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I. Звiт щодо аудиту фiпансовоi звiтностi

- 
Ми провели аудит фiнансовоi звiтностi ПУБЛННОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

(здкритий нЕдиЁЕрсиФIковАниЙ вЕнчурниЙ корпорАтивниЙ IнвЕстицtЙниЙ
Фонд кФIндНСоВИЙ СТАНДАРТ) (код СДРПОУ 37S15698), активи якого перебувають в

управлiннi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю (коМПАнIя з упрАвлIннJI АктивАми
кпро кдПIТдЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ>, (надалi - Фонд, або Товариство) яка включае Баланс

(Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.|2.2019 РокУ, Звiт про фiнансовi результати (Звiт про

"у*уп"йЙ 
дЬхiд), Звiт прО рух грошОвих коштiв (за пряМим методом), Звiт про власний капiтал за piK

що закiнчився зазначеною датою, та Примiток до фiнансовоi звiтностi, включЕIючи стислий виклад

значущих облiкових полiтик.

iз застереженням) нашого Звiту, фiнансова звiтнiсть пуБлIчного АкцIонЕрного
ТОВДРИСТВД КЗАКРИТИЙ НВДИВЁРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
IнвЕстИцIЙниЙ ФонД (ФIНАНСовиЙ стАндАРТ>, активи якого перебувають в управлiннi
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю (коМПАНIя з упРАвлIннJI АктивАми кПРо
кдпIтдЛ ЕссЕТ мЕнЕдЖМЕНТ), що додасться, вiдобража€ достовiрно, в ycix суттсвих аспектах

фiнансовий стан Товариства станом на 3t грудня 2019 року, його фiнансовi результати i грошовi

noro*" за piK, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансовоi
звiтностi (МСФЗ).

Основа для думки iз застереженням
на лумку аудитора' до висловлення думки iз застереженням призвiв вплив коригувань, Що

могли б бути потрiбними, якщо б Товариство здiйснювало под.rльшу оцiнку довгострОкових

фiнансових iнвестицii, що облiковуються станом на 31.12.2019 року на баrrансi в cyMi 40 245 тис.

грн. за справедливою вартiстю. .що складу фiнансових iнвестицiй вiднесенi частка в статутному
капiталi ТоВ <Ланет Телеком> (код за С,.ЩРПоу 40з71334) в cyMi 20253 тис. грн., частка в

статутному капiталi ТоВ <IHTepHeT Трейдинг>> (код за С,ЩРПОу 40з71334) в cyMi 100 тис. грн.,
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частка в статутному капiталi ТОВ (НВО <Ромсат> (код за СДРПОУ 39бS9490) в cyMi 14 891 тис. грн.,
ЧасТка В статутному капiталi ТОВ <Мережа Ланет> (код за СДРПОУ 403739S6) в cyMi 750 тис. грн.,
частка в статутному капiталi ТОВ <Глобалнет ком) (кол за СДРПОУ 4З4ЗЗ7ЗЗ) в cyMi 4 250 тис. грн.,
частка в статутному капiталi ТОВ <PoMcaT-cepBic> (код за СДРПОУ 3S958S44)B cyMi 1 тис. грн.

Ринковi котирування по зазначеним фiнансовим iнвестицiям не доступнi, що с клюLIовим
джерелом невизначеностi оцiнок зазначених фiнансових iHcTpyMeHTiB. На думку аудитора вплив
змiни в оцiнках може бути значним проте не всеохоплюючим лля фiнансовоi звiтностi Товариства.

Аулитори зазначають, що в Примiтках до рiчноi фiнансовоi звiтностi ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРнОГо товАриствА (зАкритиЙ нЕдивЕрсиФIковАний вЕнчурний
КОРПОРАТИВНИЙ IнвЕСтицtЙниЙ Фонд (ФIнАнсовий стАндАрт), активи якого
перебувають в управлiннi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю кКОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ
АКТИВАМИ кПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ), станом на 31.12.20119 року iнформачiя в
окремих розлiлах (лебiторська заборгованiсть, кредиторська заборгованiсть) розкрита не в повному
обсязi, що не в повнiй Mipi вiдповiдас вимогам МсФз.

Однак наявнi зауваження не мають всеохоплюючого характеру для фiнансовоi звiтностi
Товариства.

Ми провели аудит вiдповiдно до вiдповiдно до Закону Украiни <Про аудит фiнансовоi звiтностi
та аудиторську дiяльнiсть> та вiдповiдно до <Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту,
огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг), видання 2016 - 2017 poKiB, (МСА),
прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аулиту рiшенням Аудиторськоi палати УкраiЪи Jф 36l
вiд 08,06.201 8 року, для застосування до завдань, виконання яких буде здiйснюватися пiсля 01 липня
2018 року та у вiдповiдностi до рiшень НацiональноТ KoMiciI з цiнних паперiв та фондового ринку, в
тому числi кВимог до аудиторського висновку, що подаеться до НацiональноI KoMicii з цiнних
паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацii про результати дiяльностi iнститутiв спiльного
iнвестування (пайових та корпоративних iнвестицiйних фондiв) та компанiТ з управлiння активами)),
що затвердженi Рiшенням Нацiональноi KoMiciT з цiнних паперiв та фондового ринку Украiни N9 99l
вiд l1.06.20lЗ року.

._ Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi <Вiдповiдальнiсть
аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi) нашого звiту.

Ми с незалежними по вiдношенню до ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
кзАкритиЙ нЕдивЕрсиФIковАниЙ вЕнчурний корпорАтивний IнвЕстицIйний
ФОНД (ФIНАНСОВИЙ СТАНДАРТ), активи якого перебувають в управлiннi Товариства з
обмеженою вiдповiда.гlьнiстю (коМПдНIЯ З УПРдВлIнFUI дкТИВдМИ кПРо кдПIТдЛ ЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ), згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв
етики лля бухга-птерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогЕlN,Iи, застосовними в YKpaiHi до нашого
аудиту фiнансовоТ звiтностi, а також виконЕlли iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та
Кодексу РМСЕБ.

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

значущими пiд час нашого аудиту фiнансовоi звiтностi за поточний перiол. Щi питання розглядirлись
у KoHTeKcTi нашого аудиту фiнансовоi звiтностi в цiлому та враховуваJIись при формуваннi думки
щодо неi, при цьому ми не висловлюемо окремоi думки щодо цих питань. Ми визначили, що
ключовi питання аудиту, про якi необхiдно повiдомити в нашому Звiтi, вiлсутнi.

Iнша iнформачiя
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя с

iнформачiсю, яка мiститься у Звiтностi до Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв та фондового ринку
за 20l9 piK, у Поясненнях управлiнського персон.rлу, у Положеннях Товариства.

Наша думка щодо фiнансовоi звiтностi не поширюсться на iншу iнформацiю та ми не робимо
висновок з буль-яким piBHeM впевненостi щодо цiсi iншоI iнформацii.

У зв'язку з нашим аудитом фiнансовоi звiтностi нашою вiдповiдальнiстю е ознайомитися з
iншою iнформачiсю та при цьому розглянути, чи icHye суттева невiдповiднiсть мiж iншою



iнформаuiею i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця
iнша iнформацiя виглядас такою, що мiстить суттсве викривлення.

Якщо на ocHoBi проведеноi нами роботи ми доходимо висновку, що icHye суттсве викривлення

цiеi iншоi iнформацiТ, ми зобовОязанi повiдомити про чей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi
потрiбно було б вкJIючити до звiту.

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

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

Товариство здiйснюс свою дiяльнiсть в умовах фiнансово-економiчноi кризи. В результатi
нестабiльноТ ситуацii в YKpaiHi дiяльнiсть Товариства супроводжуеться ризиками. Перелбачити

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.

Вi;tllовiлальlliс,гь уllJlавлillського персоналу та
II0 Bll0l}tl,fi еIIIIяNlIl, за фillансо,ву звiтlliсr,ь

управлiнський персона,ч Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання

фiнансовоi звiтностi вiдповiдно до мсФз, та за таку систему внутрiшнього контролю, якУ

управлiнський персонал визначае потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансовоТ
звiтностi, що не мiстить суттевих викривлень внаслiдок шахрайства або поМилКИ.

При складаннi фiнансовоi звiтностi управлiнський персона_п несе вiдповiда;rьнiсть за оцiнку
здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBio розкриваючи, за

необхiдностi, питання, пов'язанi з безперервнiстю дiяльностi, та використовуючи принцип
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, KpiM випадкiв,

якщО управлiнсЬкий персОнал абО плануе лiквiдуватИ ТоваристВо чи припинити дiяльнiсть, або не

мае iнших реальних альтернатив цьому,
Ti, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом

складання фiнансовоТ звiтностi Товариства.

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi
МетоЮ нашогО аудитУ е отримаНня обrруНтованоi впевненоСтi, що фiнансова звiтнiсть у

цiлому не мiстить суттевого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту

аудитора, що мiстить нашу думку.
обrрунтована впевненiсть е високим piBHeM впевненостi, проте не гарантус, що аудит,

проведений вiдповiдно до мсА, завжди iдентифiкус суттеве викривлення, якщо таке icHye.

викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттевими,
-,1кщо окремо або В сукупностi з iншими викривленнями, як обгрунтовано очiкуеться, вони можуть

впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на ocHoBi цiеi фiнансовоi звiтностi.
ВиконуюЧи аудиТ вiдгIовiднО до вимоГ мсА, ми використовуемо професiйне судження та

дотримуемось професiйного скептицизму протягом всього аудиту.
KpiM того, ми:
. iдентифiкусмо та оцiнюемо ризики суттевого викривлення фiнансовоi звiтностi внаслiдок

шахрайства чи помилки, розроблясмо та виконуемо аудиторськi процедури щодо таких ризикiв, а

також отримусмо аудиторськi докази, що € достатнiми та прийнятними для забезпечення пiдстав для
висловлення нашот думки. Ризик невиявлення суттевих викривлень внаслiдок шахрайства е вищим,

нiж ризик невиявлення суттевого викривлення в результатi помилки, оскiльки шахрайство може

включати змову, пiдробку, навмиснi упущення, неправильне трактування або нехтування заходами

внутрiшнього контролю ;

. отримусмо розумiння системи внутрiшнього контролю, яка мае значення для аудиту, з метою

розробки аудиторських процедур, якi с прийнятними за даних обставин, tlле не з метою висловлення

думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю Товариства;
. оцiнюемо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових оцiнок

i пов'язаних з ними розкриттiв iнформачii, зроблених управлiнським персоналОМ;

з

тих, кого надiлено найвищими



. доходимо висновку щодо прийнятностi застосування управлiнським персонilлом
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухга,rтерського облiку та, на ocHoBi

отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок про те, чи icHye суттева невизначенiсть ЩоДо

подiй або умов, якi поставилиб пiд значний cyMHiB можливiсть Товариства продовжити безперервну

дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такоТ сутгевоi невизначеностi, ми повиннi
привернути увагу в свосму звiтi аулитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiТ у фiнансовiй звiтнОСТi

або, якщо TaKi розкриття iнформацii е ненаJIежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки
грунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аулитора. BTiM майбутнi полii
або умови можуть примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi.

. оцiнюсмо загаJIьне подання, структуру та змiст фiнансовоТ звiтностi включно з розкриттями
iнформацii, а також те, чи показус фiнансова звiтнiсть операчiТ та подii, що покладенi в основу ir
складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.

Ми повiдомляемо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформаuiЮ ПРО

запланований обсяГ i час проВеденнЯ аудитУ та cyTTeBi аудиторсЬкi резульТати, вклюЧаючи буль-якi
cyTTeBi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час ауДиТУ.

Ми також надаемо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, ЩО МИ

виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляемо Тм про Bci стосунки Й iнШi

питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу неза_пежнiсть, а також,

де це застосовне, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

II. Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних aKTiB

OcHoBHi вiдомостi про ПУБЛIЧНЕ ДКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕ,РСИФIКОВДНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД
(ФIНАНСОВИЙ СТАНДАРТ>> наведеЕо в Таблицi 1.

Таблиця 1

J\b

п/ll
показнrrк значеrlня

1 Повне найменування Товариства

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
КЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАttИЙ
вЕнчурниЙ корпорАтивниЙ tнввстицIЙниЙ
ФОНД (ФIНАНСОВИЙ СТАНДАРТ)

2
Органiзацiйно-правова форма
Товариства

АкцiонергIе товариство

J Код за СДРПОУ з78 l 5698

1

Серiя, номер Виписки з Сдиного
державного ресстру юридичних осiб
та фiзичних осiб-пiдприсмчiв та дата
проведення державноi peecTpauii

Номер запису в единому державному peccTpl

юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприсмцiв 1 070 102

0000 044321;

.Щата проведення державноi ресстраuii 12.08.20l1 року;
Дата видачi виписки 08.06.20l5 рqщl

) Мiсцезнаходження 03150, м. Киiв, вулиця.Щiлова, булинок 2 Б

6 Види дiяльностi за КВЕЩ-2010
64.99 Надання iнших фiнансових посJryг (KpiM

страхування та пенсiйного забезпечення), H.B.i.y..

7

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

Свiдоцтво ]ф 1702,
Реестрацiйний код за СЩРIСI |ЗЗ1,702,

дата внесення iнстиryту спiльного iнвестування до
СДРIСI 30.09.2011 року

8 Тип, вид Фонду Закритий, недиверсифiкований

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



l0 Рiшення про створення Фонду

Рiшення засновника ПУБЛIЧНоГо
АКЦIОНЕРНЕОГО ТОВАРИСТВА кЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
корпорАтивниЙ IнвЕстицtЙниЙ Фонд
кФIНАНСОВИЙ СТАнДАРТ) (Рiшення J\Ъ 1 вiд
15.06.2011 року)

11 Керiвник Трофимов Олександр Володимирович

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

Управлiння активами ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ
нЕдивЕрсиФIковАниЙ вЕнчурниЙ корпорАтивниЙ IнвЕстицtЙниЙ Фонд
кФIНАНСОВИЙ СТАНДАРТ> здiйснюе Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю (КОМПАНIЯ З
УПРАВЛIННJI АКТИВАМИ (ПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТD.

OclloBlli Bi,цo:rrocTi lIp<r 'I'tlвариство з

}'IIРАI}JIIIIНЯ Аt('гИВАМИ (ПРо кАПIТАЛ
обме;кеною вiдповiдальlliстlо (КОМПАНIЯ З

ЕССЕТ МЕtIЕДЖМЕНТ>) наведенi в Таб;rицi 2.

Таблиця 2

jY,,

llll l
IIоказнлtк зlrачення

1 l1oBHe найп,tенування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю кКОМПАНIЯ
З УПРАВЛIННlI АКТИВАМИ КПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ

МЕНЕДЖМЕНТ)
2 Код за €ДРПОУ з,7641656

]J

Виписка з Сдиного державного
ресстру юридичних осiб та

фiзичних осiб-пiлприемцiв; дата та
номер запису в СДР юридичних
осiб та фiзичних осiб-пiдприемцiв

.Щата та номер запису в Сдиному державному peecTpi
юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприсмцiв: l9.05.201l
року J\Ъ 1 068 102 0000 027916

4 Мiсцезнаходження вул. Дiлова, буд. 2 Б, м. Киiв, УкраТна, 03150

5
OcHoBHi види дiяльностi за КВЕ.Щ-
20l0

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

6 Лiцензii

Лiцензiя cepiT АЕ }ф 185446, видана Нацiональною
комiсiсю з цiнних паперiв та фондового ринку на
провадження професiйноТ дiяльностi на фонловому ринку

дiяльностi з управлiння активами iнститучiйних
iHBecTopiB (лiяльностi з управлiння активами). Строк дii
лiцензii: l8.08,2011 р. - 18.08.20lб р.;
Дата видачi лiцензiТ: 20.02.20|з року;
Лiцензiя ]ф 740, видана Нацiона-пьною комiсiсю з цiнних
паперiв та фондового ринку - 12.07.2016 року, строк дii
лiцензii з 19.08.20lб року необмежений, на провадження
професiйноi дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з

управлiння активами iнститучiйних iHBecTopiB (лiяльностi
з управлiння активами);

7 Керiвrrик Медвiдь Олена МиколаТвна



Стаryтний капiтал

,Щля облiку статутного капiталу Товариство використовуе рахунок бухгалтерського облiку 40

кЗаресстрований (пайовий) капiтал>.
у Товариства станом на 31 грудня 2019 року, зареестрований статутний капiтал становить

500 000 000,00 (п'ятсоТ мiпьйонiв) гривень, подiлениЙ на 500 000 000 штуК простих iменних акцiй

номiнальною вартiстю 1,00 гривня за 1 акцiю.
Вiдповiдно до Статуту Товариства для забезпечення дiяльностi Товариства створений

початковий статутний капiтал у розмiрi 1 300 000,00 (один мiльйон триста тисяч) гривень, подiлений

на 1 300 000 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,00 гривня за 1 акцiю.

Форма iснування акцiй: бездокументарна.

Данi щодо Засновника Товариства наведенi в Таблицi 3.
Таблиця 3

лъ
ltltt

Повне llа.йпtеllуваrtIIя юрrrлllчIIоi особи Iдентlrфiкачiй
llrrri кол за
€дрпоу

МiсцезrrаходжеlIIIя
юридIIчноi особи

1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТК) (СТАНДАРТ
кЕtlIТАЛ)

з76з46зз 0|024, м. Киiв, вул,
Круглоунiверситетська, l4

статут пуБлIчного АкцIонЕрНоГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ

нЕдивЕЁсиФIкоВдiиЙ вЕнчурниЙ корпорАтивниЙ IнвЕстицIйниЙ Фонд
(ФIнднсовии стдндАрт> було затверджено Рiшенням акцiонера Товариства (РiШеННЯ Ns 2 ВiД

05 серпня 20l 1 року).
,Щержавна реестрачiя змiн до установчих документiв проведена 12.08.2011 року.
ноъа редакцiя ётатуту Товариства була затверджена Рiшенням Акцiонера (протокол Ns 9 вiд

21.05.2015Ъопу) y.u'".*y ii змiною мiсцезнаходження Товаристваз 01133, м. Киiв, вул.. Щорса,31
на 03l50, м. Киiв, вул. Предславинська, t 1-А.

,Щержавна ресстраuiя змiн до установчих документiв проведена 08.06.2015 року.
статут Товарисiва (в новiй редакчii) було затверджено Рiшенням AkltioHepa (протокол Np 11 вiд

01.07.20l5 року).
.Щержавна реестраuiя змiн до установчих документiв провед ена 2З .07 .20 1 5 року.

Свiдоцтво про реестрачiю випуску акцiй видано пуБлIчному АкцIонЕрному
товдриству (здкритии нЕдиЁЕрсиФIкОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
IнвЕстИцIЙниЙ ФонД (ФIНдНСовиЙ стАндАРТ> НацiонаJIьною комiсiсю з цiнних паперiв

та фонлового ринку, що засвiдчус випуск акцiй на загальну сумУ 500 000 000 гривеНь 00 копiйок,

поri"-"rою вартiЬтю 1 грн.; простих iменних 500 000 000,00 штук; форма iснування акцiй -
--бездокументарна.

Ресстрачiйний J\Ъ 2307 ; дата реестраuii 1 6. 1 1 .201 1 року.
На протязi 2014 року Товариством було розмiщено 1 300 000 штук акцiй на суму t300 тис. грн.,

що пiдтверджено вiдповiдними первинними документами,
На протязi 2015 року Т'овариством було розмiщено 38 659 131 штук акцiй на суму 41 854 тис.

грн., що пiдтверджено вiдповiдними первинними документами,
Сума, на яку BapTicTb розмiщених акцiй перевищуе iх номiнальну BapTicTb у розмiрi З 195 тис.

грн., вiднесена до складу додаткового капiталу.
Таким чином, неоплачений капiта-п Товариства станом на 31 грулня 2015 року становив 460 041

тис. грн.., вилучений капiтал становить вiлсутнiй.
i-Iu npor".i 2016 року Товариством було розмiщено 78з77 364 штук акцiй на суму 9225З тис.

грн., що пiдтверджено вiдповiдними первинними документами.
Сума, на яку BapTicTb розмiщеникакцiй перевищуе ix HoMiHa-llbHy BapTicTb у розмiрi 1З 876 тис.

грн., вiднесена до складу додаткового капiталу.
На протязi 2017 року Товариством було розмiщено 5з 59з 753 штук акцiй на суму 8| 672 тис.

грн., що пiдтверджено вiдповiдними первинними документами,



Сума, на яку BapTicTb розмiщених акцiй перевищу€ Тх номiнальну BapTicTb у розмiрi 28 078 тис.
грн., вiднесена до складу додаткового капiталу.

На протязi 2018 року Товариством було розмiщено 58 085 877 штук акцiй на суму
|07 260 657,84 грн., що пiдтвердясено вiдповiдними первинними документами. Так як станом на
0i.01.20l8 року дебетове сiшьдо по рахунку 6852, на якому облiковуються розрахунки з уlасниками)
СКЛаДаJIО 395 005, 30 грн., то протягом 2018 року учасниками було сплачено за акцii Товариства
106 865 652,54 грн.

Сума, на яку BapTicTb розмiщених акцiй перевищуе ix номiнальну BapTicTb у розмiрi
49 |14 7 бl,З4 грн., вiднесена до складу додаткового капiта-шу.

На протязi 2019 року Товариством було розмiщено 57 582150 штук акцiй на суму |25 297 тис,
гРн.., що пiдтверджено вiдповiдними первинними документами. Сума, на яку BapTicTb розмiщених
акцiй перевищуе ix номiнальну BapTicTb у розмiрi 67 7|5 тис. грн.., вiднесена до складу додаткового
капiталу. Станом на З 1 .12.20119 року кредитове сальдо по рахунку 6852, на якому облiковуються
розрахунки з учасниками, складае 2'780 тис. грн., так як протягом 2019 року учасЕикЕIми було
сплачено за акцiТ Товариства |28 077 тис. грн.

Таким чином, неоплачений капiтал Товариства станом на 31 грудня 2019 року становить
2|2 402 тис. грн., вилучений капiтал становить вiдсутнiй. Додатковий капiтал Товариства станом на
З1.1,2.2019 року становить 162 0З9 тис. грн.

На думку аудиторiв, формування статутного капiталу Товариства в ycix суттевих аспектах
вiдповiдас вимогам чинного законодавства.

Аулитори зiIзначають про вiдповiднiсть розмiру стат}"тного капiталу Товариства установчим
документам.

Щодо можливостi (спроможностi) Товариства безперервно здiйснюватш свою дiяльнiсть
протягом найближчих 12 мiсяцiв

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

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi.
Управлiнський персонал Товариства плануе вживання заходiв для покращення показникiв дiяльностi
та подальшого розвитку Товариства,

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

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

Не вносячи додаткових застережень до цього висновку, звертасмо увагу на те, що в YKpaiHi
icHyc невпевненiсть щодо можливого майбутнього напрямку внутрiшньоi економiчноi полiтики,
нормативно-правовоТ бази та розвитку полiтичноi ситуачii. Ми не ма€мо змоги передбачити можливi
майбутнi змiни у цих умовах та ix вплив на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi
перспективи Товариства.

щодо вiдповiдностi прийнятоi управлiнським персоналом Товариства облiковоi
полiтики вимогам законодавства про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть та МСФЗ.

Концептуальною основою фiнансовоi звiтностi Товариства за piK, що закiнчився 31 грулня
2019 року, с Мiжнароднi стандарти фiнансовоi звiтностi (МСФЗ), вкJIючаючи Мiжнароднi стандарти
бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних
стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО).

Принципи побудови, методи i процедури застосування облiковоI полiтики Товариства,
здiйснюються згiдно Наказу <Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику
товариства).

Облiкова полiтика Товариства в перiолi, який перевiрявся, визначас ocHoBHi засади ведення
бухгалтерського облiку та складання фiнансовоi звiтностi з дотриманням основних принципiв та
забезпеченням методiв оцiнки та ресстрацii господарських операцiй, якi передбаченi Законом
Украiни кПро бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в УкраiЪi> }lb 996-ХIV вiд 16.07.1999 року
зi змiнами та доповненнями та Мiжнародними стандартЕtми фiнансовоi звiтностi, (нала-пi МСФЗ).



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

Розкриття iнформачiiу фiнансовiй звiтностi.

Р оз кр аmmя iH ф о рtп а lцi|i с mо с о в н о акmuв iB
Нематерiальнi активи, незавершенi капiтальнi iнвестицii', ocHoBHi засоби, довгостроковi

бiологiчнi активи, довгострокова дебiторська заборгованiсть та iншi необоротнi активи

У результатi проведенсlТ перевiрки аудиторами встановлено, Iцо станом на 31,|2.2019 року на
балансi 'Говариства не облiковуються незавершенi каtriтальнi iнвестицii, нематерiальнi активи,
ocHoBHi засоби, довгостроковi бiологiчнi активи, довгострокова дебiторська заборгованiсть та iншi
необоротнi актив, що вiдповiдае даним облiкових регiстрiв.

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

-аналiтичного та синтетичного облiку встановлено, що станом на 31.12.2019 року на балансi
Товариства облiковуються довгостроковi фiнансовi iнвестицii в cyMi 40 245 тис. грн.

На лумку аудитора, до висловлення думки iз застереженням призвiв вплив коригувань, що
могли б бути потрiбними, якщо б Товариство здiйснювало подЕlльшу оцiнку довгострокових
фiнансових iнвестицii, що облiковуються станом на 31.12.2019 року на балансi в cyMi 40 245 тис.
грн. за справедливою вартiстю. .Що складу фiнансових iнвестицiй вiднесенi частки в Статутних
капiталах господарських товариств.

Таблиця 4

Часr,кir в cTilTyTHoMy
капiта;ti

Частка в СК, % Час,гка в СК, ol, станом lla
31.12.20l8 року

ТОВ KlHTepHeT Трейдинг>
(код за СДРПОУ 40З'71ЗЗ4) l0 l00 10 200

ТОВ <Ланет Телеком>> (код за
едрпоу з9з62054) l0 20 25з l0 16 253

ТОВ <Мережа Ланет>> (код за
едрпоу 40з73986) l0 750 l0 5 000

ТОВ кГлобrLпком ЛТ!> (кол
за еЩРПОУ 42239950) l0 0 10 0

ТОВ кНВО кРомсат> (код за
едрпоу 39689490) l0 l4 891 l0 8 89l

ТОВ кГлобалнет ком> (код за
сдрпоу 4з4зз7зз) 10 4 250

ТОВ KPoMcaT-cepBic>> (код за
едрпоу 38958844) l0 l

ТОВ кТiго Трейд> (код за
сдрпоу 432зб196) 10 0

Ilcboгo 40 245 30 3,1,1

станопr на
31.12.2019 року

в



Ринковi котирування по зzвначеним фiнансовим iнвестицiям не доступнi, що е ключовим
джерелом невизначеностi оцiнок зазначених фiнансових iHcTppleHTiB. На думку аудитора вплив
змiни в оцiнках може бути значним проте не всеохоплюючим для фiнансовоi звiтностi Товариства.

За наслiдками проведеного аудиту на пiдставi даних первинних документiв, регiстрiв
ана-гliтичного та синтетичного облiку встановлено, що станом на 31,12.2019 року на балансi
Товариства не облiковуються поточнi фiнансовi iнвестицii.

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

Щебiторська заборгованiсть

.Щовгострокова дебiторська заборгованiсть Товариства станом Ha3L|2.2019 року вiдсутня.
Поточна лебiторська заборгованiсть Товариства за товари, роботи, послуги станом на

З1.12.2019 року вiдсутня, що вiдповiлас первинним документам та даним peccTpiB аналiтичного та
синтетичного облiку.

Щебiторська заборгованiсть Товариства за виданими авансами склада€ станом на 31.|2,2019
року 3 тис. грн.

Щебiторська заборгованiсть Товариства за розрахункаI\,Iи з нарахованих доходiв складае станом
Tra З l .|2.2019 року 29 628 тис. грн.

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть Товариства (розрахунки за наданими позикш,t)
станом на 31.|2.20|9 року становить 609 574 тис. грн., що вiдповiдас первинним документам та
даним peecTpiB ана-пiтичного та синтетичного облiку.

Iнформацiя щодо лебiторськоi заборгованостi розкрита Товариством в Примiтках до рiчноi
фiнансовоi звiтностi не в повному обсязi.

Грошовi кошти
Залишок грошових коштiв Товариства станом наЗ1l.12.2019 року на рахунках Товариства склав

39 тис. грн,, що вiдповiдас банкiвським випискаIvI та даним, вiдображеним в фiнансовiй звiтностi
Товариства.

Розкрummя iнформацit tцоdо зобов'язань

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

вiдповiдають вимогам МСБо.
Щовгостроковi кредити банкiв та iншi довгостроковi зобов'язання на балансi Товариства станом

на 3|.|2.201 9 року не облiковуються.
Станом на 3l.|2.20|9 року на бухга-птерських pttxyнKax Товариства облiковуеться поточна

кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в cyMi З2 тис. грн., що вiдповiдас даним
peccTpiB ана.гliтичного та синтетичного облiку.
- Iншi поточнi зобов'язання станом на 31 .l2.20l9 року на балансi Товариства скJIадають 2 780
тис. грн., що вiдповiдае даним peecTpiB аналiтичного та синтетичного облiку,

Простроченоi крелиторськоi заборгованостi на балансi Товариства станом на 31.|2.20119 року
не облiковуеться.

Аулитор пiдтверлжуе, що зобов'язання вiдображенi на балансi Товариства за достовiрно
визначеною оцiнкою, та в майбутньому icHye ймовiрнiсть ix погашення. На пiдставi проведеноi
перевiрки аудитор робить висновок про вiдповiднiсть розкриття Товариством iнформачii про
зобов'язання вимогам МСФЗ.

Р о з кр а mmя i нф о рлt а цi:i tцо d о ф i н а н с о в uж р е зул ь mа miB
Щоходи

Вiлображення доходiв в бухгалтерському облiку Товариства здiйснюеться на пiдставi
наступних первинних документiв: aKTiB виконаних робiт (послуг), виписок банку, розрахункових
вiдомостей та iнших первинних документiв, передбачених статтею 9 Закону JФ 996.



За результатаIии аудиторськоi перевiрки встановлено, що данi вiдображенi в журналах - ордерах
та оборотно - с€}льдових вiдомостях, наданих аудиторам стосовно доходiв Товариства за 2019 piK
вiдповiдають первинIrим документам.

На думку аулиторiв бухгалтерський облiк доходiв Товариства в ycix суттсвих аспектах
ведеться у вiдповiдностi до норм Мiжнародного стаЕдарту фiнансовот звiтностi 15 к!охiд вiд
логоворiв з клiентами>.

Згiдно даних бухга-птерського облiку та звiтностi величина iнших операuiйних доходiв склfu.Iа
l8 062 тис. грн., величина iнших фiнансових доходiв Товариства за 2019 piK склала |27 148 тис. грн.
(HapaxoBaHi вiдсотки по договорам позик, вiдображення премii по договорам позики, премiя по
кредиторськiй заборгованостi).

Витрати
На думку аудиторiв, облiк витрат Товариства ведеться в uiлому 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 результатаN{и аудиторськоТ перевiрки встановлено, що данi, якi вiдображено в журналах-
ордерах та оборотно-сЕlльдових вiдомостях, наданих аудиторilN{, в основному вiдповiдають
первинним докуl!{ентам та даним фiнансовоi звiтностi Товариства за 2019 piK.

Адмiнiстративнi витрати Товариства за 2019 piK склапи 457 тис. грн., iншi операцiйнi витрати
(резерви пiд кредитнi збитки) складають 2З 446 тис. грн., iншi витрати (уцiнка фiнансових
iнвестицiй) склала 120 тис. грн., фiнансовi витрати склаJIи 54 072 тис. грн.

Елементи операцiйних витрат за 2019 piK
'Габлиця 5

Влtтрати дiяльностi Ф'онду Сума (Tlrc. грн.)

MaTepia;lbHi витрати
Витрати на оплату працi
Вiдрахl,ваl{ня на соцizulьнi заходи
Амортизацiя
Iншi операшiйнi витрат,и Zз 903

Разом 23 903

Таким чином, з урахуванням доходiв отриманих та виц)ат, понесених Товариством за 2019 piK,

фiнансовим результатом дiяльностi Товариства став прибуток у розмiрi 67 ||5 тис. грн.
Аулитори вважають, що звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2019 piK в

ycix суттевих аспектах повно i лостовiрно вiдобража€ величину i структуру доходiв та витрат
Товариства.

- Iнформацiя do 3Bimy про рух ?рошовuх KoulmiB (за прямuм меmоdом).
Iнформачiя про грошовi потоки Товариства надае користувачам фiнансових звiтiв змогу

оцiнити спроможнiсть Товариства генерувати грошовi кошти та ik еквiвшlенти, а також оцiнити
потреби суб'скта господарювання у використаннi цих грошових потокiв.

Товариство не мае за-пишкiв грошових коштiв, якi угримуються i е недоступними для
використання, не мас невикористаних запозичених коштiв, що е нЕuIвними для майбутньоi
операчiйноi дiяльностi i для погашення зобов'язань iнвестицiйного характеру, до яких iснують буль-
якi обмеження щодо використання.

Залишок грошових коштiв станом на 31.12.2019 року на pEIxyHKax у банках складас 39 тис.
грн.

Iнформацiя do 3Bimy про власнuй капimал (змiна у власному капimuti)
Заданими Ба-пансу власний капiтал Товариства станом на 31 грудня 20l9 року складае суму

676 677 тис. грн.
BiH склада€ться iз заресстрованого (пайового) капiта_пу в розмiрi 500 000 тис. грн., емiсiйного

доходу в розмiрi |62 0З9 тис. грн., суми нерозподiленого прибутку в розмiрi 22'l 040 тис. грн. та
неоплаченого капiта.пу в розмiрi2|2 402 тис. грн.
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На лумку аудитора, розмiр та структура власного капiта-пу вiдображенi у фiнансовiй звiтностi
Товариства станом на З I .L2.20 1 9 року лостовiрно.

Розкриття iнформачii про змiни у складi власного капiталу Товариства протягом 2019 року
наведено Товариством в Звiтi про власний капiтшl.

<<Звiт про iншi пDавовi та реryлятоrrнi вимогш>
Статутний капiтал

Щля облiку статутного капiталу Товариство використовуе рахунок бухга;rтерського облiку 40
кЗареестрований (пайовий) капiтал).

У Товариства станом на 3l грудня 2019 року, зареестрований статlтний капiтал становить
500 000 000,00 (п'ятсот мiльйонiв) гривень, подiлений на 500 000 000 штук простих iменних акцiй
номiнальною вартiстю 1,00 гривня за 1 акцiю.

Вiдповiдно до Статуту Товариства для забезпечення дiяльностi Товариства створений
початковий статутний капiтшl у розмiрi 1 300 000,00 (один мiльйон тристатисяч) гривень, подiлений
на l 300 000 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,00 гривня за 1 акцiю.

Форма iснування акцiй: бездокументарна.
Неоплачений капiтал Товариства станом на 31 грудня 2019 року становить 2|2 402 тис. грн.,

вилучений капiтал становить вiдсутнiй.
На лумку аудиторiв, формування статутного капiталу Товариства в ycix суттевих аспектах

вiдповiдае вимога]ч{ чинного законодавства.
Аулитори зазначають про вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу Товариства установчим

документам.
Станом на 31 грудня 2019 року заре€строваними r{асниками Товариства е 77 юридичних

компанiй та 1 фiзична особа, якi володiють Гi акцiями, iнформацiя про якi наведена в Примiтках до

рiчноТ фiнансовоТ звiтностi.
власний капiтал

За даними Балансу власний капiта_гl Товариства станом на 31 грудня 2019 року складас суму
676 6'17 тис. грн.

BiH складаеться iз зареестрованого (пайового) капiта.гlу в розмiрi 500 000 тис. грн., емiсiйного
доходу в розмiрi 162 0З9 тис. грн., суми нерозподiленого прибугку в розмiрi 227 040 тис. грн. та
неоплаченого капiталу в розмiрi2|2 402 тис. грн.

Капiталу у дооцiнках, резервного капiтаJIу та вилученого капiталу станом на З1 грулня 2019

року Товариство не мае.
На лумку аудитора, розмiр та структура власного капiталу вiдображенi у фiнансовiй звiтностi

Товариства станом gа 3 L.L2.201 9 року достовiрно.
Розкритгя iнформачii про змiни у складi власного капiта.пу Товариства протягом 2019 року

наведено Товариством в Звiтi про власний капiтал вiдповiдно до Мiжнародного стандарту
бухга-птерського облiку 1 <Подання фiнансовоi звiтностi>, який виданий Радою з Мiжнаролних
9тандартiв бухга-птерського облiку (РМСБО) та застосовусться з 01 сiчня 2009 року (зi змiнами та
доповненнями).

Щодо BapTocTi чистих активiв
BapTicTb чистих активiв Товариства станом на З1.|2.201.9 року становить суму 676 677 тис.

грн., що вiдповiдас пiдсумку розлiлу I пасиву Ба_пансу Товариства на вказану лату. BapTicTb чистих
активiв Товариства станом наЗI.1,2.2019 року менше розмiру статутного капiталу Товариства.

BapTicTb необоротних активiв Товариства станом на З|.|2.2019 року становить 40 245 тис. грн.
BapTicTb оборотних активiв Товариства станом Ha31,.12.2019 року становить бЗ9 244 тис, грн..
BapTicTb поточних зобов'язань Товариства станом на 31.|2,201'9 року становить 2 81,2 тис,

грн..
Аулитори пiдтверджують достовiрнiсть, повноту та вiдповiднiсть чинному законодавству в

ycix сутгевих аспектах даних щодо визнання, класифiкацii та оцiнки активiв та зобов'язань.
З урахуванням витрат понесених та доходiв отриманих за 2019 piK, фiнансовим результатом

дiяльностi Товариствастав прибуток в розмiрi 67 IT5 тис. грн.
Аулитори вважають, що звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2019 piK в

ycix сутгсвих аспектах повно i достовiрно вiдображае величину i структуру доходiв та витрат
Товариства.
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Iнформаuiя про BapTicTb чистих активiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
(зАкритиЙ нЕдивЕрсиФIковАний вЕнчурний корпорАтивний IнвЕстицIйний
ФОНД (ФIНАНСОВИЙ СТАНДАРТ), активи якого перебувають в управлiннi Товариства з
обмеженою вiдповiда,чьнiстю (КОМПАНIЯ З УПРАВЛIНFIjI АКТИВАМИ кПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ) наведена в'Габлицi 6.

Табrrиця 6

Гft з/п flal"tпrcH5,BaH ня показнllка
зrlilчеltttlt

показнIIка H:t 31
грудtIя 2019 р.

l Активи фоrlду, тис. грн. (оцirrlrа BapTicTb) 679 489
2 ]обов'язання фонду, тис, грн. 2 812

J apTicTb чистих активiв фонду, тис. грн. (рял.1- рял,.2) 676 6]7
Слiд зазначити, що розмiр активiв Фонду вiдповiдае MiHiMa;lbHoMy обсягу активiв,

встановленому законом. Вимоги нормативно-правових aKTiB НКЦПФР, що регулюють порядок
визначення BapTocTi чистих активiв Фонду дотримуються.

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

Таблицi 7.
ТаблицяJ

IIот,очнi аrктивlt ICI Сума (тис. грн.)
Вiдсоток у загальнiй
балансовiй BapTocTi

активiв (7о)

.Щебiторська заборгованiсть за розрахунками за
виданими авансами

3 0.00

,Щебiторська заборгованiсть за розрахуЕками з

нарахованих доходiв
29 628 4,6з

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 60L) 57 4 95,зб
Грошовi кошти з9 0,0l
}'cb0l,tl 639 244 100

За наслiдками проведеного аудиту на пiдставi даних первинних докlментiв, регiстрiв
анапiтичного та синтетичного облiку встановлено, що станом на 31.12.20119 року на балансi
Товариства облiковуються довгостроковi фiнансовi iнвестицii в cyMi 40 245 тис. грн.

На думку аудитора, склад та структура активiв Фонду, в цiлому вiдповiдас вимогам дiючого
законодавства, та нормативних документiв Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв та фондового
ринку, в тому числi кПоложення про склад та структуру активiв iнститугу спiльного iнвестування>,
затвердженого Рiшенням Нацiона-гlьноi KoMicii з цiнних паперiв та фондового ринку Ns 1753 вiд
10.09.2013 року, що висуваються до даного виду ICI.

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

вимогам дiючого законодавства, та нормативних документiв Нацiона-гlьноi KoMicii з цiнних паперiв та

фондового ринк}, в тому числi <Положенню про склад i розмiр витрат, що вiдшкодовуються за

рахунок активiв iнстиryту спiльного iнвестування>, затвердженого Рiшенням нацiона-пьноi KoMicii з

цiнних паперiв та фонлового ринку ]ф 1468 вiд 13.08.2013 року.

Система внутрiшнього аудиry (контролю)
В Товариствi з обмеженою вiдповiда_пьнiстю (КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННJI АКТИВАМИ

кПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ) icHye система внутрiшнього аудиту (рiшення про
створення Служби внутрiшнього аудиту затверджено Протоколом Nр 29l|212012-1 вiд 29.12.20|2
року), необхiдна для складання фiнансовоi звiтностi, яка не мiстить суттсвих викривлень унаслiдок
шахрайства або помилок.
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Про сryпiнь ризику ICI
Вiдповiдно до кПоложення щодо пруленuiйних нормативiв професiйноi дiяльностi на

фондовому ринку та вимог до системи управлiння ризиками)>, затвердженого Рiшення Нацiона-пьноТ
KoMiciT з цiнних паперiв та фондового ринку 01.10.2015 Jф 1597 венчурнi фонди такий розрахунок не

здiйснюють.
Iнформацiя про наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли вiлображення у

фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати сутгсвий вплив на фiнансовий стан.
Подiй пiсля дати балансу, що можуть мати суттевий вплив на фiнансовий стан Товариства по

заявi управлiнського персоналу, були вiдсутнi,
Стан корпоративного управлiння

На виконання вимог Закону УкраIни <Про iнститути спiльного iнвестування> Ns 5080- IV вiд
05.07.2012 року (зi змiнами та доповненнями) Товариством з метою захисту законних прав i iHTepeciB

учасникiв Товариства створю€ться Наглядова рада.

Iнформацiя про пов'язаних осiб
Вiдповiдно до вимог МСБО 24 <Розкриття iнформачii про зв'язанi сторони> та МСА 550

кПов'язанi сторони>) ми звертаJIись до управлiнського персоналу iз запитом щодо надання списку
пов'язаних осiб та, за HarIBHocTi таких осiб, характеру операцiй з ними.

Згiдно МСФЗ, пов'язаними сторонаN{и вважаються: пiдприемства, що знаходяться пiд
контролем або значним впливом iнших осiб; пiдпри€мства або фiзичнi особи, що прямо або

опосередковано здiйснюють контроль Товариством або суттсво впливають на його дiяльнiсть, а

також близькi члени родини такоi фiзичноi особи.

Illфорпlirчiя tlpo пов'язаIIих осiб корпораl,ивItого iнвестIlцiйного фонлу
Irrt}lopr.rauiя про ),.lасникiв та голову наглядовоТ рали корпоративного iнвестицiliного (lorr;11':

Таблиця 8

Група N9

з/п

Повне найменування юридичноТ особи -

учасника чи прiзвише, iм'я, по батьковi

фiзичноi особи - учасника, голови

наглядовоi ради корпоративного

iнвестицiйного фонду

Код за еДРПОУ юриличноi особи -

учасника або ресстрачiйний номер

облiковоi картки платника податкiв

Мiсцезнаходксння юридичноi особи чи

паспортнi данi фiзичноТ особи, щодо

якоТ подасться iнформачiя

Частка в

статугному

капiталi

Фlзичноl осоои - учаоника, голови

наглядовоi ради корпоративного

фонду або серiя та номер паспорта*

l 1, 3 4 5 б

}'часнttкtl - фiзичнi особи

i Пантвойт Юлiя Олександрiвна 3 l 67620982
Паспорт СО JФ 909675, виданий
]олом'янським РУ ГУ МВС Украiни у
и.Киевi, дата видачi <22> жовтня 2002р

l 1,507285

!'часнltкll - KlpItlItчtti особIt

I

ГОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
]IдповIдАJIьнIстю,гАрАнт.н, 4 l 002004

(иiвська, 2, Тернопiль, Тернопiльська
lбласть, 46023, YKpaiHa

0.075364

,ов"нвк"ФормАт" 39309729
ГIатишсв4 33, м.Марiуполь, .I|,онецька
lбласть, 87553

0,06 l288

Говариство з обмеже,ною
зiдповiдальнiстю"АИТI НЕТВоРк' 38755,+78

Цатишевц 33, itnetwork@ukr.net,
ш,Марiуполь, .Щонецька область, 875 53

0, l 54269

tов"нвт"ФормАт, 40275955
(иТвська, 88/73, м.Марiуполь,,Щонецька
эбласть, 87557

0,98 l 899

гов,нво"ФормАт" 40276608
lр-т Металургiв, 229, м.Марiуполь,
Щонеuька область, 87535

l ,6866 l з

tов"мст"ФормАт" з9954552
Киiвська, 6212, м,Марiуполь,,Щонечька
эбласть. 87503

0,14,7772

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
вIдповIдАльнIстю"нтс,ФормАт" 409925tt0

Латишева" 33, Марiуполь, Донецька
эбласть, 87553

0,999236

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
в lдповIдАльн Iстю"тсп"ФормАт" 40994952

Патишева 33, м.Марiуполь, Донецька
сбласть, 87553

0.975648

Говариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
,POMсAT_CEPBIC, 3 895 8844

lул.Ревуцького, 46, м.КиТв, м. Киiв,
)2l40

l ,8 l 290l

l0
Говариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
,лlгАл IнФормЕЙшн CIсTEMс, 235 l 1233

lp-T Перемоги, 89-A,3l8, м.КиТв, м.
(иiв, 03l l5

2,680780
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l

Говариство з обмеженою вiдповiда.гlьнiстю
,TEKoMcEPBlC" з8882000

зул.Гната Юри, l2, м.КиТв, м. Киiв,
)3l48, Украiна

|,024962

|2
Говариство з обмеrкеною вiдповiдальнiстю
,ромсАт" 2з7 14| l l

вул.Василя Стуса, 35-37, м.Киiв, м. КиТв
эз1'42

I,432433

l]
Говариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
'Пропетi lHBecT"

з56з5457
lул.Василя Сryса, 35-37, м.Киiв, м. Киiв
)3142, YKpaiHa

2,952486

1,1

Говариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
,комкАст CEPBIC"

38tl0ll62 зул.Гснерма Наумова, 3, м.Киiв, м
tиiв, 03 l 64

|.62|62з

l5
'oBapptcTBo з обмех<еноIо вiдповiдальнiстlо
лIвlус Cl, 40267530

зул,,Д,еревообробна, 5, l/9, м.киiв, м.
(иТв,0l0l3 0.495545

6

Говариство з обмеженоtо вiдповiдальнiстю
,тЕхнонЕт Бl"

40269l'7 l лул..Щеревообробна, 5, l/8, м.Киiв, м

Киiв,010l]
0,6024з8

7

'овариство з обме;кеною вiдповiдальнiстю
Арl,нЕт лl "

10266418
вул.Ревучького, 46, м.Киiв, м. Киiв,
)2l40

0,9344 l ]

l8
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
,коннЕкт дl,

,10265 5 0 7
вул.Ярославська, 4Б, 2l2, м.КиТв, м.

Киiв,0407l
0,961627

l9
'Говариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"TK-CEPBIc плюс, з 8590714

пр-т Псремоги, 89-А, KB.3l8, м.Киiв, м.

КиТв, 03l l5
0,742з64

z0

'овариство з обмелtеною вiдповiдыtьнiстю
АльФАком Ml" 40269 l 03

вул.flеревообробна, 5, l 17, м.Киiв, м.

Киiъ,0l0l3
0,665323

l

lовариство з обмеrкеною вiдповiдальнiстю
лАнЕт клIк" 40265580

lул.Ярославськц 4-Б, 2/4, м.Киiв, м.
(иiв,04071 0,248762

22

Говариствоз обмеженою вiдповiдальнiстю
АркАдА г2"

40266427
rул.Ревуцького, 46, м.КиТв, м. Киiв,
)2l40

0, l 43209

_)

Говарисгво з обмеженою вiдповiдальнiстю
,орсЕи м2"

40266598
вул.Ярославськц 4 Б, 215, м.Киiв, м
Киiв,04071

0,з25 l96

,l
Говариство з обмеженою вiдповiдыlьнiстю
,юнlон м3,

40267 l l l
Вознесенський спуск, l4, l6122, м.Киiв,
и. КиТв,0405З

0,6з,7104

]5
Говариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
,TPlHET д2"

40268560
Jознесенський спуск, l4, l6122, м.Киiв,
и. Киiв,04053

0,72226,|

16

Говариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
,гАмАнЕт г3"

4097 l 309
lр-т Голосiiвський, l08, корп.2, 2,
и.Киiв, м. Киiв, 03l27

0.263805

,7
Говариство з обмеженою вiдповiдыtьнiстю
,KClHET г5"

4097 l l зб
lул.Володимира Сосюри, 5, 408/l,
и.Киiв, м. КиIв,02090

0,305575

28

'овариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
йотдлдн пt" 4097459tt

зул.Ярославiв Вал, 13/2Б, м.Киiв, м.

Киiв,01054
0,332з l8

l9
Говариство з обмеженою вiдповiд&,1ьнiстю
,мультилАн п2,

40967025
вул.Автопаркова,7 Б, l/8, м.Киiв, м

КиТв, 02660
0.204299

}0

f овариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
,зЕтАJIАЙн Б2"

4097з42l
вул.Куренiвська, 21 -е, 2, м.Киiв, м.

Киiв, 04073
0,2900 l 6

l

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"иотАнЕт Б3"

4096.1569
вул.Пiдлiсн4 l, 10, м.КиТв, м. Киiв,
сз l64

0,263 l53

\2
Говариство з обможеною вiдповiдаrrьнiстю
,стАрнЕт д4"

4097185 7
вул.Кругий Узвiз, 6/2 А, м.Киiв, м. КиТв,

0l004
0,4з9925

з
[оварисгво з обмеженою вiдповiдальнiстю
,сигмАлАн дз,

40974692
зул.Прироговського, l9, корпус 6,
и.КиТв, м. Киiв, 03l l0 0,321l32

1-1

Говариство з обмеженою вiдповiда.ltьнiстю
,тАуннЕт т2,

,l096609 l
lр-т Акадсмiка Корольовц l, l/4,
и.Киiв, м. КиТв,03l34

0,462479

5

Говариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
,тЕтАнЕт Tl "

40974980
вул.Кирилiвська, 82, 256, м.КиТв, м

Киiв, 04080
0,21248]'

6
rовариство з обможеною вiдповiдаrrьнiстю
,сIтIлАн с2,

4097489 l
lул.Володимира Покотила, '712, м, Кчiь,
и. Киiв, 03 l48

0,3 l 7з73

\7
Говариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
,омЕгАнЕт с3,

4097 l 288
lул.Лейпцизька, 5, l/l9, м.Киiв, м. Киiв,
) l015

0,2|721з

]8
Говарлtство з обмеженою вiдповiдальнiсто
,омЕгАJlАн м5"

409655зб
зул.Льва Толсmго, 63, 2/l0, м.Киiв, м
(иiв, 03035

0,240680

]9
[овариство з обмеженою вiдповiдмьнiстю
,мультинЕт м4"

409(lб l9,1
lул.Персмоги,9, l/6, м,Киiв, м. Киiв,
)3l70

0,305075

t0
Говариство з обмеженою вiдповiдальнiсто
,clTIHET л2,

z10972606 lул.Вишгородська, 4, l, м.Киiв, м. КиТв,
)4074

0,2861 76

l

Говариство з обмсжоною вiдповiдальнiстю
,пЕтАJIАн Kl,

.1097 098 6
вул.Ольжича, 27 l22, 4, м.КиТв, м. Киiв,
)40б0

0,238945

2

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
,зЕтАнЕт к2,

4097 l 07з
пр-т Возз'сднан t:ш., 1 5 l l7, 3 l 8-А, м.КиТв,

и. КиТв,02160
0,з28286

1j
Говарисгво з обмеженою вiдповiдальнiстю
,сигмАнЕт Il"

10970876 вул.Ямська,4l, 2, м.КиТв, м. Киiв, 03l50 0,1зl l7l

+_l

Говариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
,дЕльтАлАн 12,

409709з9
lул.Здолбунiвська, 7,4, м.Киiв, м. КиТв,

)208 1
0, l 763 89

5

Говариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
,гАмАлАн А2"

40973395
rp-T Гонгадзе, 5-А, 4, м.КиТв, м. Киiв,
)4208

0,|94|,72

+6

Говариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
стАрлАн Al,

.+097 j l l2 вул,Чигорiна,49, 9, м.КиТв, м. Киiв,
)|042

3,534 l 92

t7 овариство з обмежсною вiдповiдальнiстю 4097475 5 вул.Вячеслава Чорновода 4lД, l4, 0,250076
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,мЕгАнЕт з2" ,.l.киiв, м. Киiв,0l l35

1tt

Говаристзо з обмеженою вiдповiдальнiстю
,тЕтАJIАн з1,

4097 l l 78 lул.Амосова, 4, 2, м.КиIв, м. Киiв, 03l4l 0,255269

t9
Говариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
дЕльтАнЕт л3,

.1097з495 5ул.Марii Приймаченко, |/27 , З04l1 ,

и.КиТв, м. Киiв, 0l042
0,306850

0
Говариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
,колумБус,тк" 10997 l 54

rул.Киiвська, 2, м.Тернопiль,
Гернопiльська область, 46023, Украiна

1,0507l l

l

Iовариство з обмеженок.l вiдповiдальнiстю
,колумБус.IнЕт, 4099709 1

Киiвська, 2, м.Тернопiль, Тернопiльська
эбласть, 46023, Украiна

1,046933

\2
1риватне мале пiдприсмсr,во "БlТТЕРНЕТ" 2]5899 l 7

lул.Медова, 2, м.Тернопiль,
Гернопiльська область, 46008, YKpaiHa

0,854798

3

[овариство.з обмеженою вiдповiдальнiстю
,ЗАХIДНИИ ЦЕНТР IHTEPHET ПОСЛУГ"

3 8552489
lул.Степана Бандери, 45, M.PiBHo,
PiBHeHcbKa область, 330 l4

0.1 92550

54

'овариство з обмеженою вiдповiдмьнiстю
БIттЕр нЕт, 392765 l 0

вул.Медова, 2, м.Тернопiль,
Гернопiльська область, 46008, Украiна

0.066933

5

Говариство з обпtеженою вiдповiдальнiстю
,БI,гтЕр-нЕт, 4l47l536

lул.Киiвська, 2, м.Тернопiль,
Гернопiльська область, 46023, YKpaiHa

0,602 l 93

iб
Говариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
,колумБус.нЕт" 33455902

lул.Киiвська, 2, м.Тернопiль,
Гернопiльська область, 46023, УкраТна

0,2l0075

57

Говариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
,БlттЕр.нЕт, 40576996

rул.Киiвська, 2, м.Тернопiль,
Гсрнопiльська область, 46023, YKpaiнa

0,|44742

8

Говариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
,БIттЕр+нЕт, 4l47l65l зул.КиТвська, 2, м.Тернопiль,

Гернопiльська область, 46023, УкраТна
0,6687з2

i9
Говариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
,колумБус.м" 41547l60

вул.Киiiвська, 2, м.Тернопiль,
Гернопiльська область, 46023, УкраТна

0,8 887 7 7

,0
rовариство з обмежсною вiдповiдальнiстю
"колумБус.юнЕт"

зt]8tt7l50
вул.Киiвська, 2, м.Тернопiль,
Тернопiльська область, 46023, Украiна

0, l 90098

l

Говариство з обмеженою вiдповiда.ltьнiстю
,колумБус.Б, 4 l 85з954

зул.Киiвська, 2, м.Тернопiль,
[ернопiльська область, 46023, Украiна

0,506827

52

'овариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
БIттЕрнЕт.в"

4l854l lз зул.Киiвiська, 2, м.Тернопiль,
Гернопiльська область, 46023, Украiна

0,39з763

iз
Говариство з обмежсною вiдповiдальнiстю
,БlттЕрнЕт.м" 4 l 85408з

вул.КиТвська, 2, м.Тернопiль,
rернопiльська область, 46023, УкраТна

0,269709

i,+

Говариство з обмеженою вiдповiдыrьнiстю
,БlттЕрнЕт.т" 4 l 854000

lул.КиТвська, 2, м.Тсрнопiль,
Гсрнопiльська область, 46023, УкраТна

0,282840

Говариство з обмеженою вiдповiдыtьнiстю
,мАртЕлЕсЕрвlс" ,1 l 0830Зб

зул.Латишева, 33, м.Марiуполь,
Цонецька область, 87553

0,486з76

56

Говариство з обмеженою вiдповiдыtьнiстю
ФОРМАТ НЕТВОРК"

4 l9l 09зз
lр-т Мсгалургiв, 229, 35, м.Марiуполь,
Цонецька область, 87535

0,6з550l

)7

Говариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
,ФормАт мЕдlА нЕтворк"

4l9l3892
пр-т Металургiв, 229, 35, м.Марiуполь,
Донецька область, 87535

0,625276

rtj

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
,пАуЕрмАркЕтlнг" 4 l 083848

вул.Латишева, 33, м.Марiуполь,
Донецька область, 87553

0,340l 68

'J9
Говариство з обмеженою вiдповiдальнiсгю
,мАкснЕт тЕлЕком_пIвдЕнь"

4 l 00з132
{аберожна Автострадна, 5, 9, M,XapKiB
KapKiBcbKa область, 61038

0,776925

,70
Говариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
,мАкснЕт тЕлЕком-пlвнIч"

4 l 003207
rp-T Гагарiна,38, l58, M.XapKiB,
KapKiBcbKa область, бl l40

0,7з9236

l

'овариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
нво,ФормАт,

40276608
rp-T Мсталургiв, 229, м.Марiуполь,
Цонецька область, 87535

0,0993 l 3

72

Говариство з обмсженою вiдповiдаrrьнiспо
'НВТ "Формат"

4027 5955
вул.КиТвська, 88, примiщення 73,

r.r.Марiуполь,,Щонечька область, 87557
0,098226

7з
говариство з обмеженою вiдповiдальнiсгю
,нтс,ФормАт" 10992580

lул.Латишева, 33, м.Марiуполь,
Цонецька область, 87553

0,097246

71

Говариство з обмеженою вiдповiдальнiсгю
,тсп,формАт" 40994952

зул.Латишева, 33, м.Марiуполь
Цонецька область, 87553

0, l 00406

5

Говариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
,cIT нЕт"

398l7ll0 проспект Московський, 25, M.XapKiB,
XapKiBcbKa область, бl 003

0,080l 53

76

товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"АЙтl нЕтворк"

38755478
вул,Латишева, 33, м.Марiуполь,
Донецька область, 87553, YKpaiHa

0,056393

7,7

говариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
,нвк,ФормАт, 39з09729

вул,Латишова, 33, м.Марiуполь,
Донецька область. 87553, YKpaiHa

0,129947

3гiлно реестру aKuioHepiB
88.4927l5

(). l()I}a llilI.1Ir1.1(lBtlT pa,ttt

l Грофимов Олександр Володимирович з0l 1200694 Паспорт МО Nэ 674012, виданий

Каховським РВ УМВС УкраТни в

Херсонськiй обл., 22.02. l 999р.

0уо

- Дл" фi."""их осiб, якi через свот релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реестрацiйного номера облiковот

карткИ платника податкiВ та повiдомИли прО це вiдповiдНий орган державноТ податковоi служби i мають вiлмiтку у
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паспортi.
** Розрахунок вiдсотка здiйснюсться вiдносно акцiй корпоративного фонлу, що перебувають в обiry,

В 20l9 роцi Товариство не здiйснювало операцiй з пролажу та закупiвлi ToBapiB, робiт i послуг
мiж пов'язаними сторонами.

Винагороди у формi акцiй - не нараховувались та не отримувЕrпись.
В процесi перевiрки фiнансовоi звiтностi Товариства, в iнформацii щодо перелiку пов'язаних

осiб та операцiй з такими особами невiдповiдностей не встановлеЕо.
Iнформацiя щодо пов'язаних осiб розкрита Товариством в Примiтках до рiчноi фiнансовоi

звiтностi.

Про дотримання вимог нормативно - правових aKTiB Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв та
фонлового ринку

Пiд час перевiрки фактiв порушення вимог нормативно-прЕtвових aKTiB Нацiона-пьноТ KoMicii з

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

Illфtlpпraltilo IIро Ilаявнiс,l,ь т,а обсяl, непередбаченIIх активiв таlабо зOбов'я:}аrlь.'
iiпroBipllic,гb t]Il,]tIaIIHrt яклIх lla ба.паllсi с лостатlIьо вис()коItl, llill tlac IIеревiрки не вllявлеllо.

[iutllзipllicl,l' l]IlзlIillItLI Ita ба;rансi ToBapllcTBa неперелба.Iеllих активiв таlабсl зобOв'яз:tltь
.l},r.Ke Il ll,]l> liil.

[rlфорrrачiя про lrtlяBllicTb irIших фактiв та обсr,авиll, ltKi можуть сутт€во вII"цIIII},1,II на
,,llrI.]ILll lc,гL п}/БJlIчного АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА кЗАКI'И'l llLI
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД
(ФIНАНСОВИЙ СТАНДАРТ>, активи якого перебувають в управлiннi Товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю (КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ (ПРО КАПIТАЛ
ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ), у майбутньому вiдсутня.

Щодо дотримання законодавства у разi лiквiдацii Фонду: пiд час проведення перевiрки
КУА не приймала жодних рiшень щодо лiквiдацii Фонду та аудиторами не встановлено жодних
пiдстав для прийняr-гя рiшення щодо лiквiдацii Фонду.

Iлентифiкацii та оцiнки 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'скта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як
цього вимагас МСА З15 <[дентифiкаuiя та оцiнювання ризикiв суттевого викривлення через

розумiння суб'скта господарIовання i його середовища), нами були виконанi процедури необхiднi
для отримання iнформаuiI, яка використовувалася пiд час iдентифiкацii ризикiв суттевого
викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 <Вiдповiдальнiсть аудиторо, Iцо

€тосуеться шахрайства, при аудитi 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 суттевого викривлення в наслiдок шахрайства
або помилки. Нами виконанi аналiтичнi процедури, в тому числi по cyTi з використанням
деталiзованих даних, спостереження та iншi. Ми отримали розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi
суб'екта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та
спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегii i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та
огляди фiнансових результатiв.

Ми не отримали доказiв обставин, якi можуть свiдчити про можливiсть того, що фiнансова
звiтнiсть мiстить суттеве викривлення внаслiдок шахрайства.
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Таблиця 9

лъ
п/п

IIока:rttик Значення

l

Повне найменування та
iдентифiкацiйний код юридичноI
особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю кАудиторська

фiрма <Iмона-Аудит)), 2З 5002'7 7

2

Номер та дата Свiдоцтва про
включення до Реестру
аудиторських фiрм та аудиторiв,
виданого АПУ

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

Номер ресстру Суб'екту
аудиторськоi дiяльностi для
здiйснення обов'язкового аудиту

Свiдоцтво N9 0791, видано рiшенням Аулиторськоi палати

Украiни вiд 26.01.200l року М 98, продовжено рiшенням
Аудиторськоi палати Украiни вiд24,09.20l5 року, N9 315/З

до24.09.2020 року;

Номер бланку Ns0751, затверджене Рiшенням АПУ вiд
25.01.201 8 року Ns354/3

Третiй

J

Прiзвище, iм'я, по батьковi
генерального директора, серiя,
номер, дата видачi Сертифiката
аудитора, виданого АПУ

Величко Ольга Володимирiвна
сертифiкат аудитора серiя А ]ф 0005182, виданий рiшенням
АудиторськоТ па.гlати Украiни Ns 109 вiд23.04.2002 року,
продовжений рiшенням J\b3 5бl2 вiд 29 .0З .20 1 8 року
чинний до 23.04,2022 року

4 Прiзвище, iм'я, по батьковi
аудитора, який проводив
аудиторську перевiрку, серiя,
номер, дата видачi Сертифiката
аудитора, виданого АПУ

Майборода Олена Олексанлрiвна
сертифiкат аудитора серiя А ]ф 007738, виданий рiшенням
Аулиторськоi палати Украiни N9 360/2 вiд 31.05.2018 року,
чинний до 31.05.2023 року

5 Мiсцезнаходження: 01030, м. Киiв, вул. Пирогова,2/У
6 Адреса здiйснення дiяльностi 02140, м, Ки
7 Телефон/ факс 044 565 -77 -22. 565 -99 -99

8 Е-пlаil mail@,imona-audit.ua

9 Веб-сайт www.imona-audit.ua

ltlrшi плt,гаrrня
OcttoBtti Bidolttlcttti про чуOuпtорську (lip.Tty пt0 y.|toBu dozoBtlpy tttt провеdеttня uуiuпtу
C)cHoBHi вiдопttlстi IIр0 аудиторську фiрпrу ttаведеьli в Таб:rицi 9.

Згiдно з Додатком Ns 7 вiд 0З лютого 2020 року до Договору Nчl21 вiд 21 травня 2015 року на

проведення аудиту Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <Аудиторська фiрма <IMoHa - Аудит>,

що дiс на пiдставi свiдоцтва lrро внесення до ре€стру суб'ектiв аУДиТОРСЬКОi ДiЯЛЬНОСТi Ns 0'79|,

виданого рiшенням ДулиторськоТ палати УкраТни вiд 26.0t.2001 року Jф 98, продовжено рiшенням
Дулиторсiкоi палати Украiни Jф315/3 до 24.09.2020 року, свiдоцтво АпУ про вiдповiднiсть системи

norrpon1g якостi (номер бланку Jф0751, Рiшення АПУ вiд 25.01.2018 року JФ354/3), провело

незалежнУ аудиторсЬку перевiРку первиНних та установчих документiв, бухгалтерського облtl,3
фiнансових звiтiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА кЗАКРИТИИ

I,1



НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД
(ФIНАНСОВИЙ СТАНДАРТ>, активи якого перебувають в управлiннi Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю (КОМПАIlIЯ З УПРАВЛIННJI АКТИВАМИ кПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ), у складi: Балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2019 року,
Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) за 2019 piK, Звiту про рух грошових
коштiв за 2019 piK, Звiту про власний капiта-ll за 2019 piK i Примiток до фiнансовоi звiтностi за 2019
piK на предмет повноти, достовiрностi та вiдповiдностi чинному законодавству i встановленим
нормативам.

Перiол lIроведення перевiрки: з 03 лютого 2020 року по 23 2020 року.

Аулитор
(сертифiкат аудитора серiя А Ns 007738, виданий рiшенн
З 1 .05.201 8 року, чинний до 3 1 .05.202З року)

Генера.пьний директор

Украiни Ns З60/2 вiд

чко О. В.
(сертифiкат аудитора серiя А Ns 0005 182, виданий рiшенн ям Ку, i пшtати Украiни Jф 109 вiд
2З.04.2002 року, продовжений рiшенням ]ф356/2 вiд29,03.2018 року чинний до2З.04,2022 року)

/(а,г:t cK;l ала t I Il rI Зв iгy н ез але?кIl ого аудлIтора 23 березllя 2020 року

1в

о.о.


