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I. Звiт щодо аудиту фiнансовоi звiтностi

Щумка iз застереженЕям

Ми провели аудит фiнансовоi звiтностi ПУБЛЦНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
(зl\критиЙ нЕдивЕрсиФIковАниЙ вЕнчурний корпорАтивний IнвЕстицlйний
ФС)НД кПРОФЕСlЙНИЙ IHBECTOP)) (код €ДРПОУ ЗS006035), активи якого перебувають в

управлiннi Товариства з обмежеЕою вiдповiдальнiстю (коМПдНIЯ З УПРдВЛIННJI дкТИВдМИ
кПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ), (надалi - Фонд, або Товариство) яка включас Батlанс
(Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.|2.201,9 року, Звiт про фiнансовi результати (Звiт про
сук:упний лохiд), Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом), Звiт про власний капiтал за pik
що закiнчився зaвначеною датою, та Примiток до фiнансовоi звiтностi, включ€tючи стислий виклад
зна.чущих облiкових полiтик.

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних в Роздiлi кОснова для думки
iз застереженням)) нашого Звiту, фiнансова звiтнiсть ПУБЛННОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА КЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД (ПРОФЕСlЙНИЙ IHBECTOP>>, активи якого перебувають в уrrравлiннi
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю (КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННJI АКТИВАМИ (ПРО
КА.ПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ), вiдображае достовiрно, в ycix сутгевих аспектах фiнансовий
стан Товариства станом на 31 грудня 2019 року, його фiнансовi результати i грошовi потоки за piK,
що закiнчився зz}значеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi
(мсФз).

Основа для думки iз застереженням
Аулитори зазначають, що в Примiтках до рiчноi фiнансовоi звiтностi ПУБЛIЧНОГО

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
корпорАтивниЙ IнвЕстицtЙниЙ Фонд кпроФЕсtЙниЙ IHBECTOг), активи якого
пtэребувають в управлiннi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю <КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННlI
АКТИВАМИ (ПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ), станом на 31.|2.20119 року iнформачiя в
окремих роздiлах розкрита не в повному обсязi, що не в повнiй Mipi вiдповiдас вимогам МСФЗ.



однак наявнi зауваження не мають всеохоплюючого характеру для фiнансовоi звiтностi
Т'овариства.

ми провели аудит вiдповiдно до вiдповiдно до Закону Украiни кпро аудит фiнансовоi звiтностi
та аудиторську дiяльнiсть> та вiдповiдно до <мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту,
огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг), видання 2о16 - 2017 poKiB, (мсф,
прийнятих в якостi Нацiона-пьних стандартiв аулиту рiшенням Аудиторськот палати УкраiЪи J\ъ збl
вiд 08.06.2018 року, для застосування до завданЬ, виконання якихбуде здiйснюватися пiсля 01 липня
20l8 року та у вiдповiдностi до рiшень Нацiональноi koMiciI з цiнних паперiв та фондового ринку, в
тому числi кВимог до аудиторського висновку, що подасТься до Нацiональноi KoMicii з цiнних
паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацii про результати дiяльностi iнститутiв спiльного
itlвестування (пайових та корпоративних iнвестицiйних фондiв) та компанiI з управлiння активами),
IIIO затвердженi Рiшенням Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв та фондово.о рйппу УкраТни N9 991
вiд 11.06.2013 року.

Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартilми викладено в роздiлi кВiдповiдальнiсть
ауiIитора за аудит фiнансовоi звiтностi> нашого звiту.

Ми е незаJIежними по вiдношенню до пуБлIчного АкцIонЕрного товдриствд-КЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФIКОВ ЛНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТЙЦ]ЙНЙЙ

ФонД кПРоФЕСтйниЙ IHBECTOPD, активи якого перебувають в управлiннi Товариства з
обмеженою вiдповiда_гlьнiстю кКоМПднIя з упрдвлIннJI дктивдмИ (ПРо кдпIтдл ЕссЕт
I\,{ЕНЕДЖМЕНТ), згiдно з Кодексом етики професiйних бухга_tlтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв
е,гики лля бlп<галтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в YKpaiHi до нашого
аУдиту фiнансовот звiтностi, а також виконt}ли iншi обов'язки з етики вiдповiдно до ur* вимог та
К,одексу РМСЕБ.

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

_ значущими пiд час нашого аудиту фiнансовоi звiтностi за rrоточний перiод. Щi питання розглядаJ,Iись
у KoHTeKcTi нашогО аудитУ фiнансовОi звiтностi в цiломУ та враховУвЕUIисЬ при формУваннi Думки
шtодо неТ, при цьому ми не висловлюемо окремоi думки щодо цих питань. Ми визначили, що ключовi
питання аудиту, про якi необхiдно повiдомити в нашому Звiтi, вiдсутнi.

Iнша iнформаuiя
управлiнський персонал несе вiдповiда-гlьнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформачiя с

irrформаrriею, яка мiститься у Звiтностi до Нацiональноi koMicii з цiнних паперiв та фондоъого ринку
За 20l9 PiK, У Поясненнях управлiнського персонilлу, у Положеннях Товариства.

Наша думка щодо фiнансовоi звiтностi не поширю€ться на iншу iнформацiю та ми не робимо
B].IcHoBoK з будь-яким piBHeM впевненостi щодо цiеi iншоi iнформацii.

У зв'язкУ з нашим аудитом фiнансовоI звiтностi нашою вiдповiдальнiстю е ознайомитися з
lншою iнформацiею та при цьому розглянути, чи icHye суттсва невiдповiднiсть мiж iншою
iнформаuiсю i фiнаНсовоЮ звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця
iьrша iнформацiя виглядас такою, що мiстить сутт€ве викривлення.

Я*що на ocHoBi проведеноi нами роботи ми доходимо висновКУ, Що icHye суттеве викривлення
цiеi iншоi iнформачii, ми зобов'язанi повiдомити про чей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi
п,этрiбно було б включити до звiту.

ми можемо зазначити про адекватнiсть системи бу<галтерського облiку, процедур
внутрiшнього аудиту, внутрiшнього контролю та систем управлiння ризикtlп{и в Товариствi.

Суттсва невизначенiсть щодо безперервностi дiяльностi
не змiнюючи нашоi думки щодо фiнансовоi звiтностi, звертаемб ýarrry увагу на те, що

ТовариствО здiйснюС своЮ дiяльнiстЬ в умоваХ фiнансовО-економiчноi кризи. В результатi
нес:табiльНоi ситуацii в Украiнi дiяльнiсть Товариства супроводжуеться ризиками. Передбачити
мас:штаби впливу ризикiв на майбутнс дiяльностi Товариства на даний момент з достатньою
лос:товiрнiстю неможливо. Тому фiнансова звiтнiсть не мiстить коригувань, якi могли би бути
результатОм такиХ ризикiв. ВонИ булутЬ вiдображенi у фiнансовiЙ звiтностi, як тiльки булуть
iдентифiкованi i зможуть бути оцiнепi.



ВiдповiltальIliсr,ь ушравлiнськOг() персоналу та
It ()I}Ilo t}ar,ttelI IlяNtIl, за фill:rнсову звi,r,нiсть

TtIx, кого на/tiлено llайвиlцrlпIrr

УПРавлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання
фiнrансовоi звiтностi вiдповiдно до МСФЗ, та за таку систему внутрiшнього контролк), яку
управлiнський персонilл визначае потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансовоТ
звi:гностi, що не мiстить сутт€вих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

при складаннi фiнансовоi звiтностi управлiнський персона_lt несе вiдповiдальнiсть за оцiнку
ЗДатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi, розкриваючи, за
несlбхiдностi, питання, пов'язанi з безперервнiстю дiяльностi, та використовуючи принцип
прI{пущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бlхгалтерського облiку, KpiM випадкiв,
якtцо управлiнськиЙ персонал або плану€ лiквiдувати Товариство чи припинити дiяльнiсть, або не
мас iнших реальних zIльтернатив цьому.

Ti, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом
складання фiнансовоТ звiтностi Товариства.

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi
Метою нашого аудиту е отримання обгрунтованоi впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у

чiлому 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, завжди iдентифiкус суттсве викривлення, якщо таке icHyc.

Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттевими,
якtцо окремо або в сукупностi з iншими викривленнями, як обгрунтовано очiкуеться, вони можуть
впJIивати на економiчнi рiшення користувачiв, що приЙмаються на ocHoBi цiсi фiнансовоi звiтностi.

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуемо професiйне судження та
дотримусмось професiйного скептицизму tIротягом всього аудиту.
. KpiM того, ми:

. iдентифiкусмо та оцiнюемо ризики суттевого викривлення фiнансовоi звiтностi внаслiдок
ша,храЙства чи помилки, розробляемо та виконуемо аудиторськi процедури щодо таких ризикiв, а
також отриму€мо аудиторськi докази, що е достатнiми та прийнятними для забезпечення пiдстав для
висловлення нашоI думки. Ризик невиявлення суттевих викривлень внаслiдок шахрайства е вищим,
Hixc ризик невиявлення суттсвого викривлення в результатi помилки, оскiльки шахрайство може
включати змову, пiдробку, навмиснi упущення, неправильне трактування або нехтування заходами
внlчтрilцп"ого контролю;

о отримуемо розумiння системи внутрiшнього контролю, яка мас значення для аудиту, з метою
розробки аудиторських процелур, якi с приЙнятними за даних обставин, але не з метою висловлення
*цупдки щодо ефективностi си.стеми внутрiшнього контролю Товариства;

. оцiнюемо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових оцiнок
i пов'язаних з ними розкриттiв iнформачii, зроблених управлiнським персоналом;

. доходимо висЕовку щодо прийнятностi застосування управлiнським персон€lлом
прI{пущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на ocHoBi
отриманих аудиторських док€вiв, робимо висновок про те, чи icHye сутт€ва невизначенiсть щодо
по:riй або умов, якi поставили б пiд значний cyMHiB можливiсть Товариства продовжити безперервну
дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такоТ суттсвоi невизначеностi, ми повиннi
прI{вернути увагу в свосму звiтi аулитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацii у фiнансовiй звiтностi
абсl, якщо TaKi розкриття iнформацii € неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки
грунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. BTiM майбутнi подiТ
абсl умови можуть примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi.

. оцiнюемо загальне подання, структуру та змiст фiнансовоi звiтностi включно з розкриттями
iH(lopMauii, а також те, чи пок.вус фiнансова звiтнiсть операчii та подii, що покладенi в основу ii
складання, так, щоб досяrги достовiрного вiдображення.

Ми повiдомляемо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про
заI]ланований обсяг i час проведення аудиту та cyTTcBi аудиторськi результати, включаючи буль-якi
cyrTcBi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.



lr4И TaKoxt IIадас]!{о тиN,1. кого надiлено найвищипли повнова}кеннями. тверлх(ення. що ми
tsИltОнаJlи вi;tповiднi е'гичнi виI\{оI,и щодо IIезfu,Iежностi, та повiдомляемо iшл про Bci стосуFlки й irlrlri
Ilи'гаllня, якi моl'зlи б обГрунтовано вважатись такими, шlо впJIивають на нашу не:зztтежrIiсть. а ,гако)Ii.

,,(с ILe застосоtsI{е. щодо вiдttовiлttих зас],ережних заходiв.

il. Звil, tцrrllo вIlNIOг ilrrllttx законодав.trtх i нормативtIих aKTiB

()cHoBtri вiдомосr,i Ilpo IIУБJIIЧtIЕ дкцIоНЕРнЕ ТОВдРИСТВо (ЗдкРИТиЙ
нlЕilиI]ЕрсиФIковАниЙ вЕнчурниЙ корпорАтивниЙ ltII}ЕстицIЙниЙ ФоIrд
кlIРОФЕСtЙНИЙ IltВllСTОР>> наведеtlо в Таблицi 1.

Таблиця l
лъ
п/п

[Iоказнлllс значенrlя

1 Повне найменування Товариства

IlУБJIlЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
КЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВ ЛIlИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙFIИЙ
Фон/] кпроФЕс lЙниЙ IHBECTOP)

2
Органiзацiйно-правова форма
Товариства

Акцiонерне товариство
aJ Код за СДРПОУ з 80060з 5

4 ,Щата та номер проведення державноi
реестрацii

Номер запису в единому державному peecTpi
юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприсмцiв l 070 l02
0000 045564;
Дата проведення державноi реестрацii 13.01.20l2 року

5 }чliсцезнаходження Украiна, 0З 150, м. КиIв, вул. Дiлова, буд. NЪ 2 Б

6 Види дiяльностi за КВЕ.Щ-2010
64.99 Надання iнших фiнансових посJryг (KpiM
страхування та пенсiйного забезпечення) H.B.i.y.

7

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

Свiдоцтво Jф 00017,
Ресстрацiйний код за С.ЩРIСI 133000l7,
дата внесення iнстиryту спiльного iнвестування до
СДРIСI28.02.2012 року

8 Тип, вид Фонду Закритий, недиверсифiкований

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

10 Керiвник Тодоров Борис Петрович

Управлiння активами ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ
Н,ЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД
кIIРОФЕСlЙНИЙ IHBECTOP> здiйснюс Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю кКОМПАНIЯ З
У_ПРАВЛIННJI АКТИВАМИ кПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ) вiдповiдно до !оговору
},8r0l/l |-20|6-2 про управляння активами вiд 01 листопада2016 року.

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

Таблиця 2

IIокirзнrlк

Код за СДРПОУ

.}(!

п,/п
Значення

Т"*р* ]\4llАIllЯ
З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ KItPO КАПIl-АЛ EC'Cl]'l'

l

Повне найменуванняl

,)
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J

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

Щата та номер запису в единому державному peccTpi
юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприсмцiв: 19.05.2011

року Nч 1 068 102 0000 027916

4 М iсцс зttаход7l(еl I l Iя вул. .Щiлова, буд. 2 Б, м. Киiв, YKpaiHa, 03150

5
OcHoBHi види дiяльностi за КВЕ,Щ-
2010

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

6 лilrензii

Лiцензiя cepii АЕ N9 185446, видана Нацiональною
комiсiею з цiнних паперiв та фондового ринку на
провадження професiйноi дiяльностi на фондовому ринку

дiяльностi з управлiння активами iнститучiйних
iHBecTopiB (дiяльностi з управлiння активами). Строк лiТ
лiцензiТ: 18.08.20i 1 р. - 18.08.2016 р.;
.Щата видачi лiцензii: 20.02.2013 року;
Лiцензiя Jф 740, видана Нацiональною комiсiею з цiнних
паперiв та фондового ринку - |2,07.2016 року, строк лii
лiцензii з 19.08.2016 року необмежений, на провадження
професiйноТ дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з

управлiння активами iнститучiйних iHBecTopiB (дiяльностi
з управлiння активами);

7 Керiвник Мелвiдь Олена Миколаiвllа

Стаryтний капiтал

,Щля облiку статутного капiталу Товариство використовуе рахунок бухга;rтерського облiк5z 40
кЗlлреестрований (пайовий) капiтал>.

У Товариства станом на 31 грулня 2019 року зареестрований статутний капiтал станоtsить

5010 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 капiта;l у розмiрi 1 300 000,00 (один мiльйон триста тисяч) гривень, подiлений
на 1 605 000 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,00 гривня за 1 акцiю.

Форма iснування акцiй: бездокументарна.

_ Засновником ПАТ кЗНВКIФ (ПРОФЕСIИНИИ IHBECTOP> е Товариство з обмеженою
вi.Itповiдальнiстю кКонсалтингова Компанiя <Корпiус> код СДРПОУ 373173З9, мiсцезнаходження :

01024, м. КиТв, вул. Круглоунiверситетська, булинок 14.

Товариство мае Свiдоцтво НКЦПФР Jф 00080 вiд24.04.20l2 року про ресстрацiю випуску акцiй
корпоративного iнвестицiйного фонлу з метою здiйснення спiльного iнвестування. Комiсiя з цiнних
паперiв та_ фондового ринку засвiдчуе випуск акцiй, що здiйснюеться ПАТ (ЗНВКIФ
кГtРОФЕСIйНИй IHBECTOP>, Реестрацiйний код за еДРIСI 1ЗЗ00017. Випущено акцiй на зага,'Iьну

су.му 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 лержавноi ресстрачii Статуту початковий статутний капiта;l сплачений у повному
обсязi цiнними паперами (акцiями), що допущенi до торгiв на фонловiй бiржi. Початковий Статутний
капiтал Товариства подiлений на 1 300 000,00 (один мiльйон триста тисяч) штук простих iменних
акцiй номiна_пьною вартiстю одна гривня кожна. Акцii випущено в бездокументарнiй формi. ЗГiдно
Статуту, засобами оплати BapTocTi акцiй Товариства, можуть бути грошовi кошти, державнi цiннi
папери, цiннi папери iнших eMiTeHTiB, що допущенi до торгiв на фондовiй бiржi.

На протязi 20l7 року було злiйснено розмiщення 2lб 081 292 акцii за цiною 253 З96 тис. грн,, що
пi,птверлжено вiдповiдними первинними документами та банкiвськими виписками.



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

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

Сума, на яку BapTicTb розмiщених акцiй бiльша ix номiнальноТ BapTocTi у розмiрi 14 296 тис.
гtrlн., вiднесена до складу додаткового капiталу (емiсiйного доходу).

на протязi 2019 року розмiщення та викупу акцiй не вiдбувалося.
Таким чином, неоплачений капiта-п Товариства станом на 31 цудня 2019 року становить 244 445

ТIIС. Грн.., ДодатковиЙ капiтал складае 51 611 тис. грн., вилуlений капiтал вiдсутнiй.
На думку аудиторiв, формування статутного капiталу Товариства в ycix суттевих аспектах

вiдповiдае вимогам чинного законодавства.
Аулитори зазначаIоть про вiдповiднiсть розмiру статутного капiта.llу Товариства установчим

д()кументам.
Щодо можлIлвостi (спроможностi) Товариства безперервно здiйснювати свою дiяльнiсть

пlротягом найближчих 12 мiсяцiв

Припущення про безперервнiсть дiяльностi розглядасться аудитором у вiдповiдностi до МСА
5'l0 кБезперервнiсть дiяльностi> (переглянутий) як таке, що Товариство продовжуватиме свою
дiяльнiсть у близькому майбутньому, не маючи Hi HaMipy, Hi потреби лiквiдуватися або припиняти iT.

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

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

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

Не вносячи додаткових застережень до цього висновку, звертаемо увагу на те, що в YKpaTHi
icHye невпевненiсть щодо можливого майбутнього напрямку внутрiшньоi економiчноi полiтики,
нормативно-правовоi бази та розвитку полiтичноТ ситуацii. Ми не маемо змоги передбачити можливi
майбутнi змiни у цих умовах та Тх вплив на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi
п(эрспективи Товариства.

Щоло вiдповiдностi прийнятоi управлiнським персоналом Товариства облiковоТ
пOлiтики вимогам законодавства про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть та МСФЗ.

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

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

Облiкова полiтика Товариства в перiодi, який перевiрявся, визначае ocHoBHi засади ведення
б,дгалтерського облiку та складання фiнансовоi звiтностi з дотриманням основних принципiв та
зсtбезпеченням методiв оцiнки та ре€страцii господарських операuiй, якi передбаченi Законом
УкраТни кПро бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaiHi) Jф 996-XIV вiд 16.07.1999 року
зi змiнами та доповненнями та Мiжнародними стандартами фiнансовоТ звiтностi, (надалi МСФЗ).

Облiкова полiтика Товариства розкривае основи, стандарти, правила та процедури облiку, якi
Товариство використову€ при веденi облiку та складання звiтностi вiдповiдно до МСФЗ. Облiкова
пrэлiтика встановлюс принципи визнання та оцiнки об'сктiв облiку, визначення та деталiзацii окремих
статей фiнансовоi звiтностi Товариства,
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розкриття iнформаuiiу фiнансовiй звiтностi,

Розкрummя iнформацi'i сmосовно акmuвiв 
_____:{ лл__л...,i __ллбtr ппаг.lс,I

нематерiальнi активи, незавершенi капiтальнi iнвестицii, ocHoBHi засоби, довгостроковr

бiологiчнi uKr"u" та iншi необоротнi активи

'У резульТатi провеДеноТ перевiрки аулиторами встановлено, Що станом на 31,|2,20lt9 року на

балансi Товариства не облiковуються незавершенi капiтальнi iнвестицii, HeМaTepiarrbHi активи,

ocHo,BHi засоби, довгостроковi бiологiчнi актиъи та iншi необоротнi актив, що вiдповiдае даним

облiкових регiстрiв.
Фiнаrrсовi iнвестицii

ЗанаслiДкамипроВеДеногоаУДитУнапiДставiДанихперВиннихдокУментiв,регiстрiв
аналiтичнОго та синтетичногО облiкУ встановлено, щО станоМ на 31.|2.2Ot9 року на ба"lансi

ТовiлристВа облiковУютьсЯ оо*rо"rрЙвi фiнансовi iнвестицii (iншi фiнансовi iнвестицii) в cyMi 43

тис. грн. Згiдно Щоговору купiвлi корпоративних прав вiд26 червня Zbt7 року Товариство придбало

'час,]]ку в Статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю <Альфа Смарт Агро> (кол за

сдрпоУ з725о244) в розмiрi |2о/о на суму 1 тис, грн" Протягом 2018 року згiдно Протоколу

загальниХ зборiВ учасникiВ N9 09/2018 uiд 28 пr"rоr,uдu 20i8 року засновниками було прийнято

рiшення про збйьшення Сrаrут"о.о капiталу Товариства. Пропорчiйно частка Товариства

збiльшилася до |2 тис. грн,
ЗгiднО ЩоговорУ купiвлi Корпоративних прав вiд 20 лютого 2018 року Товариство придбало

часткУ в СтатутНому капiталi ТоварИйва З обмеж:ноЮ вiдповiдальнiстю <Альфа Смарт Трейдинг>

(ко,ш за сдрпоУ ;0b+lszOlu porriii Z0%o На_Суму 2 тис, грн.. Протягом 2018 року згiдно Протоколу

загаJIьниХ зборiВ учасникiВ Ns ozl)ot8 вiД 28 листопада2018 року засновниками було прийнято

рiшlення про збiльшен"я Сrаrутного капiталу Товариства, Пропорuiйно частка Товариства

збi.пьшилася до 20 тис. грн,
Згiдно.ЩоговорУкУпiвлiКорпоратиВнихПраВвiдllчерВня2019рокУКомпанiяприлбша

частку в Статугному капiталi ТовариЁruч . обмеженою вiдповiдальнiстю (Бiлоцерковський завод

препаратн"" оор"оiпод за едчц9у з8452492) в розмiрi 10% на суму 10 тис. грн"

Згiдно ,Щоговору купiвлi Корпоративних прав "iд 
t9 :"р;:.11019 року Компанiя придбала

частку в статутному капiт-i тйr.r"u з обмеженою вiдповiда,irьнiстю кпест,юей> (код за

€дрriоУ 4z25gglr4) в розмiрi 10% на суму 1 тис, грн"

ринковi котирування по a*"ura""M фiнансовим iнвестицiям не доступнi, Товариством, частка

якOго в активах Компанiт, на кiнець ро*у бупu надана рiчна фiнансова звiтнiсть._пр^оаналiзувавши

як.у, було зроблено висновок, що Тоuuриство е прибутковим, тому балансова BapTlcTb частки

_ заIишасться не змiнною, таким """о, 
облiковует"." "u 

бЬансi компанiт за справедлт:_1""|]l:::_,_
- За наслiдками проведеного аудиту на пtдставi даних первинних документlв, регlстрlв

аналiтичного та синтетичного облiку встаноRлено, що станом на 31.12.20t9 рокУ на балансi

Тсlвариства не облiковуються поточнi фiнансовi iнвестицii' 
олл" о Ппиплiтках

lнформачiя щодо фiнансових iнвестицiй розкрита Товариством в Примiтках до рlчноl

фiнансовоI звiтностi.
f ебiторська заборговаltiсть

,Щовгострокова дебiторська заборгованiсть Товариства станом на 31,12,2019 року вiдсутня,

Поточна дебiторська заборгованiсть Товариства за товари, роботи, послуги станом на 31 ,|2,zOL9

р()ку вiдсутня, *о вiдповiдае первинним докр{ентам та даним peecTpiB ана:tiтичного та

сI{нтетичного облiку.

.Щебiторська заборгованiсть Товариства за виданими авансами складае станом наЗ1,|22019 року

становить 4 тис. грн..

.щебiторська заборгованiсть Товариства за розрахункаIvIи з нарахованих доходlв станом на

31.|2.2О19 року становить 1 1 517 тис, грн,



Iнша поточна дебiторська заборгованiсть ТоварисТВа сТаном на 3112.20!: 
|."лY-.::*оВиТЬ

581 728 тис. грЕ., ,цо 
"iдrrоuiдае 

первинним документам та даним peccTpiB анаJIlтичного та

синтетичного облiку .! тл_л___л__л
,\удиторами дослiджено, lцо визнання, облiк та оцiнка дебiторськоi Товариства в цlлому

вiдпrэвiдають вимогам МСФЗ. гт__.,.i_,,пч
_tнформаuiя щодо дебiторськоi заборгованостi розкрита Товариством в Примiтках до рtчноt

фiнансовоi звiтностi.
Грошовi кошти

Залишок грошових коштiв Товариства станом на З1 .|2.2о]9 року на рахунках Товариства склав

з5 т:ис. грн., що вiдповiдае банкiвським випискам та даним, вilображеп" " фiнансовiй звiтностi

Товiлриства.

Розкр ummя iнформацii щоdо зобов'язань

Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань Товариства

дулиторами дослiджено, що визнання, облiк та оцiнка зобовоязань Товариства в цiлому

вiдtrовiдаЮть вимогам МiжнаРодногО стандартУ бухга.гrтерського облiку 37 <ЗабезпечеЕня, yMoBHi

зоб.в'язання та yMoBHi активи), який вида"ий Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського

облiку (рмсБо) та застосовусться з 01 липня 1999 року (зi змiнами та доповненнями),

,щовгостро*о"i пр"о"ти банкiв та iншi довгостроковi зобов'язання на ба-пансi Товариства станом

на ]}1.12.20l9 року не облiковуються,
Станом на 31 .|2.20:19 року на бухгалтерських рахуЕках. Товариства облiковуеться поточна

кредиторська заборгованiсть ,u ,o"upr, роботи, послуги в cyMi З7 тпс, грн,, поточна кредиторська

заборгованiсть за внутрiшнiми розрахунками склада€ 57 тис. грн., що вiдповiдае даним peecTpiB

аналiтичного та синтетичного облiку,
Iншi поточнi зобов'язання "iuno' 

на 31.|2.20]19 року на балансi Товариства вrдсутн1,, Що

вiдповiдае даним peccTpiB аналiтичного та синтетичного облiку, ! Тл-л_--л__а
дулитор пiдтверджуе, що зобов'язання вiдображенi на ба;lансi Товариства за достовlрно

визначеною оцiнкою, та в майбутньому icHyc ймовiрнiсть iх погыrr:ння. На пiдставi проведеноi

пеlэевiрки аудитор робить "".*rо"о* 
,rро 

"iдпо"iдпi"ть 
розкритгя Товариством iнформаuii про

зобов'язання вимогам МСФЗ,

Роз кр ummя iнформацii щоdо фiнонсо в чх р езульmоmiв
.Щоходи

А Вiдображення доходiв в 
. 
бухгшlтерському облiку Товариства здiйснюсться на пiдставi

IrаступниХ первинниХ документlв: aKTiB виконаних робiт (послуг), виписок банку, розрахункових

вijlомостей та iнших первинних докрлентiв, передбачеп"* "u"ею 
9 Закону ]ф 996,

за результатами аудиторськоi перевiр*" 
".rurовлено, 

що данi вiдображенi в журншIах -
о'дерах та оборотно-.-"доurх вiдомостях, наданих аудиторам стосовно доходiв Товариства за 2019

pi.K вiдповiдають первинним документам,
На думку аулиrорiв бухгалтерський облiк доходiв Товариства в

ведеться у вiлповiл"о"ri до норм Мiжнародного стандарту фiнансовоi

ycix суттевих аспектах
звiтностi 15 кДохiд вiд

дсlговорiв з клiентами>>.

згiдно даних бухгаrrтерського облiку та звiтностi величина iнших операuiйних доходiв за 2019

piK склала б тис. .|n., 
""п".r""1iнших 

фiнансових доходiв (HapaxoBaHi вiдсотки по договорам позик

тzt премiя ,rо оо.о"Ьрам позик) Товариства за 2019 piK склала |50 267 тис, грн,

ВИТРаТИ 
овiдно до норм мсБо,

на лумку аудиторiв, облiк витрат товариства ведеться в цlлому вlдп

Бухгалтерський Ъблiк витрат Товариства здiйсню€ться на пiдставi наступних первинних

д,.куменri"' aKTiB виконаних iобiт (поЪлуг), накладних, iнших первинних та розрахункових

Д,ОкУментiв.



за результатами аудиторськот перевiрки встановлено, що данi, якi вiдображено в журналах-

ордерах та оборотно_сslльдових вiдомостях, наданих аУДИТОРаIчI, в основномУ вlдповlдаютЬ

пер]винним документам та даним фiнансовоi звiтностi ТоваристВа за 2019 piK.

Ддмiнiстративнi витрати Товариства за 2019 piK склали 427 тис. грн., iншi операцiйнi витрати

складають 13 тис, Грн., iншi фiнансовi витрати (амортизачiя премii, розрахованоi по методу

ефективноi ставки вiдсотка) складають 78 922 тис. грн.
Елементи операuiйних витрат за 2019 piK

Таблиця З

Вlл-грати дiяльllостi Фонлу, Cylla (,гltс. грн.)

мятi:пiапьнi tзитпаги,-^----г------ |

Витрати на оплату працi
Вiдрахування на соцiальнi заходи
Амортизачiя
Iншi операцiйнi витрати ,l40

l) азtl пr 440

Таким чином, з урахуванням доходiв отриманих та витрат, понесених Товариством за 2019 piK,

фiнансовим результатом дiяльностi Товариства став прибуток у розмiрi 70 91 1 тис. грн.

Дулитори вважають, що звiт ,rро фi"urrсовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2019 piK в

ycix суттевих аспектах повно i достовiрно вiдображае величину i структуру доходiв та витрат

Товариства.

IнформаЦiя do звimу прО рух zрошОвuх KotamiB (за ПРЯМUЛЛil меmоdом).

tнфоiмачiя про .po-oBi- noron" Товариства надас користувачам фiнансових звiтiв змогу

оцiнити спроможнiсть Товариства генерувати грошовi кошти та iх еКвiваЛеНТИ, а ТаКОЖ ОЦiНИТИ

по,греби .y6'.*ru господарювання у використаннi цих грошових потокiв,- 
Товариство не ,u. a-r_KiB грошових коштiв, якi утримуються i с недоступними для

ви]користання, не мае невикористаних запозичених коштiв, що е наJIвними для майбутньоi

опэраuiйноi дiяльностi i для погашення зобов'язань iнвестицiйного характеру, до яких iснують буль-

якi обмеження щодо використання.
ЗалишоК.ро-оu"iкоштiВ станоМ наЗ1,.|2,2О19 року на рахунках у банках складае З5 тис, грн,

Iнформацiя dо 3Bimy про власнuй капimап (змiна у власному капimшli)

За даними Балансу ъласниt капiта-гl Товариства станом на 31 грудня 2019 року склада€ суму

59З2З3 тис. грн.
BiH складасться iз заресстроВаного (пайового) капiталу в розмiрi 500 000 тис, Грн,,

додаткового капiталу в розмiрi st ot1 тис. грн., суми нерозподiленого прибугку в розмiрi 286 067

тис. грн. та неоплаченого капiталу в розмiрi 244 445 тис, грн,

на думку аудитора, розмii та структура власного капiталу вiдображенi у фiнансовiй звiтностi

ТсlваристВа станом на 31. |2.20119 року достовiрно.
Розкритгя iнформачii про-змiни у складi власного капiталу Товариства протягом 2019 року

на,ведено Товариством в Звiтi про власний капiтал,

<<Звiт про iншi правовi та Dеryляторнi вимоги>>

Стаryтний капiтал

[ля облiКу статутнОго капiталу Товариство використовуе рахунок бухга;lтерського облiку 40

<!lаресстрований (пайовий) капiтал>.

у Товариства станом на З1 грулня 2019 року заре€стрований статутний капiтt}л становить

500 000 000,00 (п'ятсот мiльйонiв) ,р"".rr", подЙений на 500 000 000 штук простих iменних акцiй

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

пOчатковий статутний капiтал у розмiрi l 300 000,00 (один мiльйон триста тисяч) гривень,

Hrl 1 605 000 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю t,00 гривня за 1 акцiю,

створений
подiлений



Форма iснування акцiй: бездокументарна.
Неоплачений капiтал Товариства станом на 31 грудня 2019 року становить 244445 тис. грн.,

Додатковий капiта_lt складас 51 61 1 тис. грн,, вилучений капiтал вiдсугнiй.
Станом на 31 грудня 2019 року зареестрованим учасником КомпанiТ е фiзична особа, яка

володiс ii акцiями:
Таблиця 4

У.lасником

зага.llьlrа
кiлькiсть

цiнних ttatlepiB,
ш,г.

Загальна
HoMiHa",lbHa

BapTicTb цiннлtх
паперiв, грн.

Вiдсоток у
CK,Yu

(фактично
розмiщених

акцiй)
Тодоров Борис Петрович

(Iпн 27з78l l075)
f(oKyMeHT: Серiя ЕЕ ]ф826585 Видан. 15.05.200Зр.

_ Свпаторiйським ВМГУ МВС УкраIни в Криму

255 555 550 255 555 550.00 51.1llll0

На думку аулиторiв, формування статутного капiталу Товариства в ycix суттсвих аспектах
вiдrовiдае вимогам чинного законодавства.

Аулитори зазЕачають про вiдповiднiсть
документам.

розмiру статутного капiталу Товариства установчим

власний капiтал

Заданими Балансу власний капiтал Товариства станом на 31 грудня 20l9 року складае суму
59З 2ЗЗ тис. грн.

BiH складасться iз зареестрованого (пайового) капiталу в розмiрi 500 000 тис. грн.,
додаткового капiталу в розмiрi 51 бl1 тис. грн., суми нерозподiленого прибутку в розмiрi 286 061
тис. грн. та неоплаченого капiталу в розмiрi 244 445 тис. грн.

Капiта-пу у дооцiнках, резервного капiтчrлу та вилученого капiталу станом на 31 грулня 2019
року Товариство не мае.

На лумку аудитора, розмiр та структура власного капiталу вiдображенi у фiнансовiй звiтностi
Товlариства станом gа 3|.l2.20l9 року лостовiрно.

Розкриття iнформашii про змiни у складi власного капiталу Товариства протягом 2019 року
наведено Товариством в Звiтi про власний капiтал вiдповiдно до Мiжнародного стандарту
бухгалтерського облiку l <подання фiнансовоi звiтностi>, який виданий Радою з Мiжнародних
стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО) та застосову€ться з 0l сiчня 2009 року (зi змiнами та
доп,овнеЕнями).

Щодо BapTocTi чистих активiв

BapTicTb чистих активiв Товариства станом на 3l ,|2.2019 року становить суму 59З 2ЗЗ тис.
грн., що вiдповiдае пiдсумку роздiлу I пасиву Балансу Товариства на вкчвану дату.

BapTicTb необоротних активiв Товариства станом наЗI.12.2019 року становить 43 тис. грн.
BapTicTb оборотних активiв Товариства станом :на31.12.2019 року становить 59З 284 тис. грн..
BapTicTb поточних зобов'язань Товариства станом на 31. |2.2019 року становить 94 тис. грн..
Аулитори пiдтверджують достовiрнiсть, повноту та вiдповiднiсть чинному законодавству в

ycil< суттевих аспектах даних щодо визнання, класифiкацii та оцiнки активiв та зобов'язань.
З урахуванням витрат понесених та доходiв отриманих за20|9 piK, фiнансовим результатом

дiяэrьностi Товариства став прибуток в розмiрi 70 911 тис. грн.
Аулитори вважають, що звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2019 piK в

ycil< сутгсвих аспектах повно i достовiрно вiдображас величину i структуру доходiв та витрат
Товариства.

Iнформацiя про BapTicTb чистих активiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
<зlrкритий нЕдивЕрсиФIковАний вЕнчурний корпорАтивний IнвЕстицIйний
ФОНД кПРОФЕСlЙНИЙ IHBECTOPD, активи якого перебувають в управлiннi Товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю кКоМПдНIЯ З УПРдВЛIНFUI дКТИВдМИ кПРо КдПIТдЛ ЕССЕТ
МЕ;НЕДЖМЕНТ) наведена в Таблицi 5.
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Таблиця 5

NЪ з/п НайпrеttуваlIня показнItка
Зна.lеlltlя

показIIIlIiа lla 31

гр},дня 2019 р.

1 Активи фонду, тис. грн. (оцЦцu щд 59з з27

2 Зобов'язання фонду, тис. грн. 94

J BapTicTb чистих активiв фонду, тис. грн. (ряд.1- ряд,2) 59з 2зз

СлiД зuвначити, щО розмiр активiв Фонду вiдповiдас мiнiмальному обсягу активiв,

встановленому законом. Вимоги нормативно-правових aKTiB НКI]ПФР, що регулюють порядок

визнi}чення BapTocTi чистих активiв Фонду дотримуються,

Iнформаuiю
Габлицi 6.

Склад та структура активiвl що перебувають в портфелi Фонлу

про склад i структуру активiв, що перебувають в портфелi Фонлу наведено в

Таблиця 6

Поl,очнi активи ICI Сума (тис. грн.)
Вiдсоток у загальнiй
балансовiй вартос,гi

активiв (%о)

4 0,00

l1 517 |,94.щебiторська заборгованiсть за розрахунками з

la поточна лебiтсlпська заборговаrIiсть 581 728 98,05

г 35 0,01

59з 284 100}'сього

За наслiдкамИ проведеногО аудитУ на пiдставi даних первинних документiв, регiстрiв

ана.гtiтичного та синтетичного облiку встановлено, що станом на 31 .|2.2019 року на балансi

Товiлриства облiковуються довгостроковi фiнансовi iнвестицii в cyMi 43 тис. грн.

На лумкУ аудитора, склад ,u 
"rру*фра 

активiв Фонду, в цiлому вiдповiдае вимогам дiючого

закOнодаВства, та нормативН"* до*уraнiiв нацiона.пьноi KoMicii з цiнних паперiв та фондового

ринкУ, в тому числi ,,Попож"пня про склад та структуру активiв iнститугу спiльного iнвестування>,

затвердженого Рiшенням Нацiональноi koMiciT i цiнних паперiв та фондового ринку Ns 1753 вiд

10.с|9.2013 року, що висуваються до даного виду ICI,

Про суми витрат вiдшкодоваЕих за рахунок активiв Товариства

На думку аудитора витрати, вiдшкодованi за рахунок активiв Фонду, в цiлому вiдповiдають

вимогам дiючого законодавства, та нормативних докуN{ентiв НацiональноТ KoMicii з цiнних паперiв та

фондового ринку, в тому числi кположенню про склад i розмiр витрат, що вiдшкодовуються за

fru*yno* акiивiв'i".r"ryiy спiльного iнвестування>, затверлженого Рiшенням ,Щержавноi KoMiciT з

цiп.""* паперiв та фонлового ринку Jф 1468 вiд 13.08.2013 року.

Система внутрiшнього аудиry (контролю)

В Товариствi з обмеженою вiдповiда-rrьнiстю (коМПАнIя з упрАвлIнFUI АктивАми
кп]ро кдпIтдл ЕссЕт мЕнЕджмЕНТ) icHye система внутрiшНЬОГО аУДИТУ (РiШеННЯ ПРО

створеннЯ СлужбИ внутрiшнЬого аудиТу затвердЖено ПротОколом Ns 29l|2120|2-1 вiд 29]22012
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рок)/), необхiдна для складання фiнансовоi звiтностi, яка не мiстить суттевих викривлень унаслiдок
шахрайства або помилок.

Про сryпiнь ризику ICI
Вiдповiдно до кIlоложення щодо пруленчiйних нормативiв професiйноi дiяльностi на

фондовому ринку та вимог до системи управлiння ризиками)>, затвердженого Рiшення Нацiона_пьноi

KoMicii з цiнних паперiв та фондового ринку 01.10.2015 N9 1597 венчурнi фонди такий розрахунок не

здiйснюють.
Вiдповiдно до Положення щодо пруденцiйних нормативiв професiйноi дiяльностi на фондовому

ринку та вимог до системи управлiння ризиками, затвердженого Рiшенням Нацiональноi KoMicii з

цiнtlиХ паперiВ та фонлОвого ринКУ вiД 01.10.2015рокУ Jф |59,1, Товариство не розраховуе
пру,шенчiйнi показники.

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

Подiй пiсля дати балансу, що можуть мати сутт€вий вплив на фiнансовиЙ стан Товариства ПО

заяrli управлiнського персонz}лу, були вiдсутнi,

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

кпов'язанi сторони>) ми звертались до управлiнського персонi}лу iз запитом щодо надання списку
пов'язаних осiб та, за наявностi таких осiб, характеру операцiй з ними.

Згiдно мсФз, пов'язаними сторонами вважаються: пiдприсмства, що знаходяться пtд

контролем або значним впливом iнших осiб; пiдприемства або фiзичнi особи, що прямо або

опо,середковано здiйснюють контроль Товариством або суттсво впливають на його дiяльнiсть, а

т&к,ож близькi члени родини такоТ фiзичноi особи.
Iнформачiя про пов'язаних осiб корпоративного iнвестицiЙного фонлУ
Iнформачiя про учасникiв та голову наглядовоi ради корпоративного iнвестицiйного фонлу:

Таблиця 7

pylla N,
з/п

Повне найменування
юридичноi особи -

учасника чи
прiзвище, iм'я, по
батьковi фiзичноi
особи - учасникц
голови наглядовоi

ради корпоративного
фонду

Кол за е[РПОУ
юридичноТ особи -

учасника або

реестрачiйний номер
облiковоi картки платника
податкiв фiзичноi особи -

учасника, голови
наглядовоi ради

корпоративного фонлу *

Мiсцезнаходження
юридичноi особи чи

паспортнi данi
фiзичноi особи, щодо

якоi подаегься
iнформачiя

Частка в

статутному
капiталi

корпоративного
фонлу,7о**

Належнiсть фiзичноi особи -

учасника до суб'сктiв,
визначених статгею 3 Закону

Украiни <Про запобiгання
корупчiТ>, таlабо частка

лержавноi чи комунальноТ
власностi в юриличнiй особi -

учаснику

l 2 J .+ 5 6 1

А учасllltltll -

фiзrIчlli особll

l
Тодоров Борис

Петрович -

Голова
НаглядовоТ ради
корпоративного
iнвестицiйного

Фонду

2,7з"I8110,75

Паспорт cepiT ЕЕ
N9 826585,
виданий

евпаторiйським
мвгу мвс

УкраТни в Криму,
15.05.2003 р.

l 00%
не належить

Б; Y.laclrltKll -

юрltлlrчнi особll
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в Голова
наглядовоi ради

l
Т'одоров Борис

Петрович -
Голова

НаглядовоТ ради
корпоративного
iнвестицiйного

Фонду

27378 l l 075

Паспорт cepiT ЕЕ
N9 826585,
виданий

Свпаторiйським
мвгу мвс

УкраТни в Криму,
15.05.200З р.

l 00%
не ttалеrкить

Ус ьо го: 100

В 20l9 роцi Товариство не здiйснювало операчiй з продажу та закупiвлi ToBapiB, робiт i послуг
мiж: пов'язаними сторонами, Буль-яка заборгованiсть з пов|язаними сторонами в балансi Товариства
вiдс:утня,

За piK, що закiнчився 31 грулня 2019 року, не мае заборгованостi за сумами, що пiдлягають
виплатi пов|язаним сторона]\,{.

Оцiнка можливоi наявностi проведення операчiй з пов'язаними сторонами проводиться
Товrариством в кожному фiнансовому роцi за допомогою аналiзу балансу вiдповiдноI пов'язаноТ
сторони та стану ринку, на якому така сторона веде дiяльнiсть.

Винагороди у формi акцiй * не нараховувались та не отримувались.
Iнформацiя щодо пов'язаних осiб наведена в Примiтках до фiнансовоi звiтностi.
В процесi перевiрки фiнансовоi звiтностi Товариства, в iнформацii щодо перелiку пов'язаних

осiб та операцiй з такими особами невiдповiдностей не встановлено.

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

Пiд час перевiрки фактiв порушення вимог нормативно-правових aKTiB НацiональноТ KoMicii з

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

Iнфорrrаltilо про rlаявнiс,l,ь т,а обсяг непередбачених акr,ивiв таlабо зобов'язilllL,
l"trtrэBipllicl-l' вIIзIIання якtIх lra балаrtсi с лостаr,llьо високоlо, пiл час пepeBipKlr не BllяB.rletlo.

I'{uoBipllicTL вIlзtIilliItя tIa бrrлансi Товариства IIеIIерелбаченrrх aKTrrBiB таlабо зобов'я,lаllь
.l\,2ie IIIIJbKa.

Irlфорrrаuiя прсl tlaяtBtlicTb iншlrх фактiв та обсr,авиll, якi моrкуть сyттсво I}IIJII{H\"гII l{il

.llIL, IьIl lс,гь пуБлIчrIоI,о АкцIоlIЕрI{ого ТОВАРИСТВА (ЗАкРИТИЙ
IIЕllL{вЕI,сиФIковдIrиЙ вЕI{чурниЙ корпорАтив[IиЙ IнвЕстицIЙниЙ Фонд
((IIРОФЕСIIiНИЙ II{ВЕСТОР), актlIви якоI,о tlеребувають в у,правлiннi ToBaplrcTBa з

обrrе;кеною вiдповiдальtriстю (коМПАНIя З УПРАВЛIННя АкТиВАМИ (ПРо кАIII'ГАJI
ЕССЕТ МЕНЕД}КМЕI{Т>, у пrайбутlIьому вiдсутня.

[[Iоло дотрIINIанtIя закоlIолавства у разi .lliквiдаrцiТ Фоllлу: Iriд час ttровелення llepeBipKlt
КУА lle IIрIII"|ýIала ,йiодIlIIх pilllellb щол0 лiквiдацii Фон;цу та аулитораNIи Ile BcTaIIoB.lIeIIo ,фiollllllx
пiдстаlз л.rя lIprlr:ltIяTTя рiпlенltя IItодlо лiквiдацii Фонду.

[дсllтlrфiкаltii та оlliнки аудитором рrlзlrкiв сутт€вого викрIrвJIення фiнаrIсовоТ звi,гнос,l,i
в tl :t с; I iдок ш axpil I"I cl,Ba

Пiд час IJикоIIаllIIя процсд},р оцiнки ризикiв i пов'язаноТ з ними дiя:tьtlостi д-ця ol,pI4N,IaIlIlя

р,эзrrlittня с},б'ск,га госIIоларюваFIня та його сереловища, вклIочаIочи йоt,о BHyTpirrrHiй KoIll,porlb. яI(

Ilього вtlI\{tlгас] МСА З l5 <lлентифiкаrliя ,га оt{iнlовання ризикiв суl"г€вого викрив.rlе}Iня ticpc,]

розr,лtiнtlя с},б'скта госIIодарIоваIIItя i його середовиIllа), наN.lи були виконаtti llроце;tури необхi;lrli
.,l]Irl отрt{\1ання irrtPopпlauiT, яка виItористов},вiLцася пiл час iдентифiкаrцiТ ризикiв c},1,IcBoI ()

]]иь:рив,Ilеllня вttаслiдок шахрайствt1 у вiдповiJ{нос,гi до МСА 240 кВiдIrовiлtulьttiсть а\,ди,г(_)ра. Illo

с,гос\,сться utахрайс,гва. при аули,гi фiнансовоi звiтrlостi>. IIами були поданi заllити дlо _чправлiнськоI-о
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персlэналу та iнших працiвникiв Товариства, якi на нашу Думку, можуть мати iнформацiю, яка,

ймовliрно, може допом;гти при iдентифiкаuiт ризикiв суттсвого викривлення в наслiдок шахрайства

або помилки. Нами ur*o*rani аналiтичнi процедури, в тому числi по cyTi з використанням

детапiзованих даниХ, спостереженнЯ та iншi. Ми отриМали розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi

суб'r:кта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та

спосiб фiнансування, облiкоuу'.rопЙку, чiлi та стратегii i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та

огляди фiнансових результатiв. __ l .

Ми не оrрrй-, доказiв обставин, якi можуть свiдчити про можливiсть того, що фiнансова

звiтнiсть мiстить суттсве викривлення внаслiдок шахрайства.

Iншi питання
OcHoBHi BidoMocmi про оуduпlорську c|lipMy mа умовч dozoBopy Hcl провеdення ауdumу

ocHoBHi вiдомостi про аудиторську фiрму наведенi в таблицi 8.
Таблиця 8

То"арrсr*J 
"бмежеНою 

вiдповiдальнiстю <Аудиторська

фiрма кIмона-Аудит), 2З 5002'7 "7
Повне найменування та
iдентифiкацiйний код юридичноТ

пЕшати Украiни вiд 26.01.2001 року N9 98, продовжено

рiшенням Аулиторськоi палати Украiни вiл

24.О9.2015 року, N9 315/3 до24.09.2020 року;

Номер бланку N90751, затверджене Рiшенням АПУ вiд

25.01.201 8 року NsЗ54/3

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

Свiдоцтво Аулиторськоi палати

УкраТни 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

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

Величко Ол ьга Володимирi вгrа
видании
]ф 109 вiд
Ns356/2 вiд

29.0з.201 8 чинний до 2З.04.2022

сертифiкат аудитора серiя А N9 0005 1 82,

рiшенням Аулиторськоi палати Украiни
23 .О4,2ОО2 рок}, продовжений рiшенням

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

Майборола Олена Олексанлрiвна
сертифiкат аудитора серiя А Ns 007738, виданий

pi-e"H"M Аудиторськоi палати Украiни Ns 360/2 вiд

31.05.2018 року, чинний до 31.05.2023 року

Прiзвище, iм'я, по батьковi
аудитора, який проводив
аудиторську перевlрку, серlя,
номер, дата видачi Сертифiката

ОtОЗ0, м. КиIв, вул.Ццрqщэа,2ДZМiсцезнаходження:
02140. м. КиТв, ш пект М. Бажана,26, оф. 95здiйснення дiяльностi
о44 565-77 -22, 565-99-99
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ЗгiднО з,ЩодаткоМ Ns б вiД 0з лютого 2020 року до,Щоговору N9 |24l| вiд 15 червня 2015 року

на проведення аудиту Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю кАулиторська фiрма kIMoHa -
дудиtт>, що дiс *,u rrй.ru"i Ьвiдоцтва про внесення до реестру :У_б 9Ч1 аУДИТОРСЬКОi ДiЯЛЬНОСТi Ns

0791, виданого рiшенням Аулиторсь*оi n-ur, УкраrНИ ВiД 26.01,2001 РОКУ Ns 98' ПРОДОВЖеНО

рiшенняМ Дулиторськоi палЙ Украiни N9з 15/3 до Z+,Oq.ZO2O року, свiдоtlтво АПУ про вiдповiднiсть

системи nonrponIo "n; i;;*"p бланку Jф0751, рiшення Апу,"ll 
119,,:,018 

року Nчз54/з), провело

неза[ежну аудиторську перевlрку первинних та у_сталовчих документiв, бlхгалтерського облiку та

фiнансових з"iriв 
' гiуълrчноЪо дкrfuонврло_|_о--___-товАриствд кзАкритии

нЕд:ивЕрс.иФкББАний ввнчурний к'орпордтивниЙ IнвЕстИцIйниЙ ФонД

кпрrоФЕс 1инии IHBECTOP>>, активи якого перебУВаЮТЬ В УПРаВЛiННi ТОВаРИСТВа З ОбМеЖеНОЮ

вiдповiдаrrьнiстю 1д1омпднIя з упрдвлIннJI дктиЪдми (про кдпIтдл ЕссЕт

мЕI{ЕдЖМЕНТD, у складi: b-u""y (Звiту про фiн.ансовий стан) станом на 31 грудня 2019 року,

Звiт.у про фiнансо"i'р"зультати (Звiту'rrро .упуr,ний дохiд) за 2019 piK, Звiту про рух грошових

коштiв за 20 i 9 piK, звiту про власний"капiтал' "i zolg piK i гiрим,:"" 1: 0::ч:::::*i::::" за 2019

;i;^i;;;-t -.'6irru".oBi звiти) на предмет повноти, достовiрностi та вiдповiдностt чинному

заксlнодавству i встановленим нормативам,

Аулtитор
1фlтифiкат аудитора серiя А Ш:99]Z38,виданий
ir.bS.ZOr8 року, чинний до 31.05.202З року)

2з .|J4 .2оO2РокУ, rрЪло"*."ий рiшенням Ns3 5 6/2 вiд 29,0З,

Ща,га складання Звiry незалежного аудитора

Перiол проведення перевiрки: з 03 лютого 2020 року я2020 року.

айборола О.О.
Украiни Jф Зб0/2 вiд

ичк0 о. t}.

i палати УкраiЪи Nq 109 вiд

18 року чинний до 23.04.2022 року)

23 березllя 2020 рtlк1,
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