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I. Звiт щодо аудиту фiнансовоi звiтностi

Щумка iз застереженням

Ми провели аудит фiнансовоi звiтностi ПУБЛIЧНОГО ДКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСтвА кзАкритиЙ нЕдивЕрсиФIковАниЙ вЕнчурний корпордтивний
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД (проФЕстЙниЙ IHBECTOP> (код сдрпоу з80060з5), активи
якого перебувають в управлiннi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю (КОМПАНUI З
УПРАВЛIННJI АКТИВАМИ (ПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ), (надалi - Фонд, або
Товариство) яка включае Ба;lанс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.|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, вкJIюч€tючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних в Роздiлi <Основа
для думки iз застереженням) нашого Звiту, фiнансова звiтнiсть ПуБлIчного
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ IнВЕСТИцIйний Фонд (проФЕс lйний IHBECTOp>>, активи якого
перебувають в управлiннi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю кКОМПДНIЯ З
УПРдВЛIННrI дкТИВдМИ (ПРо кдПIТдЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ), що додаеться,
вiдображас достовiрно, в ycix суттевих аспектах фiнансовий стан Товариства станом на 31
ГрУДня 2020 року, його фiнансовi результати i грошовi потоки за piK, що закiнчився
зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансовот звiтностi (мсФз) та
вiдповiдас в ycix суттевих аспектах вимогам законодавства Украiни, що регулюе питання
бухгалтерського облiку та фiнансовоi звiтностi.

Основа для думки iз застереженням
Аудитори зазначають, що в Примiтках до рiчноТ фiнансовоi звiтностi ПУБЛIЧНоГо

АКЦIОНЕРНОГо ТовАриствА (зАкритиЙ нЕдивЕрсиФIковАний вЕнчурний
КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТицIйний Фонд кпроФЕсlйний IHBECTop), активи
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якого перебувають в управлiннi Товариства з обмеженою вiдповiда;lьнiстю (КОМПАНUI З
УПРАВЛIННlI АКТИВАМИ (ПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДКМЕНТ>, станом на
З1,122020 року iнформацiя в окремих роздiлах (iнформацiя щодо дебiторськоi
заборгованостi) розкрита не в повному обсязi, що не в повнiй Mipi вiдповiдае вимогам МСФЗ.

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

Ми провели аудит вiдповiдно до вiдповiдно до Закону УкраiЪи uПро аудит фiнансовоi
звiтностi та аудиторську дiяльнiсть> та вiдповiдно до <Мiжнародних стандартiв контролю
якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг)), видання 2016 -
201'7 poKiB, (МСА), прийнятих в якостi Нацiона-пьних стандартiв аудиту рiшенням
АулиторськоТ палати Украiни Jф 361 вiд 08.0б.2018 року, лля застосування до завдань,
виконання яких буле здiйснюватися пiсля 0l липня 2018 року та у вiдповiдностi до рiшень
Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв та фондового ринку, в тому числi <Вимог до
аудиторського висновку, що подасться до Нацiональноi KoMiciT з цiнних паперiв та
фондового ринку при розкриттi iнформацii про результати дiяльностi iнститутiв спiльного
iнвестування (пайових та корпоративних iнвестицiйних фондiв) та компанii з управлiння
активами)), що затвердженi Рiшенням Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв та фондового
ринку УкраТни Ns 991 вiд 1 1.06.2013 року.

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

Ми € незfu,Iежними по вiдношенню до ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
1,овАриствА КЗАКРИТИЙ НЕДtИВЕРСИФIКОВАНИЙ вI]нчурниЙ
КОРПОРАТИВНИЙ IнвЕстицIйний Фонд (проФЕсlйний IHBECTOг), активи
якого перебувають в управлiннi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю (КОМПАНIЯ З
УПРАВЛIННrI АКТИВАМИ (ПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ), згiдно з Кодексом
етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгатlтерiв
(Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогаJ\,Iи, застосовними в УкраiЪi до нашого аудиту
фiнансовоi звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та
Кодексу РМСЕБ.

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

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

Товариство здiйснюс свою дiяльнiсть в умовах фiнансово-економiчноi кризи. В результатi
нестабiльноi ситуацii в YKpaiHi дiяльнiсть Товариства супроводжусться ризиками.

Вплив економiчноi кризи та полiтичноi нестабiльностi, якi тривають в YKpaiHi, а
також ixHe остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вiрогiлнiстю i
вони можуть негативно вплинути на eKoHoMiKy УкраТни та операцiйну лiяльнiсть Товариства.

CBiToBa пандемiя KopoHoBipycHoi хвороби (COVID-19) та запровадження Кабiнетом
MiHicTpiB Украiни карантинних та обмежувальних зi}ходiв, спрямованих на протидiю if
подаJIьшого поширення в YKpaiHi, зумовили виникнення додаткових ризикiв дiяльностi
суб' eKTiB господарювання.

Керiвництво Товариства не iдентифiкувало суттсвоТ невизначеностi, яка могла б
поставити пiд значний cyMHiB здатнiсть Товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть,
тому використовувILIIо припущення про безперервнiсть функцiонування Товариства, як
основи для облiку пiд час пiдготовки фiнансових звiтiв, не враховуючи зростаючу
невизначенiсть пов'язану iз змiною економiчноТ ситуацiТ та песимiстичними прогнозами
розвитку cBiToBoi та нацiональноi економiки.

Суrгевих суджень управлiнського персоналу щодо облiкових оцirlок впливу пандемiТ
COVID-l9 та запровадження карантинних та обмежувальних заходiв на невизначенiсть
оцiнки та розкрит"тя у фiнансовiй звiтностi Товариства iнформацiТ пов'язаноi з вiдповiдними
облiковими оцiнками чя фiнансова звiтнiсть не мiстить, так як скJIаде]lа до настання цих
подiй.



передбачити масштаби впливу ризикiв на майбутнс дiяльнllстi Товариства на
даниЙ момент з достатньою достовiрнiстю неможливо. Тому фiнансова звiтнiсть не
мiстить кориryвань, якi могли би бути результатом таких ризикiв. Вони булуть
вцображенi у фiнансовiй звiтностi, як тiльки будуть iдентифiков:tнi 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 п,эточний перiод. Цi
питання розглядались у KoHTeKcTi нашого аудиту фiнансовоТ звiтн,остi в цiлому та
враховувались при формуваннi думки щодо неi, при цьому ми не висловлюемо окремоi думки
щодо цих питань. Ми визначили, що ключовi питанняаудиту, про якi необхiдно повiдомити в
нашому Звiтi, вiдсутнi.

Iнша iнформачiя
Управлiнський персон€lл несе вiдповiдаrrьнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформачiя с

iнформацiею, яка мiститься у Звiтностi до Нацiональноi KoMicii з цiнних пirперiв та фондового
ринку за2020 piK, у Поясненнях управлiнського персоналу, у Положеннях Товариства.

Наша думка щодо фiнансовоi звiтностi не поширюсться на iншу iнформачiю та ми не

робимо висновок з будь-яким piBHeM впевненостi щодо цiсТ iншоi iнформачii.
У зв'язку з нашим аудитом фiнансовоi звiтностi нашою вiдповiдальнiстю е

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

Якщо на ocHoBi проведеноТ нами роботи ми доходимо висновку, що icHye суттеве
викривлення цiеТ 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 бухгалтерсько,го облiку, процедур
внутрiшнього аудиту, внутрiшнього контролю та систем управлiння ризи:ками 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 сис:гему внутрiшнього
контролю, яку управлiнський персонал визначас потрiбною для того, щоб забезпечити
складання фiнансовоi звiтностi, що не мiстить суттевих 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 безперервн,остi дiяльностi, та
використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського
облiку, KpiM випадкiв, якщо управлiнський персона,r або плануе лiквiдувати Товариство чи
припинити дiяльнiсть, або не мае iнших реальних альтернатив цьому.

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

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

rriлому не мiстить суттевого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту
аудитора, що мiстить нашу думку. Обrрунтована впевненiсть е високим piBHeM впевненостi,
проте не гарантуе, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжlIи виявить сутт€ве
викривлення, коли воно icHyc.

Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються
суттевими, якщо окремо або в сукупностi, як обrрунтовано очiкуеться, воIIи можуть впливати
на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на ocHoBi цiсi фiнансовоi звiтностi.
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Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуемо професiйне судження
та дотримусмось професiйного скептицизму протягом усього завдання з а)/диту.

KpiM того, ми:
. iдентифiкусмо та оцiнюсмо ризики суттсвого викривлення фiнансовоi звiтностi

внаслiдок шахраЙства чи помилки, розробляемо й виконусмо аудиторськi процедури у
вiдповiдь на цi ризики, а також отримуемо аудиторськi докази, що с достатнiми та
приЙнятними для використання ix як основи для нашоi думки. Ризик не виявлення
суттсвого викривлення внаслiдок шахрайства е вищим, нiж для викривлення
внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi
пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;

. отримуемо розумiння системи внутрiшнього контролю, що стосусться аудиту, для
розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення

думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю.
. оцiнюсмо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгругrтованiсть облiкових

оцiнок i вiдповiдних розкриIгiв iнформацii, зроблених управлiнським персонаJIом;
о доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персонаJIом

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухга-тIтерського облiку та
на ocHoBi отриманих аудиторських доказiв робимо висновок, чи icHyc суттева
невизначенiсть щодо подiй або умов, що може поставити пiд знач.ний cyMHiB здатнiсть
Товариства продовжити свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi, Я*що ми доходимо
висновку щодо iснування TaKoi суттевоТ невизначеностi, ми повиннi привернути увагу
в нашому звiтi аулитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацii у фiнансовiй звiтностi
або, якщо TaKi розкриття iнформацiТ с неналежними, модифiкувати свою д}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.

Ми повiдомлясмо тим, кого надiлено найвищими повноваженняI!lи, рarзом з iншими
питаннями iнформачiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та cyTTcBi
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 iм про Bci
стосунки й iншi питання, якi могли б обrрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу
незалежнiсть, а також, де ц€ застосовне, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

II. Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних aKTiB

OcHoBHi BйoMocTi про ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ
ФОНД (ПРОФЕСIЙНИЙ IHBECTOP>> наведено в Таблицi 1.

Таблиця 1

Ns
п/п

показнrrк значенняl

1 Повне найменування Товариства

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРН1] ТОВАРИСТВО
(ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ
Ф ОНД КПРОФЕС lЙНИЙ IHB ЕСТОР )

2
Органiзаuiйно-правова форма
Товариства Акцiонерне,говариство

J Код за СДРПОУ 38006035

1 ffaTa та номер проведення державноi
ресстрацiТ

Номер запису в Сдиному державному peccTpi
юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприемцiв 1 070 102
0000 045564;
Дата проведення держ?вноi реес:грацii 13.01.2012 року



5 мiсцезнаходження Украiна, 01l33, м. Киiв, провулок Лабораторний,
будинок l, секцii З та4

6 Види дiяльностi за КВЕЩ-2010 64,99 Надання iнших фiнаlrсових посJryг (KpiM
страхування та пенсiйного забезпечення) H.B.i.y.

7

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

Свiдоцтво N9 00017,
Реестрацiйний код за еЩРIСI 13300017,
дата внесення iнстиryту спiльного iнвестування до
еДРIСI28.02.2012 року

8 1'ип, вид Фонду Закритий, недиверсифiкований

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

10 Керiвник Тодоров Борис Петрович

Рiшенням Наглядовоi Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВДРИСТВД
КЗАКРИТИИ IJЕДИВЕРСИФIКОВ АНИИ ВЕFIЧУРНИЙ КОРIlОРЛТИВНИИ
IНВЕСТИЦtЙНиЙ ФоНд кпроФЕсlЙниЙ IHBECTOP> (протокол Ns 27/04/2020-1 вiд
27.04.2020 року було змiнено мiсцезнаходження Товариства з: УкраiЪа,03150, м. Киiв, вул.
!iЛОва, бУд.J\Ъ 2 Б на нове мiсцезнаходження: УкраIна, 01133, м. Киiв, провулок
Лабораторний, будинок l, секцiТ3 та4.

Рiшенням Наглядовоi Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВд
КЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИИ
IНВЕСТИЦtЙНИЙ ФОНД кпроФЕсlЙниЙ IHBECTOP> (протокол Jrlb O4lO5l2020-1 вiд
04.05.2020 року були затвердженi змiни до Проспекту eMicii акцiй, та до Регламенту
ПУБЛIЧНОГО АкЦIонЕрного товАриствА (зАкрЙт иЙ нвдивЕрсиФIковАний
ВЕНЧУРНИЙ корпорАтивний IнвЕстицIйний Фонд (проФЕслйний
IHBECTOP).

Управлiння активами ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАкРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIковАниЙ вЕнчурниЙ корпорАтивний tнввстицIйний оонд
кПРоФЕСlЙниЙ IHBECTOP) здiйснюе Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
кКОМПАНIЯ З УПРАВЛIННJI АКТИВАМИ кПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ)
вiдповiдно до Щоговору Jф 01/l1-20lб-2 про управляння активами вiд 01 листопада 2016
року.

OcHoBHi вiдомостi про Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю (коМПАнIя З
УПРАВЛIНня АкТиВАМи (ПРо кАПIТАЛ ЕсСЕТ МЕнЕДЖМЕнТ) наведенi в
Таблицi 2.

Таблиця 2

лъ
п/п

Показник Значення

1 Повне найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

ККОМПАНIЯ З УПРАВЛIННlI АКТИВАМИ КПРО
КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ)

2 код за Сдрпоу з764|656

| 
Вилиска з Сдиного державного

| ресстру юридичних осiб та
l,.

1 | Фtзичнихосtб-пlдприсмцlв;дата" 
l та номер запису в С[Р
| 
юр"л"rних осiб та фiзичних

l осiб-пiдприсмцiв

.Щата та номер запису в €диному державному peecTpi
юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприемцiв:
l9.05.2011 року Jф 1 068 l02 0000 027916
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4 Мiсцезнаходження Украiна, 0113З, м. КиiЪ, провулок Лабораторний,
будинок 1, секцii З та4

5
OcHoBHi види дiяльностi
квЕд-2010

б4.З0 Трасти, фонди та подiбнi фiнансовi суб'скти;
66. 1 1 Управлiння фiнансовими ринками;
66.19 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових
послуг, KpiM страхування та пенсiйного
забезпечення;
бб.30 Управлiння фондами

6 Лiцензii

Лiцензiя cepii АЕ N9 185446, видана Нацiональною
комiсiсю з цiнних паперiв та фондового ринку на
провадження професiйноi дiяльностi на фондовому
ринку дiяльностi з управлiння активами
iнститучiйних iHBecTopiB (лiяльностi з управлiння
активаrrли). Строк дii лiцензii: 18.08.2011 р.
18.08.2016 р.;
,Щата видачi лiцензiТ: 20.02,20Lз року;
Лiцензiя J\Ъ 740, видана Нацiональною комiсiею з

цiнних паперiв та фондового ринку - |2.07.20lб
року, строк дii лiцензii з l9.08.20lб року
необмежений, на провадження професiйноi
дiяльностi на фонловому ринку дiяльностi з

управлiння активами iнституцiйних iHBecTopiB
(дiяльностi з управлiння активами);

7 Керiвttик I\4едвiдь Олена Миколаiвна

.Щля облiку статутного -"r'r-i'Н"li;r#"Жристову€ рахунок бlхгалтерського
облiку 40 <Заресстрований (пайовий) капiтал>.

у Товариства станом на 31 грудня 2020 року зареестрований статутний капiтаrt
СТаНОВИТЬ 500 000 000,00 (п'ятсот мiльйонiв) гривень, подiлений на 500 000 000 штук
простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,00 гривня за l акцiю.

ВiдповiдНо до СтаТуту ТоваРиства для забезпечення дiяльностi Товариства створений
початковИй статутнИй капiта-Ш у розмiрi 1 300 000,00 (один мiльйон триста тисяч) гривень,
ПОДiЛений на 1 б05 000 штук простих iменних акцiй номiна_пьною вартiстю 1,00 гривня за 1

акцiю.
Форма iснування акцiй: бездокументарна.

Засновником ПАТ (ЗНВКIФ кПРОФЕСlЙНИЙIНВЕСТОР> е Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю <Консалтингова Компанiя <Корпiус> код СДРПоУ З7з]t7ззg,
мiсцезнахОдженнЯ : 01024, м. Киiв, вул. КругЛоунiверситетська, булинок 14.

ТОВаРИСтвО Мае Свiдоцтво НКЦПФР Nе 00080 вtд 24.04.2012 року про ре€страцiю
ВИПУСКУ аКЦiЙ корпоративного iнвестицiйного фонду з метою здiйснення спiльного
iнвестування. КомiсiЯ з цiнниХ паперiв..та фондового ринку засвiдчуе випуск акцiй, що
здiЙснюеться ПАТ (ЗНВКIФ кПРОФЕСlЙНИЙ IHBECTOP). Реестрацiйний код за с.щрIсI
13300103. ВипУЩено акцiй на загальну суму 500 000 000,00 (п'ятсот мiльйонiв) гривень
номiнальною вартiстю одна гривня. Форма iснування - бездокументарна. Кiлькiсть простих
iменних акцiй - п'ятсот мiльйонiв штук.

на дату державноi реестрацii Статуту початковий статутний капiтал сплачений у
повному обсязi цiнними паперЕlJ\.{и (акцiями), що допущенi до торгiв на фондовiй бiржi.
Початковий Статутний капiта,r Товариства подiлений на 1 з00 000,00 (один мiльйон триста
тисяч) штуК простиХ iменниХ акцiЙ номiнальНою вартiстЮ одна гривня кожна. Дкцii
випущенО в бездокУпlентарнiЙ формi. Згiдно Статуту, засобами оплати BapTocTi акцiй
товариства, можуть бути грошовi кошти, державнi цiннi паrrери, цiннi папери iнших
eMiTeHTiB, що допущенi до торгiв на фондовiй бiржi.



На протязi 2017 року було здiйснено розмiщення 216 081 292 акцii за цiною 25З З96 тис.
Грн., Що пiдтверджено вiдповiдними первинними документами та банкiвськими виписками.

Сума, на яку BapTicTb розмiщених акцiй бiльша iх номiнальноi BapTocTi у розмiрi 37 315
тис. грн., вiднесена до складу додаткового капiталу (емiсiйного доходу).

На протязi 2018 року було здiйснено розмiщенняЗ8174 258 акцii за цiною 52 470 тис.
грн., що пiдтверджено вiдповiдними первинними документами та банкiвськими виписками.

Сума, на яку BapTicTb розмiщених акцiй бiльша ix номiнальноТ BapTocTi у розмiрt 1,4 296
тис. грн., вiднесена до складу додаткового капiталу (емiсiйного доходу).

На протязi 2020 року розмiщення та викупу акцiй не вiдбувалося.
Таким чином, неоплачений капiтал Товариства станом на 31 грулня2020 року становить

244 445 тис. грн.., додатковий капiтал складае 51 61l тис. грн., вилуrений капiтал вiдсутнiй.
На думку аудиторiв, формування статутного капiталу Товариства в ycix суттевих

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

установчим документам.
Щодо можливостi (спроможностi) Товариства безперервно здiйснювати 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
лiквiлуватися або припиняти ir. Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з
припущення безперервностi дiяльностi. Управлiнський персонал Товариства плану€
вживання заходiв дJuI покрацення показникiв дiяльностi та подitльшого розвитку
Товариства.

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

Використов),ючи звичайнi процедури та згiдно 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
YKpaTHi icHye невпевненiсть щодо можливого майбутнього напрямку внутрiшньоТ
економiчноi полiтики, нормативно-правовоi бази та розвитку полiтичноi ситуацii. Ми не
масмо змоги передбачити можливi майбутнi змiни у цих умовах та ik вплив на фiнансовий
стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи Товариства.

Щодо вiдповiдностi прийнятоТ управлiнським персоЕалом Товариства облiковоi
полiтики вимогам законодавства про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтпiсть та
мсФз.

Концептуа_пьною основою фiнансовоТ звiтностi Товариства за piK, що закiнчився 3l
грудня 2020 року, с Мiжнароднi стандарти фiнансовоi звiтностi (МСФЗ), включаючи
Мiжнароднi стандарти бlхгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ),
виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бlхгалтерського облiку (рмсБо).

Принципи побудови, методи i процедури застосування облiковоТ полiтики Товариства,
здiйснюються згiдно Наказу кПро органiзачiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику
товариства).

Облiкова полiтика Товариства в перiодi, який перевiрявся, визначас ocHoBHi засади
ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансовоi звiтностi з дотриманням основних
принципiв та забезпеченням методiв оцiнки та ресстрацii господарських операчiй, якi
передбаченi Законом УкраТни кПро бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaiHi>
Ns 996-XIV вiд l6.07.1999 року зi змiнами та доповненнями та Мiжнародними стандартами
фiнансовоТ звiтностi, (надалi МСФЗ).

Облiкова полiтика Товариства розкривас основи, стандарти, правила та процедури
облiку, якi Товариство використовус при веденi облiку та складання звiтностi вiдповiдно до
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МСФЗ. Облiкова полiтика встановлюс принципи визнання та оцiнки об'сктiв облiку,
визначення та деталiзацii окремих статей фiнансовоТ звiтностi Товариства.

Розкрлrття iнфорпrацiТ у фiнансовiй звiтностi.

Розкрumпlя ittформацii сmосовно пкmuвiв
}Iепlаr,ерiальrri актив}l, незавершенi капiтальнi iнвестицiТ, ocHoBHi засоби,

довгостроковi бiологiчнi активи та iншi необоротнi активи

У результатi проведеноi перевiрки аудиторами встановлено, що станом на
року на ба-шансi Товариства не облiковуються незавершенi капiтальнi
нематерiальнi активи, ocHoBHi засоби, довгостроковi бiологiчнi активи та iншi
актив, що вiдповiдае даним облiкових регiстрiв.

Фiнансовi iнвестицii

з1.|2,2020
iнвестицii,
необоротнi

За наслiдками проведеного аудиту на пiдставi даних первинних документiв, регiстрiв
аналiтичного та синтетичного облiку встановлено, що станом на З1.12,2020 року на балансi
товариства облiковуються довгостроковi фiнансовi iнвестицii (iншi фiнансовi iнвестицii) в
cyMi 43 тис. грн. Згiдно Щоговору купiвлi корпоративних прав вiд 26 червня 2017 року
Товариство придбало частку в Статутному капiталi Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю <Альфа Смарт Агро> (код за СДРПОУ 37250244) в розмiрi |2О/о на суму 1

тис. грн.. Протягом 2018 року згiдно Протоколу загЕuIьних зборiв учасникiв Jt 09/2018 вiд 28
листопада 2018 року засновниками було прийнято рiшення про збiльшення Стат}"тного
капiталу Товариства. Пропорчiйно частка Товариства збiльшилася до 12 тис. грн.

Згiдно,Щоговору купiвлi Корпоративних прав вiд 20 лютого 2018 року Товариство
придбало частку в Статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю кАльфа
Смарт Трейдинг>> (код за еЩРПОУ 40847520) в розмiрi 20% на суму 2 тис. грн.. Протягом
2018 року згiдно Протоколу загальних зборiв учасникiв JЮ 0212018 вiд 28 листопада 2018
рокУ ЗасноВниками було приЙнято рiшення про збiльшення Статугного капiталу Товариства.
Пропорчiйно частка Товариства збiльшилася до 20 тис. грн.

Згiдно !оговору купiвлi Корпоративних прав вiд 11 червня 2019 року Компанiя
придбала частку в Статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
кБiлочеркiвський завод препаратних форм> (кол за СДРПОУ ЗS452492) в розмiрi |0О/о на
суму 10 тис. грн..

Згiдно,Щоговору купiвлi Корпоративних прав вiд 19 червня 2019 року Компанiя
придбала частку в Статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
<Пест.Юейр (код за е.ЩРПОУ 422599|4) в розмiрi 10% на суму l тис. грн..

Ринковi котирування по зазначеним фiнансовим iнвестицiям не доступнi.
Товариством, частка якого в активах Компанii, на кiнець року була надана рiчна фiнансова
звiтнiсть. Проаналiзувавши яку, було зроблено висновок, що Товариство с прибутковим,
тому балансова BapTicTb частки залиша€ться не змiнною, таким чином облiковуеться на
балансi Компанii за справедливою вартiстю.

За наслiдкаIч{и проведеного аудиту на пiдставi даних первинних документiв, регiстрiв
аналiтичного та синтетичного облiку встановлено, що станом на 31 J22020 року на балансi
Товариства не облiковуються поточнi фiнансовi iнвестицii.

Iнформацiя щодо фiнансових iнвестицiй розкрита Товариством в Примiтках ло рiчноi
фiнансовоТ звiтностi.

Щебiторська заборгованiсть
.Щовгострокова лебiторська заборгованiсть Товариства станом на з1.|2.2020 року

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

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



Щебiторська заборгованiсть Товариства за виданими аванссlп,Iи склада€ станом на
З1.122020 року становить 4 тис. грн..

Щебiторська заборгованiсть Товариства за розрахунк.l]\4и з нарахованих доходiв станом
наЗ|.12.2020 року становить l0 510 тис. грн.

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть Товариства станом на З|.|2.2020 року
становить 756 033 тис. грн., що вiдповiлас первинним документам та даним peccTpiB
ана-пiтичного та синтетичного облiку.

Аулиторами дослiджено, що визнання, облiк та оцiнка дебiторськоТ Товариства в цiлому
вiдповiдають вимогам МСФЗ.

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

Грошовi кошти
Залишок грошових коштiв Товариства станом на З|J22020 року на рахунках

Товариства склав 34 тис. грн., що вiдповiдае банкiвським випискам та даним, вiдображеним
в фiнансовiй звiтностi Товариства.

Роз кр ummя iнф орлt а цi:i ulо d о з о бо в' яз ан ь

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

вiдповiдають вимогам Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 37 <Забезпечення
yMoBHi зобов'язання та yMoBHi активи), який виданий Радою з Мiжнародних 

"rа"дарriiбухга_llтерського облiку (РМСБО) та застосовуеться з 01 липня 1999 року (зi змiнами та
доповненнями).

.Щовгостроковi кредити банкiв та iншi довгостроковi зобов'язання на балансi Товариства
станом наЗ1 .|2.2020 року не облiковуються.

Станом на 31 .|2.2020 року на бухгалтерських рахунках Товариства облiковуеться
поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в cyMi З3 тис. грн., поточна
кредиторська заборгованiсть за внутрiшнiми розрахунками вiдсутня, цо вiдповiдае даним
peecTpiB аналiтичного та синтетичного облiку.

Iншi поточнi зобов'язання станом на 31.|2.2020 року на балансi Товариства вiдсутнi,
що вiдповiдас даним peecTpiB аналiтичного та синтетичного облiку.

Аулитор пiдтверджуе, що зобов'язання вiдображенi на балансi Товариства за
достовiрно визначеною оцiнкою, та в майбутньому icHye ймовiрнiст5 i11 ц9lапrення. На
пiдставi проведеноi перевiрки аудитор робить висновок про вiдповiднiсть розкриття
Товариством iнформачiТ про зобов'язання вимогам МСФЗ.

Р о з кр ummя i н ф о рм а цi:i tцо d о ф iH ан с о в uх р е зул ь mа miв
flохоли

Вiдображення доходiв в бу<галтерському облiку Товариства здiйснюеться на пiдставi
наступних первинних документiв: aKTiB виконаних робiт (послуг), виписок банку,
розрахункових вiдомостей та iнших первинних документiв, передбачених статтею 9 Закону
}lb 996.

За результатами аудиторськоi перевiрки встановлено, що данi вiдображенi в журналах
ордерах та оборотно-сальдових вiдомостях, наданих аудиторам стосовно доходiв

Товариства за 2020 piK вiдповiдають первинним документам.
На думку аулиторiв бухгалтерський облiк доходiв Товариства в ycix суттевих аспектах

ведеться у вiдповiдностi до норм Мiжнародного стандарту фiнансовоi звiтностi l5 <дохiд вiд
договорiв з клiснтами>>.

Згiдно даних бухгалтерського облiку та звiтностi величина iнших операцiйних доходiв
за2020 piK скла-па б9 тис. грн., величина iнших фiнансових доходiв (HapaxoBaHi вiдсотки по
договорам позик та премiя по договорам позик) Товариства за 2020 piK склала 260 668 тис.
грн.



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

мсБо.
Бу<галтерський облiк витрат Товариства здiйснюсться на пiдставi наступних первинних

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

За результатами аудиторськоi перевiрки встановлено, що данi, якi вiдображено в
журнa}лах-ордерах та оборотно-сальдових вiдомостях, наданих аудиторам, в основному
вiдповiдають первинним документам таданим фiнансовоТзвiтностi Товаристваза2020 piK.

Адмiнiстративнi витрати Товаристваза2020 piK склали 429 тис. грн., iншi операцiйнi
витрати складають 25 тис. грн,, фiнансовi витрати (амортизацiя премii, розрахованоi по
методу ефективноiставки вiдсотка) складають 86925 тис. грн.

Елементи операцiйних витрат за 2020 piK

Таким чином, з урахуванням доходiв отриманих та витрат, понесених Товариством за
2020 piK, фiнансовим результатом дiяльностi Товариства став прибугок у розмiрi 173 358 тис.
грн.

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

Iнформацiя do Звimу про рух zроu,tовuх KotamiB (за прямuлп меmоdоtп).
Iнформаuiя про грошовi потоки Товариства надае 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 мас залишкiв грошових коштiв, якi утримуються i с недоступними для
використаЕня, не мае невикористаних запозичених коштiв, що € нaUIвними для майбутньоТ
операцiЙноi дiяльностi i для погашення зобов'язань iнвестицiйного характеру, до яких
iснують буль-якi обмеження щодо використання.

Залишок грошових коштiв станом на 31.12.2020 року на рахунках у банках складае 34
тис. грн.

Iнформацiя do 3Bimy про власнuй капimа.л (змiнu у власному капimалi)
За даними Балансу власний капiта-п Товариства станом на 3 l грулня 2020 року склада€

суму 76б 591 тис. грн.
BiH складасться iз зареестрованого (пайового) капiталу в розмiрi 500 000 тис. грн.,

додаткового капiталу в розмiрi 51 61l тис. грн., суми нерозподiленого прибутку в розмiрi
459 425 тис. грн. танеоплаченого капiталу в розмiрi 244 445 тис. грн.

На думку аудитора, розмiр та структура власного капiталу вiдображенi у фiнансовiй
звiтностi Товариства станом на З | .12.2020 року лостовiрно.

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

Таблиця 3

N4а,герiапьнi витрати
Витрати на оплату працi
Вiдрахування на соцiа-цыti заходи
Аплортизацiя
lHпri операцiйнi витрати 454
Разопr 454
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Витрати дiяльностi Фонду Супrа (тис. грн.)



<<Звiт пDо iншi правовi та реryляторнi вимоги>>

Стаryтний капiтал
.Щля облiку статутного капiталу Товариство використовус рахунок бухгалтерського

облiку 40 кЗаресстрований (пайовий) капiтал>.
У Товариства станом на 3l грудня 2020 року зареестрований статутний 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 капiтал у розмiрi l 300 000,00 (один мiльйон триста тисяч) гривень,
подiлений на l З00 000 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,00 гривня за l
акцiю.

Форма iснування акцiй: бездокументарна.
Неоплачений капiтал Товариства станом на 31 грудня 2020 року становить 244 445 тис.

грн.., додатковий капiтал складае 51 61 1 тис. грн., вилуrений капiтал вiдсутнiй.
Станом на 3l грудня 2020 року зареестрованим акцiонером Товариства с фiзична

особи, iнформацiя про яку наведена в Таблицi 4.
Таблиця 4

На лумку аудиторiв, формування статутного капiталу Товариства в ycix суттевих
аспектах вiдповiдае вимогам чинного законодавства.

Аулитори зчLзначi}ють про вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу Товариства
установчим документам.

власний капiтал

За даними Балансу власний капiтал Товариства станом на 3 l грудllя 2020 року склада€
суму 766 59l тис. грн.

BiH складаеться iз зареестрованого (пайового) капiталу в розмiрi 500 000 тис. грн.,
додаткового капiталу в розмiрi 51 611 тис. грн,, суми нерозподiленого прибутку в розмiрi
459 425 тис. грн. та неоплаченого капiталу в розмiрi 244 445 тис. грн.

Капiталу у дооцiнках, резервного капiталу та вилученого капiталу станом на 31 грулня
2020 року Товариство не мас.

на думку аудитора, розмiр та структура власного капiталу вiлображенi у фiнансовiй
звiтностi Товариства станом на 31.|2,2020 року достовiрно.

Розкриття iнформаuii про змiни у склалi власного капiталу Товариства протягом 2020
року наведено Товариством в Звiтi про власний капiта-п вiдповiдно до Мiжнародного
стандарту бухгалтерського облiку l кПодання фiнансовоi звiтностi>, який виданий Радою з
Мiжнародних стандартiв бу<гi}лтерського облiку (РМСБО) та застосовусться з 0l сiчня 2009
року (зi змiнами та доповненнями),

Акцiонери

Зага;rьна
кiлькiсть
цiнних

паперiво шт.

Загальна
номiнальна

BapTicTb цiнних
паперiв, грн.

Вiлсоток у
СКr"/"

(фактично
розмiщених

акцiй)
Тодоров Борис Петрович

(Iпн 27378l1075)
,Щокумент: Серiя ЕЕ jt826585 виданий 15.05.2003
р. евпаторiйським ВМГУ МВС УкраТни в Криму

255 555 550 255 555 550,00 51.1l l ll0

11



Щодо BapTocTi чистих активiв

BapTicTb чистих активiв Товариства станом на 3l,|2.2о2О року становить суму 766
591 тис. грн., щО вiдповiдае пiдсумкУ роздiлУ I пасивУ БалансУ ТоваристВа на вказаНУ лату.

BapTicTb необоротних активiв Товариства станом на 31 J22О20 року становить 4З тис.
грн.

BapTicTb оборотних активiв Товариства станом на 31.12.2020 року становить 766 58l
тис. грн..

BapTicTb поточних зобов'язань Товариства станом на 3l.|2.2020 року становить 33
тис. грн..

Аулитори пiдтверлжують достовiрнiсть, повноту та вiдповiднiсть чинному
законодавству в ycix суттевих аспектах даних щодо визнання, класифiкацii та оцiнки активiв
та зобов'язань.

з урахуванням витрат понесених та доходiв отриманих за 2020 pik, фiнансовим
результатом дiяльностi Товариства став прибуток в розмiрi 173 358 тис. грн.

Аулитори вважають, що звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за2О2О
piK в ycix суттевиХ аспектаХ повнО i достовiрно вiдображае величину i структуру доходiв та
витрат Товариства.

Iнформаuiя про BapTicTb. чистих активiв пуБлIчного дкцIонЕрного
ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIйНИй Фонд (проФЕслйний IHBECTop), активи
якого перебувають в управлiннi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю (компАнuI З
УПРАВЛIННrI АКТИВАМИ (ПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ) наведена в Таблицi
5.

Таблиця 5

Слiд зазначити, що розмiР активiВ ФондУ вiдповiдаС мiнiмальному 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 Фонду
Iнформаuiю про склад i структуру активiв, що перебувають в портфелi Фонду наведено

в Таблицi 6.

Таблиця 6

м
з/п I{aйl;vreHy вання показ HIlKa

Значення
показника на 31
грудня 2020 р.

l Активи фонлу. тис. грн. (оцiнна BapTicTb) ]66 62,4

2 Зобов'язання фонду, тис. грн. JJ
J BapTicTb чистих активiв фонду, тис. грн. (рял.1- ряд.2) 766 59|

Поточнi активи ICl Сума (тис. грн.)

Вiдсоток у
загальнiй

балансовiй BapTocTi
ак,гивiв (7u)

flебiторська заборгованiсть за
розрахунками за виданими авансами 4 0,00

.Щебiторська заборгованiсть за
розрахунками з нарахованих доходiв

10 510 7,з7

Irtша пото.tна дебiторська заборl.ованiсть 756 03з 98,62
Грошовi кошти з4 0,01

\2



Ycboгo 7бб 581 100

За НаСЛiдкаМи проведеного аудиту на пiдставi даних первинних документiв, регiстрiв
аналiтичного та синтетичного облiку встановлено, Що станом на 31.|2.2о20 року на балансi
товариства облiковуються довгостроковi фiнансовi iнвестицii в срлi 43 тис. грн.

На дУмкУ аудитора, склад та структура активiв Фонду, в цiлому вiдповiдае вимогам
ДiЮчОго Законодавства, та нормативних док}ментiв Нацiональноi KoMiciI з цiнних паперiв та
фондового ринку, в тому числi кположення про склад та структуру активiв iнституту
спiльного iнвестування>, затвердженого Рiшенням НацiональноТ KoMicii з цiнних паперiв та
фондового ринку }ф 1753 вiд 10.09.2013 року, що висувtIються 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 Нацiональноi
KoMicii з цiнних паперiв та фондового ринку, в тому числi <Положенню про склад i розмiр
ВИТРаТ, ЩО вiдшкодовуються за рахунок активiв iнститугу спiльного iнвестування>,
ЗаТВерДженого Рiшенням Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв та фондового ринку Jt 1468
вiд 1З.08.2013 року.

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

АКТИВАМИ (ПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ) icHye система внутрiшнього аудиту
(Рiшення про створення Служби внутрiшнього аудиту затверджено Протоколом Jt
29l|2120|2-1 вiд 29,122012 року), необхiдна для складання фiнансовоi звiтностi, яка не
мiстить суттсвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилок.

Про сryпiнь ризику ICI
вiдповiдно до кположення щодо пруденцiйних нормативiв професiйноi дiяльностi на

фОНДОвОмУ ринку та вимог до системи управлiння ризиками)>, затвердж9ного Рiшення
Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв та фондового ринку 01.10.2015 Ns 1597 венчурнi
фонди такий розрахунок не здiйснюють.

Iнфорпrаuiя про lrаявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли
вiдобраiкення у фillансовiй звiтностi, проте можý,ть мати суттсвий вплив на фiнансовий
стан.

подiй ltiсля дати балансу, що можуть мати суттевий вплив на фiнансовий стан'I-овариства 
tto заявi уttравлittського llерсоналу, були вiдсутнi.

Iнформачiя про пов'язаних осiб
Вiдповiдно до вимог МСБО 24 <Розкриття iнформацii про зв'язанi сторони> та МСД

550 кПов,язанi сторони) ми звертzlJIись до управлiнського персоналу iз запитом щодо
НаДання СПиску пов'язаних осiб та, за наявностi таких осiб, характеру операцiй з ними.

Згiдно МСФЗ, пов'язаними сторонами вважаються: пiдпри€мства, що знаходяться пiд
КОНТРОлеМ або значним впливом iнших осiб; пiдприсмства або фiзичнi особи, що прямо або
ОПОСеРеДкоВано здiЙснюють контроль Товариством або суттсво вплив€lють на його
дiяльнiсть, а також близькi члени родини такоi фiзичноi особи.

IнфОрмацiя про пов'язаних осiб корпоративного iнвестицiйного фопду
IНфОРмацiя про учасникiв та голову наглядовоi ради корпоративного

iнвестицiйного фонду:

1з



Таблиця 7
л}

Учасники - фiзичнi
особи

l

Толоров Борис
Петрович

27378l l075 Паспорт ЕЕ 826585,
виданий

Свпаторiйським
МВГУ МВС УкраТни
в Криму, l5.05.200З

р.

l00 не налеr,кIlть

Учасники - юридичнi
особи

Голова наглядовоi ради
l Толоров Борис

Петрович
2,7з,l8110,15 Паспорт ЕЕ 82б585,

виданий
евпаторiйським

МВГУ МВС УкраТни
в Криму, l5.05.200З

р.

l00 не належить

Усього: l00

Illфорпrачiя про пов'язаних осiб фiзrrчних осiб - учасникiв, якi володiю,l,ь часткOю, що
cTaHoBIlTb не NlенпIе 20 "/о с,гаryтного капiталу корпораr,ивного iнвестицiЙного фонд1,

Таблиця 8

л!
зlп

мiсrrдецqчппtд

ппл rulralлrrапur

особи, щtlдо
якоТ icHyc

пов'язанiсть

Тодоров Борис
Петрович

27з78l 1 075 з 80060j 5 Публiчне
акцiонерне
товариство
кЗакритий

недиверсифiкова
ниЙ венчурниЙ
корпоративний
iнвестицiйний

фонл

01133, MicTo
КиТв, провулок
Лабораторний,

будинок l,
секцii З та 4

l00

I4

ПовrIе ltайменуваllня
ЮриДIIчноi особш -

мiсцезнаходження
юридичноi особи чи

паспортнi данi
фiзично'i особи,

iнформацiя

належнiсть
фiзичноi особи -

учаснцка до
суб'скгiв,

ю 3 Закону
YKpaTHll <Прrr
запобiган ня

корупцiii>, таlабtl

чи комчнальнот
власностi у

юридичнlи ocool -

о фонлу, 7о

Прiзвище, iм'я,
по батьковi

фiзllчноi особи -

учасника
корпоративного
фонду, членiв iT
сiпt'т та iншrtх

пов'язаних осiб

Ресстрачiйний
номер облiковоТ

картки
платника
податкiв

фiзичноi особи -

учасника
корпоративного
фонду, членiв iT

ciM'T та iнших
пов'язаних осiб

Код за
€дрпоу
юрtlличноi

особrt, щодtl
якоТ icHr,c

пов'язаttiсть

[IoBHe
наi-tменування

юридичноi особlt,
щоло якrri icHyc

пов'язанiсть

Частка в
cTaT},THoNt),

капiталi
пов'язаноi особrt,

(l/
/al



(ПРОФЕСIЙНИ
й tHBBcTop>

2 Тодорова
Наталiя

BiKTopiBHa
(лружина)

21992l8545 з 80060з 5 Публiчне
акцiонерне
товариство
<Закритий

недиверсифiкова
ний венчурний
корпоративний
iнвестицiйний

фо,д ..(ПРОФЕСIИНИ
й tHBBcTopo

01133, MicTo
КиТв, провулок
IIабораторний,

будинок 1,

секцiТ З та 4

J Дiденко
Свiтлана
василiвна

(мати)

l8l60l8502 з 800603 5 Публiчне
акцiонерне
товариство
кЗакритий

недиверсифiкова
ний венчурний
корпоративний
iнвестицiйний

фо"д ,
КПРОФЕСIИНИ
й IHBBcTop>

01l33, MicTo
КиТв, провулок
Лабораторний ,

будинок 1,

секцiТ З та 4

Iнфор;rrачiя про юридичIIIrх осiб, у яких корIIора,гивний фонд бере ччасть

Таблиця 9

лъ
з/п

Код за €ДРПОУ
корпоративного

фонду

Код за
€дрпоу
юридичноi
особи, щодо
якоТ icHyc

пов'язанiсть

Повне найменування
юриди.lноi особип
щодо якоi icHyc

пов'язанiсть

Мiсцезнаходження
юридичноi особи, щодо
якоi icHyc пов'язанiсть

Частка в
статутному

капiталi
юридичноi
особи, Уо

l j 80060j 5 40847 520 Товариство з
обмеженою

вiдповiдальнiстю
<Альфа Смарт

Трейдинг>

03l50, MicTo Киiв, вул.
Антоновича,бул,.|72 А

20%
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Iнформаuiя про пов'язаних осiб гоJIовII та членiв Наг.llядовоi ради корtIоративIlого
iнвесr,и Iliйного фонду

Таблиця 10

лъ Прiзвиrче, iм'я, по
батьковi головll та
ч"rlенiв наl-лядовоТ

радtl
корпоратlrвного
iH вестtrцil*rrlого

фо}Iлу та члеltiв
l"tого (Тх) ciпt'i

Ресстраuiйнил"l
lloNlep

облiковот
картки

пJlaTli1,1Ka
податкiв або

серiя (за
ttаявllостi) та

llolllep
паспорта

фiзlrчrlоi особll

Код за
€дрпоу
юридично[

особи, щодо
якоI icHyc

пов'язанiсть

Повне наliмену,вання
lорttдлlчноi особи,
щодо якоi icHyc

пов'язанiсть

мiсцезнаходltен
ня юридлrчноf

особи, lцодо якоТ
icHyc

пов'язанiсть

Частка в
;lal,y-lHOMy
капiталi

пов'язаноТ
ОСОби, 7о

l голова Наглядовот
ради

Толоров Борис
Петрович

21з78l l0,7 5 3 8006035

з,7250244

40847520

з8452492

Публiчне акцiонерне
товариство <Закритий
неливерсифiкований

венчурний
корпоративний

iнвестицiйний фонд
(ПРОФЕСIЙНИЙ

IHBECTOPD

Товариство з
обмеженою

вiдповiдальнiстю
КАЛЬФА СМАРТ

АГРо)

Товариство з
обмеженою

вiдповiдальнiстю
(АЛЬФА СМАРТ

трЕЙдингD

Товариство з
обмеженою

вiдповiдальнiстю
<Бiлочеркiвський

завод препаративних
форм>

0l133, MicTo КиiЪ,
провулок

Лабораторний,
булинок l, секцiТ

Зта4

03150, м. КиiЪ,
вул. Антоновича,

бул,.112 А

03l50, м. КиiЪ,
вул. Антоновича,

бул,,l72 А

09l08, КиiЪська
обл., м. Бiла
Щерква, вул.

Леваневського,
бул. 85

l00%

88%

80%

90%

Толорова Наталiя
BiKTopiBHa -

дружина Толорова
Б.п.

27992|8545 з1l7з06l Товариство з
обмеженою

вiдповiдальнiстю
кАльфа Насiння>

0з l50, MicTo КиiЪ
вулиця

Предславинська,
будинок 28

l00%
опосередков

ано)

2. член Наглядовоi
ради

Брагiн Анлрiй
олексiйович

2563 8 l 6499 3 80060з 5 Публiчне aKuioHepHe
товариство <Закритий
недиверсифiкований

венчурний
корпоративний

iнвестицiйний фонд
(ПРОФЕСIЙНИЙ

IHBECTOPD

0l1з3, MicTo Киiв,
провулок

Лабораторний,
булинок l, секцiТ

Зта4

0%

Прямi роличi
Брагiна А.О.
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пов'язаностi не
мають

3. член Наглядовот

ради
,Щiленко Свiтлана

василiвна

l8t60I8502 3 8006035 Публiчне акцiонерне
товариство <Закритий
неливерсифiкований

венчурний
корпоративний

iнвестицiйний фонд
(ПРОФЕСIЙНИЙ

IHBECTOP)

011Зз, м. КиiЪ,
пров.

Лабораторний,
бул.l, секцiТ 3 та

4

0оh

Тодоров Борис
Петрович - син
Дiденко С.В.

2,7з,78ll'075 j 8006()з 5 Публiчне акцiонерне
товариство <Закритий
неливерсифiкований

венчурний
корпоративний

iнвестицiйний фонл
(ПРОФЕСIЙНИЙ

IHBECTOP)

0l lзз, м. КиiЪ,
пров.

Лабораторний,
бул.1, секцiТ 3 та

4

l00%

В 2020 Poui Товарис,tво не здiйснювало операцiй з продажу та закупiвлi ToBapiB. робiт
i пос;tуг itliж пов'язаними сторонами. Буль-яка заборгованiсть з пов'язаними сторонами в
ба_цансi Товариства вiдсутня.

За PiK, Що Закiнчився 31 грулня 2020 року. не мас заборгованостi за сумами, що
ttiд"ц9;п-,aь виплатi пов'язаltим сторонам.

оцiнка мож.пивоi наявностi проведення операчiй з пов'язаними сторонаN,lи
проводиться Товариством в Ko)ItHoMy фiнансовому роцi за лопомогою ана.ltiзу баlансч
вiдltовiднОi гtов'язанОТ сторони та сl,ану ринкУ! на яком), ,l,aкa сторона ве,це дiяльнiсть.

Винагороди у формi акцiй -.не нарахоI]ува-цись та не отримува-lIись.
Iнформаuiя щодо пов'язаtIих осiб наведена в Примiтках ло фiнансовоt'звiтностi.
В проuесi перевiрки tPiHaHcoBoT звi,гttостi Говариства. в iнформацiТ щодо пере.lriку

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

Про дотрrrNIаннЯ виlлIоГ нормативно - правових aKTiB Нацiональноi KoMicii з цiнних
паперiв та фондового ринку

Iliд час перевiрки фактiв порушення вимог нормативно-правових aKTiB Нацiонtl_пьноТ
kolriciT з цiнних паперiв та фон;tового ринку, iнформацiя про жоднi порушення не нада}{а.

IНфОРмаuiю про наявнiсть та обсяг непередбачених активiв таlабо зобов'язань,
iiпroBipllicTb вIIзнанIIя яких на балансi с достатньо високою, пiд час перевiрки rle
вIIявJено.

йпrовiрнiсть визнання на балансi Товариства непередбачених активiв таlабо
зобов'язань д}.rке низька.

Iнфорпrацiя IIро наявнiс,гь iнших фактiв та обставино якi NIожуть сyттсво
Bп..'llHvTIl на дiяльlliсть IIУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВдРИСТВд
кЗАКРlIТИЙ нЕдивЕрсиФtковА[Iий вЕнчурний корпордтивний
IIIвЕстИцIЙниЙ ФонД (ПРоФЕСIйниЙ IHBECTOP>>, активи якого перебувають
в vправ.пiIrнi Товарис-I,ва з обмеiкеною вiдповiдальнiстю (коМПднIя з упрдвлIння
АкТиВАМИ (IIРо кАПIТАJI ЕсСЕТ МЕНЕД}ItМЕнТ)), у майбутньому вiдсутня.

[ЦОДО ДОТриМання законоlIавства у разi лiквiдацii Фонду: пiл час проведеннrI
rlеревiрки КуА не приймала жодних рiшень щодо лiквiдацiт Фонду та аудитора}tи не
встанов.цено жодних пiдстав для прийнятr,я рiшення щодо лiквiдацii Фонду.

Iдеrlтифiкацiт та оцiнки аудIIтороNI ризикiв суттсвого викривлеrlня фiнансовот
звiтносr,i вllаслiдок пrахрайства

lli;r ЧаС BиKOIIaIJlIri процелур оцitlки ризикiв i пов'язапоi з ltими дiяльностi д,llя
о],ри},Iання розумiнtlя с\,б'€]к,га I,осподарювання та його середовища, вклюLIаючи йогсl

\1



внутрiшнiЙ контроль, як цьогО вимагае мсА 315 кIдентифiкацiя та оцiнювання ризикiв
суттсвогО викривлеНня череЗ розумiннЯ суб'скта господарЮвання i його середовищ4>), нами
були виконанi процедури необхiднi для отримання iнформачiТ, яка ur*ор".rЬвувЕlJlася пiд час
iдентифiкацii ризикiв сутт€вого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до мсА
240 кВiдповiдальнiсть аудитора, що стосусться шахрайства, при аулитi фiнансовоi
звiтностi>. НамИ були поданi запитИ до управЛiнськогО персонаJIУ та iнших прачiвникiв
товариствао 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 cpi з використанням дета.пiзованих даних,
спостереження та iншi. Ми отримали розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб'скта
господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та
спосiб фiнансування, облiкову полiтику, чiлi та стратегiТ i пов'язанi з ними бiзнес-ризики,
оцiнки та огляди фiнансових результатiв,

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

Iншi питання
OcHoBHi BidoMocmi про ауdаmорську фiрму mа умовu dozoBopy на провеdення ауdаmу
OcHoBHi вiдомостi про аудиторську фiрму наведенi в Таблицi 11.

Таблиця l1

м
п/п Показник Значення

l

Повне найменування та
iдентифiкацiйний код юридичноi
особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
кАулиторська фiрма <Iмона-Аудит)), 2З 500277

2

Включено ло Реестру аудиторiв та
суб'сктiв аудиторськоТ дiяльностi,
дата включення вiдомостей до
Реестру, номер в PeecTpi

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

Роздiл кСуб'екти аудиторськоТ дiяльностi>
24.|0.2018, Nэ0791;
Роздiл кСуб'екти аудиторськоi дiяльностi, якi
мають право проводити обов'язковий аулит
фiнансовоi звiтностi >> |З,12.20|8, J\Ъ079 1 ;

Роздiл кСуб'екти аудиторськоi дiяльностi, якi
мають право проводити обов'язковий аулит
фiнансовоi звiтностi пiдприсмств, що становлять
суспiльний iHTepec> lЗ.|2.2018, Jф0791

Номер бланку J\Ъ0751, затверджене Рiшенням
АПУ вiд 25.01.2018 року Nч354/3

J

Прiзвище, iм'я, по батьковi
генерального директора

Номер ресстрацiТ у PeccTpi
аулиторiв та суб'ектiв аулиторськоi
дiяльностi (Роздiл <Аудитори>)

Величко Ольга Володимирiвна

100092

1в



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

Номер реестрацii у PeccTpi
аулиторiв та суб'ектiв аулиторськоТ
дiяльностi (Роздiл кАудитори>)

I]е:tичксl O.lteHa ГеоргiТвна

1 00086

) мiсцезнаходження: 01030, м. КиiЪ, вул. Пирогова,2lЗ'7
6 Фактичне мiсце розтаlIIування 02l40. м. КиТв, проспект М. Бажана, 2б. оф. 95
] Телефон/ факс 044 565-77 -22, 565-99-99
8 E-nlail rr. ai l @,imona-audit.ua
9 Веб-сайт www.imona-audit.ua

Згiдно з Додатком jtlb 8 вiд 11 сiчня 2021 року про проведення аудиту до Договору ]ф
|24l| вiд 15 червня 2015 року Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю кАудиторська
фiрма <IMoHa - Аудит>, що включене до Ресстру аудиторiв та суб'сктiв аулиторськоТ
Дiяльностi (роздiлу кСуб'скти аудиторськоI дiяльностi>>, розлiлу кСуб'скти аудиторськоТ
Дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий ауаит фiнансовоi звiтностi> та роздiлу
кСУб'скти аудиторськоТ дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит
фiнансовоi звiтностi пiдприсмств, що становлять суспiльний iHTepec>), номер реестрацii у
peecTpi 0791', свiдоцтво дПУ про вiдповiднiсть системи контролю якостi (номер бланку
J\Ъ075l, Рiшення АПУ вiд 25.01.2018 року N9354/3), провело незалежну аудиторську
перевiрку первинних та установчих документiв, бухгалтерського облiку та фiнансових звiтiв
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КЗАКРИТИЙ НВДИВЕРСИФIКОВАНИЙ
ВЕНЧурниЙ корпорАтивний IнвЕстицlйний Фонд (проФЕслйний
IHBECTOP>, активи якого перебувають в управлiннi Товариства з обмеженою
ВiДПОВiДаЛЬНiСТЮ (КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННJI АКТИВАМИ КПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ), у складi: Ба_гrансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на 3l грулня 2020
року, Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) за2О2О piK, Звiту про рух
ГРОШОВих коштiв за 2020 piK, Звiту про власний капiтал за 2020 piK i Примiток до фiнансовоi
Звiтностi За 2020 piK на предмет повноти, достовiрностi та вiдповiдностi чинному
законодавству i встановленим нормативам.

Фiнансова звiтнiсть Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення)
керiвником Товариства 09 лютого 202| року.

Перiод проведення перевiрки: з 11 сiчня 2021 року по 1 2021 року.

Аулитор
(Номер реестраuii у PeccTpi аулиторiв та суб'с
кАулитори)) 100086)

Генеральний директор
(Номер ресстрацii у PeecTpi аулиторiв та суб'ектig'
<Аулитори)) 100092)

[ата складання Звiry незалежного аудитора

о.в.

о.г.
bHocTl (Розлiл

(Роздi"ц

18 лютого 202l року
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Додаток 1

до Нацiонального положення (станларту) бухгалтерського
облiку
1 "Загальнi вимоги до фiнансовоi звiтностi"

.Щата (piK, мiсяць, число

пtлприt пtсгво ltu::ч::"_:lл"::::fi::"]::1|.i:.::i ':?.1чIУlýдРл._'j9?.9l.*9_"дниЙ ввнчУрний 
за сдрпоу' КОРПОРАТИВНИИIНВЕСТИЦlИLtИИФОIЦ(ПРОФЕСIИНИИIНВЕСТОРл

Територiя м_ Киiв, Печерський р-н за КоАТУУ
за КоПФГ

за КВЕД

Органiзачiйно-правова форма господарювання

вид економiчноi дiяльностi

Серелня кiлькiсть прачiвникiвl

Алреса, телефон YKpalHa, 0 l l 33, м.Киiв, провулок Лабораторний,бул. l, секцii 3 та 4, (044) З70873З
Одиниця вимiру: тис, грн, без десяткового знака (oKpiM розлiлу IV Звiry про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) (форма N 2), грошовi
показники якого наводяться в гривнях з копiйками)
Склалено (зробити позначку "ч" у вiдповiднiй клiтинчi):
за положеннями (станлартами) бухгалтерського облiку
за мiжнародними стандартами фiнансовоi звiтностi

Баланс (Звiт про фiнансовий стан)
на 31 грудня 20 20 р.

Форма N 1 кодзадкуд ГlЙloоГ--l

забезпечення')

коди
202l| 0l | 01

3800603 5

8038200000
2з0

64.99

Акти в
код

рядка

на початок
звiтного
перiоду

На кiнець
звiтного
перiолу

l 2 3 4

l. Необоротнi активп
непtатерiальнi активи l 000

первlсна варl]сть 001

нак(,)пичена амор,rизацlя 002
Незавершенi капiтальнi iнвестицiТ 005
OcHoBHi засоби 10

первlсна BapTlcTb l1
знос 12

] нвестицiйна HepyxoMicTb 10l 5
ГIервiсна BapTicTb iнвестицiйноi Hep}xoMocTi lб
Знос iнвестицiйноi HepyxoMocTi l1

Д,овгостроковi бiологiчнi активи 020
первiсна BapTicTb довгострокових бiологiчних активiв 02]
Накопичена амортизацiя довгострокових бiологiчних активiв 022

!овгостроковi фiнансовi iнвестицti,
якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприсмств

10з0

iншi фiнансовi iнвестицii l035 4з 4з
Цовl (,с I рокова деб iTopc ька заборr ован icTb 1 040
вiдстроченi податковi активи l 045
Г1,.lвiл l 050
вiдстроченr аквlзицiйнi витрати l 060
JaLлиluок коштlв у tIентрмiзованих страхових резервних фондах 1 065
lHtui необоротнi активи I 090
}'сього la DоlдiлоDr l l 095 ,lз 43

II. Оборотнi активи
l l00

Виробничi запаси l0l
Незавершене виробни uTBo l02

()1ова пр9дукlllя l03
I овари l04
поточн i бiологiчнi активи l0
Д,епозити перестрахування 15

Векселi одержанi 20
Llебlторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 25
I|ебiторська заборгован icTb за розрахун кам и

за виданими авансами l30 4 4
з бюджетом 35

) tо]\lу чис_ll ] податку на прибуrок 36

Цебtторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв 40 1l 517 l0 5l0
Цебiторська заборгованiсть за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв 45
нша лоIOчllа лебirорська,rаборгованIс,lь 55 58I 728 756 033

Поточнi фiнансовr iнвестицii б0

рошl та Ix еквlваленти 65 35 34
Готiвка 66
I)ахунки в банках 61 35 3

Витрати майбутн lx перiодiв 70
LlacTKa перестраховика у страхових резервах 80
ншi оборотнi активи 90

}'cboI,o la розлiлом Il 95 593 284 766 58l
IIl. Необоротнi активl|, yTpltMyBaHi для продажу, та групи вибyття 20()

Баланс l300 593 327 766 624

9-3

Jапаси



Пасив
Код

рядка

на початок
звiтного
перiолу

На кiнець
звiтного
перiоду

1 2 3 4

I. В.пасний капiтал
Заресстрований (пайовий) капtтал 1 400 500 000 500 000
Внески до незаресстрованого стаryтного капiталу 40l
Капiтал у дооцiнках 405

додатковий капiтм 10 5l 611 5l бl1
Емiсiйний дохiд ll
Накопиченi KypcoBi рiзницi |2

Резервний капiтм l5
Нерозподiлений прибlток (непокритий збиток) 4z0 286 06,7 459 425

неоплачений капiтал 425 244 445 ) 244 445

Вилучений капiтал 430 (

Iншi резерви 4з5

Усього за роздiлом I .l95 593 233 766 59l
II. .Щовгостроковi зобов'язання i забезпечення

вiдстроченi податковi зобов'язання l 500

пенсiйнi зобов'язання 505

,Щовгостроковi кредити банкi в 5l0
Iншi довгостроковi зобов'язання 5l5

Щовгостроковi забезпечення 520

Щовгостроковi забезпечення витрат персоналу 52l

Цiльове фiнансування 525

Благодiйна допомога 526

-TpaxoBl резерви 530

[нвестицiйнi контракти 5з5

ризовий фонд 540

Резерв на виплаry джек-поту 545

Усього за роздiлом II 595

llI. Поточнi зобов'язання i забезпечення
KopoTKocTpoKoBi кредити банкiв l 600

Векселi виданi l 605

Поточна кредиторська заборгованiсть за

довгостроковими зобов'язаннями lбl0
товари, роботи, послуги бl5 з7 зз

розрахунками :r бюджетом 620

у тому числi з податку на прибуток 62l

розрахункам и зl страхування 625

розрахунками з оплати працI 630

Поточна кредиторська заборгованiсть за одерх(аними авансами б35

поточна кDелитоDська заборгованiсть за Dозрахунками з учасниками 640

Поточна кDедитоDська забоDгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв 645 57

Поточна кDедиторська забоDгованiсть за страховою дlяльнlстю 650

поточнi забезпечення 660

доходи майблтнiх перiодiв б65

вiдстроченi комiсiйнi доходи вiд перестраховикiв 670

[ншi поточнi зобов'язання l 690

Усього за поздiлом III l 695 9.1 33

l\'.Joбoв'язання.пoв'язанiзнеoбopoтнимnuo.""ffi*
\тDит},вани}rп.1.1я пDoJarlivt та гр},па}lи вио\,гтrll r .ý\{ лъ

l700

V. Чиста BapTicTb активiв недержавного пецдjfr )н \ l 800

Бяланс -lrдrrr*!tп iL l 900 593 327 766 624

ц
п

Керiвник

Головний бцга.rrтер

' Bra"u"u"a""" 
" 

порщку, встановленому центмьвим органом

вихояавчоt влщи. що решlзус державку полlтикJ



11ублiчного акцiонерного товариства кЗАКРИТИЙ
пiлприсмство нЕдивЕрсиФIковАниЙ вЕнчурниЙ корпорАтивниЙ

IFIвЕстицIЙниЙ Фонд (проФЕсIЙниЙ IHBECTOP))

{аlа (piK. мiсяць. чисlIо)

(найменування)

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

Форма N 2

I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

за С!РПОУ

Код за ДКУД

Стаття
Код

рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього

року
l 2 J 4

Чистий дохiд вiд реалiзаuiТ продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) 2000
Чистi заробленi cTpaxoBi премiТ 20l0
Собiвартiсть реалiзованоТ продукцiТ (ToBapiB, робiт, послуг 2050 ( ) ( )

Чистi понесенi збитки за страховими виплатами 2070
Валовий:

прибуток 2090
збиток 2095 (

!охiд (витрати вiд змiни у резервах довгострокових зобов'язань 2 05

Дохiд (витрати вiд змiни irtших страхових резервiв 2 l0
rrшi операцiйн доходи 2 20 69 6

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

Дохiд вiд первiсного визнання бiологiчних активiв i сiльськогосподарськоТ
продукцii 2122

А,lмiнiстративнi витрати 2130 429 ) 42,] )
Витрати на збут 2150 ( ) (

Iншi операчiйнi витрати 2l80 ( 25 ) 13

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

Витрат вiл первiсного визнання бiологiчних активiв i сiльськогосподарськоТ
пролукuiТ

2l82

Фiнансовий результат вiл операчiйноi дiяльностi:
прибуток 2\90
збитсlк 2195 з85 4з4

Дохiд вiд участi в капiталi 2200
Iншi фiнансовi доходи 2220 260668 l50267
lншi доходи 2240
Дохiд вiд благодiйноТ допомоги 2241
Фiнансовi витрати 2250 86925 78922
Втрати вiд участi в капiталi 2255 ( )

Iншi витрати 2270 ) ( )

Прибуток (збиток) вiд впливу iнфляцii на MoHeTapHi статгi 2275
Фiнансовий результат

прибуток
до оподаткування:

2290
l 73358 709l l

збиток 2295 )

Витрати (дохiд) з податку на прибуток 2з00
I-1рибуток (збиток) вiд припиненоТ дiяльностi пiсля оподаткування 2з05
Чистий фiнансовий результат:

прибуток 2з50
173358 7091 1

зоиток 2з55

А-/



Керiвник

Головний бухгалтер

lI. сукупниЙ дохIд

IIl. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРАТ

IЧ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI АКЦIЙ

Тодоров Б. П.

Тодоров Б. П.

Стаття
Код

рядка

за звiтний
перiол

за аналогiчний
перiол

попереднього

року

l 2 J 4

Дооцiнка (yuiHKa) необоротних активiв 2400

.Д,ооuiнка (yuiHKa) фiнансових iHcTpyMeHTiB 2405

l Iакопиченi KypcoBi рiзницi 2410

Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних пiдприсмств 24l5
Iнший сукупний дохiд 2445

Iнший сyкyпний дохiд до оподаткування 2450

Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455

lнший сyкчпний дохiд пiсля оподаткування 2460

укупний дохiд (сума рядкiв 2350,2355 та2460) 2465 1 73358 7091 1

Назва cTaTTi
Код

рядка

за звiтний
перiол

за аналогiчний
перiол

попереднього

року
l 2 3 4

матерiальнi затрати 2500

Витrlати на оплату працi 2505

Вiдрахування на соцiальнi заходи 25 10

Амортизацiя 2515

Iншi операцiйнi витрати 2520 454 440

Разом 2550 454 410

за аналогiчний
перiол

попереднього

року

255 555 550кlлькlсть простих акцlи

255 555 550 255 555 550ньорiчна кiлькiсть простих акцiй
0,27,75Чистий п (збиток) на одну просту акчiю

иговании чистии п 0,27,75

'[Жlррй,*t!_]
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. ,Щата

Публiчного акцiонерного товариства кЗАКРИТИЙ
пiлприсмство нЕ[ивЕрсиФlковАниЙ вЕнчурниЙ корпордтивниЙ

IH ВЕСТИЦI ЙНИЙ ФОНД КПРОФЕСIЙНИЙ IHBECTOP)

(piK, мiсяць, число)

за СЩРПОУ

(найменування)

Звiт про рух грошових коштiв (за

за 20 20 р.

прямим методом)

Форма N 3 Код за ДКУД

Стаття
Код

рядка
За звiтний перiол

За аналогiчний перiол
попереднього року

l 2 з 4

I. Рух коштiв у результатi операuiйноlдiяльностi
Fiадходження вiд:

Реалiзацii пролукцiТ (ToBapiB, робiт, послуг) з000
П_хзернення податкiв i зборiв 3005

у тому числi податку на додану BapTicTb 3006
Iliл ьового фiнансування 30l 0
Налходження вiд отримання субсидiй, дотацiй 30l l
Надходження aBaHciB вiд покупцiв iзамовникiв 30l5
Надходження вiд повернення aBaHciB 3020
надходження вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на поточних
pctxyHKax з025

Налходження вiд боржникiв неустойки (штрафiв, пенi) зOз5
Надходження вiд операцiйноТ оренди з040

Надходження вiл отримання роялтi, авторських винагород з045

Надходження вiд страхових премiй з050
Надходження фiнансових установ вiд повернення позик з055
Iншi надходження 3095

ý,.1трачання на оплату:
'['oBapiB (робiт, послуг) 3 100 428 426
Прашi J 05
Вiлрахувань на соцiальнi заходи J l0 )

Зобов'язань з податкiв i зборiв J l5
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток J lб
Витрачання на оплаry зобов'язань з податку на додану
BapTicTb

з\17

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

Витрачання на оплаry aBaHciB зlз5 (

Витрачання на оплату повернення aвaнciB 3]40
витрачання на оплату цiльових BHeckiB з l45

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3 l50
) (

Витрачання фiнансових установ на надання позик з l55 )
lншi витрачання 3 190 ) ( )
Чrtстий рух коштiв вiд операuiйноIдiяльностi 3195 -428 -426

lI. Рух коштiв у результатi iнвестицiйноТдiяльностi
надходження вiд реалiзацiт:

фiнансових iнвестицiй 3200

&э



необоротних активiв з205
Надходження вiд отриманих:

вiдсоткiв 3215 l26466 l l9052
дивiдендiв 3220 12246

Надходження вiд деривативiв з225
Надходження вiд погашеннJl позик з2з0 34560
Надходження вiд вибуття дочiрнього пiдприемства та iншоТ
господарськоТ одиницi

з2з5

Iншi надходженнJl 3250
Витрачання на придбання:

фiнансових iнвестицiй з255 l1
необоротних активiв з260 )

Виплати за деривативами з2,70 )

Витрачання на надання позик з2,75 1,72845 l 18582
витрачання на придбання дочiрнього пiдприемства та iншот
господарськоТ одиницi

з280
)

Iншi платежi з290 )

Члrстий рух коштiв вiд iнвестиuiйноТдiяльностi 3295 427 459
III. Рух коштiв у результатi фiнансово[дiяльностi

надходження вiд:

Власного капiтаry зз00
Отримання позик зз05

Надходження вiд продажу частки в дочiрньому пiдприсмствi зз 10

Iншi надходження з340
Витрачання на:

Викуп власних акцiй зз45
погашення позик зз50 ) (

Сплату дивiдендiв з355 )
Витрачання на сплату вiдсоткiв зз60

Витрачання на сплату заборгованостi з фiнансовоТ оренди зз65

I}итрачання на придбання частки в дочiрньому пiлприсмствi з370
( ) ( )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у лочiрнiх
пiдприемствах

зз,7 5
)

Iншi платежi зз90 (

Чистий рух коштiв вiд фiнансовоiдiяльностi 3395
Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод 3400 l 33
Залишок коштiв на початок року 3405 35 2

Вплив змiни валютних KypciB на заJIишок коштiв з4l0
Залишок коштiв на кiнець року ,r' з4l5 34 35

Керiвник

Головний бухгалтер ffiW Толоров Б. П.



Публiчного акцiонерного товариства кЗАКРИТИЙ
Iliлприсмство нЕдивЕрСиФIковАниЙ вЕнчурниЙ корпорАтивниЙ

IНВЕСТИЦlЙНИЙ ФОНД (ПРОФЕСIЙНИЙ IHBECTOPD

(найменування )

Звiт про

за

,Щата (piK, мiсяuь, число)

за еДРПОУ

власний капiтал

piк 20 20 р.

Форма N 4 Код за ДКУД

Стаття
Код

рядка

Зареест,ро-

ваний
капiтал

Капiтаrr у
дооцiн-

ках

,Щодатко-
вий капiтал

Резерв-

llий
капiта,,I

Нерозпо-

дiлений
прибуток
(непокри-

тий збиток)

Неопла-
чений

капiтал

Вилу-
чений
капiтал

Всього

l 2 3 4 5 6
,7

8 9 l0
'}a.llrrrloK

на початок року
4000 500000 5lбl l 28606,7 -z44445 59з2зз

Корrrгувашня:

змiна облiковоi
полiтики

4005

_Виправлення
llомилок

40l0

lншi змiни 4090
(|корlrгован нй
,}i1.1 ll llloK l|a по(Iа,l,ок

рок},

4095 500000 5lбll 286067 -244445 59з2зз

ЧltстшГl прибуток
(збtlr,ок) ,за звiтний
перiоll

4l 00 1 73358 l 73358

itttшиir сукупниir
дохiд за звiтни11

перiод
4l l0

floorriHKa (vuiHKa1

необоротних активiв
4lll

Дооцiнка (уцiнка)

фiнансових
iHcTpyMeHTiB

4| |2

Накопи.Iенi KypcoBi

рiзницi
1l lз

частка iншого
сукупного доходу
асоцiйованих i

сlliльних пiдприсмств

4l l4

Il tlttltii сl,кl,пний дохiд 4l lб

Розподiл прибутку:

виплати власникам
(ливiленли)

4200

Спрямування
прибутку ло

заресстрованого
капiтму

4205

L>



Вiлрахування ло

резервного капiтму

Сума чистого
прибутку, належна до
бюджету вiдповiдно

до законодавства

Сума чистого
прибутку на

створення
спецiальних
(чiльових) фонлiв

BHccKll учаснrlкiв;
Внески до капiталу

погашення
заборгованостi з

капiталу

куп акчiй (часток)

Перепролаж
викуплених акцiй

Анулювання
викуплених акцiй

Вилучення частки
капiталi

зменшення
номiнальноТ BapTocTi

акцiй

Iншi змiни в капiталi

Iншi змiни в капiтмi

l 7з358 173358

Керiвник

Головний бухгаrrтер

а-?



Публiч ного акцiонерного товариства (ЗАКРИТИЙ
пiлприсrчrство 1-IЕдивЕрСиФIКовАниЙ ВЕнЧУрниЙ корПоРАтивниЙ

II-IвЕс],ицIЙниЙ Фонд (проФЕсIЙниЙ IHBECTOP)

(найменування)

Звiт

за

про власний капiтал

!ата (piK, мiсяць, число)

за С!РПОУ

20 20piK р.

Форма N 4 Код за ДКУД

Стаття
Код

рядка

Зареестро-
ваний

капiтал

Капiтал у
дооцiн-

ках

Додатко-
вий капir,а.ll

Резерв-
ний

KaIriTал

Нерозпо-

дiлений
прибуток
(непокри-

тий збиток)

Неопла-
чений

капiтал

Вилу-
чений

капiта,r
Всього

l 2 з 4 5 6
,7

8 9 l0
'}а.пишок

на початок року
.l000 500000 5lбll z86061 -244445 593233

Корпгування:
змiна облiковот
полiтики

4005

f-lrlправлення

Iiомилок
40l0

IHtrli зпtiнlл 4090

Скоригований
]а.|lllшок на почдток

року

1095 500000 5lбl l 286067 -244445 59з2зз

Чшстий прибуток
(збиток) за звiтний
перiол

4100 l7з358 1 73358

fнТrrий сукупний
дохiд за звiтний
trерiол

Jl l0

Дооцiнка (уцiнка)

необоротних активiв
4lll

Дооцiнка (уцiнка)

фiнансових
ir rcTnyMeHTiB

4|12

Накопиченi KypcoBi

рiзrrичi
4l lз

частка iншого
сукупного доходу
асоцiйованих i

спiльних tliдприсмств

4l l4

lнший сукупний дохiд 4l lб

Розподiл прибутку:

[Jrtпла,ги власникам
(ливiленли)

4200

Спрямування
прибутку ло

заресстрованого
капiталу

4205

LГ



Вiдрахування до

резервного капiталу

Сума чистого
прибутку, нilлежна до
бюджету вiдповiдно
до законодавства

Сума чистого
прибутку на

jпецlальних

цiльових) фондiв

прибутку на

матерiальне
заохочення

Внески учасникiв:
Внески до капiталу

Викуп акцiй (часток)

Анулювання
викуплених акцiй

Вилучення частки в

капiталi

зменшення
номiнальноi BapтocTi

акцiй

[ншi змiни в капiталi

Iншi змiни в капiта,,li

Керiвник Б. п.

Головний бухгалтер



l 11,блi чного акцiонерного товариства (ЗАКРИТИЙ
Ijiдприсмство нЕдивЕрсиФlковАниЙ вЕнчурниЙ корпордтивниЙ

tНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД КПРОФЕСIЙНИЙ IHBECTOP)

(найменування)

Звiт про

за

flaTa tpiK, мiсяць. число)

за С!РПОУ

власний капiтал

piк 20 19 р.

Форма N 4 Код за ДКУД

Зареестро-
ваний

капiтал

5l61l 2 l5 l56 522з22

Коригування:
змiна облiковоi
полiтики

L]иправлення
помилок

lншi зпtiни

Скоригований
залишок на початок

року

5lбl l 2l5l56 522з22

Чистий прибуток
(збиток) за звiтний
пс!iол
lrrший сукупний
дохiд за звiтний
перiол

uiHKa (yuiHKa)
необоротних активiв

Накопиченi KypcoBi

рiзниui

частка iншого
сукупного доходу
асоцiйованих i

спiльних пiдприемств

Розподiл прибутку:

виплати власникам
ливiленли)

рямtування
прибутку ло
заресстрованого

капiтапу

!,ооцiнка (yuiHKa)

фiтансових
iHcTpyMeHTiB

AJ



Вiдрахування до

:чма чистого
прибутку, належна до

джету вiдповiдно
до законодавства

Сума чистого
прибутку на
створення
спецiальних
(чiльових) фонлiв

Сума чистого
прибрку на
матерiальне
заохочення

Внески учасникiв:
Внески до капiталу

вилччення
капiталу:
Викуп акцiй (часток)

Анулювання
викуплених акцiй

вилччення частки в

капiталi

зменшення
номiнальноТ BapTocTi

акцiй

Iншi змiни в капiталi

Iншi змiни в капiталi

Разом змiн у

Керiвник

Головний бухгалтер



примlтки до рlчноТ ФlнАнсовоТ звlтностl

Публiчного акцiонерного товариства кЗАКРИТИЙ НЕдИВЕРСИФlкОВАНИЙ ВЕНчУРНИЙ
ко р п о рАти вниЙ l н в Ести цl Й н и Й Фо нд к п роФЕсl Й н и Й l н в Есто р,)

За 2020 piK

1. 3аrальнi вiдомостi

2. Принципи пiдготовки звiтностi

3. Суггевi положення облiковоТ полiтики

4. OcHoBHi припущення, оцiнки i судження

5. Розкриття iнформацiТ щодо використання справемивоТ BapTocTi

6. Розкриття iнформацiil що пiдтверджус статгi поданi у фiнансових звiтах

7. Розкритгя iншоТ iнформацiТ

8. ПодiТ пiсля звiтноТдати
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1.3АгАльнI вlдомостl
Фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства к3АКРИТИЙ НЕдИВЕРСИФlкОВАНИЙ

вЕнчурниЙ корпорАтивниЙ lнвЕстицlйний Фонд кпроФЕсlйний lHBEcToP> (далi - компанiя) за
piK що закiнчився 31 грудня 2020 року.

Компанiя с Публiчним акцiонерним товариством, створеним 13 сiчня 2012 року, номер запису в

€диному державному peecTpi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприемцiв 10701020000045564.

Код за €ДРПОУ З80060З5.

Види дiяльностi компанiТ: надання iнших фiнансових послуг (KpiM страхування та пенсiЙного
забезпечення), H.B,i.y.

Офiс КомпанiТ знаходиться в YKpaTHi, у мiсгi Кисвi, 01133, провулок ЛабораторниЙ,6удинок 1, секцiТ

3 та 4, тел.(044)З70-87-ЗЗ.

Управлiння активами Публiчного акцiонерного товариства <ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФlКОВАНИЙ
вЕнчурниЙ корпорАтивниЙ lнвЕстицlЙниЙ Фонд (проФЕсlЙниЙ lHBEcToP> здiйснюе товариство
з обмеженою вiдповiдальнiстю кКОМПАНlЯ З УПРАВЛlННЯ АКТИВАМИ кПРО КАПlТАЛ ЕССЕТ

МЕНЕДЖМЕНТ> згiдно .Щоговору Ns 01/11-2016-2 вiд 01.11.2016 року.

1.1. Учасники

Станом на 31 грудня 2020 року заре€строваним учасником КомпанiТе одна фiзична особи, яка володiе
iT акцiями:

Учасники Резиденство Вiдсоток у СК, Yо

Тодоров Борис Петрович (lПН 27З7811075)

03150, м.Киiв, вул. AHpi Барбюса, буд.5-В, кВ.62
резидент 51,111110

2. принципи пlдготовки звlтностI

2.1. 3вiтний перiод фiнансовоТ звiтностl

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

2020 року.

2.2. Рirлення про затвердх(ення фiнансовоТ звiтностi

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

09 лютого 2020 року. Нiучасники КомпанiТ, нiiншiособи не мають права вносити змiни до цiеТфiнансовоТ

звiтностi пiсля iT затвердження до випуску.

2.3. 3аява про вiдповiднiсть

Фiнансова звiтнiсть КомпанiТ пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансовоТзвiтностi
(кМСФЗ>).

2.4. Основи складання звiтностi

Фiнансова звiтнiсrь Компанii складена в ycix суп€вих умовах вiдповiдно до вимог Нацiонального
Положення (стандарry) бухгалтерськоrо облiку 1 к3агальнi вимоги до фiнансовоТ звiтностi)),

затвердженому наказом MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiд О7,О2.2013 року N9 7З, та вiдображае

достовiрно в ycix с\rгг€вих аспектах фiнансовиЙ стан КомпанiТ станом на 31 грудня 2020 року, Його

фiнансовi результати за 2020 piK у вiдповiдностiдо Мiжнародних стандартiв фiнансовоТзвiтностi.

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

доповненнями), Мiжнародного стандарry бухгалтерського облiку 7 K3BiT про рух грошових коштiв>, який

LP



виданий Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (рмсБо) та застосову€ться з 01 сiчня

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

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

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

КомпанiТ для задовОленнЯ iнформацiЙних потреб широкого кола користувачiв при прийнятri ними

економiчних рiшень.

Концепryальною основою фiнансовоi звiтносгi КомпанiТ за перiод, що закiнчився 31 грудня 2020 року,

с Мiжнароднi стандарти фiнансовоТ звiтносгi (мсФз), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського

облiкУ (мсБо) та Тлумачення (КТМФз, пкт), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського

облiкУ (рмсБо), в редакцiТ чиннiй на О1 сiчня 2О20 року, що офiцiйно оприлюдненнi на веб - сайтi

MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни.

Пiдготовлена Компанiсю фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких 3астережень вiдповiдае BciM

вимогам чинних мсФз з врахуванням змiн, внесених рмсБО станом на 31 грудНя2О2О рокУ, дотриманнЯ

яких забезпечу€ достовiрне подання iнформацiТ в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречноr, достовiрноТ,

зiставноТ 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 мсФ3,

2.5. Склад та елементи фiнансово[ звiтностi

Перелiк та назвИ Форм фiнансовоТ звiтностi КомпанiТ вiдповiдають вимогам, встановленим НП(С)БО 1

к3агальнi вимоги до фiнансовоТ звiтностi>.

Баланс (3BiT про фiнансовиЙ стан)- вiдображаеться iнформацiя про фiнансове

певну даry.
звiт про фiнансовi результати - вiдобража€ться iнформацiя про доходи,

результати дiяльносгi за звiтниЙ перiод.

звiт про рух грошових коштiв - вiдобража€ться iнформацiя про змiни у власному капiталi протягом

звiтного перiоду.
звiт про власний капiтал - вiдобража€ться iнформацiя про надходження i вибупя грошових коштlв

унаслiдок операцiйноi, iнвестицiйноТта фiнансовоТдiяльностi протягом звiтного перiоду,

примiтки - розкрива€ться iнформацiт про дiяльнiсть Компанiт,

основними елементами фiнансових звiтiв е Taki:

активи;
зобов'язання
власний капiтал;

доходи, витрати, прибрки i збитки;

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

потоки грошових коштiв КомпанiТ.

Необхiдною умовою правдивого вiдображення дiяльностi КомпанiТ € подання iнформацii у спосiб,

я кий забезпечуе якiснi хара ктеристи ки фi нансових звiтiв.

якiснi характеристики визначають сryпiнь кориснот iнформацiт, наведенот у фiнансових звiтах,

КонцепryаЛьна основа мсФЗ мiститЬ чотири ocHoBHi якiснi характеристики фiнансовоТ iнформацiТ:

з розумiлiсть, до реч н icTb, достовi р н icTb та зiста вн icTb.

.,Щля правдИвого вiдобРаженнЯ фiнансовоГо станович_lа i результатiв дiяльностi КомпанiТ при складаннi

фiнансових звiтiв дотримано:
основи безперервностi дiял bHocTi;

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

окремогО поданнЯ та об'сднання статей, виходячи з ixHboT сугrевостi;

становичlе КомпанiТ на

витрати та фiнансовi

3
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послiдовностi подання iнформацii;
зiста BHocTi iнформа цiТ.

2.6. Безперервнiсть дiяльностi.

протягом звiтного перiодi дiяльнiсть Компанii була безперервною. 3астереження управлiнського
персоналу Компанiт вiдносно його здатносгi 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 здiйснюс оцiнку здатностi Компанii продовжувати свою дiяльнiсть.

2.7. Функцiональна валюта та валюта подання звiтностi

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

одиницею Укратни, функцiональною валютою Компанiт i валютою представлення звiтностi.

Функцiональна валюта визначалася як валюта основного економiчного середовиu{а, в якiй Компанiя

здiйснюе свою дiяльнiсть.

2.8. 3астосування нових стандартiв i iнтерпретацiй

В складi мсФз, офiцiйно наведених на веб-сайтi MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни, оприлюднено

стандарт мсФз 16 коренда>, який набув чинностi 01 сiчня 2019 року.

НовиЙ стандарТ представиВ €динУ модель iдентифiкацiТ договорiв оренди та порядку Тх облiку в

фiнансовiй звiтностi як орендарiв, так i орендодавцiв. BiH замiнюе мсБо (lAS) 17 кОренда> i пов'язанi з

ним керiвництва по Його iнтерпретацiТ.

мсБО (lFRS) 16 використоВу€ контроЛьну моделЬ для виявлення оренди, проводячи розмежування

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

пiд контролем клiента.

Введено значнi змiни в бухгалтерськиЙ облiк з боку орендаря, 3 усуненням вiдмiнностi мiж

операцiйною та фiнансовою орендою i визнанням активiв i зобов'язань по вiдношенню до Bcix договорiв

оренди (за винятком обмеженого ряду випадкiв KopoтKocтpoKoBoi оренди i оренди активiв 3 низькою

вартiстю)

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

компанiям необхiдно буде враховувати вплив змiн, чlо були BHeceHi цим стандартом, наприклад, на

iнформацiйн i системи та системи внррiшн ього контрол ю.

за рiшенням керiвництва Компанiт мсФ3 16 коренда)) до дати набупя чинностi не застосовувався.

Очiкуеться, що застосУваннЯ мсФ3 16 кОренда> не буде мати сутг€вий вплив на фiнансову звiтнiсть

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

Р,оговору суборенди нежитлового примiщення N9 Lz4/z0 вiд27 квiтня 2020 року.

оскiльки станом на кiнець звiтного року Компанiею не застосовувалися вимоги стандарry мсФ3 16

кОренда> i плануетьСя застосовУвати З О1 сiчня 2О21 року. То, вiдповiдно, ефективна ставка !оговору

оренди Компанiсю буде розрахована з моменry застосування МСФ3 16 кОренда>.

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

силу станом на 31 грудня 2020 року:

Поправки до МСФЗ 1О та МСФЗ 28 кПродаж або внесок активiв в угодах мiж iHBecTopoM та його

асоцiйованою органiзацiею або спiльним пiдприемствомD - Рада з МСФ3 перенесла даry набуття

чинностi даних поправок на невизначений TepMiH;

мсФ3 17 кflоговори страхування)) - набувае чинносri з 01сiчня 2021 року;

Компанiя не очiкус, ч.lо застосування в майбрнiх перiодах цих стандартiв, поправок та iнтерпретацiй

до стандартiв матиме суттевиЙ вплив на ii фiнансову звiтнiсть.
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3 1сiчня 2018 року набув чинностi МСФ3 (lFRS)9 кФiнансовi iнструменти>.

СтандарТ BBiB HoBi вимогИ щодо клаСифiкацiЙ та оцiнкИ фiнансовиХ iHcTpyMeHTiB, а також облiку

знецiнення та хеджування,

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

винятком пайових та похiдних iHcTpyMeHTiB, проводилася на ocHoBi комбiнованого пiдходу виходячи з

бiзнес-моделi, яка використовуеться для управлiння фiнансовими активами та характеристиК

фiнансовоГо активу, пов'язаних iз передбаченимИ договором грошовими потоками. 3aMicTb категорiй,

встановлених мсФз (lдS) з9, вволяться TaKi категорiт фiнансових iHcTpyMeHTiB: оцiнюванi за

справедлиВою вартiстЮ череЗ прибутоК або збитоК, за справеМивою вартiстю через iншиЙ сукупний

дохiд (lCfl)Ta за амортизованою вартiстю.

мсФЗ (IFRS) 15 кВиручка за договоРами з покуПцями вступив в силудля рiчних звiтних перiодiв з 01

сiчня 2018 року.

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

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

оренди та мають регулюватися iншим дiючим стандартом мсФЗ (IFRS) 9 кФiнансовi iнструменти>.

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

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

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

МiжнародНих стандаРтiв фiнансОвоi звiтносТi та KoMiTeToM З iнтерпретацiй Мiжнародних стандартiв

фiнансовоi звiтностi (далi - ккмсФз>), якi всryпили в дiю та вiдносяться до фiнансовот звiтностi Компанiт

для рiчних перiодiв, lцо розпочинаються з 1 сiчня 2о1_6 року, якi набувають чинностi як новий документ

koMiTery з роз'яснень мiжнародних стандартiв фiнансовiй звiтносгi i лiмiтованi змiни ряду мiжнародних

стандартiв:
ПоправкИ до МСФЗ (lFRS) 2 кПлатiЖ на ocHoBi акцiй>, пов'язанi з класифiкацiею Й оцiнкою операцiй

з виплат, заснованим на акцiях. Поправки торкнулися наступних областей:

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

проводяться грошовими коштами;
класиФiкацiт операцiй з виплат, заснованим на акцiях, з характеристиками нетто-розрахункlв щодо

зобов'язань за податковими угримань;
облiку змiни умов операцiй з виплатами, заснованими на акцiях, розрахунок за

виплати грошовими коштами на фонд оплати в формi пайових iHcTpyMeHTiB,

Поправки дiють для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiзнiше, з

можливiстю дострокового застосування. При цьому передбачаються особливi перехiднi положення,

Поправки до МСБо 19 <Виплати працiвникам)) дата випуску - листопад 201З року застосовуються до

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

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

Щорiчнi вдосконалення 2ОlО-2012 дата випуску - грудень 2О13 року 3астосовуються до рiчних

перiодiв, якi починаються з 01.07.2014 р.

Щорiчнi вдосконалення 2О11-201З дата випуску - грудень 2013 року застосовуються до рiчних

перiодiв, якi починаються з 01.07.2014 р.

мсФз t4 <Рахунки вiдстрочених тарифних регулювань) дата випускУ - сiченЬ 20t4 рокУ

застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з О1 сiчня 2017 року. l-{еЙ стандарт встановлю€

порядок облiку залишкiв на вiдкладених рахунках тарифного регулювання. ,0,iя сгандарry поширю€ться

тiльки на органiзацi1l що вперше застосовують МСФ3.

Учасrинiрозкриття встановленовимогУпророзкритгяiнформацiТпрохарактеррегулюваннятарифiв,
в результаТi яких були визнанi вiдкладенi рахунку, а також про ризики, пов'язанi з регулюванням тарифiв,

Поправки до МСФ3 11 кСпiльна дiяльнiсть>, Поправки до мсБо 16 KOcHoBHi засоби> i мсБо
кНематерiальнi активи)) дата випуску - травень 2О14 року застосовуються до рiчних перiодiв,

якими змiнюеться з

38
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починаються з О1 сiчня 2О18 року. Пiсля внесення поправок до мСФ3 (lдS) 16 KOcHoBHi засоби>

забороня€ться застосУвання методУ амортизацiТ на ocHoBi виручки у вiдношеНнi об'сктiв основних

засобiв, так як метод вiдображае характер економiчних вигод, що генеруються активом, а не споживання

майбрнiх економiчних вигод вiд цього активу.

дналогiчна логiка доречна i для МСФ3 (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 вигод вiд

ви користа н ня нематерiального а кти ву TicHo взаемопов'яза Hi.

В обидва стандарти вводяться поправки про те, що очiкуване майбрне 3ниження цiни продажу

продукry, одержуваного з допомогою активу, може вказувати на зменшення майбрнiх економiчних

вигод, пов'язаних з активом.

Поправки до МСБО 16 <OcHoBHi засоби> i мсБО 41 кСiльське господарство)) дата випуску - червень

2О14 рокУ застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01 сiчня 2О18 року, Вiдтепер бiологiчнi

активи, якi вiдповiДають визначеннЮ плодоноснОго рослинИ, мають вiдображатися в облiку як ocHoBHi

засоби згiдно мсФЗ (lдS) 16 i оцiнюватися за вартiсrю придбання або за переоцiненою вартiсгю,

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

виробництвi чи постачаннi сiльськогосподарськоi 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 мя плодоносних рослин,

СiльськогоСподарська продукцiя, отримана вiд плодоносних рослин, як i ранiше врахову€ться згiдно

мсФз (lдS) 41, а державнi субсидiI, пов'язанi з плодоносними рослинами, - згiдно мсФз (lдS) 20 коблiк

державниХ субсидiй i розкриттЯ iнформацiТ про державну допомогуD,

поправки до МсБо 27 кконсолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть> дата випуску - серпень 2ot4

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

ПоправкИ до МСФЗ 1О кПодiТ пiсля звiтНоrо перiоду> i мсБО 28 кlнвестицiТ в асоцiйованi

пiдприемства)) дата випуску- вересень 2о14 року застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються

з 01 сiчня 2018 року.

Щорiчнi вдосконалення 2012-2014:

МСФ3 4 KCTpaxoBi контракти))

мсФ3 7 кФiнансовi iнструменти: розкритгя iнформацiТ>

МСБО ].9 кВиплати працiвникам>

мсБО 34 кПромiЖна фiнансоВа звiтнiсть> дата випуску - вересенЬ 2О14 року застосовуються до рiчних

перiодiв, якi починаються з 01 сiчня 2018 року,

Поправки до МСБО 1, кПодання фiнансовоТ звiтностi>l мсФЗ 1О кКонсолiдована фiнансова звiтнiсть>,

мсФз 12 кРозкритrя iнформацiт про частки участi в iнших суб'ектах господарюванняD i мсБо 28

кlнвестицiТ в асоцiйованi пiдприсМстваD дата випускУ - грудень 2014 року застосовуються до рiчних

перiодiв, якi починаються з 01 сiчня 2018 року,

Станом на даry О1 сiчня 202О року опублiковано насryпнi мсФ3, змiни до них та iнтерпретацiТ,

на дата яких Hiастала:

Ефективна

дата
МСФ3 та правки до

них
OCHOBHi ВИМОГИ

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

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

Концепryальна
основа фiнансовоТ
звiтностi

01.01.2020
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МСФЗ та правки до
них

OCHOBHi ВИМОГИ
Ефекти вна

дата

фiнансовiй звiтностi за МСФЗ. Згiдно новоТ редакцiТ iнформацiя,

представлена у фiнансовiй звiтностi, також повинна допомагати
корисryвачам оцiнити ефективнiсть керiвництва компанiт в

уп ра влi н н i економiч ними ресурсами. П рин цип обачностi тракry€ться

через пiдтримку нейтральнiсть представлених даних, обачнiсть

визнача€ться як прояв обережностi при винесеннi суджень в умовах

невизначеностi. Правдиве уявлення даних тракry€ться як подання

cyTi операцiй, а не тiльки 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

| розкриття>, визнача€ться, що данi фiнансовоi звiтностi

представляються за певниЙ перiод i мiстять порiвняльну iнформацiю,

а також за певних обставин - прогнознi данi,

У новiЙ редакцiТ КОФ3 вводиться поняття <звiryюче пiдприемство>,

пiд яким ма€ться на увазi сторона економiчноТ дiяльностi, яка ма€

чiтко визначенi межi та поняття зведенот звiтностi,

Вираз кекономiчний ресурс> замiсть TepMiHy (ресурс)) пiдкреслюе,

що Рада мсФз бiльше не розгляда€ активи лише як фiзичнi об'екти,

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

вiдносяться до кочiкуванихD надходжень або вiдтокiв. замiсть цього

визначення економiчного ресурсу вiдноситься до потенцiалу активу

/ зобов'язання виробляти / передавати економiчнi вигоди,

Нова глава КОФЗ присвячена опису рiзних методiв оцiнки (iсторична

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

iнrьппплаlrii якv вони надають.

3мiни запроваджують переглянуге визначення бiзнесу, Бiзнес

склада€ться iз BHecKiB i сугrевих процесiв, якi у сукупностi формують

здатнiсть 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 вiдсрностi вiддачi, для того щоб пiдприемство вважалося

бiзнесом, мае бри наявним органiзований трудовий колектив.

визначення TepMiHy квiддача> звужуеться, щоб зосередити увагу на

товарах i послугах, якi надаються клiентам, на формуваннi

iнвестицiйного доходу та iнших доходiв, при цьому виключаються

результати у формi скорочення витрат та iнших економiчних вигод.

kpiM того, наразi бiльше не потрiбно оцiнювати спроможнiсть

учасникiв ринку замiнювати вiдсутнi елементи чи iнтегрувати

придбану дiяльнiсть i активи.

Органiзацiя може застосувати (тест на концентрацiю>, Придбанi

активи не вважатимуться бiзнесом, якщо практично вся справедлива

BapTicTb придбаних валових активiв сконцентрована в одному активi

lабо гпvпi аналогiчних активiв).

01.01,2020
мсФз
кОб'еднання
бiзнесу>

змiни уточнюють визначення супевостi, пояснення

визначення та застосування цього поняття завдяки
до цього

включенню
01.01.2020МСБО 1 кПодання

фiнансовоТ
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МСФЗ та правки до
них

OCHOBHi ВИМОГИ
Ефективна

дата

звiтностi> та МСБо
8 коблiкова
полiтика, змiни в

облiкових оцiнках
та помилки)

рекомендацiй щодо визначення, якi ранiше були наведенi в iнших

стандартах МСФ3.

lнформоцiя € суmmевою, якщо обlрунmовоно очiкуеmься, що i1'

пропуск, споmворення або зоmуманення може вплчнуmч Hq

рiшення ocHoBHtJx корuсmувачiв фiнонсовоi' звimносmi зоеальноео

прuзначення, BuHeceHi на пidсmавi maKoi' фiнонсовоi' звimносmi, u1,o

преdсmовляе фiнонсову iнформоцiю про звimуючу компонiю

змiни забезпечують послiдовнiсть використання визначення

сутrевостi в ycix стандартах

МСБО 10 < ПодiТ

пiсля з вiтного
перiоду>, МСБО 34
кПромiжна

фiнансова
звiтнiсть)), МСБО 37
к3абезпечення,
непередбаченi
зобов'язання та

непередбаченi
а кти ви ",

Керiвництво iз

застосування МСФ3
2 квиплати на

ocHoBi акцiй>,

посiбник з

застосування МСФ3
4 (Договори

страхування)),
Основи для
висновкiв до МСФ3
t7 KCTpaxoBi

контракти)).

у Bcix випадках словосполучення кекономiчнi рiшення> замiнено

словом крiшення>, а поняття (корисryвачi> звужено до (основних

корисryвачiв>.

01.01.2020

МсФ3 9 кФiнансовi
iнструменти >,

мсФоз 7

кФiнансовi
iнструменти:

розкриття
iнформацii>, МСБО
з9 кФiнансовi
iнструменти:
визнання та оцiнка>

01.01.2020
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з. cyTT€Bl положЕння оБлlковоТ полlтики

з.1. основа {або основи) оцiнки, застосована при складаннi фiнансовот звiтностi

1{я фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на ocHoBi iсторичноТ собiвартостi, за винятком оцiнки за

справедливою вартiстю основних засобiв на даry першого застосування МСФ3 вiдповiдно до МСФ3 1

кперше застосування мiжнародних стандартiв фiнансовотзвiтностi>, коли ця справемива BapTicTb може

бути використана як доцiльна собiвартiсть, а також iнвестицiйнот HepyxoMocTi, яка вiдображаеться за

справедливою вартiстю вiдповiдно до МсБо 4о кlнвестицiйна HepyxoMicTb>, та оцiнки за справемивою

вартlстю окремих фiнансових iHcTpyMeHTiB вiдповiдно до мсФз 9 кФiнансовi iнсгрументи>, з

використанням методiв оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB, дозволених МСФЗ 13 <Оцiнки за справемивою

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 справемивоi вартосгi. Передбачувана справемива BapTicTb

фiнансовиХ активiВ i зобов'язань визнача€ться З використаНням наявноТ iнформацiТ про ринок i

вiдповiдних методiв оцiнки.

3.2. 3агальнi положення щодо облiкових полiтик

3.2.1. Основа формування облiкових полiтик

облiковi полiтики - KoHKpeTHi принципи, основи, домовленосri, правила та практика, застосованi

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

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

та достовiрну iнформацiю про операцii, iншi подiтта умови, до яких вони застосовуються, Taki полiтики

не слiд застосовувати, якщо вплив Тх застосування € несутт€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 МСФ3, ЗОКРеМа,

мсФЗ 9 кФiнансовi iнструментиD, з використанням методiв оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB, дозволених

МСФЗ 13 кОцiнки за справемивою вартiстю>.

Протягом звiтного перiоду Компанiя дотримувалася насryпних принципiв дiяльностi, облiку та

складання фiнансовоТ звiтностi: aBToHoMHicTb, безперервнiсть, перiодичнiсть, нарахування та

вiдповiдноСтi доходiв i витрат, повного висвiтлення, послiдовностi, превалювання cyTHocTi над формою

та €диного грошового вимiрника.

3.2.2. lнформацiя про змiни в облiкових полiтиках

КомпанiЯ обирае та застосоВуе своТ облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiТ, iнших подiТ

або умов, якщо МСФЗ конкретнО не вимагае або не дозволя€ визначення категорiТстатей, для яких iншi

полiтики можугь бути доречними.

31сiчня 2018 року Компанiя застосовуе мсФЗ 15 <flохiд вiддоговорiв з клiентами>. Компанiя отримуе

основний дохiд вiд надання вiдсоткових позик юридичним особам, Венчурний фонд мае право надавати

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

особам, за умови що не менш як 1о вiдсоткiв стаryтного капiталу вiдповiднот юридичноi особи належить

такому венчурному фонду згiдно абзацу 2 пункry 5 сгаттi 48 закону кпро iнститчти спiльного

iнвесryвання >.

Керiвництвом КомпанiТ було прийнято рiшення про застосування мсФ3 9 кФiнансовi iнструменти> з

1 сiчня 2О15 року (застосування МСФЗ ранiше дати набуття чинностi дозволя€ться). 3окрема, HoBi вимоги

до класифiкацiт фiнансових активiв i зобов'язань,

ъ{



З 1сiчня 2018 року мсФ3 9 кФiнансовi iнструменти)) ма€ нову редакцiю, яка серед iншого передбачае

змiну пiдходiв до зменшення корисностi фiнансових iHcTpyMeHTiB. Враховуючи класифiкацiю фiнансових

активiв, що використову€ться Компанiсю, розрахунок очiкуваних кредитних збиткiв застосову€ться до

фiнансових активiв' що оцiнюються за амортизованою вартiстю. lнформацiя про суми, обумовленi

очiкуваними кредитними збитками наведена у роздiлi 7 цих Примiток.

3.2.3. Форма та назви фiнансових звiтiв

Перелiк та назви Форм фiнансовоТ звiтностi вiдповiдають вимогам, встановленим НП(С)БО 1

<загальнi вимогИ до фiнансОвоТ звiтносТi>, та формИ Примiток, що розробЛенi у вiдповiдностi до МСФ3,

3.2.4. Методи подання iнформацiI у фiнансових звiтах

Згiдно нп(с)БО ]. 1 кзагальнi вимоги до фiнансовоТ звiтностi> 3BiT про сукупний дохiд передбачае

подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класифiкацiею, основаною на методi кфункцiТ

витрат)) або ксобiвартостi реалiзацiТ>, згiдно з яким витрати класифiкують вiдповiдно до Тх функцiЙ як

частини собiвартостi чи, наприклад, витрат на збут або адмiнiстративну дiяльнiсть. Проте, оскiльки

iнформацiя про характер витрат € корисною мя прогнозування майбутнiх грошових потокiв, то ця

iнформацiя наведена в п. 6.1, 6.2,6.З роздiлу 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 ocнoBHi види грошових

надходжень та грошових виплат формуеться на пiдставi облiкових записiв Компанiт.

П|дходи до розкриття в фiнансовiй звiтностi iнформацiТ про витрати, якi визначенi мсБО 1 кПодання

фiнансовоI звiтностi>, передбачають необхiднiсть окремого розкриття статей доходiв i витрат та

неприпустИмiсть Тх згортання, за виключенням випадкiв коли того вимагае або до3воля€ мсФз,

Наприклад, дозволеним МСФ3 € згортання статей доходiв та витрат за групами подiбних операцiй,

зокрема операцiТ з купiвлi-пРодажу валюти, операцiТ з визнання курсових рiзниць, операцiТ з реалiзацiТ

фiнансовиХ iHcTpyMeHTiB, тощо. 3гортаннЯ доходiв та витрат € можливим за умови, коли таке згортання

вiдображае cpHicTb господарськот операцiт. У цьому випадку суб'ект 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 операцiт. Вiдображення на нетто-

ocHoBi передбачае включення до звiтностi результаry групи подiбних операцiй, отриманого шляхом

вiднiмання вiд доходiв сум витрат, брупо-основа передбача€ окреме представлення в звiтностi доходiв

та витраТ за групамИ операцiй. ТакиМ чином, операцiТ з визнаннЯ курсовиХ рiзниць, операцiТ з купiвлi-

продажУ валютИ будугЬ представленi в фiнанСовiй звiтнОстi на HeTTo-ocHoBi. ОперацiТ з реалiзацiI

необоротнИх активiв, угримуванИх мя продажу, реалiзацii фiнансових iHcTpyMeHTiB будрь предсгавленi

в фiнансовiй звiтностi на брутто-основi.

3.3. облiковi полiтики щодо фiнансових iHcTpyMeHTiB

3.3.1, Визнання та оцiнка фiнансових iHcTpyMeHTiB

flo фiнансових iHcTpyMeHTiB Компанiя вiдносить дебiторську заборгованiсть за наданi послуги та iншу

дебiторську заборгованiсть, грошовi кошти та Тх еквiваленти, позики, а також кредиторську

заборгованiсть за наданi послуги та iншу кредиторську заборгованiсть,

КомпанiЯ спочаткУ визна€ позикИ та дебiтоРську забоРгованiсrь i депозити на даry 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. ОперацiТ з

придбання або продажу фiнансових iHcTpyMeHTiB визнаються iз застосуванням облiку за датою
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розрахунку.
3а строкоМ виконання фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання подiляються на поточнi (зi строком

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

мiсяцiв).

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

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

а) моделi бiзнесу суб'екта господарювання мя управлiння фiнансовими активами; та

б) характеристик контрактних грошових потокiв фiнансового активу.

Компанiя визна€ TaKi категорii фiнансових активiв:

фiнансовi активи, що оцiнюЮться за справемиВою вартiстю, з вiдображенням результаry переоцiнки

у прибрку або збитку;

фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю.

Компанiя визна€ TaKi категорiТ фiнансових зобов'язань:

фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю;

фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справемивою вартiстю, з вiдображенням ре3ультаry переоцiнки

у прибрку або збитку.

подальша оцiнка фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань описана нижче.
yci фiнансовi активи, пiдлягають розгляду на предмет знецiнення принаймнi на кожну звiтну даry мя

визначення на наявнiсть об'€ктивних ознак знецiнення фiнансового активу або групи фiнансових активiв,

Рiзнi критерiТ длЯ визначеннЯ катеrорiЙ 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

припиняеться в разi його виконання, скасування або закiнчення TepMiHy .

Bci доходИ i витрати, що вiдносЯться дО фiнансових активiв, якi визнаються у складi прибрку 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 3а амортизованою

вартiстю з застосуванням методу ефективнот вiдсотковот ставки. flисконтування не використову€ться,

коли ефект вiд дисконryвання € несутт€вим або строк погашення дебiторськот заборгованостi не бiльше

року.

OKpeMi дебiторИ вважаютьсЯ предметоМ знецiнення, коли вони € простроченими, або iснують iншi

об'ективнi свiдчення того, що певний агент збанкруryе.

Фiнансовiактиви оцiнюються за справемивою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у прибутку або

збитку.

Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'я3ання Компанiя оцiнюс Iх за

iхньою справемивою 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 прибрку або збитку.

облiкова полiтика щодо подальшоТ оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB розкрива€ться нижче у

вiдповiдних роздiлах облiковоi полiтики.
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3.3.2. Гроrшовi коlлти та ixHi еквiваленти

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

Еквiваленти грошових коштiв це KopoтKocтpoKoBi, високолiквiднi iнвестицiТ, якi вiльнО

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

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

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

Грошовi кошти та Тх еквiваленти можуть угримуватися, а операцiТ з ними проводитися в нацiональнiЙ

валютi та в iноземнiй валютi.

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

первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та Тх еквiвалентiв здiйснюеться за справемивою

вартiстю, яка дорiвнюе Тх номiнальнiй BapTocTi,

Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та li еквiвалентiв в iноземнiй валютi здiйснюеться у

функцiональнiй валютi за офiцiйними курсами Нацiонального банку УкраIни (нБу).

у разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках в у банках (наприклад, у випадку

призначення НБУ в банкiвськiй установiтимчасовоТ адмiнiстрацiТ) цi активи можугь бри класифiкованi у

складi не поточних активiв. У випадку прийнятгя НБУ рiшення про лiквiдацiю банкiвськоТ установи та

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

вiдображаеться у складi збиткiв звiтного перiоду,

3.3.3. Фiнансовi активи, шlо оцiнюються за амортизованою собiвартiстю

Фiнансовий актив оцiню€ться за амортизованою собiвартiстю, якщо BiH придбаваеться 3 метою

одержаннЯ договiрниХ грошовиХ потокiВ i договiрнi умови фiнансового активу генерують грошовi

потоки, KoTpi е суго виплатами основноТ суми та процентiв на непогашену частку основноТ суми,

.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.

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

дисконry, KoTpi вiдповiдають переважаючим на фiнансовомому ринку нормам доходу для фiнансових

iHcTpyMeHTiB, якi мають в основному подiбнi умови i характеристики, включаючи кредитну якiсть

iHcTpyMeHTa, залишоК строку, протягоМ якого ставКа вiдсотка за контраКтом € фiксованою, а також

залишок строку до погашення основнот суми та валюry, в якiй здiйснюватимугься платежi,

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

розмiрi, що дорiвнюе:

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

значного зростання з моменту первiсного визнання;

б) очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дii фiнансового iнсгруменry, якц-lо кредитний ризик за

таким фiнансовим iHcTpyMeHToM значно зрiс iз моменту первiсного визнання.

У випадку фiнансових активiв кредитним збитком е теперiшня BapTicTb рiзницi мiж договiрними

грошовими потоками, належними до сплати на користь Компанiтза договором; i грошовими потоками,

якi Компанiя очiкуе одержати на свою користь,

Станом на кожну звiтну дату Компанiя оцiню€, 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 дефолry

(невиконання зобов'язань) протягом очiкуваного строку дiТ фiнансового iHcTpyMeHTa, Р,ля виконання
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такоТ оцiнКи компанiЯ порiвню€ ризик настання дефолry (невиконання зобов'язань) за фiнансовим

iHcTpyMeHToM станоМ на звiтнУ даry з ризиком настання дефолry за фiнансовим iHcTpyMeHToM станом на

дату первiсного визнання, i врахову€ при цьому обlрунтовано необхiдну та пiдтверджувану iнформацiю,

що € доступною без надмiрних витрат або зусиль, i вказуе на значне зростання кредитного ризику з

моменту первiсного визнання.

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

зазнаВ значногО зростання з моменry первiсного визнання, якщо було 3'ясовано, що фiнансовиЙ

iHcTpyMeHT ма€ низький piBeHb кредитного ризику станом на звiтну даry.

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

або створеним кредитно-знецiненим фiнансовим активом, Компанiя оцiню€ 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 приброк або збиток вiд зменшення

корисностi.

КомпанiЯ визна€ банкiвськi депозитИ зi строкоМ погашення вiд чотирьох до дванадцяти мiсяцiв з

дати фiнансовот звiтностi, в разi, якщо дострокове погашення таких депозитiв ймовiрно призведе до

значних фiнансових втрат, в складi поточних фiнансових iнвестицiй.

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

фiнансового активу:

при розмiщеннi депозиry в банку з високою надiйнiстю (iнвестицiйний piBeHb рейтингу uaAAA,

uаДД, чаД, uaBBB та банки, шо маютЬ прогноз кстабiльний)), lло присвою€ться рейтинговими

агентствами, якi BHeceHi до,щержавного реесгру уповноважених рейтингових агентств нкцпФр) на дату

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

розмiщеннi вiд 1 до 3-х мiсяцiв - розмiр збитку склада€ ОYо, Вtд 3-х мiсяцiв до 1 року - 1% вiд суми

розмiщення, бiльше 1 року -2%);

при розмiщеннi депозиry в банку з бiльш низьким кредитним рейтингом (спекулятивний piBeHb

рейтингу, щО присвою€тьсЯ рейтинговими агентствами, якi BHeceHi до Р,ержавного ре€стру

уповноважениХ рейтинговИх агентстВ нкцпФр) на датУ розмiщенНя коштiВ резерв збитку

розрахову€ться у розмiрi вiд7% до2оо/о вiд суми вкладу в залежностi в розмiру ризикiв,

3.3.4. Фiнансовi активи, ]цо оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результаry

переоцiнки у прибутку або збитку

flo фiнансових активiв, що оцiнюються за справемивою вартiстю, з вiдображенням результату

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

Пiсля первiсного визнання Компанiя оцiнюе Тх за справемивою 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 мя

отримання дивiдендiв чи iнших вигод,

Щолю iHBecTopa в стаryтному капiталi можна охарактеризувати як несутт€ву, якщо iHBecTop володiе

менше 2О% стаryгного 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 справемивоi BapTocTi:
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У piK придбання паi/частки господарських товариств оцiнюються за балансовою вартiстю.

У насryпнОму календарномУ роцi, дО моменry розкриттЯ такиМ господарським товариством рiчноТ

фiна нсовоТ з BiTHocTi за piK, у я кому цi паi/частк и були п ридбанi, та Ki паТ/частки оцiн юютьсЯ 3а бала нсовоЮ

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

попереднiЙ фiнансовий piK е прибутковими, оцiнюються за балансовою вартiстю.

ПаТ/часткИ господарсЬких товариСтв, що за результатами своеТ господарськоТдiяльностi за попереднi

два та бiльше poKiB поспiЛь е збитковИми, оцiнюЮться шляхоМ застосуванНя понижувальних коефiцiснтiв

(далi - ПК) до балансовоТ BapTocTi таких паiв/часток господарських товариств, яка склалась на дату, що

переду€ датi першого застосування понижувальних коефiцiентiв, а саме:

_якщо господарське товариство е збитковим протягом ocTaHHix дВох poKiB ПОСПiЛЬ, ПК СТаНОВИТЬ 0,75;

-якщО господарсЬке товариство е збитковим протягом ocTaHHixTpbox poKiB поспiль, ПК становить 0,50;

-якщо господарське товариство е збитковим бiльше трьох poKiB поспiль, ПК становить 0,25,

У разi вiдновлення прибрковоТдiяльностi такого господарського товарисгва балансова BapTicTb його

патв/часток збiльшуеться на суму останньотуцiнки, а саме:

-за пiдсумками першого року прибрковоiдiяльностi вiдновлюеться сума уцiнки, що 3астосовувалася

в останньому роцi збитковоi дiяльностi;
-за пiдсумками другого року прибрковот дiяльностi вiдновлюеться сума уцiнки, u-lo застосовувалась

у попередньому роцi збитковоi дiяльностi, i т.д,

МеханiзМ застосуванНя ПК дО балансовоi BapTocTi паТв/частоК застосову€ться з моменту розкриття

iнформацiТ щодо збитКовоТ дiяльНостi господарського товариства за попереднiЙ piK.

якч_4о, участь у статугному капiталi становить бiльше 2оyо, Дана iнвестицiя € довгостроковою, то вона

оцiнюеться по методу участi в капiталiзгiдно п, 11 МСБо 28,

згiдно з методом участi в капiталi, iнвестицiя в асоцiйоване пiдприемство первiсно ви3наеться за

собiвартiстЮ i згодом iT балансоВа BapTicTb збiльшуеться або зменшу€ться для визнання частки iHBecTopa

в прибуткУ або збиткУ об'€кта iнвесryванНя пiслЯ дати придбання. Частка iHBecTopa в прибутку або збитку

об'€кта |нвесryвання визна€ться в прибрку або збитку iнвесгора. Виплати, отриманi вiд об'екта

iнвесryвання, зменшують балансову BapTicTb iнвестицiТ. Коригування балансовоТ BapTocTi можрь буги

необхiдними й при змiнi пропорцiйноТ частки iHBecTopa в об'ектi iнвесryванНя, яка виникае вiд змiн В

iншиХ сукупниХ прибркаХ об'скта iнвесryванНя. TaKi змiнИ включають i змiни, u-lо виникають вiд

переоцiнки основних засобiв та вiд рiзницi у валютних курсах. Частка iHBecTopa в цих змiнах визна€ться

в iншому сукупному прибутку iHBecTopa.

МетоД участi в капiталi - це метоД облiкУ фiнансовиХ iнвестицiЙ, згiдно з яким балансова BapTicTb

iнвестицiй вiдповiдно збiльшусться або зменшу€ться на суму збiльшення або зменшення частки

iHBecTopa у власному капiталi об'€кта iнвестування,

Фiнансовi iнвестицii, що облiковуються за методом участi в капiталi, на даry балансу вiдображаються

за вартiстю, що визначена з урахуванням змiни загальнот величини власного капiталу об'скта

iнвесryвання, за винятком змiн капiталу, що € результатом операцiй мiж iнвесгором i об'сктом

iнвесryвання.

flля вiдображення фiнансових iнвестицiй за методом облiку участi в капiталi використовуються

фiнансовi звiти дочiрнiх, спiльних та асоцiйованих пiдпри€мств, якi складенi на ry ж звiтну даry що i звiти

iHBecTopa, п.24 МСБО 28.

Зменшення балансовоI BapTocTi фiнансовоТ iнвестицiТ внаслiдок зменшення власного капiталу

iнвестованого пiдприемсгва здiйсню€ться лише до досягнення нею нульового значення. TaKi фiнансовi

iнвестицiт вiдображаються В бухгалтерському облiку у складi фiнансових iнвестицiй за нульовою

вартiстю.
Якщо в подальшому iHBecToBaHe пiдприсмство буде отримувати прибутки, то iHBecTop повинен

вiдображати свою частку таких прибркiв тiльки пiсля того, як його частка прибркiв буде дорiвнювати

частцi збиткiв, якi не були визнанi.
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У разi, якщо з капiталу об'€кта iнвестування Його учасниками був вилучениЙ капiтал, то балансова

BapTicTb iнвестицiIкоригу€ться на суми змiн у капiталi об'€кта iнвесryвання, вiдповiднодо новоТчастки.

У випадку, якщо змiни у власному капiталi iнвестованого пiдприемства € результатом операцiЙ мiж
iHBecTopoM i о6'ектом 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 пiдприемство, та облiковуе iнвестицiю згiдно МСФ3 9, починаючи з цiеТдати.

В разi втрати суп€вого впливу оцiнка будь-яких iнвестицiй iHBecTopa, tцо 3алишилися у колишньому

асоцiйова ному пiдп риемствi, здiйсн юеться за сп ра вем и вою вартiстю,

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

а) справедливою вартiстю будь-якоi збереженоТ iнвестицii та будь-якими надходженнями вiд вибуггя

певноТ частки участi в асоцiЙова ному пiдприемствi;

б) балансовою вартiстю iнвестицiй на даry втрати сутт€вого впливу.

коли iнвестицiя припиня€ вiдповiдати визначенню асоцiйованого пiдприемства i починае

облiковуватися згiдно мсФ3 9, iT справемива BapTicTb на дату, коли вона припиня€ бри асоцiйованим

пiдприемсТвом, вважа€ться спраВемивоЮ вартiстю при первiсному визнаннi jT як фiнансового активу

вiдповiдно до МСФ3 9.

Справедлива BapTicTb акцiй, якi BHeceHi до бiржового
органiзатора торгiвлi.

списку, оцiнюеться за бiржовим курсом

якщо акцiт мають обiг бiльш як на одному органiзаторi торгiвлi, при розрахунку BapTocTi активiв Taki

iнструменти оцiнюються за курсом на основному ринку мя цього активу або, за вiдсрностi основного

ринку, на найсприятливiшому ринку для нього.3а вiдсутностi свiдчень на користь протилежного,

ринок, на якому Компанiя зазвичай здiйснюе операцiю продажу активу, приймаеться за основний

ринок або, за вiдсутностi основного ринку, за найсприятливiший ринок.

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

обставинам та для яких € достатньо даних, щоб оцiнити справедливу BapTicтb, максимiзуючи

використання доречних вiдкритих даних та мiнiмiзуючи використання закритих вхiдних даних.

Якщо е пiдставИ вважати, що балансОва BapTicTb сутт€во вiдрiзняеться вiд справедливоТ, Компанiя

визнача€ справемиву BapTicTb за допомогою iнших методiв оцiнки. Вiдхилення можуть бути

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

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

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

1. ДкцiТ, обiг якиХ зупинено, протягоМ 12 мiсяцiВ з дати оприлюднення рiшення про 3упинення обiгу

оцiнюються за останньою балансовою вартiстю.

2. Дкцiт, обiг яких зупинено, бiльше нiж 12 мiсяцiв з дати оприлюднення рiшення про 3упинення

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, якщо З дати оприЛюдненнЯ рiшеннЯ про зупинення пройшло вiд 15 до 18

мiсяцiв;

-ПК становИть О, якщО з дати оприлюднення рiшення про зупинення пройшло бiльше нiж 18 мiсяцiв.

З. СправеДлива BapTicTb акцiй, обiг якиХ зупинено, у томУ числi цiнних паперiв eMiTeHTiB, якi

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

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

результатiв Тх дiяльностi, очiкування надходження майбутнiх економiчних вигiд.
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4. У разi вiдновлення обiгУ акцiЙ Тх оцiнна BapTicTb збiльшуеться до BapTocTi, lцо склалась до

застосування ПК.

3.3,5. Фiнансовi активи,
прибутку

що оцiнюються за справедливою вартiстю з переоцiнкою в iHtuoMy сукупному

ФiнансовиЙ актив оцiню€ться за справедливою вартiстю через

одночасного дотримання обох зазначених нижче умов:

iнший сукупний дохiд у разi

- фiнансовий актив утриму€ться в рамках бiзнес-моделi, мета якот досяга€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

основноi 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 справедливою вартiстю через

приброК або збиток, безвiдклиЧне рiшеннЯ про вiдображеннЯ подальшиХ змiн справедllиво'i BapTocTi в

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

доходi змiн у справемивiй BapTocTi iнвестицil в iHcTpyMeHT власного капiталу, що не угриму€ться для

торгiвлi. Таке рiшення приймаеться на piBHi кожного iHcTpyMeHTa. Вiдповiднiсуми, вiдображенi в iншому

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

передати кумулятивний приброк або збиток у власному капiталi. flивiденди на TaKi iнвестицiТ

визнаються в прибутку або збитку KpiM випадкiв, коли дивiденди явно являють собою вiдшкодування

частини собiвартостi iнвестицiй.

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'екта господарювання,

flебiторська заборгованiсть визнаеться у звiтi про фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли Компанiя стае

стороною контрактних вiдношень щодо цього iHcTpyMeHry. Первiсна оцiнка дебiторськоi заборгованостi

здiйснюеться за справемивою вартiстю, яка дорiвню€ BapтocTi погашення, тобто cyMi очiкуваних

контрактних грошових потокiв на дату оцiнки.

пiсля первiсного визнання подальша оцiнка дебiторськот заборгованостi здiйснюсться 3а

амортизованою собiвартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка. .щисконryвання не

використову€ться, коли ефект вiд дисконтування € не сутr€вим,

Якщо е об'ективне свiдчення того, lцо кредитний збиток вiд кредитних рискiв, то балансова BapTicTb

активУ зменшу€тьСя на сумУ таких збитКiв iз застосУванням рахунку резервiв,

компанiя реryлярно проводить оцiнку дебiторськот заборгованостi та передплат виданих

постачальНикам. Резерв на покРитгя збиткiв вiд зменШення корисностi визнача€ться як рiзниця мiж

балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбрнiх грошових потокiв. Визначення суми

резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисносгi вiдбува€ться на ocHoBi аналiзу дебiторiв та

вiдображае суму, яка, на думкУ керiвництВа, достатнЯ мя покриття понесеНих збиткiв, Фактори, якi

Компанiя розглядае при визначеннi того, чи € у нього об'ективнi свiдчення наявносгi 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

економiчнi умови у галузi або географiчному регiонi,

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

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

пiсля визнання зменШення кориСностi, тО попередньО визнаниЙ збиток вiд зменшення корисностi

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

неможливостi повернення дебiторськот заборгованостi вона спису€ться 3а рахунок створеного ре3ерву

на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi.
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.Щебiторська заборгованiсть може бути призначена як така, що оцiнюеться за справемивою ВаРТiСТЮ

з вiдобраЖенняМ результаry переоцiнкИ у прибркУ або збиткУ, якщо таке призначення усувае або

значно зменшу€ невiдповiднiсть оцiнки чи визнання (яку iнколи називають (неузгодженiстю облiку>),

що iнакше виникне внаслiдок оцiнювання активiв або зобов'язань чи ви3нання прибркiв або збиткiв за

ними на рiзних пiдставах.

Подальша оцiнка дебiторськоТ заборгованостi здiйснюеться за справемивою вартiстю, яка дорiвнюе
BapTocTi погашення, тобто cyMi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки.

У разi змiн справемивоТ Bapтocтi дебiторськОТ заборгованостi, lцО мають мiсце на звiтну даry, TaKi

змiни визнаються у прибрку lзбитку звiтного перiоду.

3.3.7.3обов'язання.

кредиторська заборгованiсть визна€ться як зобов'язання тодi, коли Компанiя стае стороною договору

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

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

озна к:

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

дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;

Компанiя не ма€ безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання протягом шlонайменше

дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.

поточнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям ви3нання

зобов'язань.

Поточнi зобов'язання оцiнюються у подальшому за амортизованою вартiстю.

поточну кредиторську заборгованiсть без всгановленоi ставки вiдсотка Компанiя оцiнюе за сумою

первiсного рахунку факryри, якщо вплив дисконтування е несутr€вим.

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 полiтики щодо основних засобiв та нематерiальних активiв

3.4.1. Визнання та оцiнка основних засобiв

Компанiя визнае матерiальний об'ект основним засобом, якrцо BiH угриму€ться 3 метою використання

ix у процесi cBoei дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-

кульryрних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiт) яких бiльше одного року та

BapTicTb яких бiльше 6000 грн.

первiсно Компанiя оцiнюе ocHoBHi засоби за собiвартiстю. Розглянувши доречнiсть засгосування

будь-якогО з виключеНь, передбачених мсФ3 1, rцодо ретроспективного застосування, керiвництво

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

У подальшОму ocHoBHi засоби оцiнюються за iх собiвартiстю MiHyc будь-яка накопичена амортизацiя

та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченоТ амортизацiТ на даry

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

переоцiненоI суми активу. flооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, переноситься до

нерозподiленого прибутку, коли прип Иня€ться визнання вiдповiдного а ктиву.
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3.4.2. Подальlлi витрати.

Компанiя не визна€ в балансовiй BapTocTi об'екта основних засобiв витрати на щоденне
обслуговування, ремонтта технiчне обслуговування об'€кта. l_{i витрати визнаються в прибрку 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.

дмортизацiя основних засобiв Компанiт нарахову€ться прямолiнiйним протягом строку корисного

використання основних засобiв.

Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом TepMiHy ii корисного

використаНня, ДмортиЗацiю активУ починають, коли BiH ста€ придатним мя використання. Амортизацiю

активУ припиняють на однУ з двох дат, яка вiдбуваеться ранiше: на даry, з якоТ актив класифiкують як

утримуваний для продажу, або на дату, з якоi припиняють визнання активу.

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

3.4.4. Нематерiальнi активи

нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якот накопиченот

амортизацiТ та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя нараховуеться

прямолiнiЙним способом протягОм строкУ корисногО використаНня нематеРiальних активiв. Очiкуванi

строки корисного використання та метод нарахування амортизацiт аналiзуються на кiнець кожного

звiтногО року, прИ цьомУ Bci змiнИ в оцiнкаХ вiдображаються в облiку i звiтностi за насryпнi перiоди.

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

амортизуються протягом TepMiHy чинностi цих прав.

В активах КомпанiТ не ма€ нематерiальних активiв.

з.4.5. 3менцJення корисностi основних засобiв та нематерiальних актИВiВ

на кожну звiтну даry Компанiя оцiнюс, чи € якась ознака того, що кориснiсть активу може 3меншитися,

Компанiя зменшу€ балансову BapTicTb активу до суми його очiкуваного вiдшкодування, якщо i тiльки

якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансовот BapTocTi. Таке зменшення

негайнО визнаетьсЯ в прибрках чи збитках, якч_lо актив не облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно

з МСБО 16. ЗбитоК вiдзменшення корисНостi, визнаний цlя активу (за винятком гудвiлу) в попереднiх

перiодах, Компанiя сторну€, якщо i тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення

суми очiкУваногО вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя

основних засобiв коригу€ться в майбрнiх перiодах з метою розподiлення переглянроТ балансовоТ

BapTocTi необоротного активу на систематичнiй ocHoBi протягом строку корисного використання.

3.5. Облjковi полiтики щодо iнвестицiЙно[ HepyxoMocTi

3.5.1. Визнання iнвестицiйноТ HepyxoMocTi

,Д,о iнвестицiйноТ HepyxoMocTi Компанiя вiдносить HepyxoMicTb (землю чи будiвлi, або частину будiвлi,

або Тх поеднання), угримувану на правах власностi або згiдно з угодою про фiнансову оренду з метою

отримання орендних платежiв або збiльшення BapTocтi капiталу чи мя досягнення обох цiлей, а не мя:

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

цiлей, або

продажу в звичайному ходi дiяльностi.

18

Qц



lнвестицiйна HepyxoMicтb визна€ться як актив тодi iтiльки тодi, коли: (а) е Ймовiрнiсть того, u_lо

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

собiва pTicTb i н вести цiй ноТ HepyxoMocTi можна достовiрно оцiнити.

Якщо будiвлi включають одну частину, яка уrриму€ться з метою отримання орендноТ плати та другу
частину для використання у процесi дiяльностi Компанiя або мя адмiнiстратиВниХ ЦiЛеЙ, В

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

вони можугь бути проданi окремо.

3.5.2. Первiсна та послiдуюча оцiнка iнвестицiЙно[ HepyxoMocTi

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

включаютьСя до первiСноТ BapTocTi. Собiвартiсть 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'язанi з передачею права власностi, та iншi витрати на операцiю.

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

вiд змiнИ в справеМивiй BapTocTi iнвестИцiЙноТ HepyxoмocTi визнаеться в прибутку або збитку.

Амортизацiя на TaKi активи не нараховуеться.

справедлива BapTicTb iнвестицiйнот HepyxoMocTi зазвичай визначаеться iз залученням незалежного

оцiнювача. ПерiодичнiстЬ переглядУ справедлиВоТ вартосГi зумовлюетьсЯ сугг€вими для облiку

коливаннями цiн на ринку подiбноi Hepyxoмocтi. Справедлива BapTicTb незавершеного будiвництва

дорiвнюе BapTocTi завершеного об'екта за вирахуванням витрат на закiнчення будiвництва.

Якщо оцiнити справедливу BapTicTb неможливо, Компанiя обрае для оцiнки об'ектiв iнвестицiЙноТ

Hepyxoцoc1i модель оцiнки за собiвартiстю вiдповiдно до мсБО 16 та застосовуе такиЙ пiдхiд до BcicT

iнвестицiйНоТ HepyxoMocTi, прИ цьомУ розкриваюТься причинИ, з якиХ не використову€ться справедлива

BapTicTb.

В активах КомпанiТ не ма€ iнвестицiЙноТ HepyxoMocTi.

3.6. облiковi полiтики щодо непоточних активiв, утримуваних мя продажу

Компанiя класифiкуе непоточниЙ актив як угримуваний для продажу, якщо його балансова BapTicTb

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

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

з двоХ величин: балансовоЮ або справемивоЮ вартiстЮ з вирахуваНням витрат на операцii, пов'я3анi з

продажем. Дмортизацiя на TaKi активи не нарахову€ться. 3биток вiд зменшення корисностi при

первiсному чи подальшому списаНнi активу до справемивоТ BapTocTi за вирахуванням витрат на продаж

визна€ться у звiтi про фiнансовi результати.

3.7. Облiковi полiтики щодо оренди

Фiнансова оренда - це оренда, за якоЮ передаютьСя в основному Bci ризики та винагороди, пов'язанi

з правом власностi на актив. Компанiя як орендатор на початку строку оренди визна€ фiнансову оренду

як активи та зобов'язання за сумами, що дорiвнюють справедrrивiй 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 перiод?х, у яких вони були понесенi. Полiтика

ц{
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нарахування амортизацiТ на орендованi активи, що амортизуються, узгоджена iз стандартною полiтикою

КомпанiТ 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 плаry 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 бри розiрваний, та на який

орендар домовився орендувати актив.

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

угоди на даry початку дiiдоговору. У рамках такого аналiзу потрiбно встановити, чи залежить виконання

договору вiд використання конкретного активу або активiв переходить у право корисryвання активом

або активами в результатi данот угоди вiд однiет сторони до iнший, HaBiTb якщо це не вка3у€ться в

договорi явно.

ПерiоД амортизацiТ по капiтальниХ вкладенняХ в орендованi ocHoBHi засоби явля€ собою перiод,

протягом якого Компанiя мае можливiсть продовжувати TepMiH оренди з урахуванням юридичних

положень, що регулЮють вiдпоВiднi умовИ продовження. flaHe положення вiдноситься до договорiв
оренди офiсного примiщення, за якими в нет е успiшна iсторiя продовження TepMiHiB оренди. Капiтальнi

вкладення у орендованi ocHoBHi засоби (офiсне примiщення) амортизуються протягом строку корисного

використання або TepMiHy вiдповiдноТ оренди, якщо цеЙ TepMiH коротшиЙ.

3алишкова BapTicTb та строки корисного використання активiв аналiзуються i, при необхiдностi,

коригуютьСя на кожнУ звiтнУ даry. У випадку виявлення ознак того, lцо балансова BapTicTb одиницi, яка

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

активу спису€ться до його очiкуваного вiдшкодування.

3.8. Облiков] полiтики щодо податку на приброк

ВитратИ з податкУ на прибутОк являютЬ собою суму витрат з поточного та вiдстроченого податкiв.

ПоточниЙ податоК визнача€тЬся як сума податкiВ на прибутОк, ч_lо пiдлЯгаютЬ сплатi (вiдшкодуванню)

щодо оподаткованого прибрку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати Компанii 3а податкамИ

розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на даry балансу.

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

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

вартiстю активу чи зобов'язання в балансi та ii 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 буги викорисrанi

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

перегляда€ться на кожнУ дату Й зменшуетьСя в тiЙ Mipi, У якiй бiльше не icHye ймовiрностi того, що буде

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

податкового активу повнiстю або частково.
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Вiдстрочений податок розрахову€ться за податковими ставками, якi, як очiку€ться, будугь

застосовуватися в перiодi реалiзацiТ вiдповiдних активiв або зобов'язань. Компанiя визнае поточнi та

вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включае в приброк або збиток за звiтниЙ перiод, oKpiM

випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, якi визнаються прямо у власному капiталi або

вiд об'еднання бiзнесу.

Компанiя визна€ поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок належить до статеЙ, якi

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

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

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

вiдображаеться у звiтi про фiнансовi результати, оскiльки не включа€ cTaTTi доходiв та витрат, що
пiдлягають оподаткуванню за правилами податкового облiку Нарахування зобов'язань Компанiт з

поточного податку на прибуrок здiйснюеться з використанням ставок податку, затверджених
Податковим Кодексом УкраТни фактично встановлених на звiтну даry,

згiдно до положень пп. 14L.6.t 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 iнвестування, та iншi доходи вiд дiяльностi iнституту спiльного iнвестування
(вiдсотки за позиками, оренднi (лiзинговi) платежi, роялтi тощо).

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

вiдстроченого податку на приброк не здiйсню€ться. Податковi рiзницi, згiдно вимог нацiонального

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

3.9. Облiковi полiтики щодо iнlлих активiв та зобов'язань

3.9.1.3абезпечення

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

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

погашення зобов'язання вимагатиме вибутrя pecypciB, koTpi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i можна

достовiрно оцiнити суму зобов'язання.

3.9.2. Виплати працiвникам

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

вирахування будь-якоi вже сплаченоТсуми. Компанiя визна€ очiкувану BapTicTb короткострокових виплат

працiвникам за вiдсуrнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час надання працiвниками послуг, якi

збiльшуютьiiнi права на маЙбрнi виплати вiдпускних.

На 31 грудня 2020 року Компанiя не мае наЙманих робiтникiв.

3.9.3. Пенсiйнi зобов'язання

Вiдповiдно до украТнського законодавства, Компанiя визна€ внески iз заробiтноТ плати працiвникiв до

пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань

заробiтнот платнi, Taki витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi працiвниками послуги, шо

надаютьIм право на одержання BHecKiB, та зароблена вiдповiдна заробiтна платня.
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3.10. lнrлi застосованi облiковi полiтики, що € доречними мя розумiння фiнансовоТ звiтностi

3.10.1 flоходи та витрати

Компанiя визна€ дохiд вiд надання послуг, коли (або у Mipy того, як) воно задовольня€ зобов'я3ання

lцодо виконання, передаючи обiцяну послугу (тобто актив) клiентовi. Актив переда€ться, коли (або у Mipy

того, як) клiент отриму€ контроль надтаким активом.

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

iдентифiкуе договiр (контракт);

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

визнача€ цiну договору (операцiТ);

розподiляе цiну договору (операцiТ) мiж зобов'язаннями lцодо виконання;

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

Компанiя визна€ одиницею облiку виручки окремий договiр (контракт).

Компанiя облiковуе договiр з клi€нтом, який належить до сфери застосування цього стандарry, тiльки

тодi, коли виконуються Bci перелiченiдалi критерiТ (параграф 9 МСФ3 15):

сторони договору схвалили договiр (письмово, усно чи у вiдповiдносгi з iншою звичною практикОЮ

ведення бiзнесу) i готовi виконувати своТзобов'язання;

компанiя може визначити права кожноТ сторони вiдносно ToBapiB або послуr, якi будrгь
передаватися;

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

договiр ма€ комерцiйну срнiсгь (тобто очiкуеться, lло ризик, час або величина маЙбутнiх грошоВИХ

потокiв Компанiя змiняться внаслiдок договору);

та

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

або послуги, якi будуть переданi клiенту.

компанiя щокварталу аналiзуе угоди на вiдповiднiсть критерiям визнання контрактами.

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

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

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

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

15).

пiсля первiсного визнання дебiторськоТ заборгованостi внаслiдок договору з клiентом будь-яка

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

доходу подаються як витрати (наприклад, як збиток вiд зменшення корисносгi) (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), якщо клiент компенсуе 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 переда€ активи або надае послуги клiенry до того, як клiент компенсуе iх

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

.щля облiку контрактних активiв та контрактних зобов'язань Компанiя використову€ рахунок 376.

ч8
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flля 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 особливосгi взаемодiТ компанii з управлiння активами та КомпанiI (lCl) для паЙових

iнвестицiйних фондiв в рiшеннi уповноваженого органу щодо визначення розмiру винагороди за

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

винагорода компанiТ за управлiння активами (цiна операцiТ) € змiнною, тому що BapTicTb чистих

активiв iнститlпу спiльного iнвестування (КомпанiТ) залежить вiд умов ринку i, вiдповiдно, € чуп€вою до

факторiв поза сферою впливу органiзацiТ, тому мя вирiшення питання невизначеностi на кiнеЦЬ КОЖНОГО

мiсяця/року компанiя з управлiння активами приЙмае рiшення, що до цiни операцiТ вклЮчаеТЬСЯ

фактична сума винагороди з управлiння активами.

витрати на винагороду за управлiння активами, що визнача€ться як вiдсоток вартосгi чистих актиВiВ

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

проведеному розрахуНку. Винагорода, ч_{о визнача€тЬся у спiввiдношеннi до приросту BapTocTi чистих

активiВ iнститрУ спiльного iнвестування (у разi наявностi приросrу та прийнятгя вiдповiдного рiшення)

визна€ться за результатами року.

.Щохiд вiд премiТ 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. .що методу оцiнювання за результатом належить,

зокрема, аналiЗ виконання, завершеногО на сьогодНiшнiй день, оцiнки досягнугих результатiв.

Враховуючи принцип професiйного скептицизму мя змiнноТ BapTocTi винагороди розрахунок доходу

здiйснюеться на кiнець кожного мiсяця.

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

робiт, в якому вiдображаеться розрахунок (оцiнка) досягнугих результатiв на звiтну даry.

для прогресивного визнання виручки за iншими договорами Компанiя використову€ метод

результатiв,

,Щивiденди 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 3адоволення Bcix

наведених далi умов:

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

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

в) у 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 цiй ною нерухомiстю або iH шими а кти вами;

г) суму доходу можна достовiрно оцiнити;

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

е)витрати, 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 вигоди, пов'язанi з дивiдендами, надiЙдуть до Компанiil

та
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в) суму дивiдендiв можна достовiрно оцiнити.

,Щохiд визна€ться у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдносгi визначенню та критерiям

визнання. Визнання доходу вiдбуваеться одночасно з визнанням збiльшення активiв або зменшення

зобов'язань.

Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибутгя чи

амортизацiТактивiв 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 вiдповiдносгi визначенню та одночасно з

визнанням збiльшення зобов'язань або зменшення активiв.

Витрати негайно визнаються у звiтi про прибрки та збитки, коли видатки не надають маЙбрнiх

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

перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовиЙ сган.

Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають зобов'язання

без визнання активу.

Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж 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 вибуття pecypciB, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди,

не е вiмаленою. Компанiя не визна€ yMoBHi активи. Стисла iнформацiя про умовниЙ актив

розкрива€ться, коли надходження економiчних вигiд е ймовiрним.

3.10.4. ОперацiТ з iноземною валютою
операцii в iноземнiй валютi облiковуються в украТнських гривнях за офiцiЙним курсом обмiну

Нацiонального банку УкраТни на даry проведення операцiЙ.
MoHeTapHi активи та зобов'язання, вираженi в iноземних валютах, перераховуються в гривню за

вiдповiдними курсами обмiну НБУ на даry балансу. HeMoHeTapHi cTaTTi, якi оцiнюються за iсторичною

собiвартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на даry операцir, HeMoHeTapHi статгi, якi

оцiнюються за справедливою вартiсгю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на даry визначення

справемивоТ BapTocTi. KypcoBi рiзницi, що виникли при перерахунку за монетарними статтями,

визнаються в прибутку або збитку в тому перiодi, у якому вони виникають.
Компанiя протягом звiтного перiоду не проводив операцiй з iноземною валютою.

4. ocHoBHl припуlцЕння, оцIнки тА суджЕння

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

елементи фiнансовоТ звiтностi, Грунтуючись 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 обсгавин вважаються обlрунтованими i за результатами яких

приймаютЬся судженНя щодО балансовоТ BapTocTi активiв та зобов'язань. Хоча цi розрахунки базуються
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на наявнiй у керiвництва КомпанiТ iнформацiТ про поточнi подii, 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 фiнансовоТзвiтностi за МСФЗ, наведенi нижче.

4.1. Судження щодо операцiЙ, подiЙ або умов за вiдсуrностi конкретних МСФ3

Якщо немае МСФ3, який конкретно застосову€ться до операцii, iншоТ подiТ або умови, керiвництво

КомпанiI застосову€ судження пiд час розроблення та застосування облiковоТ полiтики, щоб iнформацiя

була доречною для потреб корисryвачiв для приЙнятrя 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 сугтевих аспектах.

Пiд час здiЙснення судження керiвництво КомпанiТ

джерел та врахову€ Тх у низхiдному порядку:

вимоги в МСФ3, у яких iдеться про подiбнi та пов'язанi

посила€ться на приЙнятнiсть наведених далi

визначення, критерiТ визнання та концепцiТ оцiнки

Концепryальнiй ocHoBi фiнансовоТ звiтностi.

з ними питання;

активiв, зобов'язань, доходiв та витрат у

Пiд час здiйснення судження керiвництво КомпанiТ врахову€ наЙостаннiшi положення iнших органiв,

що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну концепryальну основу мя
розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтераryру з облiку та приЙнятi галузевi практики, Tie ю мiрою,

якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.

4.2. Судження щодо справемивоТ BapTocTi активiв КомпанiТ

Справедлива BapTicTb iнвестицiЙ, що активно обертаються на органiзованих фiнансових ринках,

розраховуеться на ocHoBi поточноТ ринковоТ BapTocTi на момент закриття торгiв на звiтну дату. В iнших

випадках оцiнка справедливоТ BapTocTi rрунry€ться на судженнях щодо передбачуваних маЙбрнiх

грошових потокiв, iснуючоТ економiчноТ сиryацii, ризикiв, властивих рiзним фiнансовим iHcTpyMeHTaM, та

iнших факторiв з врахуванням вимог МСФ3 13 кОцiнка справедливоТ BapTocTi>.

4.3. Судження щодо змiн справедливо[ 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 ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки базуються на

припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн валютних KypciB, покаЗникiВ

кредитоспроможностi контрагентiв, кориryвань пiд час оцiнки iнсгрументiв, а також специфiчних

особливостей операцiй; та

б) вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовиЙ стан, а також на дОХОди

(витрати) може бри значним.

якби керiвництво КомпанiТ використовувало iншi припущення щодо вiдсоткових СтаВок,

волатильностi, KypciB обмiну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти i коригувань пiд чаС

оцiнки iHcTpyMeHTiB, бiльша або менша змiна в оцiнцi BapTocTi фiнансових iHcTpyMeHTiB у разi вiдсрностi
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ринкових котирувань мала б iстотниЙ вплив на вiдображений у фiнансовiй звiтностi чистий прибутокта
збиток.

Розумiючи важливiсть використання облiкових оцiнок та припущень щодо справедливоТ
BapTocTi фiнансових активiв в разi вiдсутностi вхiдних даних щодо справедливоТ BapTocTi першого

рiвня, Товариство плану€ використовувати оцiнки та судження якi базуються на професiйнiй
компетенцiТ працiвникiв Товариства, досвiдi та минулих подiях, а також з використанням
розрахункiв та моделеЙ BapTocTi фiнансових активiв.3алучення зовнiшнiх експертних оцiнок щодо
таких фiнансових iHcTpyMeHTiB де оцiнка, яка базуеться на професiЙнiЙ компетенцiТ, досвiдi та

розрахунках € недостатньою, на думку керiвництва е прийнятним та необхiдним.

Використання рiзних маркетингових припущень та/або методiв оцiнки також може мати значний

вплив на передбачувану справедливу BapTicTb.

4.4. Судження цодо очiкуваних TepMiHiB уrримування фiнансових iHcTpyMeHTiB

Керiвництво КомпанiТ застосовуе професiЙне судження щодо TepMiHiB утримання фiнансових
iHcTpyMeHTiB, tцо входять до складу фiнансових активiв. ПрофесiЙне судження за цим питанням
rрунry€ться на оцiнцi ризикiв фiнансового iHcTpyMeHTy, Його прибрковостi Й динамiцi та iнших факторах.
Проте iснують невизначеностi, якi можуть бри пов'язанi з призупиненням обiгу цiнних паперiв, що не €

пiдконтрольним керiвництву КомпанiТ фактором i може сутr€во вплинути на оцiнку фiнансових
iHcTpyMeHTiB.

4.5. Використання ставок дисконryвання

Ставка дисконry - це процентна ставка, яка використову€ться мя перерахунку маЙбрнiх потокiв

доходiв в €дине значення теперiшньоТ (поточноi) BapTocTi, яка е базою мя визначення ринковоТ BapTocTi

бiзнесу. З економiчноТточки зору, в ролi ставки дисконry е бажана iHBecTopy ставка доходу на вкладениЙ
капiтал у вiдповiднi з piBHeM ризику подiбнi об'€кти iнвесryвання, або - ставка доходу за
альтернативними варiантами iнвестицiЙ iз зiставляння рiвня ризику на даry оцiнки. Ставка дисконry 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 31 грудня 200 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 мя визначення
середньозваженоТ ставки одержана з офiцiЙного саЙту НБУ за посиланням
http://www.bank.gov.ua/files/4-Financial_markets.xls роздiл "4.1.3.3. Процентнi ставки за новими

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

4.6. Судх<ення цодо виявлення ознак знецiнення активiв

На кожну звiтну даry Компанiя проводить аналiз дебiторськоi заборгованостi, iншоТ дебiторськоТ
заборгованостi та iнших фiнансових активiв на предмет наявностi ознак Тх знецiнення. 3биток вiд

знецiнення визна€ться виходячи з власного професiйного судження керiвництва за наявносri

об'€ктивних даних, що свiдчать про зменшення передбачуваних маЙбрнiх грошових потокiв за даним
активом у результатi однiеТ або кiлькох подiй, що вiдбулися пiсля визнання фiнансового активу.

Вiдносно фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, Компанiя на дату
виникнення фiнансових активiв та на кожну звiтну дату визначае piBeHb кредитного ризику.

Компанiя визна€ резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовими активами, якi
оцiнюються за амортизованою вартiстю, у розмiрi очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк дiТ

фiнансового активу ( при значному збiльшеннi кредитного ризику/для кредитно-знецiнених фiнансових
активiв) або 12-мiсячними очiкуваними кредитними збитками (у разi незначного зростання кредитного
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ризику).
3азвичай очiкуеться, що очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дiТ мають бути визнанi до того, як

фiнансовиЙ iHcTpyMeHT стане простроченим. Як правило, кредитний ризик значно зроста€ ще до того, як

фiнансовий iHcTpyMeHT стане простроченим або буде помiчено iншi чинники затримки платежiв, що е

специфiчним для позичальника (наприклад, здiйснення модифiкацiй або реструкryризацiТ).
Кредитний ризик за фiнансовим iHcTpyMeHToM вважа€ться низьким, якщо фiнансовиЙ iHcTpyMeHT мае

низький ризик настання дефолry, позичальник ма€ поryжнiй потенцiал виконувати своТ зобов'язання

щодо грошових потокiв у короткостроковiй перспективi, а несприятливi змiни в економiчних i дiлових
умовах у довгостроковiй перспективi можуть знизити, але не обов'язково звiтнiсть позичальника
виконувати своТ зобов'язання щодо договiрних грошових потокiв.

Фiнансовi iнструменти не вважаються такими, що мають низькиЙ кредитниЙ ризик лише на пiдставi

того, що ризик дефолry за ними € нижчим, нiж ризик дефолry за iншими фiнансовими iнструментами
Товариства або нiж кредитний ризик юрисдикцiТ, в якiй Компанiя здiЙснюе дiяльнiсть.

Очiкуванi кредитнi збитки за весь сгрок дiТ не визнаються за фiнансовими iнструментами просто на
пiдставi того, що BiH вважаеться iHcTpyMeHToM iз низьким кредитним ризиком у попередньому звiтному
перiодi, але не вважа€ться таким станом на звiтну даry. У такому випадку Компанiя з'ясову€, чи мало
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 Товариства щодо кредитних збиткiв.

4.7. Судження lцодо перерахунку фiнансовоТ звiтностi в умовах гiперiнфляцii

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 сиryацiil що характеризу€ться гiперiнфляцiею, про це в п.7.5. роздiл 7 цих
Примiток.

5. розкриття lнФормАцlТ щодо використАння спрАвЕмивоI BAPTocTl

5.1. Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi мя складання оцiнок за справемивою вартiстю

Компанiя здiйснюе виключно безперервнi оцiнки справемивоТ BapTocTi активiв та зобов'язань, тобто

TaKi оцiнки, якi вимагаються МСФ3 9 та МСФЗ 13 у 3BiTi про фiнансовиЙ стан на кiнець кожного звiтного

перiоду.

класи активiв та

зобов'язань, оцiнених
за справедливою

вартiстю

Методики оцiнювання

Метод оцiнки
(ри нковий,
дохiдний,
витратни й)

Вихiднi данi

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

Ри нкови й Офiцiйнi курси НБУ

lнструменти капiталу Первiсна оцiнка iHcTpyMeHTiB капiталу
здiйснюеться за ix справемивою
вартiстю, яка зазвичаЙ дорiвнюе цiнi
операцii, в ходi якоi був отриманий
актив. Подальща оцiнка iHcTpyMeHTiB

капiталу здiйснюеться за

справедливою вартiстю на даry
оцiнки.

Ринкови й,

витратний
ОФiцiйнi бiржовi курси
органiзаторiв торгiв на даry
оцiнки, за вiдсутностi
визначеного бiржового
курсу на даry оцiнки,
використовуються цiни
закриття бiржового
торгового дня

Дебiторська
заборгованiсть

Первiсна та подальша оцiнка

дебiторськоI заборгованостi
flохiдниЙ KoHTpaKTHi умови,

ймовiрнiсть погащення,

,>
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здiЙсню€ться за справемивою
вартiстю, яка дорiвню€ BapтocTi
погашення, тобто cyмi очiкуваних
контрактних грошових потокiв на дату
оцi н ки.

очiкуванi вхiднi грошовi
потоки

поточнi зобов'язання Первiсна та подальша оцiнка
поточних зобов'язань здi йснюеться за

вартiстю погашення

Витратн и й KoHTpaKTHi умови,
ймовiрнiсть погашення,
очiкуванi вихiднi грошовi
потоки

5.2. PiBeHb icpapxiT справедливоТ BapTocTi, до якого належать оцiнки справемивоТ BapTocTi

Компанiя класифiкуе фiнансовi iнструменти, якi с у власностi на звiтну даry за насryпними
категорiями.

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

сп ра ведл и воТ ва pтocтi:

В портфелi КомпанiТ станом на 0]. сiчня 2017 року знаходилися iнвестицiТдосryпнi мя продажу, а саме

- простi iMeHHi акцiТ, бездокументарноТ форми випуску ПАТ (ФК (АВАНГАРДп (код за €.ЩРПОУ 36019681),

якi були проданi згiдно flоговору NоБВ-91/17 вtд22 травня 2017р. та,Щоговору БВ-t16/17 вiд 09 червня

2Оl7р. на зальну суму 1 659 тис. грн..

На кiнець звiтного перiоду в портфелi Компанii цiннi папери вiдсрнi.

г7

класи активiв та

зобов'язань,

оцiнених за

справемивою та

амортизованою

вартiстю

1 piвeнb

(Ti, що мають

котирування, та

спостережуванi)

2 piBeHb

(Ti, що не мають котирувань,

але спостережуванi}

З piBeHb

(Ti, цо не мають

котирувань i не е

спостережуваними}

flaTa оцiнки зt.12.2о2о з1.12. 2019 31.12.z020 з1.12.2019 31,12.2020 з1.12.2019 з1.12.2020 з1.12, 2019

Поточнi фiнансовi

iнвестицil', ч.{о

облiковуються з а

справедливою

вартiстю через

прибугок/збиток

Фiнансовi

lнвестицii

заблокованi

Короткосrрокова

дебiторська

заборгованiсгь

4 4 4 4

Фiнансова

оренда
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5.3. Перемiщення мiж 2-м та 3-м рiвнями icpapxiT справемивоТ BapTocTi

Станом на 31 грудня 2020 року iнвестицiй досryпних для продажу Компанiя не мала. Перемiщень мiж

рiвнями iepapxii не вiдбувалося.

5.4. Вплив використання закритих вхiдних даних (3-го рiвня) для перiодичних оцiнок справедливоТ
вартостa на прибуток або збиток

Компанiя здiйснюе безперервнi оцiнки справедливоТ BapTocTi активiв та зобов'язань iз використанням
закритих вхiдних даних 3-го рiвня, якi протягом поточного звiтного перiоду не призвели до змiни розмiРу
прибуrку або збитку звiтного перiоду.

5.5. Поточнi фiнансовi iнвестицiТ

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

статri <Поточнi фiнансовi iнвестицii> Балансу (рядок 1160).

Справедлива BapTicTb фiнансових активiв та зобов'язань, що визначена та включена у фiнансову
звiтнiсть Компанiil явля€ собою суму, на яку може бри обмiняниЙ фiнансовиЙ iHcTpyMeHT в результатi
поточноТ операцiТ мiж бажаючими здiЙснити таку операцiю сторонами, вiдмiнноТ вiд вимушеного
п родажу або лiквiда цiТ.

Станом на 31 грудня2О2О року на Балансi КомпанiТ Поточнi фiнансовi iнвестицiТ не облiковувалися.

5.6. flовгостроковi фiнансовi iнвестицiТ

,Щовгостроковi фiнансовi iнвестицiТ якi належать до категорiТ фiнансових iнвестицiЙ угримуваних на

перiод понад один piK, а також yci iншi iнвестицiТ, KoTpi не можугь бути вiльно реалiзованi у будь-якиЙ

моментта вiдображаються в cTaTTi <Довгостроковiфiнансовi iнвестицiТ> Балансу (рядок 1035).

flовгостроковi iнвестицiТ оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням результату
переоцiнки у прибрку чи збитку вiдповiдно до МСФЗ 9.

Станом на 31грудня2О2О року на балансi КомпанiТоблiковуються довгостроковiфiнансовiiнвестицiТ
в cyMi43 тис. грн. А саме, iнвестицiТ в асоцiЙованi пiдприемства (далiТовариства). Згiдно flоговору купiвлi

корпоративних прав вiд 26 червня 2017 року Компанiя придбала частку в Стаryтному капiталi Товариства

з обмеженою вiдповiдальнiстю кАльфа СмартАгро> (кодза €ДРПОУ З725О244) в розмiрi \2%на суму 1

тис. грн.. Протягом 2018 року згiдно Протоколу загальних зборiв учасникiв Ns 09/2018 вiд 28 листопада
2018 року засновниками було приЙнято рiшення про збiльшення Статрного капiталу Товариства.

ПропорцiЙно частка КомпанiТ збiльшилася до 12 тис. грн.

3гiдно Договору купiвлi Корпоративних прав вiд 20 лютого 2018 року Компанiя придбала частку в

Стаryтному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю кАльфа Смарт ТреЙдинг)) (код за €ДРПОУ
4О84752О) в розмiрi 2О% на суму 2 тис. грн.. Протягом 2018 року згiдно Протоколу загальних зборiв

учасникiв Ns 02/2018 вiд 28 листопада 2018 року засновниками було приЙнято рiшення про збiльшення
Стаryтного капiталу Товариства. ПропорцiЙно частка Компанii збiльшилася до 20 тис. грн.

Згiдно flоговору купiвлi Корпоративних прав вiд 11 червня 2019 року Компанiя придбала частку в

Стаryтному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю кБiлоцеркiвськиЙ завод препаратних

формо (код за еДРПОУ 38452492) в розмiрi tO% на суму 10 тис. грн.

Згiдно ,Щоговору купiвлi Корпоративних прав вiд 19 червня 2019 року Компанiя придбала частку в

Стаryтному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю кПест.Юей> (код за СДРПОУ 422599t4) в

розмiрi 10%на суму 1 тис. грн.

Ринковi котирування по зазначеним фiнансовим iнвестицiям не досryпнi. Товариствами, частки яких

знаходяться в активах Компанii, на кiнець звiтного року була надана рiчна фiнансова звiтнiсть.

Проаналiзувавши яку, було зроблено висновок, що Товариства е прибутковими, тому балансова BapTicTb

29

{S



Частка в статутному
капiталi

Частка,
о//о

Балансова BapTicTb Частка,
о//о

Справедлива BapTicTb

зL,L2,2о2о 31.12.2019 зL.L2,202о 31.12.2019

ТОВ "Альфа Смарт Агро>
(код за еДРПОУ
з7250244)

1,2 1,2 12 12 !2 t2

ТОВ "Альфа Смарт
Трейдинг> (код за
€дрпоу 40847520)

zo 2о 2о 2о 2о 2о

ТОВ <БiлоцеркiвськиЙ
завод препаратних

формu (код за €ДРПОУ
з8452492]'

10 10 10 10 10 10

ТОВ кПест,ЮеЙ> (код за
€дрпоу 422599t4)

10 1 1 10 1 1

Всього 4з 4з 43 43

часток залиша€ться не змiнною, таким чином облiковуються на балансi КомпанiТ за справемивою
вартiстю.

5.7. Гроrшовi коtлти та ix еквiваленти

Грошовi кошти та tx еквiваленти включають кошти в банках на поточних рахунках,

Кошти на поточному рахунку, вiдкритому в ПАТ Банк кКонтракт), вiдображаються в балансi за

нульовою вартiстю, оскiльки зазначений банк знаходиться в сганi лiквiдацiТ з 2015 року.

Кошти на поточному рахунку, вiдкритому 11 квiтня 2017 року в АКБ кlндустрiалбанк)), вiдображаються

в балансi за нульовою вартiстю, оскiльки зазначениЙ рахунок був закритиЙ 06 лисгопада 2017 року.

Кошти на поточному рахунку, вiдкритому 15 червня 2Ot7 року в АТ кРайффаЙзен Банк Аваль>,

вiдображаються в статгi кРахчнки в банкч> Балансу (рядок 1t67),

Залишок грошових коштiв КомпанiТ станом на 31 грудня 2020 року на поточних рахунках склав 34 тис.

грн.

Балансова BapTicTb Справедлива BapTicTb

зl.L2,2о2о з1.12.2019 31.12.2020 31.12.2019

1 2 з 4 5

Каса та рахунки в банках, в тис. грн. з4 35 з4 з5

Каса та рахунки в банках, в дол. США

Банкiвськi депозити, в тис, грн,

Всього 34 з5 34 35

з0

it



Надiйнiсть фiнансовоТустанови - один з важливих параметрiв для будь-якого клi€нта, адже це гарантiя
сво€часного повернення депозиry i вiдсутнiсть проблем iз погашенням кредитiв.

Нацiональним Банком УкраТни, пiд час складання рейтингу банкiв УкраТни за 2020 piK, враховувалися
наступнi моменти:

- достатнiсть капiталу. Параметр демонстру€ резерв власних коштiв мя екстреного покриття втрат.

- лiквiднiсть. Характеризу€ можливiсть банку зберiгати свою стiЙкiсть в стресовiЙ сиryацiТ.

- прибутковiсть установи. fleMoHcTpye рентабельнiсть фiнансiв, оцiнюеться як сума доходiв i витрат

фiнансовоТустанови. Позитивна прибугковiсть банку робить Його бiльш стiЙким.

- довiра вкладникiв iлюструеться динамiкою депозиту в перiод оцiнювання.

- якiсть активiв. Параметр показу€ вiдсотки проблемних кредитiв в портфелi установи.

- пiдтримка учасникiв. !аниЙ параметр демонстру€ приналежнiсrь до певноТ бiзнес-групи. У разi
стресових ситуацiй банк може додатково фiнансуватися державою, iноземними iнвесторами,
вiтчизняними бiзнесменами.

З урахуванням ycix цих факторiв було сформовано рейтинг найбiльш надiЙних банкiв, що наведено в

таблицi нижче:

Таким чином бачимо, що АТ кРайффайзен Банк Аваль> увiЙшов в десятку надiЙних банкiв УкраТни.

5.8. lншi розкриття, цlо вимагаються МСФ3 13 кОцiнка справемивоТ BapTocTi>

Справедлива BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB в порiвняннi з li балансовою вартiстю наведена в таблицi

нижче.

31

гч

N9 назва банка
Форма

власностi
КраТна Сайт банку

PiBeHb надiЙностi

t. Укрсiбба нк п ри ватни и Францiя www.mV. u krsibba nk.com найвищий

2. Кредi Агрiколь Банк приватни и Францiя www.credit-aяricole.u а найвищий

3. Кредоба нк при ватний Польща www.kredobank.com, u а наивищии

4. П ра вексба н к приватнии lталiя WWW.praVeX.com.u а високии

5, Райффайзен банк Аваль приватнии Австрiя www.aval.ua високи и

6, Ощадбанк державнии YKpaiHa www.oschad пчЬап k.com державнии

7. Укрексiмбанк державнии Украiна www.eximb.com державнии

8. Укргазбанк державний YKpaiHa www. u krяаsЬа п k.com державний

9. При ватБанк державний УкраТна www,privatba п k. ua державний

10. Прокредит банк приватний нiмеччи на www, prokreditba nk.com. u а достатн l и

11. оТП Банк п риватн и и Угорщина www.otpbank.com. u а достатнlи



Справедлива BapTicTb дебiторськоТ та кредиторськоТ заборгованостi, а також iнвестицiЙ, досryпних

Фiнансовi активи Балансова BapTicTb Справедлива BapTicTb

зL.L2,2о20 31.12.2019 зL,L2,2о20 31.12.2019

1 2 з 4 5

Поточнi фiнансовi iнвестицii, що
облiковуються з а справедливою вартiстю
через прибуток/збиток

Фiна HcoBi iнвестицiТ до погашення

Фiнансовi iнвестицii заблокованi

Короткострокова дебiторська
заборгова HicTb

4 4 4 4

Торговельна дебiторська заборгованiсть

Грошовi кошти та ix еквiваленти з4 з5 з4 з5

Фiнансова оренда

Короткосгроковi пози ки

Торгiвельна кредиторська заборгованiсть зз 5J зз 5l

для продажу, неможливо визначити достовiрно, оскiльки нема€ ринкового котирування цих активiв.

Кредиторська заборгованiсть € поточною i включае в себе поточну заборгованiсть перед компанiею з

управлiння активами та за послуги депозитарних установ.

Керiвництво КомпанiТ вважа€, що наведенi розкритгя щодо застосування справедливоТ BapTocTi е

достатнiми, i не вважа€, lцо за межами фiнансовоТ звiтностi залишилась будь-яка суп€ва iнформацiя

щодо застосування справемивоТ BapTocri, яка може бути корисною для корисryвачiв фiнансовоТ
звiтностi.

6. розкриття lнФормАцli; що пtдтвЕрджу€ cTATTl подАнlу ФtнАнсових звlтАх

Компанiя далi наводить додаткову iнформацiю, яка необхiдна мя кращого розумiння результатiв
дiяльносгi Това риства:

облiкова полiтика щодо визнання доходу;

види доходiв та витрат за кожною групою для розумiння звiтностi корисryвачами;

склад i суму витрат, вiдображених у статтях кlншi операцiЙнi витрати)) та кlншi> витрати)) 3Biry про

сукупний дохiд>.

6.1. Струкryра доходу

!охiд вiд реалiзацiТ послуг та iншi доходи станом на 31 грудня 2020 та 2О19 poKiB представленiтаким
чином:

3а 2020 piK 3а 2019 piK 3мiни (+,-)

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

lнщi операцiЙнi доходи 69 6 +6З

з2

г8



lншi фiнансовi доходи: HapaxoBaHi вiдсотки по договорам позик 125 458 121 599 +3 859

Вiдображення премiТ по договорам
позики

t22 964 28 668 + 94 296

Дивiденди одержанi 12 246 +t2 246

lншi доходи (вiд продажу фiнансових активiв)

Всьоrо дохiд 260 7з7 150 273 +110 464

3а звiтний 2019 piK кlншi операцiЙнiдоходи)) в cyмi б тис. грн.. виникли за рахунок зменшення резерву
пiд збитки в момент погашення дебiторськоТ заборгованостi. Аналогiчно, за звiтниЙ 2020 piK в складi
cTaTTi <lншi операцiйнi доходи)) в cyMi 7 тис. грн, виникли за рахунок зменшення резерву пiд збитки в

момент погащення дебiторськоТ заборгованостi. Сума 62тис. грн. виникла за рахунок списання
безнадiйноI кредиторсько[ заборгованостi у зв'язку з закiнченням строку позовноТ давностi, а саме
заборгованiсть перед компанiями з управлiння активами, якi дiяли в iHTepecax та за рахунок КомпанiТ в

2011-2013 роках.

..Що складу кlнших фiнансових доходiв> входять вiдсотки HapaxoBaHi за.Щоговорами вiдсотковоТ

позики, укладеними мiж Компанiею та Товариствами. А саме, Товариством з обмеженою
вiдповiдальнiстю кАльфа Смарт Агро> (код за €ДРПОУ З725О244) пiд27% та пiд 26% рiчних на три роки.
Також, було вiдображено первинну премiю по !оговорам позики на 01 сiчня 2018 року в cyMi 114 ЗЗ1

тис. грн., яка виникла в результатi того, що середньозважена ставка дисконryвання на момент видачi

позик становила 8,5Yо в 2017 роцi. Про це Йдеться в п. 4.5., роздiлу 4 цих Примiток.

Протягом 201_9 року Компанiя заключила flоговори вiдсотковоТ позики з насryпними Товариствами:

Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю кАльфа Смарт Трейдинг> (код за €ДРПОУ 40847520) пiд
27% на три роки, Товариством з обмеженою вiдповiдальнiсгю <БiлоцеркiвськиЙ завод препаратних

формu (код за €ДРПОУ 3S452492) пiд27% на один piK та Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю
кПест.Юей> (код за €ДРПОУ 422599L4| пiд27% на один piK.

В звiтному 2020 роцi виц{евказанi,Щоговори позик було пролонговано до З1 грудня2О2t року, а також
вiдбулося зменшення вiдсотковоТ ставки з 27% на piK до 19% на piK, що призвело до вiдображення
первинноТ премiТ в cyMi 94 133 тис. грн., яка виникла в результатi того, що середньозважена ставка

дисконryвання на моментзмiни вiдсотковоТставки вflоговорах позикстановила 3,9%. Про це йдеться в

п. 4.5., роздiлу 4 цих Примiток.

В звiтному 2020 роцi Компанiя одержала дивiденди в cyMi 12246 тис. грн. вiд Товариства з

обмеженою вiдповiдальнiстю кАльфа Смарт Агро> (код за СДРПОУ З725О244), частка якого знаходиться
в активах компанiТ в розмiрi I2Yо,згiдно Протоколу 33У N912/2020 вiд 26 листопада 2020 року.

lншиЙ сукупниЙ дохiд Компанiя, за звiтнi 2019 та 2020 роки, не отримувала.

6.2. Адмiнiстративнi витрати та витрати на збр

OcHoBHi витрати КомпанiТ, tцо пов'язанi iз здiЙсненням iT господарськоТ дiяльноg11 б кАдмiнiстративнi

витрати)). 3агальний розмiр цих витрат за 2020 piK, шlо закiнчився 31 грудня, складае 429 тис. грн., якi

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

за 2020 piK за 2019 piH
3мiни (+,-

Винагорода керуючiЙ компанiТ з60 збс с

Щепозитарнi послуги 2t 2,

Оренда офiсного примiчцення 18 2(

Банкiвськi послуги 2 +]

зз

{)



Послуги зберiгання цiнних паперiв 0

Послуги аулитора 24 2( +4

Нотарiальнi послуги 2 +z

Реестрацiя змiн до регламенту (держмито) 1

технiчне забезпечення звiтностi t

Послуги лiчильноi KoMiciT 0

Разом 429 427 +2

6.3. lншi витрати

В звiтних 2020 та 2019 роках кlнших витрат)) Компанiя не мала.

6.4. lнщi операцiЙнi витрати

,Що складу кlнших операцiйних витрат) за 2019 piK резерв пiд збитки був сформованиЙ в cyMi ].3 тис.

грн., а за звiтний 2020 piK в cyMi 25тис. грн. Про це Йдеться у п.п.6.6.1, п.6.6. роздiлу б цих Примiток.

6.5. Фiнансовi витрати

.Що кФiнансових витрат> у 2019 роцi Компанiя вiднесла амортизацiю премi'i, розрахованоТ по методу

ефективноТставкивiдсотка,усумi78922тис.грн.3азвiтний2020рiкцясумасклала86925тис.грн.При
методi ефективноТ ставки вiдсотка на даry погашення позики неамортизована частина премiТ буде

дорiвнювати нулю, а також дебiторська заборгованiсть i поточна чиста величина виданих позик будугь

спiвпадати. Тобто, цей метод rрунry€ться на припущеннi, що витрати на сплату вiдсоткiв по позикам за

кожний перiод - це невиплачена частина вiдповiдного зобов'язання, помножена не на встановлену по

договору ставку вiдсоткiв, а на ринкову ставку вiдсоткiв. При застосуваннi цього методу сума витрат на

сплаry вiдсоткiв по позицi i величина амортизацiТ надбавки по позицiзмiнюються кожного перiоду.

6.6. Фiнансовj активи, що оцiнюються за амортизованою вартiстю

6.6.1.,Щебiторська заборгованiсть

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

активному ринку, класифiкуються як кдебiторська заборгованiсть за виданими авансами> та кiнша

поточна дебiторська заборгованiсть> i облiковуються за справедливою вартiстю за вирахуванням збиткiв
вiд знецiнення та cyMHiBHoT заборгованостi.

Станом на 3]. грудня 2020 року Компанiя не мала простроченоТ та знецiненоТ дебiторськоi
заборгованостi.

Балансова BapTicTb дебiторськоТ заборгованостi приблизно дорiвнюе tT справедливоТ BapTocTi.

При визначеннi погашення дебiторськоТ заборгованостi Компанiя врахову€ будь-якi змiни
кредитоспроможностi дебiтора за перiод з дати виникнення заборгованосгi та до звiтноТ дати.

flебiторська заборгованiсть за станом на 31 грудня 2020 та 2019 poKiB представленi таким чином:

На 31 rрудня 2020

року
На 31 грудня 2019

року
3мiни (+,-)

.Щебiторська заборгованiсть за розрахунками за

виданими авансами 4 4 U

,Щебiторська заборгованiсть за розрахунками з

нарахованих доходiв (вiдсотки за договорами позик) 10 511 11 18 -1 007

з4

ь0



На 31 грудня 2020

року
На 31 rрудня 2019

року
3мiни (+,-)

Очiкуванi кредитнi збитки щодо дебiторськоi
заборгованостi з нарахо8аних доходiв (вiдсотки за

договорами позик)

-1 -1 0

lнша дебiторська заборгованiсть (договори позики)

Вiдображення премii за рахунок руху коштiв (за

договорами позик)

658 з00 520 015 +138 285

97 809 61 77t +Зб 0З8

Очiкуванi кредитнi збитки щодо iншоi дебiторськоi
заборгованостi (за договорами позик)

-76 _58 _18

Всьоrо 766 547 59з 249 +17з 298

!ебiторська заборгованiсть КомпанiТ не мае забезпечення. Прострочена дебiторська заборгованiсть
вiдсутня. Компанiя проводить аналiз та оцiнку рiвня кредитного ризику з використанням

iндивiдуал ьного пiдходу.

Компанiя нада€ узгодження залишку резерву пiд збитки на початок звiтного перiоду до залишку на

кiнець звiтного перiоду в розрiзi класiв фiнансових iHcTpyMeHTiB у формi таблицi. 3мiни щодо очiкуваних

кредитних збиткiв:

Резерв пiд збитки що оцiнюеться в cyMi, яка
дорiвнюе:

На З1 грудня
2020 рокч

На 31 грудня
2019 року

Причини змiн

12-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам,

В т.ч.: за депозитами;

За дебiторською заборгованiстю 77 59

Кредитний ризик
майже вiдсутнiй

очiкуваним кредитним збиткам протягом строку

дii за;

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

моменry первiсного визнання, але якi не €

кредитно-знецiненими фi нансовими активами

В т.ч.: за депозитами;

3а дебiторською заборгованiстю (пози ки)

(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, мя яких резерв пiд
збитки оцiнюеться вiдповiдно до параграфа
5.5.15 мсФз 9

фiнансових активiв, що е придбаними або
створеними кредитно-знецi неними фiнансовими
активами

Разом: 77 59

35

6/



Станом на 31 грудн я2О2О року загальна сума резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки склала 77 тис. rрн.

якi були вiднесенi до складу кlнших операцiЙних витратD.

6.7. Акцiонерний капiтал

Станом на З1 грудня 2020 року Компанiя здiЙснила два випуски акцiЙ:

1. На суму 1 300 тис. грн., в кiлькостi ]. 300 тис. штук, загальною номiнальною вартiстю 1 300 тис,

грн. Номiнальна BapTicTb кожноi акцiТ становить ]. грн. Форма iснування акцiЙ - без

документарна. Bci випущенi акцiТ були повнiстю оплаченi.

flaTa реестрацiТ випуску акцiй - 28 лютого 2О12 року, ре€страцiйниЙ номер Свiдоцтва 00039.

!аним свiдоцтвом НкцПФР анулювало тимчасове Свiдоцтво про ре€страцiю випуску акцiЙ вiд

2З,t2.2О1I року Ne 2З50 видане flКЩПФР.

2. На загальну суму 500 000 тис. грн., в кiлькостi 500 000 тис. шryк, загальною номiнальнОЮ

вартiстю 500 000 тис. грн. Номiнальна BapTicTb кожноТ акцiТ становить 1 грн. Форма iснування

акцiй - без документарна.

,Д,ата реестрацiТ випуску - 24 квiтня 2012 року, ресстрацiЙниЙ номер Свiдоцтва 00080. Р,аНим
свiдоцтвом НкцПФР анулювало Свiдоцтво про ре€страцiю випуску акцiЙ вiд 28 лютого 2Ot2 р, Ns 000З9

видане НКЦПФР.

отже, станом на 01 сiчня 2О17 року Компанiею зареестровано випуск акцiЙ на загальну суму 500 000

тис. грн. в кiлькостi 5ОО 000 тис. шryк загальною номiнальною вартiстю 500 000 тис. грн., iЗ ЯКИХ

оплачениМи булИ 1З00 тис. шryк загальною сумою 1300 тис. грн., що вiдповiда€ вимогам щодо
мiнiмальнОго розмiрУ статугногО капiталУ корпоратиВного фонду згiдно ст. 13 3акону УкраТни кПро

iнститри спiльного iнвесryвання> вiд 20 червня 201З року.

протягом звiтного 2О18 року Компанiя здiйснювала розмiщення акцiЙ в кiлькосгi З8t74 258 шryк на

суму 52 47Отис. грн., з яких 14 296тис. грн. склав додатковиЙ капiтал.

3а даними Балансу власний капiтал КомпанiТ станом на 31 грудня 2018 року склав суму 522 З22 тис.

грн. д саме, заре€стрований (пайовий) капiтал в розмiрi 500 000 тис. грн., додатковий капiтал в розмiрi
51 611 тис. грн., нерозподiлений приброк в розмiрi 215 156 тис. грн. та неоплачениЙ капiтал в розмiрi
244 445 тис. грн., тобто загальна номiнальна вартiсгь акцiй, якi планусться розмiстити згiдно Проспекry

eMiciT акцiЙ КомпанiТ.

Змiни у власному капiталi за piK, що закiнчився З1 грудня 2018 року, якиЙ показу€ змiни згiднО МСФЗ

вленi в таблицi

3а даними Балансу власний капiтал КомпанiТ станом на 31 грудня 20]_9 року склав суму 59З 233 ТИС.

грн, Д саме, заре€строваниЙ (пайовий) капiтал в розмiрi 500 000 тис. грн., додатковиЙ капiтал в розмiрi
51 611 тис. грн., нерозподiлениЙ приброк в розмiрi 286 067 тис. грн. та неоплачениЙ капiтал в розмiрi
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п в и

Пайовий
капiтал

flодатковий
капiтал

НерозподiлениЙ
приброк

неоплачений
капiтал

Резерв
справедлив
оТ BapTocTi

Разом,
капiтал

залишок на з1
гочдня 2017р

500 000 37 з15 15 з32 (282 619) 2]о о28

вплив змiн 114 зз1 114 зз1

Залишок на 01
сiчня 2018 року,
перерахований
вiдповiдно до
мсФз 9

500 000 37 315 129 66з (282 619) з84 з59



На З1 грудня 2020 року На 31 грудня 2019 року 3мiни (*, -)

СтатутниЙ капiтал 500 000 500 000 0

flодатковиЙ капiтал 51 611 51 б11 0

Нерозподiлений прибуток
(непокритий збиток)

459 425 286 067 +17З 358

неоплачений капiтал (244 445| (244 445| 0

Всього 766 591 593 2зз +173 з58

244 445 тис. грн., тобто загальна номiнальна BapтicTb акцiй, якi плану€ться розмiстити згiдно Проспекry

eMicii акцiй КомпанiТ.

Таким чином власний капiтал представлено в Фiнансовiй звiтностi на кiнець 2019 та 2020 poKiB

наступним чином:

6.8. flивiденди

протягом звiтних 2О19 та 2О2О poKiB учасниками КомпанiТ не приЙмалося рiшень щодо Виплати

дивiдендiв, тому дивiденди не виплачувалися.

6.9. Кредиторська заборгованiсть з одержаних aBaнciB

станом на 31 грудня 2О20 року кредиторськоi заборгованостi з одержаних aBaHciB не ма€.

6.10. Торговельна та iнtда поточна заборrованiсть

lншi поточнi зобов'язання за станом на З1 грудня 2020 та 31 грудня 2019 poKiB представленi таким

чином:

Поточна кредиторська заборгованiсть представля€ витрати перед Керуючою компанiею з управлiння
активами та депозитарною установою, де облiковуються акцiТ КомпанiТ.

При визнаЧеннi погаШення iншоТ кредиторсЬкоi заборгованостi Компанiя на кожну звiтну даry
проводить аналiз сум кредиторськоТ заборгованостi з вираховуванням TepMiHiB rT облiку на балансi, та

TepMiHiB позовнотдавностi за перiод з дати виникнення заборгованостi та до звiтнотдати. Таким чином,

станоМ на 31 грудН я 2О2О рокУ було виявлено прострочену кредиторську заборгованiсть, сгрок позовноТ

давностi якоТ минув. Д саме, заборгованiсть перед компанiями з управлiння активами, якi дiяли в

iHTepecaxTa за рахунок Компанij в 2011-2ОlЗ роках, про що йдеться в пп.6.1. п.6 цих Примiток.

6.11. Прибрки та збитки

За результатом Bcix видiв дiяльностi в 2О2О роцi Компанiею отриманиЙ прибуток в розмiрi 173 358

тис. грн..

в 2о20 роцi Компанiя корисryвалася пiльгами з податку на прибуток згiдно Податкового кодексу

укратни стаття 141_ пункт б пiдпункт 1, а саме: к3вiльняються вiд оподаткування коцти спiльного

iнвесryвання, а саме: кошти, BHeceHi засновниками корпоративного фонду, кошти та iншi активи,

залученi вiд учасникiв iнститру спiльного iнвесryвання, доходи вiд здiйснення операцiй з активами
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{а 31 грудня 202С

)оку
На 31 грудня 2019

року
3мiни
(+,-)

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи,
послуги

з з7 -4

Поточна кредиторська заборгованiсть iз внутрiшнiх

розрахункiв
57 -57

lнша поточна кредиторська заборгованiсть 0 -61



iнститру спiльного iнвесryвання, доходи, HapaxoBaHi за активами iнстиплу спiльного iнвесryвання, та

iншi доходи вiд дiяльностi iнститру спiльного iнвесryвання (вiдсотки за позиками, оренднi (лiзинговi)

платежi, роялтi тощо) >.

7. розкриття lншоI lнФормАц[[

7.1 YMoBHi зобов'язання

7.1.1. Судовi позови

ПротИ КомпанiТ протягоМ звiтногО 2О20 рокУ не висуваЛися претеНзiТ та вiдсРнi будь-якi судовi

позови,

7.1.2. Оподаткування

внаслiдок наявностi в укратнському податковому законодавствi положень, якi дозволяють бiльш нiж

один BapiaHT тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабiльному економiчному

середовищi, за якоТ податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчноТ дiяльностi, у разi, якщо

податковi ограни пiмадуть cyMHiBy певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва економiчнот

дiяльностi Компанiт, 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 можрь

переглядатися вiдповiдн ими податковими органами п ротя гом трьох poKiB.

7.1.3. ступiнь повернення дебiторськоi заборгованостi та iнlлих фiнансових аКТИВiВ

внаслiдок ситуацiт, яка склалась в економiцi Укратни, а також як результат економiчнот нестабiльностi,

що склалась на даry балансу, icHye Ймовiрнiсть того, lцо активи не зможугь бути реалiзованi за tiньою

балансовою вартiсгю в ходi звичаЙноТ дiяльностi 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 Компанii, виходячи з

наявних обставин та iнформацii, кредитний ризик для фiнансових активiв Компанiт визначений як дvх<е

низький. тому кредитний збиток не був визнаний при оцiнцi цих активiв. Враховуючи той факт, що

поточна дебiторська заборговаНiсть буде погашена в 2О2О роцi, HapaxoBaHi вiдсотки по по3икам дебiтор

сплачу€ на регулярнiй ocHoBi, очiкуваний кредитниЙ збиток Компанiею визнаниЙ при оцiнцi цього

фiнансового активу становить 77 тис. грн., тобто такий, що майже вiдсрнiй, про це йдеться в п.п.6.6.1,

п.6.6, роздiлу б цих Примiток.

7.2 Розкритгя iнформацiТ про пов'язанi сторони

Р,о пов'язаних cTopiH або операцiй з пов'язаними сторонами належать:

пiдприсмства, 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;
член и п ро вiдного уп равлiнського персоналу Компа н iI;

близькi родичi особи, зазначеноТ вище;

компанiТ, що контролюють Компанiю, або здiйснюють суггевий вплив, або мають суггсвиЙ вiдсоток

голосiв у КомпанiТ;
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програми виплат по закiнченнi трудовоТ дiяльностi працiвникiв КомпанiТ або будь-якого iншого

суб'екта господарювання, який € пов'язаною стороною КомпанiТ.

3гiдно з МСБО 24 зв'язана сторона - фiзична особа або суб'ект господарювання, зв'язанi з суб'ектом

господарювання, що склада€ свою фiнансову звiтнiсть.

а) фiзична особа або близький родич такоТособи € зв'язаною стороною iз суб'ектом господарювання,

що звiryе, якu4о така особа:

- контролюе суб'ект господарювання, u_lo звiryе, або здiЙснюе спiльниЙ контроль над ним;

- ма€ сутт€вий вплив на суб'скт господарювання, що звiryе;

- € членом провiдного управлiнського персоналу суб'екта господарювання, що звiryе, або

материнського пiдприемства суб'екта господарювання, що звiтуе.

б) суб'ект господарювання € зв'язаним iз суб'ектом господарювання, що звiryе, якlлО 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 пiдприемсгво пiд спiльним

контролем € зв'язанi одне з одним);

_ один суб'ект господарювання € асоцiйованим пiдприемством або спiльним пiдприемстВОм iНШОГО

суб'екта господарювання (або асоцiйованого пiдприемства чи спiльного пiдприемства члена групи, до
якоТ належить iнший суб'скт господарювання);

_ обидва суб'екти господарювання € спiльними пiдприемствами однiеТтретьоТ сторони;

- один суб'ект господарювання € спiльним пiдприемством третього су6'екта господарювання, а iнший

суб'ект господарювання € асоцiйованим пiдприсмством цього третього суб'скта господарювання;

- суб'екТ господарюВання € програмоЮ виплат по закiнченнi трудовоТ дiяльностi працiвникiв або

суб'екта господарювання, ц{о звiryе, або будь-якого суб'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 су6'ектом господарюваннЯ, ЩО ЗВiryе;

- суб'ект господарювання перебувае пiд контролем або спiльним контролем особи, визначенот в

пунктi а);

- особа, визначена в пунктi a)i), мае значний вплив на суб'ект господарювання або € членом

провiдного управлiнського персоналу су6'екта господарювання (або материнського пiдприемства

суб'скта господа рюва ння ).

Операцiя зi зв'язаною стороною - передача pecypciB, послуг або зобов'язань мiж суб'ектом

господарювання, що звiту€, та зв'язаною стороною, незалежно вiдтого, чи призначаеться цiна.

Близькi родичi фiзичноiоСоби - членИ родини, якi, за очiкуванням, можугь впливати на таку особу або

перебувати пiдiТ 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) рриманцiв такоТ фiзичноТ особи або чоловiка/дружини чи шлюбного партнера такоТ фiзичноi
особи.

Пов'язаними сторонами вважаються сторони, якlцо одна сторона ма€ можливiсть контролювати iншу

сторону або здiйснювати суггевий вплив на прийняття фiнансових та операцiйних рiшень iншою

стороною.
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Операцii мiж пов'язаними сторонами - передбачають передачу pecypciB або зобов'язань, незалежно
вiд стягування плати.

СпiльниЙ контроль - зафiксоване угодою розподiлення прав контролю.

Пов'язанi сторони Компанii включають учасникiв, ключовиЙ управлiнськиЙ персонал, пiдприемства,
якi мають спiльних власникiв та перебувають пiд спiльним контролем, пiдприемства, що перебувають
пiд контролем ключового управлiнського персоналу, а також компанii, стосовно яких у КомпанiТ е

iстотний вплив.

У таблицi представленi пов'язанi сторони КомпанiТ:

7.2.1. lнформацiя про учасникiв та голову наглядовоТ ради корпоративноrо iнвестицiЙного

фонду

* 
,щля фiзичних осiб, якi через своТ релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд приЙняття реестрацiЙного номера облiкоВОТ каРТКи

платника податкiв, повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган та мають вiдмiтку в паспортi, за3начаються серiя (за

наявностi) та номер паспорта.
** розрахунок вiдсотка здiйснюеться вiдносно акцiй корпоративного фонду, що перебувають в обiry.

40
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Група N9

з/п
Повне найменування

rоридичноТ особи - учасника
чи прiзвище, iм'я, по

батьковi фiзичноi особи -

/часника, голови наглядово'

ради корпоративного
iнвестицiйного Фонду

Код за €flРПОУ юридичноi
особи - учасника або

реестрацiйний номер
облiковоТ картки платника
податкiв фiзичноТ особи -

учасника, голови наглядовоi

ради корпоративного фонд1
*

М iсцезнаходже н ня

юридичноТ особи чи
паспортнi данi фiзичноТ

особи, щодо якоТ

пода€ться iнФормацiя

частка в

стаryтно

капiталi
корпора
ти вного

Фонду,
уо**

Належнiсть фiзичноТ
особи - учасника до

суб'ектiв,
визначених статтею

3 Закону УкраТни
<Про запобiгання
корупцii>, та/або

частка державноТ чи
комунальноТ

власностi у юридичнiй
особi - учаснику

1 2 з 4 5 6 7

А Учасники - фiзичнi особи

1

Тодоров Борис Петрович 2]з]8|Iо75 Паспорт ЕЕ 826585,
виданий

€впаторiЙським МВry
МВС УкраТни в Криму,

15.05.200З р.

100 не належить

Б Учасники - юридичнi особи

в Голова наглядовоТ ради

1 Тодоров Борис Петрович 27з78L|075 Паспорт ЕЕ 826585,
виданий

€впаторiЙським МВГУ
МВС УкраТни в Криму,

15.05.200З р.

100 не належить

Усього: 100



N9

з/п
Прiзвище, iм'я,

по батьковi

фiзичноТособи -

учасни ка

корпоративного

фонду, членiв li
ciM'T та iнших

пов'язаних осiб

Реестра цi йн ий
номер облiковоi
картки платника
податкiв фiзичноТ
особи - учасника
корпорати вного

фонду, членiв ii
ciM'T та iнших

пов'язаних осiб*

Символ
юридичноТ

особи, щодо
якоТ icHye

пов'яза HicTb* *

Код за
€дрпоу

юридичноi
особи, щодо

якоI icHye
пов'яза HicTb

Повне найменування
юридичноТ особи,

щодо якоТ icHye

пов'яза HicTb

М iсцезнаходже н ня

юридичноТ особи,

щодо якоi icHye

пов'язанiсть

Частка в

стаryтному
ка п iтал i

пов'яза ноТ

особи, Yо

1 2 з 4 5 6 7 8

Тодоров Борис
Петрович

27з78т1075 i з80060з5 Публiчне акцiонерне
товариство
кза крити й

неди версифiкова ни й

венчурни й

корпорати вн ий
iнвестицiйний фонд

(проФЕсlЙниЙ
lH ВЕстоР))

01133, MicTo КиТв,

провулок
Лабораторний ,

будинок 1, секцiТ З

та4

100

2 одорова Наталiя
BiKTopiBHa
(дружина)

2799218545 I з80060з5 Публiчне акцiонерне
това риство
<За критий

недиверсифiкова ний
венчурний

корпоративний
iнвестицiйний фонд

(проФЕсlЙниЙ
lHBECTOP)

0113З, MicTo Киiв,
провулок

Лабораторний ,

будинок 1, секцiТ З

та4

з Цiденко Свiтлана
Василiвна (мати)

18].6018502 I з80060з5 Публiчне акцiонерне
това риство
кзакрити й

неди версифiкова ний
венчурни й

корпоративни й

iнвестицiйний фонд
(проФЕсlЙниЙ

lHBECTOP))

01133, MicTo КиТв,

провулок
Лабораторний ,

будинок 1, секцiТ З

та4

7.2.2. lнформацiя про пов'язаних осiб фiзичних осiб - учасникiв, якi володiють часткою, що
становить не менше 2oyo сrатуного капiталу корпоративного iнвестицiйного фонду

*,Щля 
фiзичних осiб, якi через своi релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд приЙнятгя реестрацiЙного номера облiковОТ каРтки

платника податкiв, повiдомили про це вiдповiдний контролюючиЙ орган та мають вiдмiтку в паспортi, 3азначаються серiя (За

наявностi) та номер паспорта.
**Т-торговцiцiннимипаперами,К-компанiТзуправлiнняактивами,fl-l-]ентральниЙдепозитарiЙ,,ЩУ-депозитарнi

установи,З-зберiгачi активiвiнстиryтiвспiльногоiнвесryвання,О-органiзаториторгiвлi,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

%|,

4L

--'ь{



7.2.3. lнформацiя про пов'язаних юридичних осiб,
особи, якi володiють часткою, що становить
корпоративноrо iнвестицiйного фонду

у яких беругь учасгь учасники -

не менше 2О % статутного
юридичнi

капiталу

N9

зlп
Повне

найменування, код
за €ДРПОУ учасника

корпоративного
iнвестицiй ного

фонду

Символ
юридичноi

особи, щодо якоТ

icHye
пов'язанiсть*

Код за €ДРПОУ
юридичноi

особи, щодо
якоi icHye

пов'язанiсть

Повне
найменуван ня

юридичноТ
особи, щодо якоi
icHye пов'язанiсть

Мiсцезнаходження
юридичноi особи,

щодо якоI icHye
пов'язанiсть

Частка в

стаryтному
капiталi, yо

l 2 3 4 5 6
,7

*Т-торговцiцiннимипаперами,К-компанiТзуправлiнняактивами,fl-l-{ентральнийдепозитарlй,ДУ-депозитарнiустанови/

З-зберiгачi активiВiнстиryтiВспiльногОiнвесryвання,О-органiзатОриторгiвлi,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 %).

7.2.4. lнформацiя про oci6, якi володiють не менше 20 % статрного капiталу юридичних осiб -

учасникiв, якi володiють часткою, що становить не менше 2о % статутного капiталу

корпоративного iнвестицiйного фонду

- Дr, ф'-п*"х осiб, якi через своТ релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реестрацiйного номера облiковоТ картки

платника податкiв, повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган та мають вiдмiтку в паспортi, 3азначаються серiя (за

наявностi) та номер паспорта.

7.2.5. lнформацiя про юридичних осiб, у яких корпоративний фонд бере участь

ь8

N9

з/п
Повне найменування,

код за €ДРПОУ
юридичноi особи -

учасника
корпоративного

iнвестицiйного фонду

Код за €ДРПОУ
юридичноi особи або

реестрацiйний номер
облiковоi картки

платника податкiв

фiзичноТ особи, щодо
якоТ icHye пов'яза HicTb*

Повне
найменування

юридичноi особи
або прiзвище, iм'я,

по батьковi

фiзичноi особи,
щодо якоi icHye

пов'язанiсть

Мiсцезнаходження
юридичноТ особи
або паспортнi данi

фiзичноi особи,

щодо якоi icHye
пов'язанiсть

Частка в стаryтному
капiталi учасника
корпоративного

фонду, %

l 2 ] 4 _5 6

Ns

з/п
Код за €ДРПОУ
корпоративного

фонду

Символ
юридичноi

особи, чцодо якоi
icHye

пов'язанiсть*

Код за €ДРПОУ
юридичноi

особи, щодо
якоi icHye

пов'язанiсть

Повне
найменування

юридичноi
особи, чцодо якоi
icHye пов'язанiсть

Мiсцезнаходження
юридичноi особи,

щодо якоi icHye

пов'язанiсть

Частка в

стаryтному
капiталi

юридичноТ
особи, Yо

l 2 3 1 5 6
,|

1 з8006оз5 I 4084752о Товариство з

обмеженою
вiдпо вiдал ьнiстю

<Альфа Смарт
Трейдинг>

0З].50, Micтo КиТв,

вул.Антоновича,
будj72 Л

20%

42



+Т-торговцi цiннимипаперами,к-компанiТзуправлiнняактивами,fl-l-,l,ентральнийдепозитарiй,ду-депозитарнi установи,
З-зберiгачi активiвiнстиryтiвспiльногоiнвесryвання,О-органiзаториторгiвлi,Н-оцiнювачi майна,А-аудитори(аудиторськi

фiрми), l - iнше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'я3аних з нею осiб у ньому не менше 20 %),

7.2.6. !нформацiя про пов'язаних осiб голоВи та членiв НаглядовоТ ради корпоративного

iнвестицiйного фонду

N9

зl
п

Прiзвище, iм'я,
по батьковi
голови та

членiв
наглядовот

ради
корпоративног

о

iнвестицiйного
фонду та

членiв його (Тх)

ciM'i

Ресстрацiй ниЙ номер облiковоj
картки платника податкiв або
серiя (за наявностi) та номер
паспорта фiзичноi особи (для

фiзичних осiб, якi через своТ

релiгiйнi переконання
вiдмовляються вiд прий нятгя

реестрацiйного номера
облiковоi картки платника

податкiв та повiдомили про це
вiдповiдни й контролюючиЙ

орган l мають вlдмlтку у
паспортi)

Символ
юридич

ноТ

особи,

щодо
якоi
icHye

пов'яза
HicTb *

Код за

€дрпоу
юридичн
oi особи,
щодо якоi

icHye
пов'язанiс

ть

Повне
найменування

юридичноi
особи, чцодо якоi

icHye
пов'язанiсть

l\4iсцезнаходже
ння юридичноi
особи, ч.lодо

якоi icHye

пов'язанiсть

Частка в

стаryтно
му

капiталi
пов'язан
oi особи,

%

l 2 з 4 5 6 7 8

1.

I

голова
НаглядовоТ ради

Тодоров Борис
Петрович

27з]8I].0]5 I

I

l

з80060з5

з7250244

40847520

зв452492

Публiчне
акцiонерне
товариство
<За критий

неди версифiкован
ий венчурний

корпоративний
iнвестицiйний

фонд
(проФЕсlЙниЙ

lНВЕстоР))

Товариство з

обмеженою
вiдповiдал ьн iстю
КМЬФА СМАРТ

АГРоD

Товариство з
обмеженою

вiдпо вiдал ьнiстю
(АЛЬФА СМАРТ

тРЕЙдиНг))

Товариство з

l обмеженою
I

| вiдповiдальнiстю
l_.
l (ьlлоцеркlвськии

| ..rод
I| препаративних

| форrп

]11З3, MicTo КиIв,I

провулок l

Лабораторний, 
I

будинок J., секцiТ|

Зта4 l

0З150, м. КиТв,

вул.Антоновича,
буд.I72 Д

03150, м.Киiв,
вул.Антоновича,

буд.t72 Л

09108, КиТвська

обл., м. Бiла

Церква, вул.
Леваневського,

буд. 85

1,00%

88%

80%

9о%

Тодорова
Наталiя

BiKTopiBHa -
дружина

Тодорова Б,П.

27992L8545 i з777зO6L Товариство з

обмеженою
вiдпо вiдал ьнiстю
<Альфа Насiння>

)3150, MicTo КиТв,

вулиця
П редслави нська,

будинок 28

100%

)посереi

кова но)

ъ9

4з



2. Член НаглядовоI

ради

Брагiн АндрiЙ
олексiйович

256з816499 l зв0060з5 Публiчне
акцiонерне
товариство
<Закритий

неди версифiкован
ий венчурний

корпоративний
iнвестицiйний

фонд
(проФЕсlЙниЙ

lH ВЕстоР ))

]1133, MicTo КиТв,

провулок
Лабораторний ,

будинок 1, секцiТ
Зта4

0%

Прямi родичi
Брагiна А.О.

пов'язаностi не
мають

з. Член НаглядовоТ

ради

Дiденко Свiтлана
василiвна

18 ].6018502 I зв0060з5 Публiчне
акцiонерне
товариство
к3а крити й

недиверсифi кова н

ий венчурний
корпоративний
iH вестицiйний

фонд
(проФЕсlЙниЙ

lHBECTOP))

011зз, м. киТв,

пров.Лабораторн
ий,6уд,L, секцiТ 3

та4

0%

Тодоров Борис
Петрович - син

fliденко С,В.

2]з7811075 I з80060з5 Публiчне
акцiонерне
това риство
<За критий

неди версифiкован
ий венчурний

корпоративний
iнвестицiйниЙ

фонд
(проФЕсlЙниЙ

lHBECTOP))

011ЗЗ, м. КиТв,

пров.Лабораторн
ий, буд.t, секцiТ З

та4

L00%

*Т-торговцiцiннимИпаперами,К-компанiiЗуправлiннЯактивами,,Щ-l-{ентральнийдепозитарiй,ду-депозитарнiустанови,

З-зберiгачi активiВiнстиryтiВспiльноrОiнвесryвання,О-органiзаториторгiвлi,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 %).

в звiтному 2о20 роцi Компанiя не здiйснювала операцiй з продажу та закупiвлi ToBapiB, робiт i послуг

мiж пов'язаними сторонами, якi виходять за межi звичаЙноТ дiяльностi.

3а piK, lцо закiнчився 3]. грудня2ОZО року, Компанiя не ма€ заборгованостi за сумами, що пiмягають

виплатi пов|язаним сторонам.

оцiнка можливоi наявностi проведення операцiй з пов'язаними сторонами проводиться компанi€ю

в кожному фiнансовому роцi за допомогою аналiзу балансу вiдповiднот пов'язаноi сторони та стану

ринку, на якому така сторона веде дiяльнiсть.

Винагороди у формi акцiй - не нараховувались та не отримувались.

7.3. Ц]лiта полiтики управлiння фiнансовими ризиками

управлiння ризиками ма€ першочергове значення мя ведення бiзнесу Компанiт i е важливим

елементом iT дiяльностi. Полiтика управлiння ризиками сконцентрована на непередбачуваностi

3



фiнансових ринкiв i нацiлена на мiнiмiзацiю потенцiйного негативного впливу на фiнансовi показники

компанii. Оперативний i юридичний контроль ма€ на MeTi забезпечувати належне функцiонування

внутрiшньоТ полiтики та процедур з метою мiнiмiзацiТ операцiйних i юридичних ризикiв,

Керiвництво КомпанiТ визна€, що дiяльнiсть КомпанiТ пов'язана з фiнансовими ризиками i BapTicTb

чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може сугт€во змiнитись унаслiдок впливу

суб'ективних чинникiв та об'ективних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких заздалегiдь точно

передбачити неможливо. До таких фiнансових ризикiв вiднесено кредитний ризик, ринковий ризик та

ризик лiквiдностi.

полiтика з управлiння ризиками opieHToBaHa на визначення, аналiз i управлiння 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 ocHoBi розумiння причин виникнення

ризику, кiлькiсноi оцiнки його можливого впливу на BapTicTb чистих активiв та застосування

iнструментарiю щодо його пом'якшення,

основними цiлями Компанij при управлiннi ризиками е:

забезпечення реалiзацii стратегiт розвитку та ефективного функцiонування Компанiт, у тому числl

стосовно ризикiв, якi бере на себе Компанiя у своТЙ дiяльностi;

забезпечеНня iHTepeiiB iHBecTopiB (учасникiв) фондiв, u-lo знаходяться в управлiннi Компанii;

забезпечеНня вiдповiДностi дiялЬностi КомПанiТ вимогам чинного законодавства та внррiшнiм

нормативн им документам Компа HiT,

УправлiнняризикаМИ€НеперерВНИмпроцесом,задопомогоюякогоКомпанiя:
виявля€ (iдентифiкуе) ризики,
проводить оцiнку ix величини,

контрол ю€ ризи KoBi позицiТ КомпанiI та фондiв,

здiйснюе монiторинг ризикiв фондiв та власного рiвня ризику Компанii.

7.3.1. Орrанiзацiйне 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 на створення та пiдтримання ефективноi, комплексноl та

збалансованоТ СУР;

формування системи звiтностi, розподiлу обов'язкiв i вiдповiдальностi стосовно управлtння

ризиками;
уникнення конфлiктiв iHTepeciB у дiяльностi КомпанiТ;

затвердження заходiв та планiв дiй на випадок кризових сиryацiЙ, що виникли через зовнiшнi

фактори;
запровадження процедур i заходiв запобiгання кризовим сиryацiям, що можуrь виникнути через

внутрiшнiфактори; лллtл.л л,,_б.
здiйснення внррiшнього 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;

розроблення i запровадження заходiв внррiшнього контролю, якi забезпечують належне

дотриманНя вимог законодавства i нормативно-правових aKTiB, виконання договiрних та iнших

зобов'язаньl дотримання положень i процедур, правил i норм, а також вiдповiдноТдiловоТ поведiнки;

здiйснення перiодичного перегляду внррiшнiх положень та процедур СУР;

поширення у Компанiт €диного розумiння та корпоративнот кульryри щодо управлiння ризиками,
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ДлЯ забезпеченнЯ функцiонування системи управлiння ризиками в КомпанiТ призначена

вiдповiдальна особа.

7.3.2.Управлiння ризиками КомпанiТ

основними катеrорiями ризику, що пов'язанi з професiйною дiяльнiстю компанiТ, е насryпнi:

операцiйний ризик;

ризик репутацiI;
стратегiчний ризик;

ринковий ризик;

ризик лiквiдностi.
операцiйниЙризик_церИзИквтратдляКомпанiТвнаслiдокНеНалеЖнихЧипомилкоВихВНУгрlшнlх

процесiв та систем ймпанiТ, дiй спiвробiтникiв КомпанiТ чи зовнiшнiх подiЙ, ,Щана категорiя включас

юридичний та реryляторний ризики, а також ризик невиконання чи неналежного виконання особою

своТх зобоВ'язанЬ переД КомпанiсЮ, i не включае стратегiчний ризик та ризик репугацiТ,

юридичний ризик-це ризик втратчерез порушення або недотримання Компанiею вимог чинного

законодавства, угод, прийнятот практики або етичних норм, а також через можливiсть двозначного

тлумачення чинного законодавства або правил,

Регчляторний ризик - це ризик втрат внаслiдок неочiкуваних змiн у чинному законодавствi та дiй

державних органiв.
Система iдентифiкацiТ операцiйних ризикiв компанiТ включае розробку класифiкатора подiй, що

вiдносяться до операцiйних ризикiв компанiТ. основою для такого класифiкатора с пiдхiд до класифiкацii

операцiйнихризикiвБазельськогокомiтеryзбанкiвськогонаглядУ.
система якiсного та кiлькiсного аналiзу операцiйних ризикiв Компанii, включа€:

Класифiкатор(перелiк)подiй,якiвiдносятЬсядооперацiЙнихризикiвкомпанiТ;
Заходи щодо збирання зовнiшньоj iнформацiТ по операцiйних ризиках дiяльностi з управлiння

Внутрiшнi моделi i методи оцiнювання розмiру втрат внаслiдок операцiйних ризикiв на пiдставi

статистич н их методi в, сцена рно го а н алiзу тощо,

система реакцiт на операцiйнi ризики в Компанiт може включа€:

Постiйнi регулярнi заходИ з вдосконалення процесiв здiЙснення професiЙноТ дiяльностi з управлiння

активами в Компанiт та засобiв Тх регламентацiт, спрямованi на мiнiмiзацiю розмiрiв втрат та частоти

виникнення подiТ операцiйних ризикiв;
Заходи iз запобiгання конфлiктiв iHTepeciB у процесiздiйснення професiйноТдiяльностi;

ПроцедУритазасобиконтролюзадотрИманНямвимогнорматиВНо-правовихактiв;
процедури та засоби контролю за функцiонуванням iнформацiйних систем Компанiтта забезпечення

безперебiЙноiiхдiяльНостi, зокрема процесИ дублюванНя i вiдновЛення iнформацiТ, атакожрезервнi

системИ у разi втраТи досrупУ або знич_tеНня важливОТ iнформацii або технологiй;

процесперiодичного тесryвання встановленихпроцедур татехнологiйздiйсненняоперацiй, утому

числi процедур фiзичноТта iнформацiйноТ безпеки, з метою контролю за дотриманням цих процедур i

технологiй, та збору iнформацiТ щодо ix можливого вдосконалення у разi неефективностi;

СистемамонiторинryiконтролюоперацiйнихризикiвкомпанiТВклюЧа€:
Процедури контролю за визначеними 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;

ПроцедуримонiторингузовнiшньогосередоВиЩазтоЧкИзорУризикiвнастанНявтратВiд
операцiйних ризикiв; _л...,л.л,,_iо о,эслллл

процедури контролю за виконанням законодавства, регуляторних документiв, вза€модll з

державниМи органамИ 
о КпплпанiТчрпез нес - rя репрацiТ КомпанiТ або

ризик репчтацii- це ризик втратмя Компанiтчерез несприятливе сприинят

недовiридонеiзбокуiнвесторiвфондiв,коНтрагентiв,iншихосiб,вiдякиХзалеЖитьКомпанiя,внаслiдок
внутрiшнiх чи зовнiшнiх подiй, у тому числi застосування державними органами заходiв впливу,

передбачених законодавством,
Сприйняття репрацiТ КомпанiТ може бри роздiлене на:
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Репутацiю КомпанiТ з точки зору iснуючих та потенцiйних клiентiв;

Репутацiю з точки зору контрагентiв;

Репутацiю з точки зору iнших учасникiв ринку, професiйноТ спiльноти, засобiв iнформацiТ;

репутацiю з точки зору органiв державного регулювання,

система управлiння ризиком репрацiт Компанiт включа€: .зацiйне забезпечення
lнформацiйну полiтику Компанiт, включаючи процедури, процеси та органl

iнформува ння заiнтересован их cTopiH про дiяльнiсть Компа HiT;

стандарти роботи з клiентами, контрагентами, органами державнот влади та iншими зовнiшнiми

СТОРОНаМИ; 
ипанii та iT контрагентiв, включно iз регулярнИМ МОНiТОРИНГОМ

Процеси контролю за репутацlею кол

засобiв масовоТ iнформацiТ; ,. ..: ..__лл _i.._,

Стратегiчний ризик - ризик втрат мя КомпанiТ, якиЙ виникае через неправильнi управлiнськi

р|шення, *""an"*"y реалiзацiю прийнятих рiшень i неадекватне реаryвання на змiни в бiзнес-

середовищi. ,ЩаниЙ ризик виника€ внаслiдок взаемноТ невiдповiдностi стратегiчних цiлеЙ КомпанiТ,

бiзнес-сгратегiй, розрОблених мя досягнення цих цiлей, pecypciB, задiяних для Тх досягнення, та якостi

ix реалiзацiт. flaHa категорiя включа€ ризик втрат, пов'язаних з iнвестицiями коштiв Компанij у активи

фондiв в управлiннi.
Система упра влiння стратегiч н им ризиком Компа HiT включа€:

процес стратегiчного планування, що враховуе характер ризикiв дiяльностi Компанiт i метою якого €

створення стратегiчного плану, що ,"a"arue стратегiчнi цiлi, засоби Тх досягнення, потреби КомпанiI у

фiнансових, технологiчних та кадрових ресурсах та можливий вплив ризикiв на можливостi досягнення

стратегiчних цiлей; _:_л. ,,ла=i l1аrлп:
процедури оцiнки нових стратегiчних iнiцiатив з точки зору ix впливу на ризики дiяльностi Компанit

та монiторинryiх виконання. 9. ..: __л...ллi
ринковий ризик _ це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбрнi грошовi потоки вlд

фiнансовоГо iHcTpyMeHTa коливаТимугься внаслiдок змiн ринкових цiн, Ринковий ризик охоплю€ три

типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик, Ринковий ризик виника€ у

зв'язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцiТ, вiдсоткових ставок та валютних KypciB,

Компанiя наражатиметься на ринковi ризики у зв'язку з iнвестицiями в акцiТ, облiгацiТта iHmi фiнансовi

iнструменти

,що заходiв з мiнiмiзацiт впливу ринкового ризику можна вlднести:

диверсифiкацiю портфелю фiнансових iHcTpyмeHTiB, чутливих до змiни вiдсоткових ставок, за видами

цiн н их па перiв, строками погашен ня, емiтентами, галузями;

хеджування активiв, чугливих до змiни вiдсоткових ставок,

|ншиЙ цiновий ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд

фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (oKpiM тих, lцо виникають

унаслiдок вiдсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно вiд того, чи спричиненi вони

чинниками, характерн ими рля окремого фiнансового iHcTpyMeHTa або його eMiTeHTa, чи чинниками, що

впливають на Bci подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiйснюються операцii на ринку,

основним методом оцiнки цiнового ризику е аналiз чрливостi, Серед методiв пом'якшення цiнового

ризику Компанiя використовуе ди версифiкацiю активiв,

За iнвестицiйними активами, оцiненими за 3-м piBHeM iepapxiT, аналiз чрливостi до iншоrо цiнового

ризикУ КомпанiЯ не здiйснЮвала вiдпОвiдно до п. 27 МСФз 7 кФiнансовi iнструменти: розкриття

iнформацiI>.
ПротягомзвiтногоперiодудоскладУактивiвКомпанiТНеВходИлиакцiТтаiншiфiнансовiiнстрУменти

з нефiксованим прибРком, вплиВ iншогО цiновогО ризикУ на BapTicTb чистих активiв Компанii вiдсутнiй,

виходячи з цього кiлькiсне оцiнювання впливу iншого цiнового ризику не здiйснювалось,

ВалютниЙризик_церизИктого,щоспраВемИВавартiстьабомайбутнiгрошовiпотокивiд
фiнансового iHcTpyMeHTy коливатимугься внаслiдок змiн вал ютн их KypciB,

р,ля мiнiмiзацiiта контролю за валютними ризиками Компанiя контролю€ частку активiв, номiнованих

в iноземнiЙ валютi, у загальному обсягу активiв. Оцiнка валютних ризикiв здiйснюеться на ocнoBi аналiзу

чутливостi.
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дктиви HoMiHoBaHi в iноземнiй валютi в КомпанiТ станом на 31 грудня 2020 року вiдсрнi, а тому

внаслiдок коливання валютних KypciB валютниЙ ризик вiдсрнiй,

Вiдсотковий ризик - це ризик того, u_lo справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд

фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок, Керiвництво

компанiтусвiдомлюе, що вiдсотковi ставки можуrь 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 Укра[ни,

КомпанiЯ протягоМ 20].9 та звiтногО 2020 poKiB не малО активiв, розмiщенИх у борговИх зобов'язаннях у

на цiонал ьнiй вал ютi з фiксованою вiдсотковою ставкою,

ризик лiквiдностi - ризик того, ц_lо 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 ii 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 потокlв,

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 операцiЙноiдiяльностi,

Станом на 31 грудня 202О року, фiнансовi зобов'язання КомпанiI € поточними,

.Щля того щоб обмежити вище зазначенi ризики, при виборi фiнансових iHcTpyMeHTiB полiтика

КомпанiТ базуеться на високому piBHi контролю з боку працiвникiв КомпанiТ з урахуванням вимог

чинного законодавства Украiни. Компанiя мiнiмiзуе ризики диверсифiкацiй свого iнвестицiЙного

портфелю, аналiзус фiнансовi активи перед li покупкою i вiдстежуе подальшу iнформацiю про цi активи,

вкладаючи бiльшiсть cBoii iнвестицiй з високими рейтингами надiйностi.

lнформацiя щодо недисконтованих платежiв за фiнансовими зобов'язаннями КомпанiТ в розрiзi

cTpoKiB пога шен ня п редставле на наступ ним чином:

PiK, що закiнчився 31

грyдня 2020 року

flo 1 мiсяця Вiд 1 мiсяця
до 3 мiсяцiв

Вiд 3 мiсяцiв до
1 року

Вiд 1 року
до 5 poKiB

Бiльше 5 poKiB Всього

1 2 з 4 5 6 7

KopoTKocTpoKoBi
позики банка

Торговельна та iнша

кредиторська

заборгованiсть

33
зз

Поточна
заборгованiсть за

довгостроковими
зобов'язаннями

Всього зз зз

PiK, що закiнчився 31

грудня 2019 року

flo 1 мiсяця Вiд 1мiсяця
до 3 мiсяцiв

Вiд 3 мiсяцiв до
1 року

Вiд 1року
до 5 poKiB

Бiльше 5 poKiB Всього
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Торговельна та

кредиторська
заборгованiсть

Поточна

заборгованiсть за

довгостроковими
зобов'язаннями

7.4. Управлiння ризиком капiталу

управлiння ризиком капiталу - метою Компанiт у питаннях управлiння капiталом € захист

здатностi Компанii продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiЙ ocHoBi для того, щоб

забезпечиТи прибутКи учасниКам та вигодИ зацiкавленим сторонам, а також забезпечувати

виконаннЯ вимоГ украТнськОго законоДавства та регулятИвних вимог нкцпФр, загальнодержавного

регулятивного органу в сферi цiнних паперiв та фондового ринку,

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

рiшення, що впливають на обсяг i сгрукryру 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 сrратегiТ управлiння

капiталом.

УправлiнсЬкиЙ персоНал здiйснЮ€ огляд структури капiталу на кiнець кожного звiтного перiоду, При

цьомУ проводиться аналiЗ BapTocTi 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 сrруктури капiталу. Система управлiння капiталом може

коригуватись з урахуванням змiн в операцiйному середовищi, тенденцiях ринку або стратегiТ розвитку,

КомпанiЯ здiйснюе управлiннЯ капiталоМ з метоЮ досягнення наступних цiлей:

зберепи спроможнiсть КомпанiТ продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно i надалi забезпечувало

дохiддляУчасникiвКомпанiТтаВиплатиiншимзацiкавлениМсторонам;

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 безперервноrо 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 2О2О року Компанiя викону€ цi вимоги до капiталу,

вiдповiдно до украiнського законодавства розмiр активiв iнвестицiйного фонду повинен

вiдповiдатИ мiнiмальнОму обсягУ активiв iнституту спiльного iнвестування, Мiнiмальний розмiр
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стаryтного капiталу корпоративного фонду становить 125О мiнiмальних заробiтних плат у мiсячному

розмiрi' встановленому законом на день реестрацiтфонду як юридичнотособи, Станом на 31, грудня2о2о

року розмiр мiнiмальнот заробiтнот плати становив 5 тис, грн, Тобто мiнiмальний розмiр статугного

капiталу ма€ становить не менше б 250 тис, грн,

КомпанiЯ вважа€, U{о загальНа сума капiталу, управлiння яким здiйсню€ться, дорiвнюе cyMi капiталу,

вiдображеного в балансi.

Розмiр власного капiталу КомпанiТ на даry фiнансовоi звiтносri 766 591тис, грн,:

- Зареестрований капiтал (оплачений капiтал)

- flодатковий капiтал

- Неоплачений капiтал

- НерозподiлениЙ приброк (непокритий збиток)

500000тис. грн.

51 611 тис. грн.

(244 445| тис. грн.

459 425тис. грн.

7.5. СтосоВно застосУваннЯ до фiнансОво[ звiтноСтi норм мсБО 29 кФiнансова звiтнiсть в умовах

гiперiнфляцii>

критерiт, якi характеризують показник гiперiнфляцii i передбаченi у параграфi з мсБо 29, а саме:

а) основна маса населення вiдда€ перевагу збереженню cBojx цiнносгей у формi немонетарних

активiв або у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi, Суми, рримуванi в нацiональнiй валютi, негайно

i н весryються для збе режен ня куп i вел ьн oi сп роможн ocTi;

б) основна маса населення розглядае грошовi суми не в нацiональнiЙ грошовiЙ одиницi, а у вiдносно

стабiльнiй iноземнiй валютi. l-{iни можутьтакож наводитися в цiй валютi;

в) продаж та придбання на умовах вiдстрочки платежу здiйснюеться за цiнами, якi компенсують

очiкувану втрату купiвельноТ спроможносгi протягом перiоду вiдстрочки платежу, HaBiTb якщо цей строк

€ коротким;

г) вiдсоткоВi ставки, заробiтна плата та цiни iндексуються згiдно iндексу цiн;

l) кумулятивний piBeHb iнфляцiТ за трирiчний перiод наближаеться до 1ОО% або перевищуе цей

piBeHb.

ВраховуючИ офiцiЙнi данi flержавноТ служби статистики Украiни, кумулятивний piBeHb iнфляцiТ за

трирiчний перiод, включаючи 2OL4,IOLSTa 2О16 роки, склав L2з,tз%,

L]естворилопередУмоВидляВИНикНенНяпИтанНянеобхiдностiпроведенняперерахУнкуфiнансовоТ
звiтностi згiдно з МСБО 29 за 2017 piK,

Якщо Ж врахуватИ додатковi характериСтики, тО важливим фактором е динамiка змiн рiвня iнфляцiТ,

Так, piBeHb iнфляцiТу 2О15 роцiсклаВ 4З,ЗУо,а в 2016 роцi- L2,4Yo,B2Ot7 роцi- 9,1%, в 2018 роцi- 9,5%,

За пiдсумками 2О19 року piBeHb iнфляцii в YKpaTHi скоротився до шестирiчного MiHiMyMy - до 4,\%,

,0,ефляцiя в груднi- це взагалi вперше, Але що далi?

Настiльки суп€ве зниження рiвня iнфляцiТ стало сюрпризом для Bcix, HaBiTb для самого Нацбанку,

який встанОвлюваВ минулорiчний opie нтир на piBHi 5% lt в.п. Бiльш того, минулий грудень став першим

(l) 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
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сиryацiю з борговим навантаженням на бюджетта ekoHoMiky в цiлому,3 iншого ж боку, населення, яке

зараз радiс зниженню цiн на товари, незабаром зрозумiе, що роботодавцi не зможуть бiльше

пiдвищувати зарплати (а держава - пенсiТ) настiльки значними темпами, як це було ранiше, Тут лише

одна надiя на те, що макроекономiчна цiнова стабiльнiсть, яку попри все намага€ться пiдтримувати НБУ,

рано чИ пiзно залуЧить реальНi iнвестицiI, якi "розiгРiють" eKoHoMiKy та збiльшать зайнятiсть, 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 Украiни з 2016 року почала виходити зi стану глибоких iнфляцiЙних процесiв,

Проаналiзувавши iншi критерiТ, можна припустити, lцо за показниками наведеними у пiдпунктах в)

i г) параграфа З МсБо 29 економiчний стан в ykpaiHi не вiдповiдае сиryацii, що характеризу€ться

гiперiнфляцiею. Швидке сповiльнення iнфляцiТ у 2016 роцi дозволило понизити облiкову ставку 4 рази

протягом 2017 року - до t4,5% рiчних. На кiнець 2О19 року iндекс iнфляцiТ становив Iз,5% рiчних,

протягом звiтного zo2o року облiкова ставка знижувалася BiciM раз та на кiнець року становитьбyо,

Як наслiдоК, з 2О16 року спостерiгалосЯ зниженнЯ вiдсотковиХ ставоК за депозиТами, KpiM цього,

iндекс заробiтноТ плати у липнi, серпнi 2О2О року складав менше tOO%, Також, не можна стверджувати,

що продаж та придбання на умовах вiдстрочки платежу здiйснюеться за цiнами, якi компенсують

очiкувану втраry купiвельноТ спроможностi протягом перiоду вiдстрочки платежу, тим паче, якщо цей

строк € коротким.

керiвництвом Компанiт було розглянуто, чи iснують подiт або умови, якi можрь поставити пlд

значний cyMHiB здатнiсть Компанiт безперервно продовжувати дiяльнiсть, оцiненi висловлення

управлiнського персоналу щодо здатностi Компанiт безперервно продовжувати дiяльнiсть згiдно вимог

мсд57О (БезперерВнiсть> (переглянРого),та визначено, що icHye (чи не icHye) сутгева неви3наченiсть,

що стосу€ться подiЙ або умов, якi окремо або в сукупностi можугь поставити пiд значниЙ cyMHiB здатнiсть

компанiт безперервно продовжувати дiяльнiсть. Несприятливе зовнiшне середовище в kpaTHi в умовах

складноi полiтичноi ситуацiт, коливання курсу нацiональнот валюти, вiдсрнiсть чинникiв покращення

iнвестицiйного клiмату можугь надалi мати негативниЙ вплив на результати дiяльностi та фiнансовий

стан КомпанiI, характер якого на поточний момент визначити неможливо. Керiвництво Компанi'i не

iдентифiкувало сугт€воi невизначеностi, яка могла б поставити пiд значний cyMHiB здатнiсть Компанii

безперервНо продовжуватИ дiяльнiсть, тому використовувало припущення про безперервнiсть

функцiонування Компанiт, як основи для облiку пiд час пiдготовки фiнансових звiтiв, Супевих суджень

керiвництва щодо облiкових оцiнок впливу пандемiт covlD-1g та запровадження карантинних та

обмежувальних заходiв на невизначенiсть оцiнки та розкриття у фiнансовiй звiтностi Фонду iнформацii

пов'язаноi з вiдповiдними облiковими оцiнками ця фiнансова звiтнiсть не мiстить, так як складена до

настання цих подiй.

зважаючи на те, що згiдно з МсБо 29 проведення перерахунку фiнансовоi звiтностi е питанням

судження, управлiнський персонал Компанiт прийняв рiшення щодо не проведення перерахунку

показникiВ фiнансовоi звiтностi як за 2О19 piK так i за звiтниЙ 2020 piK,

s. подlI пlсля звlтноТдАти

Пiсля звiтноТ дати 31

показники фiнансовоТ

фiнансовоТ звiтностi.

грудня 2О2О року не вiдбулося жодних подiй,

звiтностi Компанii та вимагають розкриття

якi справили б iстотний вплив

iнформацiТ в примiтках до |

lН?

цiеТ

одоров Борис Петрович
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!,олаток 5,

до Положення про пор"ло(

рессцачii проспекry eMicii]

Tu u"nyc*y акчiй корпоративногоl
iнвестичiйного фонлу]

(пiлпунlс l0 пункry 2 розлiлу llI)l

довIдкА
про пов'язаних осiб корпораl,ивцого iнвестицiйного фонДУ

уБлIчнЕ А нЕрнЕ тов Акр и
ко рА ий

I

(повне нал:iпrенування корпоратllвtiого

Itrформачiя
IIро учасII[rкiв,l,а го.пову rIаглядовоi ради корпора,гивного iнвес,гицiйIIого фонд},

iнвестицiйного фонлу)

Група Nrr

з/п
Повне найменування
юриличноi особи -

учасника чи прiзвище,
iм'я, по батьковi фiзичноi
особи - учасникц голови

наглядовоi ради
корпоративного

iнвестицiйного фонлу

Код за СДРПОУ
юридичноi особи -

учасника або

ресстрачiйний номер
облiковоi картки платника
податкiв фiзичноi особи -

учасника5 голови

наглядовоi ради
корпоративного фонлу 

*

мiсцезнаходження
юриличноТ особи чи

паспортнi данi

фiзичноi особи, щодо
якоi подасгься

iнформаuiя

Частка в
стат}тно

му
капiталi
корпора
тивного

фонду,
о^**

Належнiсть фiзичноi
особи - учасника до

суб'сктiв,
визначених статтею

З Закону Украiни <Про

запобiгання корупuii>,
таlабо частка державноТ

чи комунальноi
власностi у юриличнiй

особi - учаснику

6
,7

l 2 3 4 5

А
Учасники - фiзичнi особи

l

Толоров Борис Петрович 2,7з,781l0"75 Паспорт ЕЕ 826585,
виданий

Свпаторiйським МВГУ
МВС Украiни в Криму,

l5.05.2003 р.

l00 не належить

Б
Учасники - юридичнi

особи

в
голова наглядовоi ради

l Толоров Борис Петрович 27378 1 1 075 Паспорт ЕЕ 826585,
виданий

Свпаторiйським МВГУ
МВС Украiни в Криму,

l5.05.2003 р.

l00 не належить

Усього:
l00

* Д* фi.*""х осiб, якi.через своi релiгiйн1 :1ч:lп,u"," 
вiдмовилися вiд

картки платника податкlв, повiдомили про ше вiлповiдний контролюючий
прийняття ресстрацiйного номера облiковоi
орган та мають вlдмlтку в паспортl,

зазначаються серiя (за наявностi) та номер паспорта,
** Розрахунок вiдсотка здiйснюегься вiдносно акчiй корпоративного фонду, що перебувають в обiгу,

+8



N9
зl
п

Прiзвище. iм'я,
по батьковi

фiзичноi особи
- учасника

корпоративного

фонду, членiв ii
ciM'i та iнших

пов'язаних осiб

Ресстраuiйний 
|

номер облiковоi
картки

платника
податкiв

фiзичноi особи
- учасника

корпоративного
|фонлу, членiв ri
l ciM'iTa iнших
l no"'".u""*
l осiб*

Символ l

юриличноi l

особи, щодо
якоi icHye

пов'язанiсть* *

Кол за l

сдрпоу
юридичноi
особи, щодо

якоi icHye
пов'язанiсть

Повне найменування
юридичноi особи, шодо
якоi icHyc пов' язанiсть

Мiсцезнаходження
юридичноi особи,
щоло якоi icHyc

пов'язанiсть

Частка в

стат}тному
капiталi

пов'язаноi
особи, %

1

2 J 1 5 6
,7

tt

l

Толоров Борис
Петрович

27378 l 1 075 l з lt00603 5 Публiчне акцiонерне
товариство <Закритий
недиверсифiкований

венчурний корпоративний
iнвестичiйний фонл
(ПРОФЕСIИНИИ

IHBECTOP)

0t l33, м. Киiв,
пров.Лабораторний
, бул.1, секцii 3 та 4

l00

з 80060з 5 Публiчне акцiонерне
товариство кЗакритий
неливерсифiкований

венчурний корпоративний
iнвестишiйний фонл
КПРОФЕСIИНИИ

IHBECTOP)

01133, м. Киiв,
пров.Лабораторний
, бул. l, секцii 3 та 4

2
Толорова
Наталiя

BiKTopiBHa
(лружина)

2,7992l8545 l

3
Дiденко
Свiтлана
василiвна

(мати)

18l60l8502 l 3 800603 5 Публiчне акцiонерне
товариство <Закритий

недиверсиф iкований
венчурний корпоративний

iнвестичiйни.й фонл
КПРОФЕСIИНИИ

IHBECTOP)

0l 133, м. Киiв,
пров.Лабораторний
, бул. l, секцii 3 та 4

IlIформаuiя
пр0 ll0l}'rI:}aIIIlx осiб фiзичних осiб _ учаснIлкiв, якi володiють часткою!} що становить

I{e }teHlIIe 2{| "/u Cl'al,y],H01,o капi,[а.ц}, корпоративIIоt,о iнвестицiйноr,о фонду

*М фi.*r"х осiб, якi.через cBoi релiгiйr1 :1ч:Iоruп"я 
вiдмовилися вiд прийняття ресстрацiйного ном_ераюблiковоi

картки платника податкlв, повiдомили про ue вiдповiдний контролюючий орган та мають вlдмlтку в паспортl,

зазначаються серiя (за наявностi) та номер паспорта,
**Т-торговЦiцiннимИпаперами,К-компанiiзуправлiннЯактивами,[-I-{ентральнийдепозитарiй,дУ-депозитарнl

установи,З-зберiгачiu*r""iЬiнститутiвспiл"ного'i"u".1у"uп"",О-органiзаториторгiвлi,Н-оцiнювачiмайна,д-
аудитори (ау.литорськi фiрми), l - iнше господарське rо"чрr.r"о (якщо частка оiоби чи групи пов'язаних з нею осiб у

ньому не менше 20 Ой).

Iнформачiя

про пов'язаних юридичних осiб, у якихЪеруть участь учасники - юридичнi особи, якi

володiють часткою, що становить не менше 20 "/о статутного капiталу
кOрпоративного iнвес,гицiйноrо фонлу

Частка в

статутному
капiталi, 7о

мiсцезнаходження
юридичноi особи,
щодо якоТ icHyc

пов'язанiсть

Повне
найменування

юридичноi особи,
щодо якоi icHyc

пов'язанiсть

Код за СДРПОУ

щодо якоi icHyc
пов'язанiсть

Символ
юридичноi особи,
щодо якоi icHye
пов'язанiсть*

Повне найменування,
код за СДРПОУ

учасника
корпоративного

lнвестицlиного

72



_ 1тБрювчi цiнними паперами, к _ компанii з улравлiння активами, Д -_ЦентральниЙ ДеПОЗИТаРiЙ, ДУ - ДеПОЗИТаРН1

Yстанови,З-зберiгачiu*r"Ji"'i".r"rlтiвспiльногJi""..rу.u""".О-ор,u,i,u,Ьриторгiвлi,Н-оцiнювачiмайнцД-
uул"rор" (аулиторськi фiрми), ] - iнше господарське rоrui".,,о (,nulo 

"u"*u 
о,оо"Ir" групи пов'язаних з нею осiб у

HboMv не менше 20 7о),

Iнфорпrаuiя

про осiб, якi вtlлодiюl,ь не менше 20 "/u C'r'aTyTHoгo каIIiталу юрIrдичних

}'tlacIIIIKiB, яIкi волоjцiю,гь tIасткою, шlо cTaнol}::-l,i:y"Ilme 20 '% cTaTyTHo[o

корпоратиrrноI,о iнвесr,иrцiйного фонду

осiб -

капiталу

Тдй qiзrчних осiб, якi.через cBoi релiгiй,1 :1ч::о"lп""jl^Y_::11iвИ 
прийнятгя реестрачiйного номера облiковоi

картки платника податкlв, по"iдомrли про че вiдповiдний контролюючий орган та мають вiдмiтку в паспортl,

,*"u"uor".' серiя (за наявностi) та номер паспорта,

ГТ.'ор.о"цlцiннимиПапераМи,К-компанiiзуправлiнняакТиВап,rи,!'-.I1ентральниЙдепозитарiй'ДУ-Депозитарнl
Yстанови,з_зберiгачiuй"Ji"l".r"rуri".пiпrно.Jir"..rу"u""r,о_ор.uпl,u,ьриторгiвлi,н_оlцiнкlвачiмайнцд_
Ьуо"rор" (аулиторськi фiрми), I - iнше господарське,о"ui"""о (,*шо 

"u",nu 
оЁоо" "" 

групи пов'язаних з нею осiб у

*оо"у ". 
менше 20 %о),

Частка в статутному
капiта,ri учасника
корпоративного

фонду, %

юридичноi особи.
паспортнl данl

iзичноi особи,
якоi icHyc

пов'язанiсть

Мiсцезнаходження

юридичноi особи
або прiзвище, iм'я,

батьковi фiзичноi
особи" щодо якоi
icHye пов'язанiсть

не найменуваннКод за еДРПОУ
юриличноi особи або

ресстрацiйний номер
облiковоi картки

платника податкiв

фiзичноТ особи. шодо
якоi icHye пов'язанiсть+

Повне найменування, код

за СДРПОУ юридичноi
особи - учасника
корпоративного

iнвестицiйного фонлу

мiсцезнаходження
юридичноi особи,
щодо якоi icHyc

пов'язанiсть

Повне
найменування

юридичноi особи,

щодо якоi icHyc
пов'язанiсть

Код за СДРПОУ
юридичноi

особи, щодо якоi
icHye

пов'язанiсть

Символ
юриличноi особи,
шодо якоi icHye
пов'язанiсть*

Кол за С!,РПОУ
корпоративного

фонду

03 l50, MicTo Киiв,
вул.Антоновичц

бул,.112 А

Товариство з

обмеженою
вiдповiдальнiстю

кАльфа Смарт

Io

lнфорпrашiя

IIро юрrrдиtlнItх осiб, }, яких корпоративнIrI1 фонд бере ччас,гь

Частка в

стат}тному
капiталi

юридичноi
особи, О/о

9

5 6
1

20%l 2 з ;1

3 800603 5 l 40847520



Iнфорпrаuiя

про пов'язанIIх осiб t,олови r,a членiв нагJtядовоТ рали корпоративного

iнвестицiйного фонлу
Повне найменування l

юридичноi особи, шоло якоi 
I

icHyc пов'язанiсть l

Мiсuсзнаход*енн, l
юридичноl осоои. 

I

щодо.якоl ,tсну€ l
пОв яЗаНlСТь l

l

Частка в l

.ruryr"o"y 
I

капiталi I

пов'язанt,Т l

особи, % 
|

N,
зl
п

Прiзвишо. iм'я, 
I

по батьковi l

голови та членiв|

наглядовоl ради |

корпоративного 
|

iнвестицiйного |

| фонлу та членiв

| 
його tix) ciM'T

l

l

Рес,страцiйний номер облiковоi

*upr*" nnarn"na податкiв або

серiя (за наявностi) та номер

паспорта фiзичноi особи (лля

фiзичних осiб. якi через cBoi

релiгiйнi переконанн,l
вiдмовляються вlд прийtutття

ресстрачiйного номера

облiковоj кар1 ки платника

l податкiв та повiдомили про це

l вiдповiднийконтролюючий
I oprun i маюгь вiлмiтку у

]имволl
оо"о"*|

l

Hol

особи,
шодо
якоТ

icHyc
пов'яза
l HicTb*

4

Код за
сдрпоу
юридичноТ

особи, шодо
якоi icHyc

пов'язанiсть

l0pT
5 6

,7 8

l 2 з Й. 
". 

Киiв, l l00%
,в.Лабораторн |

буд.1, секцii 3|

та4 l

3150, м. Киiв,
,л.Антоновичц

бул.l72 А

]3150, м.Киiв,
ул.Антоновичц

бул,.112 Ь

)9l08, Киiвська
обл., м. Бiла
IJ,epKBa. вул.

Леваневського,
бул. 85

88%

80%

90%

3 8006035| Голова .. ll Наглядовоtl р*,
lTooooo" Бор""

l 

n*o""".'

l

l

\

27378 1 l 075

\::;

з8452492

l lублtчне акцlонернg
товариство <Закритий

недиверсифiкований
:нчурний корпоративний

iнвестицiйний фонд
(проФЕсlЙнИЙ

1НВЕсТоР))

овариство з обмеженою

iдповiдальнiстю <АJlЬФ,

:МАРТ АГРо)

Товариство з обмеженок

riдповiда.ltьнiстю <АЛЬФ

СМАРТ ТРЕЙДИНГ)

Товариство з обмеженоI

вiдповiдальнiстю
кБiлочеркiвський завоl

препаративних форм>

0З150. м. Киiв,
вул.

Предславинськц
28

l00%
(опосерел
ковано)

Тодорова
Наталiя

Вiкгорiвна -
дружина

Толорова Б.П.

2,7992l.8545 l з1,7,7з06l. Товариство з ooмeжeнolLl
вiдповiдальнiстю кАльфа

Насiння>

Публiчне aKuioHepHe
товариство кЗакритий
недиверсифiкований

венчурний корпоративний
iнвестичiйни.й фонл
КПРОФЕСIИНИИ

IHBECTOP)

01 l33, м. Киiв,
пров.Лабораторн
лй, бул.1, секцii 3

та 4

0%

,l Член
Наглядовоi

ради
Брагiн Анлрii
олексiйович

25638 l 6499 l j БU(,oU-J

Прямi роличi
Брагiна А.О.
пов'язаностi

не мають 01 13З, м. Киiв,
пров.Лабораторн

0%

3
Член

наглядовоi
ради

l8160l8502 l 38006035 | Публiчне акцlонерне

| ,orup"",o кЗакритий

l ".д""р,"фi*о"апd

8/



венчурний корпоративний
iнвестичiйний фонл
(ПРОФЕСIЙНИЙ

IHBECTOP)

ий, бул.l, секцii 3

та4Дiденко
Свiтлана
василiвна

Публiчне aKttioHepHe

товариство кЗакритий
недиверсифiкований

венчурний корпоративний
iнвестичiйний фонд
(проФЕСlЙНиЙ

l tHBBcTop,l_

0l l33, м. Киiв,
пров.Лабораторн
ий, бул. 1, секцii 3

та4

l00%

rолоров Борис
Петрович -
син Дiденко

с.в.

273781 l075 i 3 800603 5

"" 
,pyn" пов'язаних з нею осiб у

'"r^"rй t"r^*чр.:т: фiрми), I - iнше господарське

"io"y 
n. менше 20 7о),

[ocToBipHicTb поданих даних про пов'язаних осiб

Голова Наглядовоi Ради*
(уповноважена особа
корпоративного фонпу)

rаЙТ"'", по батьковi)

2020 року

frJiffi'''.*|'-
вкпцlн.t.эйд i=

э\ цапqхачiiчli,аt li'"\звосвоз5lý
*-]Т'Т*
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АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАIНИ
орган аудиторського самоврядування

вул. Велика Житомирська, З3, м, Ки'rв, 01601

Адреса для листувап""' uyn. Стqц9ЧL1 10, Оф 4З4, М КИiВ, 0405З

Теil./факс (04 4J 27g,59-Т8, 279-59-80
E-mail: iпfо@арч,соm. ua
http:ll www,apu.com, ча
Код еДРПОУ 00049972

25.01.2021
rla JYg 277

(} 1-()3-4l6
21.01.z02l

лъ
rri/ t ,гоl} <Аудитоl,ськА ФIрмл

(IМОlIА-АУДИТ>

rly:r. l [ироt,tlва, буi 1. 2/З1 , м, КиТв, 0l 03()

IнФормАцIЙнл lцOвIлкл

.гоI]лрисl-во з OljМl]ж]iI-IOIO BIlцIOI}IItлJIыIlC'l]()

(лУ/{И'l.ОРСЬКлФI},МА(IIVI.ОI-Iл-лУ/[И'I')>(ко.ltСiРtIОУ2з50027.1)
I]кJIIочеIIо .;to рссс.гру ауди.горiв ,га суб'ск,гiв ayltИ'l].PcbKor ltiЯЗtЫIОС'Гi (rroMcP

pccc.lpallii 079t, д"1,u p.c".pu,ri'i 24.10,2018 р,), який вс/{с Ау/{и,t,орська |{aJla],a

УкраТlrи вiдцrовiлrlо :rо о"rЬ'Закоrrу УкраТrrи <<l lpo ауди,l] фirlаlлсовоi звi,гuос,гi

,га аули,горську ,,_ti",,orni.,.l,> tiii{ 2|,|2,20f Z р, lЧп 225g-VпI (зi змi1,1ами),

l]iltомос,гi rrpo ,гоI]АрИс,I,I}О З оl;мЕж}1I IOIO

l}чцtоI]IilлJIьIIIс,гI0 (лу/И'l'ОРС]IlКА ФIРМА (IМОlrО-ЛУ2[И'l'>

lзrtcc;ctti /(о .I.аких рсlзлilrilз IrcooTpy ауJIи,l,орiI} ,га суб,ск,гiв ау/tи,горськот

/(iяэtыtос,l,i:
<<Суб' скr,и ayl (и,к) рсь коТ 2 1 iязlt,но с,гt>> ;

<()уб'ск,ги ayi lи.r opcbrcoT /liяltыltlс,гi, якi MillO'l*Il llpal]O

обоll' я:зковий ауl tи,г фilrаI lсоtзоТ звi,гtrос,гi> ;

<Суб'ск,ги ау,rtи,гtlрськоi /liя,lt1,Itос,гi, якi Malo,l,b rlpalro

обоtз'язкоllий ауltи,г фirlаrrоовоТ звi,гttостi lri2lrlРИСМС'ГВ, II1О

I[ро]]оr[и,Iи

ltроl}о/(и,ги
С'ГоIIо]}JIЯ'j'Il

cyct tiзtыlий ilt,гсрсс>.

n,,n",u.ni,i;i;r# i rli,lrгримус.l,ься l} a*.lyaJIIIIIOM} с:,гаlli у мсрсжi Itггсрltс,г tta
rr\(lи ]IаI IIIяi\,1

lзсб-с,горitll1i Ау/tи,r,ороькоТ паJIа,ги Укра)rrи за l{осиJIаIIIIяN,l

; : i 1ll,rvъr, . tlp u,ЁQ
j{olliltKa )]ry(аUа /IJlrI rlo/{a}Iilя :]а MictteM

-|l iв-та*счýск"lj
вимоги.

]0t8i}t

YtltlBlttlBaжctra tlсtlба AtIY -
II a.la J t t,ll и к rri/Uti.lly рс(]с,гра ltii,l,a

TepcltцetlKo С'. М.

9э
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АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА YKPAIH И
орган аудиторського самоврядування

вул, Велика Житомирська, 33, м. Киiв, 0,1601

МресадлялистУваНня:вУл.Стрiтенська1O,оф.434,м.КиТв,0405З
Тел./факс (044) 279-59-78, 279-59-80

E-mail: info@apu,com. ua
http:// www.aou.com, ua
Код еДРПОУ 00049972

25.01:2021
лъ 278

01_03:418

чцr:2а2L

Аудитору
I}еличко о.Г.

IНФОРМАЦIЙНА ДОI}IДКА

CeKpeTapiaT Ду,читорськоi палати Украiни на Ваш запит повiдомляс

наступне,
вiдомостi про аудитора Величко Олену Георгiтвну включен1 до роздlлу

(дудитори) Ресстру аулиiорiв та суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi, що

ведеться вiдповiдно до u"*ог Закону Украiни <про аудит фiнансовот звiтнос,ri

та аудиторську дiяльнiсть>> вiд 2|.|2,20117 Ng 2258-VIII (зi змiнами).

Номер ре€страцii у PeccTpi 100086, дата вкпючеllня у Реестр 08,10,2018,

Реестр с публiчним, оприлюднIо€тЬся i гriлтримустъся в актуальному c,TaHi

у Mepex<i IHTepHeT на офiцiйному вебсайтi Дулиторськоi па-пати Украiни за

посиланням:

hýpgJýýý,.ýЁ!r.9ý::t . ý

/{овiдка видана для подання за мiсцем вимоги,

Уповнtlважена особа АIIУ -

Начальник вiлдiлу ре€сl,рацii,r,а Тереulенко С.N4.

Вик, Поr,ребна Л,rI (044) Z'l9-59-'l8

g,

"ft
;lt

.,,ь

;1ь

'j":'i, , , iв] !

i,,:1l. '..



АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАТН И

орган аудиторського самоврядування

вул. Велика Житомирська, З3, м, КиТв, 01601

Адреса для листування: вул. CTpiTeHcbKa. 10, оф, 434, м, Киiв, 04053

Тел./факс (044) 279-59-7В, 279-59-80
E-mail: iпfо@арч.соm.ча
http:// www,арч.соm, ua
Код еДРПоУ 00049972

?5,j0,1_:_?02L
Ng _2а0

01-0з-4/7Jlъ
вiд _2?:_aL?02\_

Аулитору
Величко 0.I}.

IнФOрмАцIЙнА довrдкА

CeKpeTapiar, Дудиторськоi палати УкраiЪи на Ваш запит повiдомляе

нас,гупне.
вiдомос,гi про аудитора Величко Ольгу Володимирiвну включенl до

роздiлу <ДулиторЙu P"u"rpy аудиторiв ,га суб'ектiв аудиторськоТ дiяльtлостi, що

u".ц.rпЪ" uiд.rооiд*rо дО ur*оГ ЗаконУ УкраТни <Про аудит фiнансовоТ звiтностi

та аудиторську дiяльвiсть> вiд z|.|2.2a]r7 Ns 2258-VIII (зi змiнами).

Номер ресстрацii у PeccTpi l00092, дата включення у Ресстр 08.10.2018,

Реестр е публiчним, оlIриЛюднюстЬся i пiдтримуеться в актуаJIьному с,ганi

у мережi IHr:epHeT на офiцiйному вебсайтi Дудиторськоi палати Украiни за

посиланням:
ht!рslДшry-ш_ар,к

Довiдка видана для подання за мiсцем вимоги,

Терещенко С.М.

Вик. Погребна Л Я, (044) 219-59-18
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