiя проводить аналiз та оцiнку рiвня кредитного ризику з використанням
iнди вiдуал ьного пiдходу.

6.6.2. 3мiни щодо очiкуваних кредитних збиткiв

Компанiя нада€ узгодження залишку резерву пiд збитки на початок звiтного перiоду до залишку на
звiтного в зl класiв фiнансових iH в таблицi.

Резерв пiд збитки що оцiнюеться в cyMi, яка

дорiвнюе:

На З1 грудня
2020 року

На З1 грудня
2019 року

Причини змiн

].2-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам,

В т.ч.: за депозитами;

3а дебiторською заборгованiстю

5

5

8

8

Кредитний ризик
майже вiдсутнiй

очiкуваним кредитним збиткам протягом строку

дii за:

(i) фiнансовими iнструментами, за якими
кредитний ризик зазнав значного зростання з

моменту первiсного визнання, але якi не €

кредитно-знецiненими фiнансовими активами

В т.ч,:за депозитами;

3а дебiторською заборгованiстю (позики)

(ii) фiнансовими активами, що € кредитно-
знецiненими на звiтну даry (але не е 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, для яких резерв пiд
збитки оцiнюеться вiдповiдно до параграфа
5.5.15 мсФз 9
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фiнансових активiв, що е придбаними або
створеними кредитно-знецiненими фiнансовими
а кти ва ми

Разом: 5 8

Станом на З]_ грудня 2О2О року загальна сума резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки склала 5 тис.
грн. якi були вiднесенiдо складу кlнших операцiЙних витрат)), рядок 2180 кЗвiту про сукупний дохiд> .

6.7. Акцiонерний капiтал

Станом на З1 грудня 2019 року Компанiя здiЙснила два випуски акцiЙ:

На суму 4 000 тис. грн., в кiлькостi 40 000 штук, загальною номiнальною вартiстю 4 000 тис. грн.
Номiнальна BapTicTb кожноТ акцiТ становить 100 грн. Форма iснування акцiЙ - без документарна. Bci
випущенi акцiТ були повнiстю оплаченi.

,Щата ресстрацiТ випуску акцiЙ - 15 серпня 2017 року, реестрацiЙниЙ номер Свiдоцтва ОО1279. Р,аним
Свiдоцтвом НКЦПФР анулювало тимчасове Свiдоцтво про ре€страцiю випуску акцiй вiд 27 червня 2017

року Ne 001250 видане ДКЦПФР.

На загальну суму 135000тис. грн., в кiлькостi 13500ОOтис. штук, загальною номiнальною вартiстю
1З5 000 тис. грн. Номiнальна BapTicTb кожноI акцiТ становить 100 грн. Форма iснування акцiй - без

до кумента рна.

.Щата реестрацiТ випуску - 22 листопада 2017 року, ресстрацiЙниЙ номер Свiдоцтва 001355. flаним
Свiдоцтвом НКЦПФР анулювало Свiдоцтво про ре€страцiю випуску акцiЙ вiд 15 серпня 2017 року,
реестрацiйниЙ номер Свiдоцтва ОО1279, видане НКЦПФР.

Отже, станом на 01 сiчня 2020 року Компанiею заре€стровано випуск акцiЙ на загальну суму 135 000
тис. грн. в кiлькостi 1З50000 тис. шryк загальною номiнальною вартiстю 1З5000 тис. грн., iз яких
оплаченими були 43 088 штук загальною сумою 4 З09 тис. грн., що вiдповiда€ вимогам щодо
мiнiмального розмiру статуrного капiталу корпоративного фонду згiдно ст. 13 3акону УкраТни <Про

iнститути спiльного iнвесryвання> вiд 20 червня 201З року.

Протягом звiтних 2019-2020 poKiB Компанiя не здiЙснювала розмiщення акцiй.

3а даними Балансу власниЙ капiтал КомпанiТ становив на З1 грудня 2019 року склада€ суму 487 297
тис. грн. А саме, заресстрованиЙ (пайовий) капiтал в розмiрi 1З5 000 тис. грн., додатковий капiтал в

розмiрi 1,2t4tO тис. грн., нерозподiлениЙ приброк в розмiрiЗ61578тис. грн. та неоплачениЙ капiтал в

розмiрi 1З0 691 тис. грн., тобто загальна номiнальна BapTicTb акцiй, якi плануеться розмiстити згiдно
Проспекry eMiciT акцiй КомпанiТ.

На З1 грудня 2020 року заре€строваниЙ (пайовиЙ) капiтал в розмiрi 135 000 тис. грн., додатковий
капiтал в розмiрi LОЗ 427 тис. грн., нерозподiлениЙ приброк в розмiрi 568 901 тис. грн. та неоплачений
капiтал в розмiрi 1З0 691 тис. грн., тобто загальна номiнальна BapTicTb акцiй, якi плануеться розмiстити
згiдно Проспекту eMiciT акцiЙ КомпанiТ.

Таким чином, власниЙ капiтал представлено в звiтностi на кiнець 2020 року в порiвняннi з 2019

роком наступним чином:
На З1 грудня 2020 року На З1 грудня 2019 року Змiни (+,-)

Статутний капiтал 1з5 000 1з5 000 0

Капiтал в дооцiнках 0 0 п

,Д,одатковий капiтал 10з 427 121,41о -17 98з

Нерозподiлений прибуток
(непокритий збиток)

568 901 361 578 +207 З23

неоплачений капiтал (1з0 691) (130 691) 0

з8
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Вилучений капiтал

Всього 676 бз7 487 297 +189 З40

6.8. flивiденди

Протягом 2О19 року згiдно Протоколу позачергових 3агальних зборiв учасникiв Nslt/O7l2O19-1 вiд
11липня 2019 року було вирiшено частково розподiлитичистиЙ прибуток за 2018 piK в cyMi 91425тис.
грн. мiж учасниками КомпанiТ пропорцiйно до lx частки у стаryтному капiталi КомпанiТ, згiдно з

ре€стром учасникiв на день початку виплати дивiдендiв.

Протягом звiтного 2О2О року згiдно Рiшення единого учасника Ns2t/O4/2O20-1 вiд 21 квiтня 2020

року, Рiшення €диного учасника Ns10/07/2O20-1 вiд 10 липня 2020 року та Рiщення €диного учасника
Ns17/08/2020-1 вiд 17 серпня 2020 року було вирiшено частково розподiлити чистиЙ прибуток за 2019
piK в cyMi 39 300 тис. грн, одноосiбному учаснику КомпанiТ пропорцiЙно до частки у статуrному капiталi

КомпанiТ, згiдно з ре€стром учасникiв на день початку виплати дивiдендiв про яких Йдеться в п ]..1
роздiлу 1 цих Примiток.

TKlB зг| YKpaj

6.9. Кредиторська заборгованiсть з одержаних aBaHciB

Станом на 31 грудня 2О20 року та 31 грудня 2019 року кредиторськоТ заборгованостi з одержаних
aBaHciB не ма€.

6.10. Торговельна та iнша поточна заборгованiсть

lншi поточнi зобов'язання за станом на 31 грудня 2020 та 2019 poKiB представленi таким чином:

Поточна кредиторська заборгованiсть представля€ витрати перед Керуючою компанiсю з

управлiння активами та депозитарною установою, де облiковуються акцiТ КомпанiТ.

Станом на 31 грудня 2020 року Компанiя не мала простроченоi та cyMHiBHoT iншоТ кредиторськоТ

заборгованостi. Балансова BapTicTb iншоТ кредиторськоТ заборгованостi дорiвнюе iT справедливоТ

BapTocTi.

При визначеннi погашення iншоТ кредиторськоi заборгованостi Компанiя на кожну звiтну даry
проводить аналiз сум кредиторськоТ заборгованостi з вираховуванням TepMiHiB iT облiку на балансi, та

TepMiHiB позовноТдавностi за перiод з дати виникнення заборгованостi та до звiтноТдати.

6.11. Прибрки та збитки

За результатом Bcix видiв дiяльностi в 2020 роцi Компанiею отриманиЙ прибуток в розмiрi 246 62З
тис. грн..

бу,ли виплаченi в строк з урахуванням податкlв зг|дно законодавства украlни.

Вiдсоток у СК,Yо flивiденди, тис. грн.

Омельяненко Оксана Олександрiвна

(lпн 2457115842)
з,191703

з9 з00

Всього 39 300

На З1 грудня 2020 року На 31 грудня 2019 року Змiни
(+,-)

Поточна кредиторська заборгованiсть
за товари, роботи, послуги

з0 30 0

Всього з0 з0 0

з9

lз



В 2020 роцi Компанiя корисryвалася пiльгами з податку на прибуток згiдно Податкового кодексу
УкраТни стаття J.41 пункт б пiдпункт 1, а саме: к3вiльняються вiд оподаткування кошти спiльного
iнвесryвання, а саме: кошти, BHeceHi засновниками корпоративного Фонду, кошти та iншi активи,
залученi вiд учасникiв iнституту спiльного iнвесryвання, доходи вiд здiЙснення операцiй з активами
iнститру спiльного iнвесryвання, доходи, HapaxoBaHi за активами iнстиryry спiльного iнвестування, та

iншi доходи вiд дiяльностi iнституту спiльного iнвесryвання (вiдсотки за позиками, оренднi (лiзинговi)
платежi, роялтi тощо)>.

7. розкриття lншоТ lнФормАцlI

7.1 YMoBHi зобов'язання

7.1.1. Судовj позови

Проти КомпанiТ протягом звiтного 2020 року не подавалось судових позовiв.

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 дiяльносгi, у разi, якщо
податковi ограни пiддадуть cyMHiBy певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва економiчноi
дiяльностi Компанij, Ймовiрно, що Компанiя змушена буде сплатити додатковi податки, штрафи та пенi.
Така невизначенiсть може вплинуrи 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
переглядатися вiдпо вiдн ими податковими орга нами п ротя гом трьох poKiB.

7.1.3. Ступiнь повернення дебiторсько[ заборгованостi та iнцlих фiнансових активiв

Внаслiдок ситуацii, яка склалась в економiцi УкраТни, а також як результат економiчноТ
нестабiльностi, що склалась на дату балансу, icHyc Ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути

реалiзованi за iiньою балансовою вартiстю в ходi звичаЙноТдiяльностi КомпанiТ.

Сryпiнь повернення активiв у значнiй Mipi залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться поза

зоною контролю КомпанiТ. Сryпiнь повернення дебiторськоТ заборгованостi КомпанiТ визнача€ться на

пiдставi обставин та iнформацii, якi наявнi на даry балансу. На думку керiвництва Компанil, виходячи з

наявних обставин та iнформацii, кредитниЙ ризик для фiнансових активiв КомпанiТ визначений як дчже
низький, тому кредитний збиток не був визнаний при оцiнцi цих активiв. Враховуючи той факт, що
поточна дебiторська заборгованiсть буде погашена в 2O2L роцi, HapaxoBaHi вiдсотки по позикам

дебiтор сплачу€ на регулярнiй ocHoBi, очiкуваний кредитниЙ збиток Компанiею визнаниЙ при оцiнцi

цього фiнансового активу становить к0>.

7.2 Розкриття 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 компанiТ;
спiльнi пiдприемства, у яких Компанiя € контролюючим учасником;
члени провiдного управлiнського персоналу КомпанiТ;
близькi родичi особи, зазначеноТ вище;
компанii, що контролюють Компанiю, або здiйснюють супевий вплив, або мають суггевий вiдсоток

голосiв у Компанiil
програми виплат по закiнченнi трудовоТ дiяльностi працiвникiв КомпанiТ або будь-якого iншого

суб'екта fосподарювання, якиЙ е пов'язаною стороною КомпанiТ.
3гiдно з МСБО 24 зв'язана сторона - фiзична особа або суб'скт господарювання, зв'язанi з суб'сктом

господарювання, ч{о склада€ свою фiнансову звiтнiсть.
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а) фiзична особа або близький родич такоТ особи € зв'язаною стороною iз суб'ектом
господарювання, що звiтуе, якщо така особа:

- контролюс суб'ект господарювання, що звiтуе, або здiйснюе спiльний контроль над ним;
- ма€ сутт€вий вплив на суб'ект господарювання, що звiryе;
- € членом провiдного управлiнського персоналу суб'екта господарювання, що звiryс, або

материнського п iдп рисмства суб'екта господа рюван ня, що звiтус.
б) суб'скт 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 однiеТ групи (а це означа€,

що кожне материнське пiдприемство, дочiрне пiдприемство або дочiрне пiдприемство пiд спiльним
контролем € зв'язанi одне з одним);

- один суб'скт господарювання € асоцiйованим пiдприемством або спiльним пiдприемством iншого
суб'екта господарювання (або асоцiйованого пiдприсмства чи спiльного пiдприемства члена групи, до
якоТ належить iнший су6'ект господарювання);

- обидва суб'екти господарювання € спiльними пiдприемствами однiеТтретьоТ сторони;
- один суб'ект господарювання е спiльним пiдприемством третього суб'екта господарювання, а

iнший су6'ект господарювання с асоцiйованим пiдприсмством цього третього суб'екта
господарюва ння;

- суб'ект господарювання € програмою виплат по закiнченнi трудовоТ дiяльностi працiвникiв або
суб'екта господарювання, що звiryе, або будь-якого су6'екта господарювання, який е зв'язаним iз

суб'ектом господарювання, що звiryе. Якщо суб'ект господарювання, що звiryе, сам € 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'скт господарювання або € членом
провiдного управлiнського персоналу суб'екта господарювання (або материнського пiдприемства
суб'скта господарювання).

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 фiзичноТ особи - члени родини, якi, за очiкуванням, можуть впливати на таку особу
або перебувати пiд tT впливом при здiйсненнi операцiй iз суб'ектом господарювання та охоплюють:

а) дiтей, чоловiка/дружину чи шлюбного партнера такоТ фiзичноТ особи;
б) дiтей чоловiка/дружини чи шлюбного партнера такоТ фiзичноТ особи;
в) утриманцiв такоТ фiзичноi особи або чоловiка/дружини чи шлюбного партнера такоТ фiзичноТ

особи.

Пов'язаними сторонами вважаються сторони, якщо одна сторона ма€ можливiсть контролювати
iншу сторону або здiйснювати суггевий вплив на прийняття фiнансовихта операцiйних рiшень iншою
стороною.

ОперацiТ 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 учасникiв, ключовий управлiнський персонал,
пiдприемства, якi мають спiльних власникiв та перебувають пiд спiльним контролем, пiдприемства, що
перебувають пiд контролем ключового управлiнського персоналy, а також компанii, стосовно яких у
компанii с iстотний вплив.
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Група Ns

з/п

Повне найменування
юридичноi особи -

учасника чи
прiзвище, iм'я, по
батьковi фiзичноi
особи - учасника,
голови наглядовоi

ради корпоративного
iнвестицiйноrо фонду

Код за €ДРПОУ
юридичноi особи -

учасника або

реестрацiйний номер
облiковоТ картки

платника податкiв

фiзичноТ особи -

учасника, голови
наглядовоi ради

<орпоративного фонду
*

Мiсцезнаходження
rоридичноi особи
чи паспортнi данi
фiзичноТ особи,

щодо якоi
пода€ться

iнформацiя

Частка в

стаryтному
капiталi

{орпоративногс
фонду, %**

Належнiсть фiзичноi
особи - учасника до

суб'ектiв,
визначених статтею

З Закону УкраТни кПро
запобiган ня корупцiI>,

та/або частка

державно'[ чи
комунальноi власностi

у юридичнiй особi -

учасн и ку

1 2 з 4 5 6 7

А Учасники - фiзичнi
особи

1
омельяненко оксана

Олекса ндрi вна
2457t1,5842 паспорт СО 095453,

виданий Мiнським
РУ ГУ МВС УкраТни в

м. Киевi 2з.02.1999

100
не належить

Б Учасники - юридичнi
особи

в Голова наглядовоТ

ради

1.
омельяненко оксана

Олександрiвна
2457LI5842 паспорт СО 09545З,

виданий Мiнським
РУ ГУ МВС Украiни в

м. Киевi 2з.02.1999

не належить

Усього: !00%

У таблицi представленi пов'язанi сторони КомпанiТ:

7.2.1. lнформацiя про учасникiв та rолову наглядовоТ ради корпоративноrо iнвестицiйного
фонду

*,Д,ля фiзичних осiб, якi через cBoi релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття ре€страцiйного номера
облiковоi картки платника податкiв, повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган та мають вiдмiтку в

паспортi, зазначаються серiя (за наявностi) та номер паспорта.
** Розрахунок вiдсотка здiйснюеться вiдносно акцiй корпоративного фонду, що перебувають в обiгу,
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Ns

з/п

Прiзвище, iм'я,
по батьковi

фiзичноТ особи -

учасни ка

{орпоративного

фонду, членiв iT

ciM'i та iнших
пов'язаних осiб

Ресстрацiйний
номер

облiковоi
картки

платника
податкiв

фiзичноi особи -

учасни ка

корпорати вного

фонду, членiв ii
ciM'T та iнших
пов'язаних

осiб*

Символ
юридичноi

особи, щодо
якоТ icHyc

пов'язанiсть* *

Код за
едрпоу

юридичноТ
особи,

чдодо якоi
icHye

пов'яза HicTb

Повне
найменуван ня

юридичноi особи,
щодо якоТ icHye

пов'язанiсть

V|iсцезнаходження
юридичноТ особи,
щодо якоТ icHye

пов'яза HicTb

Частка в

статутному
капiталi

пов'язаноI
особи, Yо

1 2 з 4 5 6 7 8

1 омельяненко
окса на

Оле кса ндрi вна

24571,1,5842 I 4t476864 Акцiонерне
това риство
<3а крити й

неди версифiкова ни й

ве нчурни й

корпорати вний
iнвестицiйний фонд

(ЮкоН))

0l l3З, м.Киiв,
пров.Лабораторний,
бул. l, ceKuii 3 та 4

100

2 омельяненко
олексiй

Анатолiйович
(чоловi к)

267770777з i 4t476864 Акцiонерне
товарист8о
кзакрити й

неди версифiкова ний
венчурни й

корпорати вни й

iнвестицiйний фонд
кЮКоН>

01 l 3З, м.КиТв,
пров.Лабораторний,
бул. l, ceKuii 3 та 4

з власенко Алла
АнатолiТвна (мати

омельяненко
о.о.)

1761706089 I 4t476864 Акцiонерне
товариство
кЗакритий

чеди версифiкова н ий
венчурни й

корпорати вний
iнвестицiйний фонд

кЮКоН>

0l lЗЗ, м.КиТв,
пров.Лабораторний,
бул. 1, ceKuii 3 та 4

7.2.2. lнформацiя про пов'язаних осiб фiзичних осiб - учасникiв, якi володiють часткою, ч"|,о

становить не менше 20 % статутного капiталу корпоративного iнвестицiйного фонду

*,Щля фiзичних oci6, якi через своI релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реестрацiйного номера
облiковоТ картки платника податкiв, повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган та мають вiдмiтку в

паспортl, зазначаються серiя (за наявностi) та номер паспорта
**Т-торговцiцiннимипаперами,К-компанiiзуправлiнняактивами,Д-Центральнийдепозитарiй,ДУ

депозитарнi установи,3 - зберiгачi активiв iнститутiв спiльного iнвестування, О - органiзатори торгiвлi, Н -

оцiнювачi майна, А - аудитори (аудиторськi фiрми), l - iнше господарське товариство (якщо частка особи чи групи
пов'язаних з нею осiб у ньому не менше 20 %).
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7.2.3. lнформацiя про пов'язаних юридичних oci6,
особи, якi володiють часткою, що становить
корпоративного iнвестицiйного фонду

у яких беругь участь учасники - юридичнi
не менше 2О % статутноrо капiталу

N9

зlп
Повне

найменування, код
за €.ЩРПОУ учасника

корпоративного
iнвести цiй ного

фонду

Символ
юридичноТ

особи, щодо
якоТ icHye

пов'язанiсть*

Код за €ДРПОУ
юридичноТ

особи, щодо
якоi icHye

пов'язанiсть

lовне найменування
юридично'i особи,
щодо якоi icHye

пов'яза HicTb

Мiсцезнаходження
юридичноi особи,
чlодо якоi icHyc

пов'язанiсть

Частка в

статутному
капiталi, Yо

L 2 з 4 5 6 7

1

сАйдрЕй
lH ВЕСТМ ЕНТС
ЛlМlТЕД, код

реестрацiТ НЕ

з84890

41476864
Акцiонерне
товариство
кЗакрити й

неди версифiковани й

венчурни й

корпоративний
iнвестицiйний фонд

кЮКоН>

0З150, м. Киiв, вул

fliлова, буд.2Б
24,8з

*Т-торговцiцiннимипаперами,К-компанiIзуправлiнняактивами,Д-ЦентральниЙдепозитарiЙ,ДУ-

депозитарнi установи,3 - зберiгачi активiв iнститутiв спiльного iнвестування, О - органiзатори торгiвлi, Н -

оцiнювачi майна, А - аудитори (аудиторськi фiрми), l - iнше господарське товариство (якшо частка особи чи групи

пов'язаних з нею осiб у ньому не менше 20 %).

7.2.4. lнформацiя про осiб, якi володiють не менше 2ОYо статуного капiталу юридичних осiб
- учасникiв, якi володiють часткою, що становить не менше 2О % статуtноrо капiталу
корпоративного iнвестицiйноrо фонду

* flля фiзичних осiб, якi через своi релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд приЙняття реестрацiЙного номера
облiковоi картки платника податкiв, повiдомили про це вiдповiдниЙ контролюючиЙ орган та мають вiдмiтку в

паспортi, зазначаються серiя (за наявностi) та номер паспорта.

N9

з/п
Повне найменування,

код за €,ЩРПОУ

юридичноТ особи -

учасника
корпоративного

iнвестицiйного фонду

Код за €ДРПОУ
юридичноI особи або

реестрацiйний номер
облiковоI картки

платника податкiв

фiзичноТ особи, щодо
якоi icHye

по в'яза Hi сть *

Повне
найменування

юридичноi особи
або прiзвище, iм'я,

по батьковi

фiзичноi особи,
щодо якоТ icHye

пов'язанiсть

Мiсцезнаходження
юридичноТ особи

або паспортнi данi
фiзичноi особи,

щодо якоi icHye

пов'язанiсть

Частка в статутному
капiталi учасника
корпоративного

фонду,%

1 2 3 4 5 6
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N9

з/п
Код за СДРПОУ
корпоративного

фонду

Символ
юридичноТ

особи, ч.lодо
якоТ icHye

пов'язанiсть*

Код за €ДРПОУ
юридичноТ

особи, ч_цодо

якоi icHye

пов'язанiсть

Повне
найменуван ня

юридичноi особи,
щодо якоi icHye

пов'язанiсть

Мiсцезнаходження
юридичноi особи,

tцодо якоТ icHye
пов'язанiсть

Частка в

статутному
капiталi

юридичноi особи,
о//о

1 2 з 4 5 6 7

1
4t476864

I зб 187994
Сiльськогоспода рське

товарист8о з

обмеженою
вiдпо вiдал ьн iстю
(МХП-Агрокряж))

Вiнницька область,
Могилiв-Подiльськи Й

р-н, с. Яришiв, вул.
Головна,161

49

2 4t476864 I зt52224з Товариство з

обмеженою
вiдпо вiдальнiстю

кМХП Агро-С>

КиТвська область, м.
Яготин, вул.

Пирятинська,27

49

7.2.5. lнформацiя про юридичних осiб, у яких корпоративний фонд бере участь

-Т-rорrоuцiцiннимипаперами,К-компанiIзуправлiнняактивами,Д-ЦентральниЙдепозитарiЙ,ДУ-

лепозитарнi установи, З - зберiгачi активiв iнститутiв спiльного iнвесryвання, О - органiзатори торгiвлi, Н -

оцiнювачi майна, А - аудитори (аудиторськi фiрми), l - iнше господарське товариство (якщо частка особи чи групи
пов'язаних з нею осiб у ньому не менше 20 %).

7.2.6. lнформацiя про пов'язаних осiб голови та членiв наглядовоТ ради корпоративного
iнвестицiйного фонду

N9

з/п
Прiзвище, iм'я,

по батьковi
голови та членiв
наглядовоi ради
корпоративного

i нвестицiй ного

фонду та членiв
його (Тх) ciM'i

Реестрацiй ний
номер облiковоI
картки платника

податкiв або
серiя (за

наявностi) та

номер паспорта

фiзичноТ особи
(для фiзичних
осiб, якi через
cBoi релiгiйнi
переконання

вiдмовляються
вiд прийняття

реестрацiй ного
номера

облiковоi картки
платника

податкiв та

повiдомили про

це вiдповiдний
контролюючий
орган i мають

вiдмiтку у
паспортi)

Символ
юридич

ноТ

особи,
щодо
якоТ

icHye
пов'яза
HicTb*

Код за

€дрпоу
юридичноi

особи, щодо
якоi icHyc

пов'язанiсть

Повне найменування
оридичноТ особи, щодо
якоТ icHye пов'яза HicTb

Мiсцезнаходження
юридичноТ особи,
щодо якоi icHye

пов'язанiсть

Частка в

статутному
капiталi

пов'язаноI
особи, Yо
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1 2 3 4 5 6 7 8

1 Голова Наглядово
Ради

омельяненко
окса на

Олександрiвна

2457t75842 l

41476864

Акцiонерне товариство
кЗа крити й

неди версифiкова ний
зенчурний корпоративний

iнвестицiйний фонд
кЮКоН>

0l l33, м.КиТв,
пров.Лабораторний.
бул. l, секчiТ 3 r,a 4 ].00,0

1.1 эмельяненко
Эле Kci й

цнатолi йович

,чоло BiK)

2677707773 I 4t476864 Акцiонерне товариство
<За крити й

неди версифiкова ний
зенчурний корпоративний

iнвестицiйний фонд
кЮКоН>

0l1ЗЗ, м.Киiв,
пров.Лабораторний.
бул. l, секшiI 3 та 4

0,00

L.2 зласенко Алла
ЦнатолiТвна (мати
эмельяненко
э,о.)

1 76 1706089 I 47476864 Акцiонерне товариство
кЗакритий

неди версифiкова ний
зенчурний корпоративний

iнвестицiйний фонд
кЮКоН>

0l133, м.Киiв,
пров,Лабораторrrий,
бул.1. ceKuiT 3 та 4

0,00

2 {лен Наглядовоi
Ради

Глова цька
Анастасiя
слексiтвна

ззз8916606 l 4t476864 Акцiонерне товариство
кза крити й

неди версифiкова ни й

зенчурний корпоративний
iнвестицiйний фонд

кЮКоН>

0l l3З, м.Киiв,
пров.Лабораторний,
буд. l, секцii 3 та 4

0,00

2.L ГловацькиЙ Антоr
Юрiйович
(чоловi к)

з2687225з7 i 4т476864 Акцiонерне товариство
<За крити й

неди версифi кова ний
зенчурний корпоративний

iнвестицiйний фонд
кЮКоН>

0ll33. м.Киiв,
пров.Лабораторrrий,
бул. l, секuii 3 та 4

0,00

з Член Наглядово'
Ради

омельяненко
,Щарiя ОлексiТвна

з664909421 i 41476864 Акцiонерне товариство
к3а крити й

недиверсифiковани й

зенчурний корпоративниi
iнвестицiйний фонд

кЮКоН>

0l l33, м.Киiв.
пров.Лабораторний.
бул. l, ceKuiT 3 та 4

0,00

*Т-торговцi цiннимипаперами,К-компанiiзуправлiнняактивами,fl-l-|ентральниЙдепозитарiЙ,ДУ-
депозитарнi установи, З - зберiгачi активiв iнстиryтiв спiльного iнвесryвання, О - органiзатори торгiвлi, Н -

оцiнювачi маЙна, А - аудитори (аулиторськi фiрми), l - iнше господарське товариство (якщо частка особи чи групи
пов'язаних з нею осiб у ньому не менше 20 %).

В 2020 роцi Компанiя не здiЙснювала операцiй з продажу та закупiвлi ToBapiB, робiт i послуг мiж
пов'язаними сторонами, якi виходять за межi звичаЙноТдiяльностi.

3а piK, що закiнчився 31 грудня2О2О року, Компанiя не ма€ заборгованостi за сумами, lцо пiдлягають
виплатi пов'язаним сторонам.
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Оцiнка можливоТ наявностi проведення операцiЙ з пов'язаними сторонами проводиться Компанiею
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. L|iлiта полiтики управлiння фiнансовими ризиками
Управлiння ризиками ма€ першочергове значення для ведення бiзнесу КомпанiТ ie важливим

елементом iT дiяльностi. Полiтика управлiння ризиками сконцентрована на непередбачуваностi

фiнансових ринкiв i нацiлена на мiнiмiзацiю потенцiЙного негативного впливу на фiнансовi показники
КомпанiТ. Оперативний i юридичний контроль мае на MeTi забезпечувати належне функцiонування
внутрiшньоi полiтики та процедур з метою мiнiмiзацiТ операцiЙних i юридичних ризикiв.

Керiвництво КомпанiТ визна€, що дiяльнiсть Компанii пов'язана з фiнансовими ризиками iBapTicTb
чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може сугтево змiнитись унаслiдок впливу
суб'ективних чинникiв та о6'ективних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких заздалегiдь точно
передбачити неможливо.,Що таких фiнансових ризикiв вiднесено кредитниЙ ризик, ринковиЙ ризик та

ризик лiквiдностi.

Полiтика з управлiння ризиками opieHToBaHa на визначення, аналiз iуправлiння ризиками, з якими
стика€ться Компанiя, на встановлення контролю за ризиками, а також постiЙний монiторинг за piBHeM

ризикiв, дотриманням встановлених обмежень та полiтики управлiння ризиками.

Управлiння ризиками керiвництвом КомпанiТ здiЙснюеться на ocнoвi розумiння причин виникнення

ризику, кiлькiсноТ оцiнки його можливого впливу на BapTicTb чистих активiв та застосування
iнструментарiю щодо його пом'якшення.

Основними цiлями КомпанiТ при управлiннi ризиками е:

забезпечення реалiзацiТ стратегiТ розвитку та ефективного функцiонування Компанii, 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 внррiшнiм

нормативним документам КомпанiТ.
Управлiння ризиками € неперервним процесом, за допомогою якого Компанiя:
виявля€ (iдентифiкус) ризики,
проводить оцiнку Тх величини,
контрол ю€ ризи KoBi позицiТ Компа HiT та фондiв,
здiЙснюе монiторинг ризикiв фондiв та власного рiвня ризику КомпанiТ.

7.3.1. Органiзацiйне забезпечення системи управлiння ризиками в КомпанiТ

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
збалансованоТ СУР;

формування системи звiтностi,

ризиками;
уникнення конфлiктiв iHTepeciB у дiяльностi КомпанiТ;
затвердження заходiв та планiв дiй на випадок кризових сиryацiй, що виникли через зовнiшнi

фактори;
запровадження процедур iзаходiв запобiгання кризовим сиryацiям, що можугь виникнути через

внутрiшнi фактори;
здiЙснення внутрiшнього контролю за систематичним проведенням вiдповiдальною особою аналiзу

струкryри, дохiдностi, якостi, лiквiдностi iнвестицiйних вкладень, наявностi збиткових позицiй та iнших

ризикiв, якi пов'язанi з iнвесryванням активiв;

на створення та пiдтримання ефективноi, комплексноТ та

розподiлу обов'язкiв i вiдповiдальностi стосовно управлiння
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розроблення i запровадження заходiв внутрiшнього контролю, якi забезпечують належне

дотримання вимог законодавства i нормативно-правових aKTiB, виконання договiрних та iнших
зобов'язань, дотримання положень i процедур, правил i норм, а також вiдповiдноТ дiловоТ
поведiнки;

здiЙсне н ня пе рiодич ного пе регляду внррiшн ix положен ь та процедур СУР;
пощирення у КомпанiI €диного розумiння та корпоративноТ кульryри щодо управлiння ризиками.
Для забезпечення функцiонування системи управлiння ризиками в КомпанiТ призначена

вiдповiдальна особа.

7.3.2.Управлiння ризиками КомпанiТ

Основними категорiями ризику, що пов'язанiз професiЙною дiяльнiстю компанii, е насryпнi:
операцiйний ризик;
ризик репутацiТ;
стратегiчний ризик;
ринковий ризик;
ризик лiквiдностi.
ОперацiЙниЙ ризик * це ризик втрат для КомпанiТ внаслiдок неналежних чи помилкових внррiшнiх

процесiв та систем Компанii, дiЙ спiвробiтникiв KoMnaHiT чи зовнiшнiх подiЙ. Р,ана категорiя включае
юридичний та регуляторний ризики, а також ризик невиконання чи неналежного виконання особою
cBoix зобов'язань перед Компанi€ю, i не включае стратегiчниЙ ризик та ризик репрацiТ.

ЮридичниЙ ризик - це ризик втрат через порушення або недотримання Компанiею вимог
чинного законодавства, угод, прийнятоТ практики або етичних норм, а також через можливiсть
двоз нач ного тлумачен ня ч и н ного за конода вства або п ра вил.

регчляторний ризик - це ризик втрат внаслiдок неочiкуваних змiн у чинному законодавствi та дiй
державних органiв.

Система iдентифiкацiТ операцiЙних ризикiв компанii включа€ розробку класифiкатора подiЙ, що
вiдносяться до операцiЙних ризикiв компанiТ. Основою для такого класифiкатора е пiдхiд до
класифiкацiТ 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 рно го а нал iзу тощо.
Система реакцiТ на операцiйнi ризики в КомпанiТ може включа€:
Постiйнi регулярнi заходи з вдосконалення процесiв здiЙснення професiЙноТдiяльностi з управлiння

активами в КомпанiТ та засобiв Тх регламентацii, спрямованi на мiнiмiзацiю розмiрiв втрат та частоти
виникнення подii операцiйних ризикiв;

3аходи iз запобiгання конфлiктiв iHTepeciB у процесi здiЙснення професiйноТдiяльностi;
Процедури та засоби контролю за дотриманням вимог нормативно-правових aKTiB;

Процедури та засоби контролю за функцiонуванням iнформацiйних систем КомпанiТ та

забезпечення безперебiЙноi lx дiяльностi, зокрема процеси дублювання i вiдновлення iнформацiТ, а

також резервнi системи у разi втрати досryпу або знищення важливоТ iнформацiТ або техно логiй;
Процес перiодичного тестування встановлених процедур та технологiй здiйснення операцiй, у

тому числi процедур фiзичноТ та iнформацiйноТ безпеки, з метою контролю за дотриманням цих
процедур i технологiЙ, та збору iнформацiТ щодо Тх можливого вдосконалення у разi неефективностi;

Система монiторингу i контролю операцiйних ризикiв компанiТ включа€:
Процедури контролю за визначен ими у компанiТ процесами здiЙснення професiйноI дiяльностi;
Процедури звiтностi щодо операцiЙного ризику, пiдготовки пропозицiй та внесення змiн у процеси

здiЙснення професiЙноТ дiяльностi, спрямованi на мiнiмiзацiю операцiйних ризикiв;
Процедури монiторингу зовнiшнього середовища з точки зору ризикiв настання втрат вiд

операцiйних ризикiв;
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Процедури контролю за виконанням законодавства, регуляторних документiв, взаемодiТ з

державними органами.
Ризик репутацiТ - це ризик втрат для Компанii через несприятливе сприЙняття репутацiТ КомпанiТ

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.

СприЙнятгя репутацiТ 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, професiЙноi спiльноти, засобiв iнформацiТ;
Репутацiю з точки зору органiв державного регулювання.
Система управлiння ризиком репрацiТ КомпанiТ включае:
lнформацiЙну полiтику Компанii, включаючи процедури, процеси та органiзацiйне забезпечення

iнформува н ня заiнтересова н их cTopiH про дiял ьн icTb Компа н ii;

Стандарти роботи з клiентами, контрагентами, органами державноТ влади та iншими зовнiшнiми
сторонами;

Процеси контролю за репутацiею компанiТ та iI контрагентiв, включно iз регулярним монiторингом
засобiв масовоТ iнформацiТ;

стратегiчний ризик - ризик втрат для Компанiт, який виника€ через неправильнi управлiнськi
рiшення, неналежну реалiзацiю прийнятих рiшень i неадекватне реагування на змiни в бiзнес-
середовищi. .ЩаниЙ ризик виника€ внаслiдок взаемноТ невiдповiдностi стратегiчних цiлеЙ КомпанiI,
бiзнес-стратегiЙ, розроблених для досягнення цих цiлей, pecypciB, задiяних для ix досягнення, та якостi
ix реалiзацiТ.,Щана категорiя включа€ ризик втрат, пов'язаних з iнвестицiями коштiв КомпанiТ у активи

фондiв в управлiннi.
Система управлiння стратегiчним ризиком КомпанiТ включа€:
Процес стратегiчного планування, що врахову€ характер ризикiв дiяльностi КомпанiТ i метою якого €

створення стратегiчного плану, u_{о визначае стратегiчнi цiлi, засоби ii досягнення, потреби КомпанiТ у
фiнансових, технологiчних та кадрових ресурсах та можливий вплив ризикiв на можливостi досягнення
стратегiчних цiлей;

Процедури оцiнки нових стратегiчних iнiцiатив з точки зору Тх впливу на ризики дiяльностi КомпанiТ
та монiторингу Тх виконання.

РинковиЙ ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбрнi грошовi потоки вiд

фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимугься внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплюе три
типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик виника€ у
зв'язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцii, вiдсоткових ставок та валютних
KypciB. Компанiя наражатиметься на ринковi ризики у зв'язку з iнвестицiями в акцii, облiгацiТ та iншi

фiна HcoBi iнструменти.
.Що заходiв з мiнiмiзацiТ впливу ринкового ризику можна вiднести:

- диверсифiкацiю портфелю фiнансових iHcTpyMeHTiB, чутливих до змiни вiдсоткових ставок,
за видами цiнних паперiв, строками погашення, емiтентами, галузями;

- хеджування активiв, чугливих до змiни вiдсоткових ставок.
lнший цiновий ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд

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 для окремого фiнансового iHcTpyMeHTa або його eMiTeHTa, чи чинниками, що
впливають на Bci подiбнiфiнансовi iнструменти, з якими здiйснюються операцiТ на ринку.

Основним методом оцiнки цiнового ризику е аналiз чутливостi. Серед методiв пом'якшення
цi нового ризи ку Компа н iя ви користовус ди версифiка цiю а кти BiB.

За iнвестицiЙними активами, оцiненими за 3-м piBHeM iepapxiT, аналiз чутливостi до iншого цiнового
ризику Компанiя не здiЙснювала вiдповiдно до п.27 МСФ3 7 кФiнансовi iнструменти: розкриття
iнформацiТ>.
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Протягом звiтного перiоду до складу активiв Компанii не входили акцiТта iншi фiнансовi iнструменти
з нефiксованим прибутком, вплив iншого цiнового ризику на BapTicTb чистих активiв КомпанiТ вiдсутнiЙ.
Виходячи з цього кiлькiсне оцiнювання впливу iншого цiнового ризику не здiЙснювалось.

Валютний ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або маЙбутнi грошовi потоки вiд

фiна нсо вого i нструменту кол и ватимугься внасл iдок змiн вал ютн их Kypci в.

Для мiнiмiзацiТ та контролю за валютними ризиками Компанiя контролю€ частку активiв,
номiнованих в iноземнiй валютi, у загальному обсягу активiв. Оцiнка валютних ризикiв здiЙснюеться на

ocHoBi аналiзу чутли BocTi.

Активи HoMiHoBaHi в iноземнiЙ валютi в КомпанiТ станом на 31 грудня 2020 року вiдсутнi, а тому
внаслiдок коливання валютних KypciB валютний ризик вiдсрнiй.

Вiдсотковий ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд

фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок. Керiвництво
КомпанiТусвiдомлюе, що вiдсотковi ставки можугь змiнюватись i це впливатиме як на доходи КомпанiТ,
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 ZO\9-2O2O poKiB не мало активiв, розмiч4ених у боргових зобов'язаннях у
нацiональнiЙ валютi з фiксованою вiдсотковою ставкою.

Ризик лiквiдностi - ризик того, що Компанiя матиме труднощi при виконаннi зобов'язань,
пов'язаних iз фiнансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв або
iншого фiнансового активу.

..Що заходiв з мiнiмiзацiТ впливу ризику лiквiдностi можна вiднести:
- збалансованiсть активiв установи за строками реалiзацiТ з 1Т зобов'язаннями за строками

погашення;
- утримання певного обсягу активiв установи в лiквiднiЙ формi;
- встановлення внутрiшнього обмеження обсягу залучених коштiв для фiнансування дiяльностi

установи;
- збалансування вхiдних та вихiдних грошових потокiв.
Компанiя здiйснюс контроль лiквiдностi шляхом планування поточноТ лiквiдностi. Компанiя аналiзуе

термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами,
зобов'язаннями, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiЙноТ дiяльностi.

Станом на З1 грудн я 2О2О року, фiнансовi зобов'язання КомпанiТ € поточними.

,Щля того щоб обмежити вище зазначенi ризики, при виборi фiнансових iHcTpyMeHTiB полiтика
КомпанiТ базуеться на високому piBHi контролю з боку працiвникiв Компанii з урахуванням вимог
чинного законодавства УкраТни. Компанiя мiнiмiзуе ризики диверсифiкацiй свого iнвестицiЙного
портфелю, аналiзуе фiнансовi активи перед Тх покупкою i вiдстежуе подальшу iнформацiю про цi
активи, вкладаючи бiльшiсть своТх iнвестицiй з високими рейтингами надiйностi.

lнформацiя щодо недисконтованих платежiв за фiнансовими зобов'язаннями Компанii в розрiзi
cTpoKi в пога шен ня п редста влена наступн им ч и ном:

PiK, шо закiнчився 31
грудня 2020 року

До 1мiсяця Вiд 1 мiсяця
до 3 мiсяцiв

Вiд 3

мiсяцiв до 1

року

Вiд 1 року
до 5 poKiB

Бiльще 5

poKiB
Всього

1 2 3 4 5 6 7

KopoTKocTpoKoBi

позики банка

Торговельна та iнша
кредиторська
заборгованiсть

з0 з0
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Поточна
заборгованiсть за

ловгостроковими
зобов'язаннями

Всьоrо 30 30

PiK, що закiнчився 31
грудня 2019 року

,Що 1мiсяця Вiд 1мiсяця
до 3 мiсяцiв

Вiд 3

мiсяцiв до 1

року

Вiд 1 року
до 5 poKiB

Бiльше 5

poKiB
Всього

KopoTKocTpoKoBi

позики банка

Торговельна та iнша
кредиторська
заборгованiсть

з0 з0

Поточна
заборгованiсть за

довгостроковими
зобов 'язаннями

Всього 30 з0

7.4. Управлiння кап jталом

Компанiя розгляда€ управлiння капiталом як систему принципiв та методiв розробки i реалiзацiТ
управлiнських рiшень, пов'язаних з оптимальним формуванням капiталу з рiзноманiтних джерел, а

також забезпеченням ефективного Його використання у дiяльностi КомпанiТ. Ключовi питання та

поточнi рiщення, що впливають на обсяг i струкryру капiталу, а також джерела його формування,
розглядаються управлiнським персоналом. Механiзм управлiння капiталом передбача€ 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 здiЙсню€ огляд структури капiталу на кiнець кожного звiтного перiоду, При

цьому проводиться аналiз BapTocтi капiталу, Його струкryра та можливi ризики. На ocHoBi отриманих
висновкiв КомпанiТ здiЙсню€ регулювання капiталу шляхом залучення додаткового капiталу або

фiнансування, а також виплати дивiдендiв та погашення iснуючих позик. Компанiя може здiйснювати
регулювання капiталу шляхом змiни струкryри капiталу. Система управлiння капiталом може
коригуватись з урахуванням змiн в операцiЙному середовищi, тенденцiях ринку або стратегiТ розвитку.

Компанiя здiЙснюс управлiння капiталом з метою досягнення наступних цiлей:

зберепи спроможнiсть КомпанiТ продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно i нада.lli
забезпечувало дохiд для учасникiв КомпанiТта виплати iншим зацiкавленим сторонам;

забезпечити належниЙ приброк учасникам КомпанiТ завдяки встановленню цiн на послуги
Компанii, що вiдповiдають рiвню ризику;

дотримання вимог до капiталу, встановлених регулятором, i забезпечення здатностi КомпанiТ

функцiонувати в якостi безперервного дiючого пiдприемства.

Компанiя повинна виконувати певнi вимоги до капiталу, якi висуваються до нього зовнiшнiми
органiзацiями. Згiдно з украТнським законодавством чистi активи акцiонерного товариства не
повиннi бути менше за суму Його заре€строваного статутного капiталу. Станом на звiтну дату З1
грудня 2020 року Компанiя викону€ цi вимоги до капiталу.
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Вiдповiдно до украТнського законодавства розмiр активiв iнвестицiЙного фонду повинен
вiдповiдати мiнiмальному обсягу активiв iнституту спiльного iнвестування. МiнiмальниЙ розмiр
стаryтного капiталу корпоративного фонду становить 1250 мiнiмальних заробiтних плат у мiсячному

розмiрi, встановленому законом на день реестрацiТ фонду як юридичноТ особи. Станом на З1 грудня
2020 року розмiр мiнiмальноТ заробiтноi плати становив 5 тис. грн. Тобто мiнiмальний розмiр
стаryтного капiталу ма€ становить не менше б 250 тис. грн.

Компанiя вважа€, що загальна сума капiталу, управлiння яким здiЙсню€ться, дорiвнюе cyMi капiталу,
вiдображеного в балансi.

Склад власного капiталу на даry фiнансовоТ звiтностi 676 бЗ7 тис. грн.:
- 3ареестрований капiтал (оплачениЙ капiтал) 135 000 тис. грн.
-Р,одатковиЙ капiтал tОЗ 427 тис. грн.
- Нерозподiлений приброк (непокритий збиток) 568 901 тис. грн.
- Неоплачений капiтал (130 691) тис.грн.

7.5. Стосовно застосування до фiнансовоТ звiтностi норм МСБО 29 кФiнансова звiтнiсть в умовах
riперiнфляцiТ>

Критерii, якi характеризують показник гiперiнфляцiТ i передбаченi у параграфi 3 МСБО 29, а саме:

а) основна маса населення вiдда€ перевагу збереженню своТх цiнностей у формi немонетарних
активiв або у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Суми, утримуванi в нацiональнiЙ валютi, негаЙно
iH весryються для збережен ня купiвел ьноТ сп роможностi;

б) основна маса населення розгляда€ грошовi суми не в нацiональнiЙ грошовiй одиницi, а у
вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. l_[iни можутьтакож наводитися в цiЙ валютi;

в) продаж та придбання на умовах вiдстрочки платежу здiйснюеться за цiнами, якi компенсують
очiкувану втраry купiвельноТ спроможностi протягом перiоду вiдстрочки платежу, HaBiTb якщо цеЙ
строк € коротким;

г) вiдсотковi ставки, заробiтна плата та цiни iндексуються згiдно iндексу цiн;

l) кумулятивний piBeHb iнфляцii за трирiчний перiод наближаеться до 100% або перевищуе цей
piBeH ь.

Враховуючи офiцiЙнi данi ,ЩержавноТ служби статистики УкраТни, кумулятивниЙ piBeHb iнфляцiТ за
трирiчниЙ перiод, включаючи 2О14,2О\5 та 2016 роки, склав 12З,\З%.

l-{e створило передумови для виникнення питання необхiдностi проведення перерахунку фiнансовоТ
звiтностi згiдно з МСБО 29 за 2017 piK.

Якщо ж врахувати додатковi характеристики, то важливим фактором е динамiка змiн рiвня
iнфляцiТ. Так, piBeHb iнфляцiТу 2015 роцi склав 4З,ЗОА, а в 20].6 роцi- 1,2,4Уо, B2017 роцi - 9,1Yо, B2OI8
роцi - 9,5%.

За пiдсумками 2019 року piBeHb iнфляцiТ в YKpaTHi скоротився до шестирiчного MiHiMyMy - до 4,tYo.

,Щефляцiя в груднi- це взагалi вперше. Але що далi?

Настiльки сутт€ве зниження рiвня iнфляцiТстало сюрпризом для Bcix, навiтьдля самого Нацбанку, якиЙ

встановлював минулорiчниЙ орiентир на piBHi 5% t]. в,п. Бiльш того, минулий грудень став першим (I) в

украТнськiй новiтнiй icTopiT (з 1992 року), коли була зафiксована дефляцiя у мiсячному вимiрi. .'Щля

зимового перiоду, коли деякi товари сезонно дорожчають, це аномалiя.

3 одного боку, доконаним фактом тепер € те, що 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
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одна надiя на те, що макроекономiчна цiнова стабiльнiсть, яку попри все намагаеться пiдтримувати
НБУ, раtчо чи пiзно залучить реальнi iнвестицii, якi "розiгрiють" економiкута збiльшатьзаЙнятiсть. Тобто

у людей з'явиться бiльше можливостей для заробiтку, а у Пенсiйному фондi бiльше BHecKiB.

Така динамiка може бути аргументом для судження щодо невикористання норм МСБО 29 на тiЙ

пiдставi, що eKoHoMiKa УкраТни з 2016 року почала виходити зi стану глибоких iнфляцiЙних процесiв.

Прогноз НБУ щодо iнфляцiТ на 2019 piK - 6,3% i 5% на кiнець 2020 року.

Проаналiзувавши iншi критерiТ, можна припустити, що за показниками наведеними у пiдпунктах в)

iг) параграфа З МСБО 29 економiчниЙ стан в YKpaTHi не вiдповiдае ситуацii, lцо характеризу€ться
гiперiнфляцiею. Швидке сповiльнення iнфляцiТу 2016 роцi дозволило понизити облiкову ставку 4 рази
протягом 2017 року - до !4,5Yо рiчних, На кiнець 2019 року iндекс iнфляцiТ становив 1З,5% рiчних.
Протягом звiтного 2020 рокуоблiкова ставка знижувалася BiciM разта на кiнець рокустановитьбYо.

Як наслiдок, з 2016 року спостерiгалося зниження вiдсоткових ставок за депозитами. KpiM цього,
iндекс заробiтноТ плати у липнi, серпнi 2020 року складав менше 1,ОО%. Також, не можна стверджувати,

що продаж та придбання на умовах вiдстрочки платежу здiЙснюеться за цiнами, якi компенсують
очiкувану втрату купiвельноТ спроможностi протягом перiоду вiдстрочки платежу, тим паче, якщо цеЙ
строк € коротким.

Керiвництвом КомпанiТ було розглянуто, чи iснують подiI або умови, якi можрь поставити пiд
значний cyMHiB здатнiсть КомпанiТ безперервно продовжувати дiяльнiсть, оцiненi висловлення

управлiнського персоналу щодо здатностi КомпанiI безперервно продовжувати дiяльнiсть згiдно вимог
МСА 570 <Безперервнiсть> (переглянутого), та визначено, що icHye (чи не icHye) сутrева невизначенiсть,

що стосу€ться подiй або умов, якi окремо або в сукупностi можуть поставити пiд значниЙ cyMHiB

здатнiсть КомпанiТ безперервно продовжувати дiяльнiсть. Несприятливе зовнiшне середовище в KpaTHi

в умовах складноТ полiтичноi сиryацii, коливання курсу нацiональноТ валюти, вiдсутнiсть чинникiв
покращення iнвестицiйного клiмаry можуть надалi мати негативниЙ вплив на результати дiяльностi та

фiнансовий стан КомпанiТ, характер якого на поточниЙ момент визначити неможливо. Керiвництво
Компанii не iдентифiкувало суттсвоТ невизначеностi, яка могла б поставити пiд значний cyMHiB здатнiсть
КомпанiТ безперервно продовжувати дiяльнiсть, тому використовувало припущення tlpo
безперервнiсть функцiонування КомпанiТ, як основи для облiку пiд час пiдготовки фiнансових звiтiв.
Суттевих суджень Керiвництва щодо облiкових оцiнок впливу пандемiТ COV|D-19 та запровадження
карантинних та обмежувальних заходiв на невизначенiсть оцiнки та розкриття у фiнансовiЙ звiтностi
Фонду iнформацiТ пов'язаноТ з вiдповiдними облiковими оцiнками ця фiнансова звiтнiсть не мiстить, так
як складена до настання цих подiй.

Зважаючи на те, що згiдно з МСБО 29 проведення перерахунку фiнансовоТзвiтностi € питанням
судження, управлiнський персонал КомпанiТ приЙняв рiшення щодо не проведення перерахунку
показникiв фiнансовоТ звiтностi як за 20].9 piK так i за звiтниЙ 2020 piK.

s. подlТ пlсля зв!тноТдАти

якi справили б iстотний вплив на

iнформацii в примiтках до цiсi
Пiсля звiтноТ дати 31

показники фiнансовоТ
фiнансовоТ звiтностi.

Керiвник

грудня 2020 року не вiдбулося жодних подiй,
звiтностi Ко ають розкриття

Омельяненко Оксана Олександрiвна

5з

v;



довIдкл
Irpo пов'язаних осiб корпоративного iнвестицiйного фонду

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД (ЮКОН)

(повне найменування корпоративного iнвестицiйного фонду)

Iнформацiя
про учасникiв та голову наглядовоi рали корпоративного iнвестицiйного фонду

* lrlя фiзичrIих осiб. якi через своТ релiгiйнt переконання вiдмовилися вiл прийняrтя ресстрачiйного номера облiковоi картки платника
податкiв. пtlвiдопtилll lrpo ue вiлповiлний контрilлюючий орган та мають вiлмiтку в паспортi, зазначаються серiя (за наявностi) та номер
|lacIlOpTa.
** Po:]paxyttclK вiдсоr,ка здiйснюсться вiдносно акцiй корпоративного фопду, що перебуваlоть в обiry.

Iнформацiя
про пов'язаних осiб фiзичних осiб - учасникiв, якi володiють часткою, що становить не

менше 20 "h статутного капiталу корпоративного iнвестицiйного фонду

I-рупа Nч
,з/п

Повне найменування
юридичноТ особи -

учасника чи прiзвище.
iм'я, по батьковi

фiзичноТ особи -

учасника, голови
наглядовоi ради
корпоративного

iнвестицiйного фонду

Код за СДРПОУ
юридичноi особи -

учасника або

ресстрачiйний номер
облiковоi картки платника
податкiв фiзичноi особи -

учасника, голови
наглядовоТ ради

корпоративного фонду +

м iсцезнаходлtен ня
юридичноТ особи чи

паспортнi данi фiзичноi
особи. щtlдо якоi подасться

iнформачiя

Частка в

стат}тному
капiталi

корпоративного
фонлу, %о**

Налеrкнiсть фiзичноi
особи - учасника до

суб'сктiв.
визначених статтею

3 Закону УкраТни кПро
запобiгання корупцiЬ),

таlабо частка дерI(авноi
чи комунальноi B.rIacHocTi

у юридичнiй особi -

учаснику

l 2 J 4 5 6 1

А Учасники -

фiзичнi особи

l омельяненко
оксана

Олексанлрiвна

2457 l 1 5842 паспорт СО 095453.
виданий Мiнським Ру Гу
МВС УкраТни в м, Кисвi

2з.02,|999

l00 не налеяtить

Б Учасники -

юридичнi особи

в голова наглядовоi
радлl

l омельяненко
оксана

Оrrександрiвна

2451 \ l5842 паспорт СО 095453,
виданий Мiнським Ру Гу
МВС УкраТни в м. Киt Bi

2з.02.1999

l00 не належить

Усього:
l00

Л9
зlп

Прiзвище, iм'я, по
батьковi фiзичноТ
особи - учасника
корпоративного

фонлу, членiв 
.ii

ciM'i та iнших
пов'язаних осiб

Ресстрачiйний
номер облiковоi
картки платника
податкiв фiзичноi
особи - учасника
корпоративного

фонду, членiв IТ

ciM'i та iнших
пов'язаних ооiб*

Символ
юридичноi

особи, щодо
якоТ icHyc

пов'язанiсть* *

Код за
сдрпоу

юридичноТ
особи, щодо
якоi icHyc

пов'язанiсть

Повне найменування
юриличноi особи, шодо якоi

icHyc пов'язанiсть

Мiсцезнаходкення
юридичноi особи,
щодо якоi icHyc

пов'язанiсть

Частка в

статутному
капiталt

пов'я:заноТ
особи, 7о

af



l 2 J 4 5 6 1 8

1

омельяненко
оксана

Олександрiвна

2457 | \5842 l 4|4,76864 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
КЗАКРИТИЙ

нЕдивЕр(,иФIковАниЙ
ВЕНЧУРНИЙ

КОРПОРАТИВНИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД

(ЮкоН))

0l133, м.Киiв,
rров.Лабораторний
бул, l, секчiТ 3 та 4

l00

2
омельяненко

олексiй
Анатолiйович

(чоловiк)

267,770171з 1 41476864 А,КЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
КЗАКРИТИЙ

НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ

КОРПОРАТИВНИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД

кЮКоН>

0l l33, м.КиТв,
lров.Лабораторний
бул.1, секчii 3 та 4

0

J
власенко Алла
Анатолiiвна

(мати
омельяненко

о.о.)

l 76 l 70б089 1 414,76864 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
КЗАКРИТИЙ

НЕДИВЕРСИФlКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИИ

КОРПОРАТИВНИЙ
lнвЕстицlЙниЙ Фонд

(ЮкоН)

0l l33. м.КиТв,
tров.Лаборатсlрt tий
бул. l, секuii 3 r,a 4

0

- Д", фtз,,l*l* осiб, якi через своТ релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийнятгя ресстрачiйного номера облiковоТ картки платника
податкiв. повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган та мають вiдмiтку в паспортi, зазначаються серiя (за наявностi) та номер
Ilаспорl,а.
**Т_торговцiцiннимипаперами,К-компанiiзуправлiнняактивами,,Щ-I{ентральнийдепозитарiй,,ЩУ-лепозитарнiустанови.З-зберiгачi
ак,t,ивiвiнсти,ryтiвспiльногоiнвесryвання,О-органiзаториторгiвлi,Н-оцiнювачiмайна,А-аудитори(аулиторськiфiрми).l-iHttle
I,осподарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осiб у ньому не менше 20 7о).

Iнформацiя
про пов'язаних юридичних осiб, у яких беруть участь учасники - юридичнi особи, якi

володiють часткою, що становить не менше 20 "/" статутного капiталу корпоративного
iнвестицiйного фонду

-Т-*рr"r1-1iннимипаперами,К-комrlанiiзуправлiнняактивами,!-I{ентральнийдепозитарiй,.ЩУ-лепозитарнiустанови,З-зберrгачi

активiвiистиryтiвспiльногоiнвесryвання,О-органtзаториторгiвлi,Н-оцiнювачiмайна,А-аудитори(аулиторськiфiрми),I-tнше
госполарське тOвариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних ] нею осiб } ньому не менше 20 7о).

Iнформацiя
про осiб, якi володiють не менш е 20 Оh статутного капiталу юридичних осiб - учасникiв, якi

володiють часткою, що становить не менше20 О/о статутного капiталу корпоративного
iнвестицiйного фонду

* Дr, фi,з"rп* осiб, якi через своТ релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття ресстрачiйного номера облiковоТ картки платника
податкiв, повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган та мають вiдмiтку в паспортi. зазначаються серiя (за наявностi) та номер
паспорта,

N!)

з/п
Повне найменування, код

за СДРПОУ учасника
корпоративного

iнвестицtйного фонду

Символ юридичноi
особи, шодо якоi

icHyc пов'язанiсть*

Код за СДРПОУ
юридичноТ особи,
щоло якоi icHyc

пов'язанiсть

Повне найменування
юридичноТ особи,
шодо якоi icHyc

пов'язанiсть

Мiсцезнаходкення
юридичноi особи, щодс
якоi icHyc пов'язанiсть

Частка в

стат},тному
капiталi. 7о

l 2 J 4 5 6 1

N9

з/п

Повне найменування, код fа
СДРПОУ юриличноТ особи -

учасника корпоративного
iнвестичiйного фонду

Код за СДРПОУ юридичноТ
особи або ресстрачiйний
номер облiковоi картки

платника податкiв фiзичноi
особи, щодо якоi icнy€

пов'язанiсть*

Повне найменування
юриди,rноТ особи або

прiзвище, iм'я, по
батьковi фiзичноТ особи,

щоло якоТ icHyc
пов'язанiсть

Мiсцезнаходкення
юридичноТ особи або

паспортнi данi
фiзичноi особи, шодо

якоТ icHyc пов'язанiсть

Частка в стаryтному
капiталi учасника

корпоративного (юнлу,
о/

l 2 J 4 5 6

v2



lнформаuiя
прtl юридичних осiб,, у яких корпоративний фонд бере участ,ь

-Т-*rрr"riiцiннишtипаперами,К-компанiТзуправлiнняактивами,[-t{ентра,,lьнийдепозитарiй,.ЩУ-депозитарнiустанови,З-зберiгачi
ак,гивiвiнсr,и,ryr,iвспiльногоiнвесryвання.О-органiзаториторгiвлi,Н-оцiнювачiмайна,А-аудитори(аулиторськiфiрми),l-iвше
господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з rrею осiб у ньому не менше 20 7о).

Iнформачiя
про пов'язаних осiб голови та членiв наглядовоТ ради корпоративного

iнвестицiйного фонду

Nq

зlп
Код за €ДРПОУ

корпоративного фонду

Символ юридичноТ
особи. шодо якот

icHyc пов'язанiсть*

Код за СДРПОУ
юридичноi особи,
щодо якоi icHyc

I]oB язанlсть

Повне найменування
юридичноi особи, щодо
якоi icHyc пов'язанiсть

м iсцезнаходлсення
юридичноТ особи, щодс
якоi icHye пов'язанiсть

Частка в

стат)тному
капiталi юридичноl

особи, 7о

l 2 3 4 5 6 7

l

АкцlонЕрнЕ
ТОВАРИСТВО
(ЗАкРИТИЙ

l ЕдивЕрсиФlковАн ий
ВЕНЧУРНИЙ

КОРПОРАТИВНИЙ
lнвЕстицlЙниЙ Фонд

(ЮКОН)), КОД ЗА
€дрпоу 41,476864

зб l 87994 U lльськогосподарське
,I,овариство з
обмеженою

вiдI tовiдыtьнiстю
кМХП-Агрокряж>

вiнницька область,
Могилiв-

Подiльський р-н,
с.Яришiв,

вул.Головна, lбl

49

2 АкцlонЕрнЕ
ТОВАРИСТВО
КЗАКРИТИЙ

lЕдивЕрсиФlковАниЙ
ВЕНЧУРНИЙ

КОРПОРАТИВНИЙ
lнвЕстицlЙниЙ оонд

кЮКОН>, КОД ЗА
€дрпоу 41,476864

з|52224з Товариство з
обмеженою

вiдповiда"чьн icTto
<МХП-Агро-С>

КиТвська область,
м.Яготин,

вул.Пирятинська,
2,7

49

Nц

з/п
Прiзвишlе, iм'я, по
батьковi голови та
членiв наглядовот

ради
корпоративного
iнвестицiйного

фонду та членiв
його (iх) ciM'i

Ресстраuiйний номер
облiковоi картки

платника податкiв
або серiя (за

наявностi) 1? номер
паспорта фiзичноi

особи (для фiзичних
осiб, якi через своТ

релiгiйнr
переконання

вiдмовляються вiд
прийняття

ресстрацiйного
номера облiкtlвtli
картки платника

податкiв та
повiдомили про це

вiдповiдний
конrролюючий орган

i мають вiдмiтку у
паспортi)

Символ
юридичноi

особи, щодо
якоi icHyc

пов'язанiсть *

Код за
сдрпоу

юридичноТ
особи, щодо
якоi icHyc

поь'язанiсть

Повне найменування
юридичноi особи, щодо
якоi icHyc пов'язанiсть

мiсцезнаходlкення
юридичноi особи,
щоло якоТ icHyc

пов'язанiсть

Частка в

стаryтному
капiталi

пов'язаноi
особи. 7о

l 2 J 4 5 6 1 8

gа



l

Голова
НаглядовоI

Ради
омельяненко

оксана
Олександрiвна

2457 | |5842 l

414,7 6864

АКЦIОFIЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
КЗАКРИТИЙ

:iЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИИ

КОРПОРАТИВНИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД

кЮКоНl>

0l133. м.Киiв.
rров.Лабораторний
бул. l, секчii 3 та 4

100,0

омельяненко
олексiй
Анатолiйович
(чоловiк)

2671707773 l 4|4,16864 АкцlонЕрнЕ
ТОВАРИСТВО
(зАкРИТИЙ

НЕДИВЕРСИФlКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИИ

КОРПОРАТИВНИЙ
IнвЕстицlЙниЙ Фонд

(ЮКоН)

0l13З, м.Киiв,
пров.Лабораторний.
бул. l, секчiТ 3 та 4

0,00

власенко Алла
Анатолiiвна
(мати

омельяненко
о,о.)

l 76 l 706089 l 4l4,76864 АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
(ЗАкРИТИЙ

НЕДИВВРСИФIКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИИ

КОРПОРАТИВНИЙ
lнвЕстиLцЙниЙ Фонд

(ЮКоН))

0l l3З. м.КиТв,
lров.JIабораторний,
бул. l. ceKuiT 3 та 4

0,00

2
Член

наглядовоi
Ради

гловацька
Анастасiя
олексiтвна

зз389 l 6606 l 4|4,76864 АкцlонЕрнЕ
ТОВАРИСТВО
КЗАКРИТИЙ

НВДИВЕРСИФIКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИИ

КОРПОРАТИВНИЙ
lнвЕстицIЙниЙ Фонд

(ЮкоН)

0l133, м.Киiв,
пров.Лабораторний
бул. 1, ceKuii 3 та 4

0,00

гловацький
Антон
Юрiйович
(чоловiк

гловацькот
А,о.)

з2687225з7 l 414,76864 АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
(ЗАкРИТИЙ

НЕДИВЕРСИФlКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИИ

КОРПОРАТИВНИЙ
IнвЕстицtЙниЙ Фонд

кЮКоН>

0l l33. м.КиТв,
пров.Jlабораторний,
бул.l, секчiТ 3 та 4

0,00

3
Член

наглядовот
Ради

ln".nrrn."*o
|дuрi,
|ОлексiIвна

з66490942l' l 4|4,16864 АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
(ЗАКРИТИЙ

НЕДИВЕРСИФlКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИИ

КОРПОРАТИВНИЙ
lнвЕстицIЙниЙ Фонд

(ЮКоН)

0l l33, м,Киiв.
пров.Лабораторний.
бул. l. ceKuiT 3 та 4

0,00

/l



АудиторськА пАлАтl\ укрАТни
орган аудиторського самоврядування

вул. Велика Житомирська, З3, м. КиТв, 01601
Мреса для листування: вул. CTpiTeHcbKa, 10, оф 4З4, м Киlв, 04053

Тел./фа кс {044) 27 S -59-78, 279-59-В0
Ё-mаil: info@apu.com. ча
http:/l www,apu.com ua
Код еДРПОУ 00049972
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r*il t

01-03-4/6
21.01.2021

T'Or} (АУДИ'ГОl'СЪКА фIРМА
(IМОIIА-АУ/lИ't>

Bylr. l Iироt,tlrlа, бу,lt. 2/'.\1 
" 
м.I(иirl, 0l 0З()

IIltDормА IIIЙ,нл lцовIлкл

],()I}лрисl"в() з OljMllжt.jl I()IO r]I/ц I()BU l^J Ibг{lC,1,1()

кАУl{И'l'oРСЬКА cDIPMA (IМОI-IД-АУ/,(И'l')> (Ko.,t C/PlIOY 2З500211)
l]кJIIочсIIо l(o Рссс,гру ауllи,горiв ,га суб'ск,гiв ауllи,l]oрсt,коТ lliяJII)IItiо']]i (rloMcp

рссс,граIlil' 079l, 21ar,;r pocc,rpalli'i 24.10,20lll р.), який ведс Ау/tи,l,орська ltilJa'J'a

УкраТlrи Bi;IrrolзiдIlo до l]имогЗакоltу УкраТrlи <l lpo ауl(и,lr фilrаtlсовоТ зtзi,гtiосr'i
,га аули,горсr,ку l{iяltт,tliс,гr,> lril( 2|.12,20i7 р. Nl 2258-VIli (зi змiпаМИ),

l}i,,toMtlc,гi llpO
,I,оl]Арис,t,I}о з ()БI\4ljЖl jI IOI()

l}UцIOI]IllлJlbiIIC"I,IO (луlи,l,орс]],кд ФIрмл (lмоtlА-лу/lи,l,>
tltIecctti i (tl ,гаких роз2li:riв I)ссс,гру ауllи,l]орil} ,l,a суб'ск,r,iв ау/{и'tlорсl,коТ

/tlяJIьI]о0,],l:
<()уб' ск,ги rlуi (и,l.oрськоТ i (iя.lt bt toc,r,i> ;

<Суб'ск,r,и ayi llt,t,opcl,TtoT ltiяltьtttlс,гi, якi мzll(),гь lIpa]]o lIр()]]о/(},1,1,и

обоlз' lt:зкtltlий ауitи,г фiltаrIсоlзоТ звi,гrлос,гi>;

<<Суб'ск,ги ayi lи,гtrрськоТ дiя.ltt,lIосr,i, якi маIO,гь lIpal}o lIp()iroi {и,fи

обоtз'ltзкоllий ауlци,t, фittаttсовоТ звi,гtlос,r:i lri2lгrрисмс,гв, IIlo с,t,itlIоl}JIя'j'Il

cyct tirtьttий irr,герсс>.
l)ссс,гр ау.rtи,lхlрill тa суб'с:к,гill ауi(и,гOрськоТ /{iяlit,I,Ioс,гi с rtуб:ti'ttlим,

оlIриJIl(r(III0с,г|lоlI i rli7l,гримусl,ься t} ак,гуа-1Il,[Iому o,1,alti у мсрсжi Ilrгерllс,г liat

rзсб-с,горiltlli Ау,ltи,гсlрськсlТ IIаJIаI]и УкраТrrи :]а IIосиJIаIIIIrIм

h t[|is://rvrr;\\,, ill,] tl, cil 1,11, L|a/:fi lý t}ql:стш-аyJIи"[ L) l)i в-]-il*с)/Sск"гi t}-il},д l1,l,i}рi'.

/{clrli7lrca t}иi(аIIit lUIrI rIо/lаIIIlя :]а MictIeM вимоги.

Уtttllзltttlзажсllа tlctt(la А l tY -
IIa.la;lt,ttиK lliltlli.;ty pg(;cl,paltiT,l,a зlii'l'ttttCr i Tc:pcll1etlKtl С. N{.
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АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАТН И
орган аудиторського самоврядування

. вул. Велика Житомирська, 33, м. Киiв, 01601
Мреса для листування: вул. CTpiTeHcbKa, .l0, оф. 434, м, КиТв, 04053

Тел./факс (044) 279-59-78, 279-59-80
E-mail: info@apu.com, ua
http:/l www. apu, соm. ча
Код еДРПОУ 00049972
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Аулитору
Герасименко О.А.

IНФOРМАЦIЙНА ДОВIДКА

CeKpeTapiaT АудиторськоТ lrалати Украiни на Ваш запит повiдомляс
наступне.

вiдомостi про аудитора Герасименко олену Анатолiiъну вкrrюченi до
роздiпУ <АулитоРи> Реестру аудиторiв та суб'сктiв аудиторськоi;дiяльностi, rцо
ведеться вiдповiлr{о ло вимог Закону Укратни <про uудri фiнаrrсовоi звiтностi
та аудиторську дiяльнiсть> вiд 21.I2,2017 Ns 2258_VIII (зi змiнами).

Номер реестрацii у Peecтpi Ia2567, дата вклiочення у Ресстр з 1 . 1 0.201 8.
Реестр е публiчним, оприЛюднюетЬся i пiдтримус.гься в aKTya'lIbHoMy cTalli

у мережi IHTepHeT на офiцiйному вебсайтi Аулиторськот палати Украiни за
посиланням;

!овiдка видана для подання за мiсцем вимоги.

ушовноважена особа Апу -
На ча.llьни к вiддi.llу ресстрацii Терещенко С.М.

Вик. Погрсбна Л.Я, (044) 2'79-59-18

8r



АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАТН И
орган аудиторського самоврядування

вул. Велика Житомирська, 33, м. КиIв, 01601
Адреса для листування: вул. CTpiTeHcbKa, 10, оф. 4З4, м. КиТв, 04053

Тел,/факс (044) 279-59-7В, 279-59-8О
E-mail: info@apu.com.ua
http.// www, арч,соm, ua
Код е!РПОУ 00049972
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01_0з_4/7
ii,.ii.:ztli|

Аулитору
I}еличко ().I}.

IНФОРМАЦIЙНА ДОВIДКА

cekpeTapiar' Аудиторськоi палати Украiъи на Ваш запит повiдом.llяс
нас,гупне,

вiдомос,гi про аудитора Величко Ольгу Володимирiвну включенi до
роздiлУ <Ау.uитоРи> РесстРу аудитоРiв та суб'сктiв аудиторсъкоТ дiя.llьпостi, що
I]еlIеться вiдповiдно до вимог Закону Укратни <про аудит фiнанссlвот звiтностi
та аудлlторську дiяльнiсть> вiл 2\.|2,20l7 Jф 2258-VIII (зi змiнами).

Номер ресстрацii у PeecTpi 100092, дата вкJIючення у Ресстр 08.10.20l8,
ресс,гр с rrублiчним, ошрилюднюеться i пiдтримуеться в актуальному с,ганi

у мережi IHr:epHeT на офiцiйному вебсайтi Аудиторськоi палати Украiни за
посиланням:
htlрslДдпу, :дr"._ап ч-

fiовiдка видана для подання за мiсцем вимоги.

TeperlleHKo С.М.

[lик, Погрсбна JI Я, (044) ?-'l9-59-'78

3l-

ушовноважена rrсоба Апу
Нача;lьник вiлдillу ресстрацii .га звi,l.rrосt i,

i ;;',,,; .'' 
,' " .,
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