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I. Звiт щодо аудиту фiнансовоi звiтностi

Щумка iз застереженням

ми провели аудит фiнансовоi звiтностi АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА _((ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИИ ФОНД

кСУВЕРЕН> (код едрпоУ 40952,752), активи якого перебувають в управлiннi Товариства з

обмеженою вiдповiда_llьнiстю кКОМПАНIЯ З УПРАВЛIННJI АКТИВАМИ КПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ

мЕнЕджМЕНТ), (налалi - Фонд, або Товариство) яка включае Баланс (Звiт про фiнансовий стан)

jTaHoM на з1.12.20lЬ року, Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний лохiд), Звiт про рух

]po.ou"* коштiв (за прямим методо;), Звiт про власний капiтал за piK що закiнчився зазначеною

датою, та Примiто* оо фi"urrсовоi звiтностi, вкJIючаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик,

на нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних в Роздiлi <основа дg:{{y}g
iз застереженням) ,uйо.о,з"iту, фiнансова звiтнiсть АкL{IонЕрного I9_вjfI91?*,,:з,**ритии
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ЪВНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИИ ФОНД

кСУВЕРЕН>>, активи якого перебувають в управлiннi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю

ккомпАнIя з упрАвлIння АктивАми (про кАпIтАл ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ), вiдображае

достовiрно, в ycix суттевих аспектах фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2019 року, його

фiнансовi p..yn"rur" i грошовi ,roron" .u piK, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до

мiжнаролних стандартiв фiнансовоi звiтностi (мсФз),

Основа для думки iз застереженням
на лумку аудитора, до висловлення Думки iз застереженням призвiв вплив коригув_анi:ý

нЕдивЕрсиФlковАнЙЙ вЕнчурниЙ корпорАтивниЙ IнвЕстицtйниЙ Фонд
кСУВЕРЕН> здiйснювало подальшу ouiHKy довгострокових фiнансових iнвестицiТ, що облiковуються

станом на 31.12.2019 року на бала"сi вЪумi 4 звб тис. грн., за справедливою вартiстю. В складi

довгострокових фiнансових iнвестицiй облiковуюr""" *орrоративнi права в cTaTyTHi капiтали
1

\



товариств, а саме: згiдно,Щоговорiв без номеру вiд 26 липня 2018 року було придбано частки в

Статутних капiталах наступних 'iouupr"r", u ЪЬr.. ТоВ кБлаговiщенський-Зернопродукт) (код за

сдрпоу з5110171) в розмiрi 10,5%о, ТОВ кАграрiко> (код за сщр_поУ 37118607) в розмiрi 10О%'

тов <воiнське хпп) (код за сдрпоу з44590i2i в розмiРi 10%, ТОВ 
-<ЕКОЛiНiЯ> 

(КОД За СДРПОУ

з2Otз204) в розмiрi l0%, тоВ <Зернокомплекс <Сиваш> (пол за сдрпоУ 33918697) в розмiрi l0o%,

ТОВ <Зернолiя> (код за'сдрпоу 00б88798) в розмiрi 10%, тоВ кРiвненський елеватор> (код за

€дрпоУ ззз26670) в розмiрi 10%, тоВ KPiBHeHcbKe ХПП> (код за едрпоУ з4458925) в розмiрi

10%, тов KBoiHcbKe хirп> (код за сдрпоУ 34459012) в розмiрi 10%, _тоВ 
<Токмак Зернопролукт>

(код за сдрпоу з4945678)'" розriрi 10% таТОВr<Вiталмар ipur.n (КОЛ За еДРПОУ 35195356) В

розмiрi |6,6о/о. Згiдно .Щоговору без номерУ вiд 03 жовтня 2018 року було придбано частку в

Статутному капiталri ТоВ кТесслагруп) (код зu €дрпоУ з669з169) в розмiрi 10%. ПроТягом 2019

року балансова BapTicTb цих фiнансових iнвестицiй не перераховувЕшася,

Ринковi котирування по .*й.r"п"no фiнансовим iнвестицiям станом на 31,12,2019 року не

доступнi, що е ключовим джерелом невизначеностi оцiнок зазначених фiнансових iнвестицiй,

на думку аудитора 
"rrn"u 

змiни в оцiнках може бути значним проте не всеохоплюючим для

фiнансовоi звiтностi Фонлу.

'- Ми провели аудит вiдповiдно до вiдповiдно до Закону Украiни кпро аудит фiнансовоi звiтностi

та аудиторс"ку лi"лuнiсть> та вiдповiдно до кмiжнаролних стандартiв контролю якостi, аудиту,

огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг)), видання 20]16 - 2017 poKiB, (мсд),

прийнятих в якостi Нацiональних станДартiв аулиту рiшенням Аудиторськоi паJIати Украiни N9 З61

вiд 08.06.2018 року, для застосування до завдань, виконання яких буле злiйснюватися пiсля 01 липня

20i8 року ,а у "iд.rовiдностi 
до рiшень Нацiона;rьноi KoMicii з цiнних паперiв та фондового ринку, в

тому числi кВимог до аудиторського висновку, що подаеться до Нацiональноi KoMicii з цiнних

паперiВ та фонлоВого ринкУ ,rр" ро.пРrтгi iнформацii про результати дiяльностi iнститутiв спiльного

iнвестування (пайових та корпорurr"""* iнвеътицiйних фондiв) та компанii з управлiння активами),

що затверДженi РiшенняМ НЬцiональноi KoMicii з цiнних ,rurr.pi" та фондового ринку Украiни N9 991

вiд 11.06.2013 року. _ _ -.лл_:_i ,,Eli__no,
НашУ вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi <Вiдповiда,ltьнtсть

аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi)) нашого звiту, 
ттт.\IJЕDIJлГл тпR^ристRА <<зlми с незалежними по вlдношенню до АКЦIОНЕР_НОГО Т_9ttРлЧ9]Р_+_..':З,+*'ИТИИ

нЕдивЕрсиФIкЬй;iйй вЕнчуFЙЙй 
'корпорАтивний IНВЕСТИЦIйНИй ФОНД

кСУВЕРЕН>, активи якого п.р.бу*.ть в управлiннi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю

ККОМПАНIЯ З УПРАВЛIННJI АКТИВАМЙ UПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ)' ЗГiДНО З

Кодексом етики професiйних O1*.a-rrTepiB Рали з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв

(Кодекс рмсЕБ) та етичними вимогами, застосовними в YKpaiHi до нашого аудиту фiнансовоТ

звiтностi, а також виконаJIи iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу рмсЕБ,

Ключовi питаннЯ аудитУ 
Еа наше професiйне судженн я, булинайбiльш

Ключовi питання аудиту - це питання, як1, ]

значущими пiд час нашого аудиту фiнансовоi звiтностi за поточний перiод. Щi питання розгпядались

у KoHTeKcTi нашогО аудитУ бiпu""оuОТ звiтностi в цiломУ та враховУвалисЬ при формУваннi думки

щодо неТ, при цьому ми не висловлюсмо окремоi думки щодо IIих питань, Ми визначиJIи, що

ключовi п"rurr,rr uуд"rУ, про якi необхiдно повiдомити в нашому Звiтi, вiдсутнi,

Iнша iнформашiЯ 
icTb за iншу iнформацiю. Iнша iнформачiя е

Управлiнський персонал несе вlдповlдальн,

iнформаIriею, яка мiститься у Звiтностi до Нацiональноi koMicii з цiнних гrаперiв та фонлового ринку

за 2019 piK, у по""r,"rrп"х управлiнського персоналу, у Положеннях Товариства,

Наша думка щодо фiнансовоТ звiтносii n. по-rрro€ться на iншу iнформаuiю та ми не робимо

висновок з буль-яким piBHeM впевненостi щодо цiсТ iншоi iнформаuii,

у зв'язку з нашим uyorroп't фiнансовот звiтностi нашою вiдповiдальнiстю с ознайомитися з

iншою iнформаuiсю та при цьому розглянути, чи icHye суттсва невiдповiднiсть мiж iншою

iнформачiсю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця

iншаiнформацiяВиГляДаеТакою'ЩомiститЬсУТтеВеВикриВлення.



ЯкщО на ocHoBi проведеноТ нами роботи ми доходимо висновкУ, Що icHyc сутт€ве викривлення

цiеi iншоi iнформацii, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi

потрiбно було б включити до звiту' 
системи бlхгалтерського облiку, процедурМи можемо зЕшначити про адекватнrстЬ 

ками в Товариствi.внутрiшнього аудиту, внутрiшнього контролю та систем управлlння ризи

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

Товариство здiЙснюе свою дiяльнiсть J yro"u* фiнансово-економiчноi кризи. В результатi

нестабiльНоi ситуаЦii в YKpaiHi дiяльНiсть Товариства супроводжусться ризиками, Перелбачити

масштаби впливу ризикiв на майбутне дiяльностi Товариства на даний момент з достатньою

достовiрнi"rо ".*ожливо. 
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 ouiHeHi,

ВiдповЦальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими

повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть
управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання

iiri"un.ouoi звiтностi вiдповiдно до МСФЗ, та за такУ системУ внутрiшньогО контролю' якУ

управлiнський персонал визначас потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансовоi

звiтностi, що не мiътить суттсвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки,

При складаннi фiнансовоi звiтностi управлiнський персона-lt несе вiдповiда,пьнiсть за оцiнку

здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi, розкриваючи, за

необхiдностi, питання, пов'язанi з безперервнiстю дiяльностi, та використовуючи принцип

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, KpiM випадкiв,

якщо управлiнський персонал або плануе лiквiдувати Товариство чи припинити дiяльнiсть, або не

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

складання фiнансовоi звiтностi Товариства,

вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi
МетоЮ нашогО аудитУ . оrр"ruпня обrрунтованоi впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у

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

аудитора, що мiстить нашу думку.- 
Ьотрунтована впевненiсть е високим piBHeM впевненостi, проте "i ]1|11l'._1 

," аудит,

проведениii'вiдповiдно до мсА, завжди iдентифiкус сутт€ве викривлення, якщо таке lcнy€,

викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттсвими,

..Цщо о*р.rо або в ay*yn"o.ri з iншими викривленнями, як обrрунтовано очiкусться, вони можуть

впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на ocHoBi цiст фiнансовоi звiтностi.

ВиконуюЧ" чул"Ъ вiдповiднО дЬ ""rо' мсА, ми використовусмо професiйне судження та

дотриму€мось професiйного скептицизму протягом всього аудиту,

KpiM того, ми: l 1 ___лл_лт л_:-.__лл_,. iлентифiкуемо та оцiнюсмо ризики суттевого викривлення фiнансовоi звiтностi внаслtдок

шахрайствu .,, поi"п*и, розроблясмо та виконуемо аудиторськi проuелури щодо таких ризикiв, а

також отримусмо аудиторськl докази, що е достатнiми та прийнятними для забезпечення пiдстав для

висловленrr" nuaoi дуrпr. Ризик невиявлення суттсвих викривлень внаслiдок шахрайства € вищим,

нiж ризик невиявлення сутт€вого викривлення в результатi помилки, оскiльки шахрайство може

включати змову, пiдробку, навмиснi упущa"п", неправильне трактування або нехтування заходами

внутрiшнього контролю;
. отриму€мо розумiння системи внутрiшнього контролю, яка мае значення для аудиту, з метою

розробки аудиторських процедур, якi е прийнятними за даних обставин, ,ше не з метою висловлення

oyrn' ,цодЬ ефективностi системи внУтрiшнЬого конТролю Товариства'^_----л-л-., 
лл. лБ,пiч

. оцiнюеМо прийняТнiсть застО.о"u""* облiковиХ полiтиК та обГрунтованiсть облiкових оцiнок

i пов'язаних з ними розкриттiв iнформацii, зроблеЕих управлiнським персоЕаlrом;

з



. доходимо висновку щодо прийнятностi застосування управлiнським IIерсоналом

припущенЕя про ;.;;;;ribru дi"п"посii "n 
основи для бухга-птерського облiку та, на ocHoBi

отриманих аудиторських доказtв,. робимо висновок про те, чи icHye суттева невизначенiсть щодо

подiй або умов, 
"*^i 

.ro.ruu или б пiд значний cyMHiB можливiсть Товариства продовжити безперервну

дiяльнiсть. якщо ми доходимо виснов*у щолЪ iснування такоi cyTTcBoi невизначеностi, ми повиннi

привернути увагу в своему звiтi аудиторu ло вiдповiдни* po.np"rriB iнформацii у фiнансовiй звiтностi

або, якщо TaKi розкриття iнформачii с неналежними, Йол"6iпуuul1 
л,_"оо 

думку, Нашi висновки

грунтуютЬся на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аулитора, BTiM майбутнi подii

або умови можутЬ примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi,

. оцiнюемо загаJIьне подання, структуру та змlст фiнансовОi ЗВiТНОСТi "П"'.1l:л:_,РТlli::Уr,
iнформаuii, а також те, чи показуе oirun.ouu звiтнiсть операцii та подii, що покладен1 в основу l1

складання, так, щоб досягtи достовiрного вiдображення,

ми повiдомляемо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформаuiю про

запланований обсяГ i час проведеннЯ аудитУ та cyTTeBi аудиторськi результати, включаючи будь-якi

cyTTcBi недолiки заходiв внутрiшнuого контролю, виявленi нами пiд час аудитУ,

Ми також надаемо тим, кого надiлено найвиlцими повноваженнями, твердженЕя, цо ми

виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомЛЯСМО iM "ry :л']л::"_,'лllКИ 
Й iНШi

;;;;;;;, 
"*i ^norn" 

б обrрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незшIежнlстьо а також,

де це застосовне, щодо вЙповiдних застережних заходiв,

II. Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних aKTiB

ocHoBHi вiдомостi про АJtЦI9ЦЕРЦЕ___*:9gАУg_Сg9____,--::}*РИТИЙ
нЕдивЕрсиФIковАний ввнЦУРНИй iСОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД

кСУВЕРЕН>> наведено в Таблицi 1, 
таблиця 1

=

Значення

^r\L{rvrrlr 
rr! 

" 
вЕнчурнийНЕДИВЕРСИФIКОВ ЛНИИ

КОРГIОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД

кСУВЕРЕН>
Повне найменування Товариства

Акцiонерне товариствоОр.а"ЪПiйно-правова форма
Товариства

40952752
Код за СДРПОУ

0000 063124;

Дuru

СерИ, номер Виписки з Сдиного

державного ресстру юридичних осiб

та фiзичних осiб-пiдприсмцlв та дата

проведення державцФjgсСТРgIii_

ic 510, (044) З38-13-91Мiсцезнаходження

О+ЗО iрu.ти, фонди та подiбнi фiнансовi суб'скти
Види дiяльностi за КВЕЩ-2010

Свiдоцтво }ф 00455,
Ресстрачiйний код за С.ЩРIСI 13З00455,

дата внесення iнстиryту спiльного iнвестування до

СДРIСI28.11.2016 року

Свiдоцтво про внесення 1нституту

спiльного iнвестування до Сдиного

державного реестру iнститутiв
спiльного iнвестування, видано

нацiональною комiсiею з цiнних
паперiв та фондового ринк

Закритий, недиверсифiкованийТип, вид Фонду

Строк дiяльностi Фонлу



АКЦIОНЕРНЕОГО
КЗАКРИТИИТОВАРИСТВА - ВЕНЧУРНИЙНЕДИВЕРСИФIКОВА}IИИ

корпорАтивниЙ IнвЕстицtЙниЙ Фонд
кСУВЕРЕН> (Рiшення Ns 1 вiд 31.07.2016 року)

10

l1

Рiшення про створення Фонду

Керiвник ТТIевченко Iгор Георгiйович

засiданням Наглядовоi Ради Товариства (члени Наглядовоi Ради: Березовська о, П,, Шевченко

I. Г., ПлаСтун С, l.) (ПротоКол Ns 
,7l2-|7 вiд2'7.о6,2о:17 року) було затверджено рiшення про 

_обгануg

Головою Наглядовоi ради АКЦIОНЕРНЕОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИИ

нЕдивЕРсиФIкойьйЙ вЁйчурнйи-- корпорАтивниЙ IнвЕстицtйниЙ Фонд

кСУВЕРЕН> Шевченка I. Г. Lттгг
Регламент дкцrонврнЕого товдри_ст_вд кЗдКРИТИЙ нЕдивЕрсиФIковднии

вЕнчiрiiйй 
-корпорАтивнии 

IнвЕстицIйниЙ ФоНД кСУВЕРЕН> затверДжений

[{аглядовою Радою (Протокол Ns 9/2017 вiд24.07,2017 року).
ДулиторИ зазначають, щО назва Товариства, йогО органiзаuiйно-правова форма

госполарювання та види дiяльностi вiдповiдають Статуту Товариства.

управлiння активами дкцIонЕрного товдриствд кздкритий

нЕдивЕрсиФIковАнйй вiнчурнЙ:il корпордтивний IнвЕстИцIйний ФонД

ксувЕрЕн> здiйснюе товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю (компднIя з упрдвлIння
дктивдми кпро кдпIтдл ЕссЕт мЕнЕджмЕнт) (зтi4gоjiшення учасника Ns 5 вiд

l 1 .09.2017 року АкцIонЕрнЕого тор4|g9t-в-} <здкритиЙ нЕдивЕрсиФIковАниЙ
вЁiiчурниЙ корпордтивний IнвЕстицIйний оонд (сувЕрЕн)),

OcHoBHi вИомостi про Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю (коМПднIя з

упрдвлIння дктивдми (про {дштдл ЕссЕТ МЕнЕДЖМЕнТ) наведенi в Таблицi 2,
Габлиця 2

N9
п/п

IoBHe найменування

@
lffi

J

--_4 l Мiсцезнzlходження

5
OcHoBHi види дiяльностi
2010

Виписка з Сдиного державного

ресстру юридичних осiб та

фiзичних осiб-пiдприсмцiв; дата та

номер запису в СЩР юридичних
осiб та фiзичних осiý:цЦцрц9ц]Ф

-]
66. 1 1 Управлiння фiнансовими ринкаN{и;
66.19 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових
послуг, KpiM страхування та пенсiйного забезпечення;

комiсiею з цiнних паперiв та фондового ринку на

провадження професiйноi дiяльностi на фонловому ринку

дiяльностi з управлiння активами iнститучiйних

iHBecTopiB (дiяльностi . уrrрuu,,iння активами), Строк лii
лiцензii: 18.08.201 1 р. - 18.08.2016 р,;

Дата видачi лiцензii: 20.02.201,З року;
iiiцензiя Ns 740, видана Нацiональною комiсiсю з

за KBEI\-

цiнних

ЗначенняIIоttазнrrк

року Nl 1 068 102 0000 02'791'6

Лiцензii

iB та фоrrдового ринк - |2.07.20|6 ст к Дl1

т Il cI

1

Товариство з обмеженою вlдповlд€L)]ьнr(J,r,ru ((I\\_rlvrr rf-l,r l j

З УПРДВЛIННЯ АКТИВАМИ (ПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ
мЕнЕдж

6

5



лiцензii з 19.08.201б року необмежений, на провадження
професiйноi дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з

управлiння активами iнститучiйних iHBecTopiB (дiяльностi
з управлiння активами);

7 Керiвник Медвiдь Олена МиколаТвна

Статутllий капiта.ll

,Щля облiку статутного капiталу Товариство
кЗаресстрований (пайовий) капiтал>.

використовуе рахунок бухгалтерського облiку 40

У Товариства станом на З1 грудня 2019 року, зареестрований статутний ;

lЗ0 000 000,00 (сто тридцять мiльйонiв) гривень, подiлений на 130 000 000 ШТУК

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

початковий статутний капiтал у розмiрi 1 900 000,00 (один мiльйон дев'ятсот тисяч) гривень,

подiлений на 1 900 000 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,00 гривня за 1 акцiю.
Форма iснування акцiй: бездокументарна.
Статут ДКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВ АНИИ

вЕнчурйиЙ корпордтивниЙ IнвЕстицIЙниЙ Фонд ксувЕрЕН> було затверджено

Рiшенням Учасника Товариства (Рiшення Nр 3 вiд 27.06.2017 року).

Свiдоцтво про реестрачiю випу_ску акцiй вицано АкцIонЕрному товАриству
uздкрЙТиЙ нЕЛивврсиЫковдний вЕнчурний корпорАтивний IнвЕстИЦIйНИй
ФонД кСУВЕРЕН> НацiоНальноЮ комiсiеЮ з цiнних паперiв та фондового ринку, що засвiдчус

випуск акцiй на загаJIьну сумУ 130 000 000 гривень 00 копiйок' номiнальною вартiстю l Грн.;

простих iменних l30 000 000,00 штук; форма iснування акцiй - бездокументарна.
Реестраuiйний Jф 001097; дата ресстрацii 28.1 1,2016 року.
На протязi 20]17 року Товариством було розмiщено 2 000 000 штук акцiй на суму 1 880 тис.

грн., що пiдтверджено вiдповiдними первинними документами.
Сума, ,rа 

"ку 
BapTicTb розмiщених акцiй менше iх номiна_шьноi BapTocTi у розмiрi 120 тис. грн.,

вiднесена на зменшення нерозподiленого прибутку.
таким чином, неоплачений капiтал Товариства станом на 31 грудня 2019 року становить

l26 100 тис. грн., вилучений капiтал становить вiдсутнiй.
на лумку аудиторiв, формування статутного капiталу Товариства в ycix сугтевих аспектах

вiдповiдас вимогам чинного законодавства.
дудитори зазначають про вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу Товариства установчим

документам.

Щоло можливостi (спроможrrостi) Товариства безперервно здiйснювати свою дiяльнiсть
протягом найближчих 12 мiсяцiв

Припущення про безперервнiсть дiяльностi розглядаеться аудитором у вiдповiдностi до мсА
570 кБезперервнiсть дiяльностi> (переглянутий) як таке, що Товариство продовжуватиме свою

дiяльнiсть у бп"."*оrу майбутньому, не мtlючи Hi HaMipy, Hi потреби лiквiлуватися або припиняти if.

Фiнансова звiтнiсть io"up"cr"a пiдготовлена виходячи з припущеЕня безперервностi дiяльностi.
Управлiнський персо"- То"uриства плануе вживання заходiв для покращення показникiв дiяльностi

та подальшого розвитку Товариства.
зiбранi док.tзи та ана;liз дiяльностi Товариства не дають аудиторам пlдстав сумнlватись в

здатностi Товариства безперервно продовжувати свою дrяльнlсть.
Використовуючи звичайнi процедури та згiдно аналiзу фiнансового стану Товариства ми не

знайшли доказiв про порушення принципiв функцiонування Товариства.

Не вносячи додаткових застережень до цього висновку, звертаемо увагу на те, що в Украiнi
icHye невпевненiсть щодо можливого майбутнього напрямку внутрiшньоТ економiчноi полiтики,

нормативно-правовот бази та розвитку полiтичноi ситуачii. Ми не маемо змоги передбачити можливi

капiта.п становить
: простих iменних



майбутнi змiни У Цих умовах та ix вплив на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi

перспективи Товариства,

щодо вiдповiдностi прийнятоi управлiнським персоналом Товариства облiковоi

полiтики вимогам законодавства про бухгалтерськшй облiк та qiHa::_""y звiтнiсть та мсФз,

Концептуал"поо o"no"o*o фiiur.buoT."iirocTi Товариства за PiK, що закiнчився З1 грулня

2019 року, е МiжнарОднi стандарr, бiпuп"овоi звiтностi (МaФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти

бухгалтерського .dй (мсБо) ,r_" i;fi""ення (ктмФз, пкт), виданi радою з мiжнародних

.ru"лuрriu бухгалтерського облiку (рмсБо),
Принuипи побудови, методи i прочелури _застосування 

облiковоi полiтики Товариства,

здiйснюютьсЯ згiднО НаказУ uПрО ор.uпi*uiЙ бух.аrrтерського облiку та облiкову полiтику

,о"uо"БЁ;i'поuч 
полiтика Товариства в перiодi, який перевiрявся, визначае ocHoBHi засади 

тa,е-н1:

бlхгшlтерського облiку та складанн" фiнансовоi звiтно:]i : о::рлlY.тr"ям основних принципlв та

забезпеченням методiв оцiнки ,u р."Ъrрацii господарськиХ ОПеРаЦiЙ, ЯКi ПеРеЛбаЧеНi ЗаКОНОМ

УкраТни кПро бухгалтерський облiк iu ОЙ"."uу ,"ir"iЙь в YKparHi> Ns 99б-ХIV вiд 16,07,1999 року

зi змiнами та доповнеЕнями та Мiжнародними стандартами фiнансовоi звiтностi, (налалi мсФз),

облiкова полiтика Товариства розкривае основи, стандарти, правила та процедури облiку, якi

Товариство використову€ при веденi ЬОлiку ,u .пп*uпня звiтностi Ъiдповiдно до мсФз, облiкова

полiтика встановлЮс принциП, "".nun"",а 
оцi"ки об'ектiв облiку, визначення та деталiзацii окремих

с,га,гей фiнансовоi звiтностi Товариства,

розкриття iнформачiiу фiнансовiй звiтностi,

Розкрummя iнформацii сmосовно aKmaBiB 
! !___лл____;l.,. лпrrпоцi ляr.пбr,l_ повго

нематерiальнi активи, незавершенi капiтальнi iнвестицiц ocHoBHi засоби, довгостроковl

бiологiчнi активи, довгостроковъ дебiторська заборгованiсть та iншi необоротнi активи

У результатi проведеноi перевiрки аулиторами встановлено, що станом на 31,|2,20]19 року на

балансi Товариства не облiков)тоться ".ruu"р-Ъпi 
капiта-rtьнi iнвестицii, ocHoBHi засоби,

довгостроковi бiологiчнi актив", ооЪrЙрокова д.ОiЙ""*а заборгованiсть та iншi необоротнi актив,

шо 
"iдrrЪ"iдас 

даним облiкових регiстрiв, Е_r_лл..__ллy лd rтАr,отрлiопrттi яктиви
Станом на з1.12.2019 року на ба;lЬнсi Товариства облiковуються нематерiальнi активи первlсною

вартiстю 14 тис. грн. Так, у 2.0|1poui, Товар1:]::__р"дбало торговельну йuр*у (знак для ToBapiB i

послуг) (TESSLAёROUР> згiдно Договору перед":rлirр* "",:р_l::,:л"ну 
марку вiд 10 жовтня 2017

року на суму 10 тис. грн., ."iдоцri-упрчirr" й t t+ogj, дата подач] 
1*"n" 

вiд 20 травня 2009 року,

та е власником згiдно рiшення MiHicTepcTBa економiчного розвиткУ i ТОРГiВЛi УКРаiНИ Ns 22639 ВiД

26 грулня 2017 року. строк корисного використанrrr.*irrч."им i ЗаКiНЧУu'*"л:9_ТРаВНЯ 2019 РОКУ i

виникас з юридичних прав nu.,оuu|""t знак. 9:р:* корисного використання закiнчувався 20 травня

2019 року та був подовжений д;Ъ0,pu"t" 20i9 р;к; "i|1:_1::,j:"*ння 
про внесення змiн до

вiдомостей .Щержавного ресстру свiдоцiв Украfни на знаки для ToBapiB та послуг вiд 11 березня 2019

року за N9 9311/пм/1?_ 
лл--:- --л-,6 i СТоНом наЗ|.|2.2019 року складае 9 тис. грн.

накопичена амортизацiя нематерiальних активlв

Iнформаui" щодо нематерiал"й, u*rrBiB розкрита Товариством в Примiтках до фiнансовоi

звiтностi' 
Фiнансовi iнвестицii

ЗанаслiДкамипроВеДеногоаУДиТУнапЦставiДанихперВиннихДокУменТlВ'реГlстрlВ
аналiтичного та синтетичного облiку встановлено, що станом н1 31 ,|2,2О:t9 рокУ на балансi

Товариства облiковуються оо".ойропЁui фiпu".о*i ir"й"цii (iншi фiнансовi iнвестицii) в cyMi 4 з66

;hJ:ъ"говорiв без номеру вiд 26 лилня2018 року 9ry: у::::::::::_:"ъfiнк}их 
капiталах

наступних товариств, а саме тов кБлаговiщенсь*"ii-З"рпопрОДУКТ)) (КОЛ За СДРПОУ 35110171) В

розмiрi l0,5Yo, i-OB uд.papiKo> Gоо.u едрдло_У 
-з7rlвЪоа'в 

розмiрi 10%, тоВ <BoiHcbKe ХПП>1

(код за сдрпоу з445gо|r) " 
po.*ipi tой, то_в_кЕколiнiя> (код за едрпоу з2O1з204) в розмlр1

10%, тов кЗернокомплекс *Сr"u-uiкод засдрпоу 33918697) в розмiрi 10%, тов кЗернолiя>> (кол

1



за еДРПОу 00688798) в розмiрi 10%, ТоВ <Рiвненський елеватор) (код за сдрпоУ 33326670) в

розмiрi l0%, тоВ <PiBHeHcbKe ХПП> (код за сдрпоУ з4458925) в розмiрi 10%, тоВ <Воiнське

хпп) (кол за сдрпоу 34459012) в рЬзмiрi 10%о, ТОВ кТокмак Зернопродукт>> (КОЛ За.СЩРПОУ

з494567s) в розмiрi 10% та ТоВ пвйалrф транс) (кол за едрпоУ 35195356) в розмiрi |6,6уо,

Згiдно Щоговору без номерУ вiд 0з жовтня )ОtЪ pony було придбано частку в Статутному капiта,lli

ТоВ <Тесслагруп)) (кол заЪдрпоу з669з169) в рЬзriрi tO%. Проrягом 2019 року балаНсова BapTicTb

uих фiнансових iнвестицiй не перераховуваJIася,

Ринковi котирування по зазначе;им фiнансовим iнвестицiям станом на 3l.|2.20l,9 року не

доступнi, що с ключовим джерелом невизначеностi оцiнок зазначених фiнансових iнвестицiй,

на лумку аудитора urrrr"" змiни в оцiнках може бути значним проте не всеохоплюючим для

фiнансовОi звiтностi Фонду' 
tBi даних первинних документiв, регiстрiвЗа наслiдками проведеного аудиту на пlдста

аналiтичного та синтетичного облiкУ встановлено, що станоМ на 31,|2,20119 року на баrrансi

товариства не облiковуються поточнi фiнансовi iнвестицii.

Iнформаuiя щоДо фiнансових iнвестицiй розкрита Товариством в Примiтках до рiчноi

фiнансовоi звiтностi.
Щебiторська заборгованiсть

Щовгострокова дебiторська заборго"u"Йr" ТовариЪтва станом наЗ1.|2.2019 року вiдсутня,

поточна дебiторська заборгованiсть Товариства за товари, роботи, послуги станом на

31.12.2019 рокУ вiдсуЙя, цо вiдповiдас первинниМ документам та даниМ peccTpiB аналiтичного та

синтетичного облiку.
.Щебiторська заборгованiсть Товариства за

становить l тис. грн..

.Щебiторська заборгованiсть Товариства за 
1

наЗlr.|2.2019 року 190 793 тис. грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть

З20 928 тис. грн., що вiдповiдае первинним

виданими авансами станом на 31,12,2019 року

розрахунками з нарахованих доходiв складас станом

Товариства
документам

станом на 31.12.2019 року становить
та даним peecTpiB аналiтичного та

синтетичного облiку.
Аудиторами дослiджено,

вiдповiдають вимогам МСФЗ.
що визнаНня, облiК та оцiнка дебiторсьКоi ТоварИства В uiлому

Iнформачiя щодо дебiторськоi заборгованостl розкрита Товариством в Примiтках до рiчноi

фiнансовоТ звiтностt.
Грошовi кошти

Залишок грошових коштiв Товариства "r*о* 
наЗ1.12.2О19 року на рахунках Товариства склав

2з тцс. грн., що вiдповiдае банкiвським випискам та даним, вiдЬбрахеним в фiнансовiй звiтностi

Товариства.

кр аmmя iнф орм а цii що d о зоб о в'яз ан ь

Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань Товариства

Дулиторами 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 вида""й Рчдою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського

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

.Щовгостроковi кредити банкiв на бшансi Товариства станом на з|,1,2,201.9 року не

облiковуються.
Iншi довгостроковi зобов'язання станом наЗ]r.|2.2019 року вiдсутнi.

Станом nu jt .|2.20;'9 року на бухгалтерських рахунках Товариства облiковусться поточна

кредиторСька заборГованiстЬ .u.гo"up", роботи, ,rocny.' в cyMi 34 тис, грн,, що вiдповiдас даним

pbccTpiB аналiтичного та синтетичного облiку, z__л__л: .гл_л__.л__л _,._,
Iншi поточнi зобов'язання станоМ "u 

зtj,22о1.9 року на ба;lансi Товариства вiдсутнi,, Що

вiдповiдаС даниМ peecTpiB аналiтичного та синтетичного облiку,

Простроченоi кредиторськоi заборгованостi на балансi ТоваристВа станоМ на 31,|2,20].9 рокУ

не облiковуеться.



дулитор пiдтверджуе, що_ зобов'язання вiдображенi на балансi Товариства за достовlрно

визначеною оцiнкою, та в N{uиоуrrr"о*у i"ry. йм.овФнiсть ix погашення, на пiдставi проведеноi

перевiрки аудитор робить _u".rrouoi.-'rip" "iо"о"iднЙь розкриття Товариством iнформачii про

зобов' язання вимогам МСФЗ,

Р о з кр u mmя iH ф о рм а цi:i uцо d о ф i н ан с о в ux р езу ль mоmiв
.Щоходи

ВiдображенняДоходiвв.бУхгалтерсЬкоМУоблiкуТовариствазДiйснюеТьсянапiдставi
настуIIних tlервинних документiв: aKTiB виконаних робiт (послуг), виписок банку, розрахункових

вiдомостеЙ та iншиХ первинниХ до*Й"rrriв, передбачених статтею 9 Закону Nч 996,

за результатами аудиторськоi перевiрки встановлено, що данi вiдображенi в журна,ltах - ордерах

та оборотНо - сальдОвих вiдоМостях, наданих аудиторам стосовно доходiв Товариства за 2019 piK

вiдповiдають первинним документам,
на думку аулиторiв бlхгалтерський облiк доходiв Товариства в

ведетьсЯ у вiдповiд"о.ri до норм Мiжнародного стандарту фiнансовоi

ycix суттсвих аспектах

звiтностi 15 <,Щохiл вiл

договорiв З КЛiСНТаМИ>. лбпiчrr тя .rniTT ,ших операчiйних доходiв
згiдно даних бухгалтерського облiку та звiтностi величина ш

ТоваристВа за 2019 piK склаЛа 18а gBZ TLc. грн. Протягом звiтного 2017 року було укладено

Лiцензiйнi договори на використання торгiвельноi марки (знака для ToBapiB i послуг), Тому, за

надання права на використання _ 
знаку, нараховану олпор*.ову винаго|оду, згiдно вище вказаних

договорiв, Товариством було вiднесй дЪ in,ur* операuiйних доходiв, рядок 2120 <Звiту про

сукупний дохiд> в розмiрi 184 965 тис, грfi, :-,, _;fuл.IлтL..(т cv'
також до складу кlнших операuiйних доходiв> вiдноситься сума нарахованих вlдсоткlв за

залишкам коштiв на поточнr* pu*y*riu* u porripi 1 тис,lрп., u кIншi bn"puuiИni доходи> в cyMi 16

тис. грн.. виникпи за рахунок зменшення резерву пiд ,б"пII " 
N(оI!["", погашення дебiторськоi

заборгованостi.
IншiфiнансовiДохоДиза2019рiксклалшоть51515Тис.грн.
Iнформачiя щодо доходiв po.nfr"ru в Примiтках до фiнансовоi звiтностi,

Витрати

на лумку аудиторiв, облiк витрат товариства u:1",""" в чlлlуr вiцповiдно до норм мсБо,

Бухгалтерський облiк витрат Товариства здiйснюсться на пiдставi наступних первинних

документiв: u*ri" u"*онаних !обiт (поЪлуг), накладних, iнших первинних та розрахункових

ДОКУМеНТiВ, .i перевiрки встановлено, що данi, якi вiдображено В ЖУРНаJIаХ-
За результатами аудиторськоl .персвrр", ": : :::_:-.."^ л",1 -:"л;;-,

ордерах та оборотно-саJIьдових. вiдомостях, наданих аудиторам, _в основному вlдповlдають

первинним oo*y*i""ru,, та даним бirrЬ.оuоi звiтностi Товариства за 2019 piK,

_ ддмiнiстративнi витрати т"й;;;;i-за20.'9 piK склали 432 тис. грн., iншi операuiйнi витрати.

склаJIИ з l тис. грн., фiнаН"о"i u"rpir" складаЮть iq ово тис. грн. (амортизаuiя премii, розраховано1

Таблиця 3

Сума (Tlrc. грн.)
l}lr,гp:rTtl дiя;rьн ocTi (DоIrду

aJIbHl вит
ти на опл

Амортизацiя
Iншi операцiйнi

ТакимЧиноМ'ЗУрахУВанняМДохоДiвотриманихТаВиТраТ,понесених
фiнансови, p..yn"ruro* дi"п""о"ri Товариства став прибуток у розмiрi 156

Товариством за 2019 piK,

948 тис. грн.



Аулитори вважають, що звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2019 piK в
ycix суттсвих аспектах повно i достовiрно вiдображае величину i структуру доходiв та витрат
'Говариства.

Iнформацiя dо 3Bimy про рух zрошовuж кошmiв (за пряtlutl меmоlолt).
Iнформачiя 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 ма€ залишкiв грошових коштiв, якi утримуються i с недостуIIними для
використання, не мас невикористаних заttозичених коштiв, що е наявними для майбутньоi
операцiйноТ дiяльностi i для погашення зобов'язань iнвестицiйного характеру, до яких iснують буль-
якi обмеження щодо використання.

Залишок грошових коштiв станом на 31.12.20119 року на рахунках у банках складае 2З тис.
грн.

Iнформацiя do ?Bimy про власнuй капimал (змiна у власному капimалi)
За даними Балансу власний капiтал Товариства станом на 31 грудня 20l9 року складае суму

516 082 тис. грн.
BiH склада€ться iз зареестрованого (пайового) капiта-пу в розмiрi 130 000 тис. грн., суми

нерозподiленого прибутку в розмiрi 5|2 |82 тис. грн. та неоплаченого капiталу в розмiрi l26 l00 тис.
рн,

На думку аудитора, розмiр та структура власного капiта-ltу вiдображенi у фiнансовiй звiтностi
Говариства станом на З l. |2.20|9 року достовiрно,

Розкриття iнформацii про змiни у складi власного капiталу Товариства протягом 2019 року
наведено Товариствопл в Звiтi про власний капiтал.

кзвiт про iншi правовi та пеryляторнi вимоги>>

Стаryтний капiтал
Щля облiку статутного капiталу Товариство використовуе рахунок бухгалтерського облiку 40

кЗареестрований (пайовий) капiтал>.
У Товариства станом на 31 грудня 2019 року, заресстрований статутний капiтал становить

l30000000,00 (сто тридцять мiльйонiв) гривень, подiлений на 130 000000 штук простих iменних
акцiй номlнальною вартiстю 1,00 гривня за 1 акцiю.

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

Форма iснування акцiй: бездокументарна.
Неоплачений капiта.гt Товариствастаном на31 грудня 2019 року становить 126 100 тис. грн.,

вилучений капiтшl становить вiдсутнiй.
На лумку аудиторiв, формування статутного капiталу Товариства в ycix сугтсвих аспектах

вiдповiдае вимогам чинного законодавства.
Аулитори зчвначають про вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу Товариства установчим

документам.
Станом на 31 грудня 2019 року зареестрованими участникчlN,Iи Товариства е двi фiзичнi особио

якi володiють Гi акцiями:
Таблиця 4

учасникlr

Заl,альна
кiлькiсть

цiннrrх паперiво
IIIT..

Загалыlа
номiнальна

BapTicTb
цiнrrих

паперiв, грн.

Вiлсоток у
СК,Уо

ПЛАСТУн СоФШ IBAHIBHA, 01004, MicTo
Киiв, вул. Горькогоо булинок 4/6, квартира 1З,
|пн27|86|372|

1 950 000 1 950 000.00 1.500000

l LlЕI]чЕнко Iгор гЕоргIиович, 01 004.
ltic,1,o КиТв. вул. Горьк<lго, будинок 4/6.

1 950 000 1 950 000 1.500000
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квартира 1з, IпН 2695808538

власний капiтал
За даними Ба-гlансу власний капiтал Товариства станом на 31 грудня 2019 року складае суму

51б 082 тис. грн,
BiH складасться iз зареестрованого (пайового) капiта;rу в розмiрi 130 000 тис, грн,, суми

нерозподiленого прrбуrпу в розмiрi 5t2 |82 тис. грн. та неоплаченого капiта-llу в розмiрi 126 100 тис,

грн.
капiталу у дооцiнках, додаткового капiталу, резервного капiталу та вилученого капlталу

станоМ на 31 грулня 2019 року Товариство не мас,

на лумку аудитора, розмiр та структура власного капiталу вiдображенi у фiнансовiй звiтностi

Товариства станом на 31.12.2019 року достовiрно,
Розкриття iнформаuiТ про-змiн, у .*йi власного капiталу Товариства протягом 2019 року

наведено То"ар"сr"ом в Звiтi про власний капiтал вiдповiдно до Мiжнародного стандарту

бухгалтерСькогО облiкУ 1 <Подання фiнансовоТ звiтностi>>, який виданий Радою з Мiжнародних

стандартiВ бухгалтерСькогО облiкУ (рЙсБо) та застосовуеться з 01 сiчня 2009 року (зi змiнами та

доповненнями).
Щодо BapTocTi чистих активiв

BapTicTb чистих активiв Товариства станом на 31 .|2.20tg року становить cylv(y 51б 082 тис,

грн., що вЙповiдас пiдсумку роздiлу I пасиву Ба.пансу Товариства на вказану дату,

BapTicTb необоротн"* Ъ*r""i" Товариства станом на 3 1 .12.2019 рокУ становитЬ ! З_7l тис, грн,

BapTicTb оборотних активiв Товариства станом ъта3t.|2.2019 року становить 5l1. 745 тис, грн"

BapTicTb rrorb"n"* зобов'язань ТЪвариства станом на31.|2.2о19 року становить 34 тис, грн"

дулитори пiдтверджують достовiрнiсть, повноту та вiдповiдцiсть чинному законодавству в

ycix суттсвих аспектах даних щодо u"anunn", класифiкацii та оцiнки активiв та зобов'язань,

з урахуванням витрат понесених та доходiв отриманих за 2019 pik, фiнансовим результатом

дiяльностiТо"uр".rва став прибуток в розмiрi 156 948 тис. грн.

ДулиторИ вважають, щЪ звiТ про'фiнаНсовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2019 piK в

ycix сутгсвих аспектах повно i доъrо"iрно вiдображае величину i структуру доходiв та витрат

ТоварисТВа. тyпптyлгл т/\т) д Dтrrr.гЕl 
^ 

,,?l --

Iнформачiя про Ba.pTicTb чистих активiв АКЦlОЧРН9У 19В_tРл19]Р__+..((ЗJ\КРИТИИ
нЕдивЕрсиФко;iнiЙ ввнчурйий корпорАтивниЙ IнвЕстицIйний Фонд

KCYBEPEH>I, активи якого перебувають в управлiннi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю

ккомпАнIя з упрАвлIнFUI АктивАми <про кАПIТАЛ ЕсСЕТ МЕнЕД}кМЕНТ) наВеДена В

Таблицi 5. Таблиця 5

lJH:t.leHHrt
показнлIка на 31

грудня 2019 р.
Найlпrепувацня показнIlка

516 1 16
А*rr"" фонду, тис. грн. (оцiнна вартi

обов'язання фонлу, тис. грн.
5lб 082

Bupri"r" 
"истих 

активiв фонду,ти0

СлiД зазначити, щО розмiР активiВ ФондУ вiдповiдаС мiнiма,пьномУ обсягу активiв,

встановленому законом. Вимоги нормативно-правових aKTiB нкцпФр, що регулюють порядок

визначення BapTocTi чистих активiв Фонду дотримуються,

Склад та структура активiв, що перебувають в портфелi Фонлу

Iнформаuiю про склад i структуру активiв, що перебувають в портфелi Фонду наведено в

Таблицi 6.
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Таблиця б

Поточнi актlrви ICI Сума (тис. грll.)
Вiдсоток у загальнiй
балансовiй BapTocTi

активiв (О/о)

.Щебiторська заборгованiсть за розрЕlхунками за
виданими авансами

1 0"00

,Щебiторська заборгованiсть за розрахункz}ми з

нарахованих доходiв
190 79з 3].28

Iнша tlо,гочrrа дебiторська заборгованiсть з20 928 62,7|
[-рошовi кошти .!-э 0,01

}'cboгo 511 745 100

За наслiдками проведеного аудиту на пiдставi даних первинних докуlчлентiв, регiстрiв
аналiтичного та синтетичного облiку встаЕовлено, що станом на 31.|2.2019 року на ба,,lансi
Товариства облiковуються довгостроковi фiнансовi iнвестицii в cyMi 4 3бб тис. грн. та нематерiальнi
активи вартiстю 5 тис. грн.

На лумку аудитора, склад та структура активiв Фонду, в цiлому вiдповiдас вимога},{ дiючого
законодавства, та нормативних документiв Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв та фондового
ринку, в тому числi <Положення про склад та структуру активiв iнституту спiльного iнвестування>,
затвердженого Рiшенням Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв та фондового ринку Ns 1753 вiд
l0.09.2013 року, що висуваються до даного вилу ICI.

Про суми витрат вiдшкодованих за рахунок активiв Товариства

На лумку аудитора витрати, вiдшкодованi за рахунок активiв Фонду, в цiлому вiдповiдають
вимогам дiючого законодавства, та нормативних докуr'лентiв Нацiона-пьноi KoMicii з цiнних паперiв та

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

рахунок активiв iнституту спiльного iнвестування>, затвердженого Рiшенням Нацiональноi KoMicii з

цiнних паперiв та фондового ринку ]ф 1468 вiд l3.08.2013 року.

Система внутрiшнього аудиту (контролю)

В Товариствi з обмеженою вiдповiда.гlьнiстю (КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННrI АКТИВАМИ
кПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ) icHye система внутрiшнього аудиту (рiшення про
створення Служби внутрiшнього аудиту затверджено Протоколом Ns 29l|2l2012-1 вiд 29.12,201'2

року), необхiдна для складання фiнансовоТ звiтностi, яка не мiстить суттевих викривлень унаслiдок
Itrахрайства або помилок.

Про сryпiнь ризику ICI
Вiдповiдно до <Положення щодо пруденцiйних нормативiв професiйноi дiяльностi на

фондовому ринку та вимог до системи управлiння ризиками)>, затвердженого Рiшення Нацiональноi
KoMiciT з цiнних паперiв та фондового ринку 01.10.2015 Jф 1597 венчурнi фонди такий розрЕlхунок не
здiйснюють.

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

Подiй пiсля дати ба_пансу, що можуть мати суттсвий вплив на фiнансовий стан Товариства по
заявi управлiнського персонЕrлу, були вiлсутнi.

Iнформацiя про пов'язаних осiб
Вiдповiдно до вимог МСБО 24 кРозкриття iнформачiI про зв'язанi сторони> та МСА 550

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

Згiдно МСФЗ, пов'язаними сторонами вважаються: пiдприемства, що знаходяться пiд
контролем або значним впливом iнших осiб; пiдприемства або фiзичнi особи, що прямо або
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опосередковано здiйснюють контроль Товариством або сутт€во впливають на його дiяльнiсть, а

також близькi члени родини TaKoi фiзичноi особи.

lнформаrцiя про tIов'язаtIих осiб корIIоратrrвного фонду
Таблиця7

Il

Повне наl"lменування юридlIч}lоI особи
- засновника, акцiонера чи прiзвище,

iNI'я, llo батьковi фiзичноТ особtt -

зacHoBrtI|Ka, aKuioHepa

Кол за €ДРПОУ
юрllдичноТ особtt

_ 3ac}loBlltlKtl,
aKuioltepa або
peccTpaцil'tllllil

tlo]vtep облiковоТ
KapTKlr

платIlllка
податкiв

N{ iсцезllаходження ю;rllдичноi
особи чlt паспорr,нi даtli

фiзllчноi
особrl, щодо якоТ подаеться

iнформачiя

Частка в
cT 

,a,tyl,tIollty

капiта",ti Фоlrду,
{l/
/1|

l\K,ttioHclrlt - фiзl1.1нi tlcoбlr

l, ПЛЛСТУН СОФIЯ IBAHIBHA 27 |86l3721
Паспорт СН Ns 34l28l, виданий

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

_50

2
ШЕВЧЕНКО IГОР ГЕОРГIЙОВИЧ

269580853 8

Паспорт cepiT СО Ns 014768,
виданий Московським Ругу
МВС УкраТни в MicTi Кисвi вiд

29.01.1999 року

50

AKrtiollepll - юрllдIt.llti особll Il el\t а €

Го",tова НагляIдовоТ радIl
корпора,гli вногtl iH Becтtlltiй ll<lго Фонл1

1 l шввчвнко Iгор гЕоргIйович
l

2695 80853 8

Паспорт cepiT СО N9 0l4768,
виданий Московським Ругу
МВС УкраТни в MicTi Киевi вiд

29.01.1999 року

50

В 2019 рочi Товариство не здiйснювало операцiй з пролажу та закупiвлi ToBapiB, робiт i послуг
мiж пов'язаними сторонами, що виходять за межi звичайноi дiяльностi Фонду. БУль-яка

заборгованiсть з пов'язаними сторонЕtми в балансi Товариства вiдсутня.
За piK, що закiнчився 31 грулня 2019 року, Ее мае заборгованостi за сумами, що пiдлягаюТЬ

виплатi пов|язаним сторонам.
оцiнка можливоТ HtUIBHocTi проведення операцiй з пов'язаними сторонами проводиться

товариством в кожному фiнансовому роцi за допомогою ан.rлiзу балансу вiдповiдноi пов'язаноi
сторони та стану ринку, на якому така сторона веде дiяльнiсть.

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

осiб та операцiй з такими особами невiдповiдностей не встановлено.
Iнформачiя щодо пов'язаних cTopiн наведена в Примiтках до фiнансовоi звiтностi.

Про лотрИмання вимог нормативно - правових aKTiB НацiональноТ KoMiciT з цiнних паперiв та

фонлового ринку
пiд час перевiрки фактiв порушення вимог нормативно-правових akTiB Нацiональнот koMicii з

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

Iнформачiю про наявнiсть та обсяг непередбачених активiв таlабо зобов'язань,
ймовiрнiсть визнання яких на балансi с достатньо високою, пц час перевiрки не виявлено.

ймовiрнiсть визнання на балансi Товариства непередбачених активiв та/або ЗобовiяЗаНЬ

дуже низька.
Iнформачiя про наявнiсть iнших фактiв та обставин, якi можуть суттсво вплинути на

дiяльнiстi дкцIонЕрного товАриствА .rсАкритиЙ нЕдивЕрсиФIкоВАнИЙ
1з



ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТиВний IнвЕстицIйний Фош (сувЕрЕн>>, активи якого
перебувають в управлiннi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю (компднIя з
УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ (ПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ>, у майбутньому
вiдсутня.

ЩОДО ДОТРимання законодавства у разi лiквiдацii Фонду: пiд час проведення перевiрки
КУА Не приймала жодних рiшень щодо лiквiдацiТ Фонду та аудиторами не встановлешо жодних
пiдстав лля прийняття рiшення щодо лiквiдацii Фонду.

IДеНТИфiКаЦii та оцiнки аудитором ризикiв суттевоfо викривлення фiнансовоi звiтностi
вllаслiдок шахрайства

Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаноi з ними дiяльностi для отримання
розумiння суб'скта господарювання та Його середовищ4 включаючи його внутрiшнiй контроль, як
цЬого вимагае МСА 315 <Iдентифiкацiя та оцiнювання ризикiв суттевого викривлення через
розумiння суб'екта господарювання i його середовища)), нами були виконанi процедури необхiднi
для отримання iнформацiТ, яка використовувалася пiд час iдентифiкацii ризикiв сутт€вого
викривлення внаслiдок шахраЙства у вiдповiдностi до МСА 240 кВiдповiдальнiсть аудитора, що
стосуеться шахраЙства, при аулитi фiнансовоТ звiтностi>. Нами були поданi запити до управлiнського
персоналу та iнших працiвникiв Товариства, якi на нашу думку, можуть мати iнформацiю, яка,
ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацii ризикiв суттевого викривлення в наслiдок шахрайства
або помилки. Нами виконанi аналiтичнi процедури, в тому числi по cyTi з використанням
дета,riзованих 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, uiлi та стратегiТ i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та
огляди фiнансових результатiв.

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

Iншi питання
OcHoBHi BidoMocmi про ауdumорську фiрму mа умовu dozoBopy на провеdення ауdаmу

()crloBlli BiittlпrocTi rlpo аyли-горську фiрпrу наведеlti в Таблицi 8.

Таблиця 8

лi
Irlп

показrrrrк зlrачеrrllя

l

Повне найменування та
iдентифiкацiйний код юридичноi
особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
<Аулиторська фiрма <Iмона-Аудит), 2З500217

2

Номер та дата Свiдоцтва
включення до Реестру
ауди,горських фiрм та ау,
виданого АПУ

про

1иторiв,

Свiдоцтво Аулиторськоi палати
УкраТни про те, що суб'ект
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 ре€стру Суб'екту

Свiдоцтво Ns 0791, видано рiшенням АулиторськоТ
палати УкраТни вiд 26.01.2001 року Jф 98, продовжено
рiшенням Аулиторськоi палати Украiни вiд
24.09.2015 року, }ф З15lЗ до24,09.2020 року;

Номер бланку Jф0751, затверджене Рiшенням АПУ вiд
25.0 1.201 8 року J',lb354/3

1-реL,iй
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аудиторськоi дiяльностi для
здiйснення обов'язкового аудиту

J

Прiзвище, iм'я, по батьковi
генераJIьного директора, серiя,
номер, лата видачi Сертифiката
аудитора, виданого ДПУ

Величко Ольга Володимирiвна
сертифiкат аудитора серiя А }Ф 0005 1 82, виданий
рiшенням АулиторськоТ палати Украiни Jt 109 вiд
23.04.2002 року, lrродовжений рiшенням J\Ъ356/2 вiд
29.03.2018 року чинний до 23,04.2022 року

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

Майборода Олена Олександрiвна
сертифiкат аудитора серiя А М 007738, виданий

рiшенням Аулиторськоi палати Украiни J\Ъ 360/2 вiд
31.05,2018 року, чинний до 31.05.202З року

) Мiсtlезl taxo;rlяteI I I Iя: 01030. м. КиТв. вyл. Пирогова.2137
6 Адреса здiйснеtlltя дiяльностi 02|40, м. Киiв, проспект М. Бажана,26, оф.95
7 телефон/ факс 044 565 -77 -22. 565-99-99
8 Il-rlrail mail(@imona-audit.ua
9 I]еб-сайт www.imona-audit.ua

Згiдно з Додатком ]ф 5 вiд 03 лютого 2020 року до Договору N9 250 вiд 11 вересня 2017 року
на проведення аудиту Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю кАулиторська фiрма <IMoHa -
Аудит>, що дiе на пiдставi свiдоцтва про внесення до реестру суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi Jф
079l, виданого рiшенням Аулиторськоi палати УкраiЪи вiд 26.01.2001 року ]ф 98, продовжено

рiшенням Аулиторськоi палати Украiни N9З15/З до24.09.2020 року, свiдоцтво АПУ про вiдповiднiсть
системи контролю якостi (номер бланку Ns0751, Рiшення АПУ вiд 25.01.2018 року No354/3), провело
незалежну аудиторську перевiрку первинних та установчих документiв, бухгалтерського облiку та

фiнансових звiтiв АкцIонЕрного товАриСтвА (ЗАкрИТИЙ НЕДИВЕРСИФIкОВАНИЙ
вЕнчурниЙ корпорАтивниЙ IнвЕстицtЙниЙ Фонд ксувЕрЕн>, активи якого
перебувають в управлiннi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю <КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ
АКТИВАМИ (ПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ), у складi: Балансу (Звiту про фiнансовий
стан) станом на 31 грудня 2019 року, Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) за
2019 piK, Звiту про рух грошових коштiв за 2019 piK, Звiту про власний капiтал за 2019 piK i Примiток
ло фiнансовоТ звiтностi за 2019 piK на предмет повноти, достовiрностi та вiдповiдностi чинному
законодавству i встановленим нормативам.

Перiод проведення перевiрки: з 03 лютого 2020 року п 2020 року.

( liборола О.О.Аулитор
(сертифiкат аудитора серiя А N9 007738, виданий рiшенн
31.05.2018 року, чинний до 31.05.202З року)

l'ertep:uI brllr ii дllректор

и УкраТни Jф 360/2 вiд

ичко о. В.
1сертифiкат uул"iорu сЁрiя А ]ф 0005182, виданий рiшенняЙФ, паJIати Украiни Ns l09 вiд
2З.04.2002 рок),, продовжений рiшенням Ns356/2 вiд 29,0З,2018 року чинний до 2З.04.2022 року)

; [а,га cK"rt аjtа lI Il я З в ir-y II езал еrкIIо го 1lулито ра 23 березllя 2020 рок1,
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