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I. Звiт щодо аудиту фiнансовоi звiтностi

Щумка
_ Ми провели аудит фiнансовоi звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВД
кзz\критиЙ нЕдивЕрсиФIковАниЙ вЕнчурний корпорАтивний IнвЕстицlйний
ФС)FIД (ЮКоН) (код еДРПоУ 41,476864), активи якого перебувають в управлiннi Товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю (коМПдНIЯ З УПРдВЛIННlI дкТИВдМИ (ПРо кдПIТдЛ ЕССЕТ
МЕiНЕДЖМЕНТ), (надалi - Фонд, або Товариство) яка включае Баланс (Звiт про фiнансовий стан)
станом на 3l.|2,2019 року, Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний лохiд), Звiт про рух
ГРОШОВИХ КОштiв (за прямим методом), Звiт про власниЙ капiтал за piK що закiнчився зазначеною
ДаТоЮ, та Примiток до фiнансовоi звiтностi, включаючи стислий виклад значуtцих облiкових полiтик.

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВДРИСТВд
кЗl\критиЙ нЕдивЕрсиФIковАниЙ вЕнчурний корпорАтивний IнвЕстицrйний
ФС)НД (ЮКОН), активи якого перебувають в управлiннi Товариства з обмеженою вiдповiда;rьнiс,гю

- кКt)МПАНIЯ З УПРАВЛIННlI АКТИВАМИ (ПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ), що
ДОДаСТЬся! вiдображае достовiрно, в ycix суттевих аспектtж фiнансовий стан Товариства станом на 3l
ГРУДня 20l9 рокУ, його фiнансовi результати i грошовi потоки за piK, що закiнчився зазначеною
датою, вiдповiдно ло Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi (МСФЗ).

Основа для думки
Ми провели аудит вiдповiдно до вiдповiдно до Закону Украiни uПро аудит фiнансовоТ звiтностi

та аудиторську дiяльнiсть> та вiдповiдно до <Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту,
огляду, iншого надання впевненостi та супlтнiх послуг), видання 2016 - 2017 poKiB, (МСА),
приЙнятих в якостi Нацiона,rьних стандартiв аулиту рiшенням Аудиторськоi паJtати УкраiЪи }ф 361
вiд 08.06.2018 року, для застосування до завдань, виконання яких буле злiйснюватися пiсля 01 липня
20l8 року та У вiдповiдностi до рiшень Нацiона,rьноi koMicii з цiнних паперiв та фондового ринку, в
тс)му числi кВимог ло аудиторського висновку, що подаеться до Нацiональноi KoMicii з цiнних
паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацii про результати дiяльностi iнститутiв спiльноr,о
iнвестування (пайових та корпоративних iнвестицiйних фондiв) та компанii з управлiння активами),
Що затвердженi Рiшенням НацiональноТ KoMiciT з цiнних паперiв та фондового ринку Украiни Jф 991
вiд 11.0б.20l3 року.
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Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi кВiдповiда-гlьнiсть
аудиtтора за аудит фiнансовоi звiтностi)) нашого звiту.

Ми с нез€lлежними по вiдношенню до ПУБЛIЧНоГо дКЦIоНЕРНоГо ТоВдРИСТВд
(зАкритиЙ нЕдивЕрсиФIковАний вЕнчурний корпорАтивний IнвЕстицIйний
ФОНД (ЮКОН), активи якого перебувають в управлiннi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
кКОМПАНIЯ З УПРАВЛIННJI АКТИВАМИ кПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ), згiдно з
Кодlэксом етики професiйних бухга-птерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгаrrтерiв
(Кодtекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в YKpaiHi до нашого аудиту фiнансовоi
звiтtrостi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

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

зн€tчущими пiд час нашого аудиту фiнансовоТ звiтностi за поточний перiод. I_{i питання розгJulдtlлись
у nioнTeкcTi нашого аудиту фiнансовоi звiтностi в цiлому та враховувzlJIись при формуваннi думки
щодо Hei, при цьому ми не висловлюсмо окремоi думки щодо цих питань. Ми визначили, що ключовi
питання аудиту, про якi необхiдно повiдомити в нашому Звiтi, вiдсутнi.

Iнша iнформацiя
Управлiнський персон€rл несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформачiю. Iнша iнформачiя е

iнформацiею, яка мiститься у Звiтностi до Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв та фондового ринку
за.2019 piK, у Поясненнях управлiнського персоналу, у Положеннях Товариства.

Наша думка щодо фiнансовоi звiтностi не поширюсться на iншу iнформацiю та ми не робимо
виOновок з будь-яким piBHeM впевненостi щодо цiсi iншоi iнформацii.

У зв'язку з нашим аудитом фiнансовоi звiтностi нашою вiдповiдальнiстю е ознайомитися з
iнltrою iнформачiсю та при цьому розглянути, чи icHye суттева невiдповiднiсть мiж iншою
iнформачiею i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця
iнrша iнформацiя виглядас такою, що мiстить сутT еве викривлення.

Япщо на ocHoBi проведеноi наrrли роботи ми доходимо висновку, що icHye сут"гсве викривлення
цiсТ iншоТ iнформацii, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi
по,грiбно було б включити до звiту.

Ми можемо зi}значити про адекватнiсть системи бухгалтерського облiку, процедур
вн,утрiшнього аудиту, внутрiшнього контролю та систем управлiння ризиками в Товариствi.

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

Товirриство здiйснюс свою дiяльнiсть в умовах фiнансово-економiчноi кризи. В результатi
нест,абiльноi ситуацii в YKpaiHi дiяльнiсть Товариства супроводжу€ться ризикЕ}ми. Перелбачити
масштаби впливу ризикiв на майбутнс дiяльностi Товариства на даний момент з достатньою
лосr,овiрнiстю неможливо, Тому фiнансова звiтнiсть не мiстить коригувань, якi могли би бути
]язультатом таких ризикiв. Вони булуть вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, як тiльки булуть
iдентифiкованi i зможуть буги оцiненi.

ВiдIrовiла;rьнiсть управлiнського персоналу та тих, кого
ll о I} ]новаiкеllняNtll, за фiнансову звi,гlriсть

Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання
фiнансовоi звiтностi вiдповiдно до МСФЗ, та за таку систему внутрiшнього контролю, яку
упрztвлiнський персон€rл визначае потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансовоi
звiтlпостi, що не мiстить суттевих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

При складаннi фiнансовоi звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку
здат,ностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi, розкриваючи, за
необхiдностi, питання, пов'язанi з безперервнiстю дiяльностi, та використовуючи принцип
при]lущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, KpiM випадкiв,
якщо управлiнськиЙ персонал або плануе лiквiдувати Товариство чи припинити дiяльнiсть, або не
мае iнших реальних альтернатив цьому.

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

надiлено найвищипtIr



ЬiдrrоuИчльнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi
Метою нашого аудиту е отримання обrрунтованоi впевненостi, що фiнансова звiтнiоть у

цiло,му не мiстить суттсвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту
аудIrтора, що мiстить нашу думку.

Обrрунтована впевненiсть с високим piBHeM впевненостi, проте не гарантуе, що аудит,
ПРОВеДениЙ вiдповiдно до МСА, завжди iдентифiкуе суттеве викривлення, якщо таке icHye.

ВиКривлення можуть бути результатом шахрайстваабо помилки; вони вважаються суттсвими,
якЩо окремо або в сукупностi з iншими викривленнями, як обrрунтовано очiкусться, вони можуть
вплIlвати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на ocHoBi чiсi фiнансовоi звiтностi.

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуемо професiйне судження та
дотримуемось професiйного скептицизму протягом всього аудиту.

KpiM того, ми:
, iдентифiкуемо та оцiнюсмо ризики суттсвого викривлення фiнансовоi звiтностi внаслiдок

шахраЙства 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
висJIовлення нашоi думки. Ризик невиявленнrI суттсвих викривлень внаслiдок шахрайства е вищим,
;riж ризик невиявлення сутт€вого викривлення в результатi помилки, оскiльки шахрайство може
вклIочати змову, пiдробку, навмиснi упущення, неправильне трактування або нехтування заходами
внутрiшнього контролю;

, отримуемо розумiння системи внутрiшнього контролю, яка ма€ значення для аудиту, з метою
розробки аудиторських процедур, якi е приЙнятними за даних обставин, але не з метою висловлення
думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю Товариства;

. оцiнюсмо приЙнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових оцiнок
i поlз'язаних з ними розкриттiв iнформацii, зроблених управлiнським персоналом;

' доходимо висновку щодо прийнятностi застосування управлiнським персоналом
пригIущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на ocHoBi
отр!lманих аудиторських доказiв, робимо висновок tlpo те, чи icHyc суттсва невизначенiсть щодо
rrодjй або умов, якi поставили б пiд значний cyMHiB можливiсть Товариства продовжити безперервну
дiяльнiсть. Я*що ми доходимо висновку щодо iснування такоi суттсвоi невизначеностi, ми повиннi
при]rернути увагу в своему звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацii у фiнансовiй звiтностi
або, якщо TaKi розкриття iнформачii € ненtшежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки
rрувtтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. BTiM майбутнi подiТ
або умови можуть примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi.

. оцiнюемо загаJIьне подання, структуру та змiст фiнансовоi звiтностi включно з розкриттями
iнформацii, а також те, чи показус фiнансова звiтнiсть операчii та подii, що покладенi в основу iT
складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.

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

Ми також надаемо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми
виконzlли вiдповiднi етичнi вимоги щодо незаJIежностi, та повiдомлясмо iм про Bci стосунки й iншi
питiIння, якi могли б обrрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також,
де це застосовне, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

з



II. ']BiT lllодо вItмог iHrrrиx законOдавчих i ltормативних aKTiB

OcHoBHi вiдцопlостi про ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (ЗАКРИТИЙ
IIЕдивЕрсиФtковАниЙ вЕнчурниЙ корпорАтивний IнtsЕстицIйний Фо}rit
(К)КОН) наведено в 'Габлицi 1,

Таблиця l
J\гс

п/п
Показник значенrrя

1 IloBHe найменування Товариства

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
(ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ
ФоНД (ЮКоН)

2
Органiзацiйно-правова форма
товариства

Акцiонерне товариство

J Код за СДРПОУ 4147 6864

4

Виписка з Сдиного державного
ресстру юридичних осiб та фiзичних
осiб-пiдприемцiв та дата проведення
державноi ресстрацii

Номер запису в единому державному peecTpi
юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприсмцiв | 074102
0000 068257;
Дата проведення державноi ресстрацii 25.07.2017 року

5 N4iсtlезнаходження 03l50, м. Киiв, вулиця ffiлова, будинок 2 Б

6 Види дiяльностi за KBEfl-20l0 64.30 Трасти, фонди та подiбнi фiнансовi суб'скти

7

Свiдоцтво про внесення iнституту
спiльного iнвестування до Сдиного
державного ресстру iнститlтiв
спiльного iнвестування, видано
Нацiональною комiсiею з цiнних
паперiв та фондового риЕку

Свiдоцтво ]ф 00532,
Реестрацiйний код за е,ЩРIСI l3З00532,
дата внесення iнстиryту спiльного iнвестування до
€ДРIСI 15.08,2017 року

8 Тип, вид Фонду Закритий, недиверсифiкований

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

ll0 Керiвник Омельяненко Оксана Олександрiвна

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

Управлiння активами АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАкРИТИЙ
tIЕ)дивЕрсиФIковАниЙ вЕнчурниЙ корпорАтивниЙ IнвЕстицIЙниЙ оонд (юкон)
здiйснюс Товариство з обмеженою вiдповiда;lьнiстю кКОМПАНUI З УПРАВЛIННJI АКТИВАМИ
кПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ) (код за СДРПОУ З7641656) згiдно Щоговору Jф 2З105-
2018 вiд 23 травня 2018 року, лiцензiя Jф 740, видана НКЦПФР - 12 липня2016 року, строк лiТ
лiцензii з 19 серпня201,6 року необмежений, на провадження професiйноi дiяльностi на фонловому
ри]пку - дiяльностi з управлiння активами iнститучiйних iHBecTopiB (дiяльностi з управлiння
активами).

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

Таблиця2

_i
Iя
,Tl

]
]

,iстю <КоМПАН.
КАПIТАЛ ЕССЕ

:еною вiдповiдальн
КТИВАМИ КПРО
МЕНЕДЖМЕНТ)

з7641656

Товариство з обмеж
з упрАвлIIjня А

ЗначенняПоказник

Повне найменування

Код за СДРПОУ

Nl
п/ttt

1

2



J

Виписка з Сдиного державного
ресстру юридичних осiб та
фiзичних осiб-пiдприсмцiв; дата та
номер запису в С.ЩР юридичних
осiб та фiзичних осiб-пiдприемцiв

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

рокуNч 1 068 102 0000 027916

1 Мiсцезнаходження вул. !i;roBa, бул. 2 Б, м. Киiв, Украiна, 03 150

5
OcHoBHi види дiяльностi за КВЕ,Щ-
2010

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

6 ЛiцензiТ

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

дiяльностi з управлiння активами iнституuiйних
iHBecTopiB (дiяльностi з управлiння активами). Строк лii
лiцензiТ: 18.08.2011 р. - 18.08.2016 р.;
Дата видачi лiцензii: 20.02.20|3 року;
Лiцензiя Ns 740, видана Нацiональною комiсiею з цiнних
паперiв та фондового ринку - |2.07.20lб року, строк дiТ
лiцензiТ з 19.08.201б року необмежений, на провадження
професiйноi дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з

управлiння активами iнститучiйних iHBecTopiB (дiяльностi
з управлiння активами);

] Керiвник Медвiдь Олена Миколаiвна

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

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

l3:' 000 000,00 (сто тридцять п'ять мiльйонiв) гривень, подiлений на 1 350 000 штук простих
iмс:нних акцiй номiнальною вартiстю 100,00 гривня за 1 акцiю.

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

Форма iснування акцiй: бездокументарна.
,Щанi щоло Засновника Товариства наведенi в Таблицi 3.

Свiдоцтво про реестрацiю випуску акцiй видано ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ
ТС)ВАРИСТВУ (ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД кЮКОН> Нацiональною комiсiею з цiнних паперiв та фонлового ринку,
щсl засвiдчус випуск акцiй на загшIьну суму 1З5 000 000 гривень 00 копiйок, номiнальною вартiстю
10t],00 грн.; простих iменних 1 350 000,00 штук; форма iснування акцiй - бездокументарна.

Ресстрачiйний Ns 001355; дата ре€страuii 22.|1.201.'7 року.

Таблиця З

Nц

п/п
IloBHe наI"I}Iен},вання юридичноi особи lдентифiкацiir

ний код за
€дрпоу

Мiсцезнаходlt(еII l Iя
юрлIдlIчноТ особlr

1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВlДllОВIДАЛЬНIСТЮ (БРОКЕР Ф IHA FlС >>

39583057
01001, м. Киiв. вулиця
Велика Житомирська.

будинок 20



На протязi звiтного 2017 року Товариство здiйснювало розмiщення акцiй в кiлькостi 43 088
шт,ук Еа суму 4 300 тис. грн..

locToBipHicTb та вiдповiднiсть вимогам чинного законодавства формування та сплати
Статутного капiталу в 2017 роцi пiдтверджено висновком попереднього незЕlлежного аудитор&, о
ca}ile: ТОВ АФ (КВОЛIТI АУДИТ) (код за СДРПОУ 33304128) (Свiдоцтво про внесення до реестру
суб'сктiв аудиторськоi дiяльностi J\Ъ 3509 вiд |7.|2.2004 року, продовжено рiшенням дПУ Ns 302/2
до 30.10.20l9 року).

Протягом 2018 року та 2019 року розмiщення та викупу iнвестицiйних сертифiкатiв не
вiдбувалося.

Таким чином, неоплачений капiта-гl Товариства станом на 31 грудня 2019 року становить
1З() 691 тис. грн., вилучений капiтал вiдсутнiй.

На думку аудиторiв, формування статутного капiта;lу Товариства в ycix суттевих аспектах
вiдiповiдас вимогам чинного законодавства.

На лумку аудиторiв, формування статутного капiтаrrу Товариства в ycix суттевих аспектах
вiдtповiдае вимогам чинного законодавства.

Аулитори зЕLзначають про вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу Товариства установчим
до]кументам.

Щодо можливостi (спроможностi) Товариства безперервно здiйснювати свою дiяльнiсть
прOтягом найближчих 12 мiсяцiв

Припущення про безперервнiсть дiяльностi розглядаеться аудитором у вiдповiдностi до МСА
57(J <Безперервнiсть дiяльностi> (переглянутий) як таке, що Товариство продовжуватиме свою
дiя:льнiсть у близькому майбутньому, не маючи Hi HaMipy, Hi потреби лiквiдуватися або припиняти iT.
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з rrрипущення безперервностi дiяльностi,
Уп,равлiнський персонал Товариства планус вживання заходiв для покращення показникiв дiяльностi
та подtlльшого розвитку Товариства.

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

Використов},ючи звичайнi процедури та згiдно аналiзу фiнансового стану Товариства ми не
знttйшли доказiв про порушення принципiв функцiонування Товариства.

Не вносячи додаткових застережень до цього висновку, звертасмо увагу на те, що в YKpaiHi
icHyc невпевненiсть щодо можливого майбутнього напрямку внутрiшньоi економiчноi полiтики,
но]рмативно-правовоТ бази та розвитку полiтичноi ситуацii, Ми не маемо змоги перелбачити можливi
ма,йбутнi змiни у цих yмoв[lx та iх вплив на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi
перспективи Товариства.

Щодо вiдповiдностi прийнятоi управлiнським персоналом Товариства облiковоi
по,лiтики вимогам законодавства про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть та МСФЗ.

Концептуальною основою фiнансовоi звiтностi Товариства за piK, що закiнчився 31 грулня
/0l9 року, с Мiжнароднi стандарти фiнансовоi звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти
бу<гаlrтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних
стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО).

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

Облiкова полiтика Товариства в перiодi, який перевiрявся, визначае ocHoBHi засади ведення
бу:кгалтерського облiку та складання фiнансовоi звiтностi з дотриманням основних принципiв та
забезпеченням методiв оцiнки та реестрацii господарських операцiй, якi передбаченi Законом
Украiни <Про бухгzrлтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Украiнi> Ns 996-XIV вiд 1б.07.1999 року
зi змiнами та доповненнями та Мiжнародними стандарт€tIvIи фiнансовоi звiтностi, (надалi МСФЗ).

Облiкова полiтика Товариства розкривае основи, стандарти, правила та процедури облiку, якi
ТОвариство використовус при веденi облiку та складання звiтностi вiдповiдно до МСФЗ. Облiкова
ПО.ПiТИка ВсТановлюс принципи визнання та оцiнки об'ектiв облiку, визначення та деталiзацii окремих
стсtтей фiнансовоi звiтностi Товариства.

о



Розкриття iнформацiiу фiнансовiй звiтностi.

Роз кр аmmя iнф орма цii с mо с о в но акmав iB

Нематерiальнi активи, iнвестицiйна HepyxoMicтb, ocHoBHi засоби, довгостроковi бiологiчнi
активи, довгострокова дебiторська заборгованiсть та iншi необоротнi активи

У результатi проведеноi перевiрки аулиторами встановлено, що станом на 31 .|2.20119 року на
баrансi Товариства не облiковуються ocHoBHi засоби, довгостроковi бiологiчнi активи,
до.вгострокова дебiторська заборгованiсть та iншi необоротнi активи, що вiдповiдас даним облiкових
регiстрiв.

Станом на 31 .|2.20119 року на балансi Товариства iнвестицiйна HepyxoMicTb за справедливою
вартiстю 26'70 тис. грн. Протягом звiтного 2019 року Товариством було придбано дев'ять земельних
дiлlянок у Киево-Святошинському районi, с. Бобриця, категорiя - землi житловоi та громадськоi
забудови, цiльове призначення - для булiвничтва i обслуговування житлового будинку,
гоOподарських булiвель i спорул (присадибна дiлянка) що було вiдображено на балансi Компанiю за
сп]эаведливою вартiстю з урахуванням витрат на придбання.

Iнформачiя щодо iнвестицiйноi HepyxoMocTi розкрита Товариством в Примiтках до фiнансовоТ
звiтностi.

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

анiллiтичного та синтетичного облiку встановлено, що станом на З1.1,2.20|9 року на балансi
Товариства облiковуються довгостроковi фiнансовi iнвеотицii, якi облiковуються за методом участi в
капiталi iнших пiдприемств, в cyMi 40З 334 тис. грн. (корпоративнi права в cTaTyTHi капiтали iнших
товариств) та iншi фiнансовi iнвестицii в cyпli l50 тис.. грн.

За наслiдками проведеного аудиту на пiдставi даних первинних докуtиентiв, регiстрiв
анiшriтичного та синтетичного облiку встановлено, що станом на 31 .|2.201,9 року на балансi
Товариства не облiковуються поточнi фiнансовi iнвестицii.

Iнформачiя щодо фiнансових iнвестицiй розкрита Товариством в Примiтках до рiчноi фiнансовоi
звiтностi.

!ебiторська заборгованiсть

.Щовгострокова дебiторська заборгованiсть Товариства станом наЗ1'.|2,2019 року вiдсутня.
Поточна лебiторська заборгованiсть Товариства за товари, роботи, послуги станом на 31.|2.2019

рокУ вiдсутня, що вiдповiдае первинним документам та даним peecTpiB аналiтичного та
си]FIтетичного облiку.

Таблиця 4

Частка в статутному капiталi Часткаr O/о

CTaHopl на
31.12.20I9 р.,

,гис. грII.
Частка, o/u

Станом на
3|.\2.2018 р.,

тис. грн.

Сl'оВ кАГРоКРЯЖ>
(rtод за СДРПоУ з6187994) 49 259 206 49 24з 769

ТоВ (АГРо-С)
(код за еДРПОУ З|52224З) 49

144 128
19 166 841

ТОВ <CepeHiTi Пропертiз>
(код за СДРПОУ 4l314l25) 10

150
10 150

Всього 403 484 410 610



!ебiторська заборгованiсть Товариства за виданими авансами складас станом
l :гис. грн.

на 31.12.2019 року

щебiторська заборгованiсть Товариства за розрахунками з нарахованих доходiв складас станом
на 3l. |2,2019 року 29 396 тис. грн.

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть Товариства станом на 31.12.2019 року становить
5| 774 тис. ГРН., щО вiдповiдае первинним дОкУменТаI\{ та даним peecTpiB Ъна.гliтичного та
синтетичного облiку.

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

Iнформацiя щодО дебiторсьКоi заборгОваностi розкрита Товариством в Примiтках до рiчноi
фiнансовоi звiтностi.

Грошовi кошти

За_шишок грошових коштiв Товариства станом на 31 .|2.2019 року на рахунках Товариства склав
3 тис. грн., що вiдповiдае банкiвським випискам та даним, вiдображеним в фiнансовiй звiтностi
То,вариства.

Розкраmmя iнформацii tцоdо зобов |пзань

Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань Товариства

АулиторамИ дослiджено, щО визнання, облiк та оцiнка зобов'язань Товариства в цiлому
вiдtповiдають вимогЕlп,l Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 37 <Забезпечення, yMoBHi
зо(5ов'язання та yMoBHi активи)), який виданий Радою з Мiжнародних стандартiв бlхга.гlтерського
облiкУ (рмсБо) та застосОвуетьсЯ з 0l липнЯ l999 рокУ (зi змiнами та доповненнями).

,Щовгостроковi кредити банкiв на бапансi Товариства станоМ на з|.|2.2019 року не
облiковуються.

Iншi довгостроковi зобов'язання станоМ наЗ1.12,2О19 рокУ вiдсутнi.
Станом на 31 .|2.2019 року на бухга_птерських рахунках Товариства облiковуеться кредиторська

заборгованiсть за товари, роботи, послуги в cyMi 30 тис. грн.., поточна заборгованiсть за
ро]зрахунками з бюджетом складають 1 тис. грн.

Поточнi зобов'язаНня за розрахунКаN{и станОм на 31,12.2019 року вiдсУтнi, що вiдповiдас даним
ПеlРВИННИХ ДОКрlентiв та даним peecTpiB аналiтичного та синтетичного облiку.

СтаноМ на З1,|2.20|9 року на бухгалтерських рахунках Товариства не облiковуються iншi
поточнi зобов'язання, що вiдповiдае даним первинних докрлентiв та даним peecTpiB ана.rriтичного та
си]нтетичного облiку.

Р о з кр аmmя iH ф о рм а цit tцо 0 о ф iH ан с о в uж р е зул ь mаmi в
Щоходи

Вiдображення доходiв в бухгалтерському облiку Товариства здiйснюеться на пiдставi
наOтупниХ первинниХ докрlентiв: aKTiB виконаних робiт (послуг), виписок банку, розрахункових
вiдtомостей та iнших первинних докулиентiв, передбачених статтею 9 Закону JФ 996.

за результатами аудиторськоi перевiрки встановлено, що данi вiдображенi в журналах - ордерах
та обороТно - с€rльДових вiдоМостях, наданих аУДИТОРа]ч{ стосовно доходiв Товариства за 2019 piK
вiдtповiдають первинним документам.

на думку аулиторiв бу<галтерський облiк доходiв Товариства в ycix суттевих аспектах
веlIеться У вiдповiдностi до норм Мiжнародного стаЕдарту фiнансовоi звiтностi 15 <!охiд вiд
доlговорiв з клiснтами>.

згiдно даних бу<галтерського облiку та звiтностi величина iнших операцiйних доходiв склала 95
ти0. грн. (вiдсотки по зЕtлишкам коштiв на поточних рахунках), величина доходiв вiд участi в капiталi
скJIадае 109 520 тис. грн., iнших фiнансових доходiв Товаристваза20|9 piK скла-гlа 9 З8l тис. грн.

Iнформацiя щодо доходiв розкрита Товариством в Примiтках до фiнансовоi звiтностi.



Витрати
На дУмку аудиторiв, облiк витрат Товариства ведеться в цiлому вiдповiдно до норм МСБО.
Бухгалтерський облiк витрат Товариства здiйснюеться на пiдставi наступних первинних

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

За РезУльтатами аудиторськоi перевiрки встановлено, що данi, якi вiдображено в журнirлах-
ОРДеРаХ Та ОбОротно-с€rльдових вiдомостях, наданих аудиторам, в основному вiдповiдають
первинним докуl!{ентаIvI та даним фiнансовоi звiтностi Товариства за 2019 piK.

Адмiнiстративнi витрати Товаристваза20|9 piK склшlи 419 тис. грн., iншi операцiйнi витрати
ск.пали lб тис. грн., фiнансовi витрати склали 11 600 тис. грн.

Iнформачiя щодо витрат розкрита в Примiтках до фiнансовоi звiтностi.
Елементи операцiйних витрат за 2019 piK

Таблиця 5

BllтpaTи дiя.llьносr,i Фоrrду Сума (r,ис. грн.)

Матерiальнi витрати
Витрати на оплату rrрацi
Вiд I]ання IIа соцlаlьFll заходи
Амортизацiя
Iншi операцiйнi витрати 4з5
Разtlм 435

Таким чином, з урахуванням доходiв отриманих та витрат, понесених Товариством за 2019 piK,
фiнансовим результатом дiяльностi Товариства став прибуток у розмiрi 106 9б1 тис. грн.

Аулитори вв€D.кають, що звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2019 piK в
yciix суттевих аспектах повно i достовiрно вiдображае величину i структуру доходiв та витрат
Товариства.

Iнформацiя do \Bimy про рух zрошовuх кошmiв (за прямам меmоdом).
Iнформаuiя про грошовi потоки Товариства нада€ користувачам фiнансових звiтiв змогу

оцiнити спроможнiсть Товариства генерувати грошовi кошти та ik еквiва-пенти, а також оцiнити
потреби суб'екта господарювання у використаннi цих грошових потокiв.

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

Залишок грошових коштiв станом наЗ1.|22019 року нарахунках у банках склада€ 3 тис. грн,

Iнформацiя do \Bimy про власнuй капimал (змiна у власнолrу капimuлi)
за даними Баrrансу власний капiтал Товариства станом на 31 грудня 2019 року складас суму

487 297 тис. грЕ.
BiH складаеться iз зареестрованого (пайового) капiта_llу в розмiрi 135 000 тис. грн.,

До,цаткоВого капiталу в розмiрi 121 4l0 тис. грн,, нерозподiленого прибутку в розмiрi 361 578 тис.
грн., неоплаченого капiталу в розмiрi 130 691 тис. грн.

Капiтал в дооцiнках та додатковий капiта-п вiдображають частку iншого сукупного доходу
асоцiйованих, дочiрнiх i спiльних пiдпри€мств, облiк фiнансових iнвестицiй у якi ведуть за методом
учiастi в капiта-lti.

Резервного капiта-пу, вилученого капiталу станом на З l грудня2OL9 року Товариство не мае.
Протягом звiтного 2019 року згiдно Протоколу позачергових Загальних зборiв учасникiв

Jф l 1/0712019- 1 вiд 1 1 липня 2019 року було вирiшено частково розподiлити чистий прибуток за 201 8
pill в cyMi 91 425 тис. грн. мiж учасниками Товариства пропорчiйно до iх частки у статутному
каlriталi Товариства, згiдно з реестром учасникiв на день початку виплати дивiдендiв.

На дУмку аудитора, розмiр та структура власного капiталу вiдображенi у фiнансовiй звiтностi
Товариства станом на 31.12.20|9 року достовiрно.



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

<<Звiт про iншi правовi та реryляторнi вимоги>>

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

кЗаrреестрований (пайовий) капiта;l>.
У Товариства станом на 31 грудня 2019 року, зареестрований статутний капiта_ll становить

13j; 000000,00 (сто тридцять п'ять мiльйонiв) гривень, подiлений на 1 350000 штук простих
iменних акцiй номiнальною вартiстю 100,00 гривня за 1 акцiю.

Вiдповiдно до Статуту Товариства для забезпечення дiяльностi Товариства створений
поIIатковий статутний капiтал у розмiрi 4 000 000,00 (чотири мiльйони) гривень, подiлений на 40 000
штук trростих iменних акцiй номiна:tьною вартiстю 100,00 гривня за 1 акцiю.

Форма iснування акцiй: бездокументарна.
Неоплачений капiтал Товариства станом на 31 грулня 2019 року становить 130 б91 тис. грн.

Станом на 31 грулllя201,9 року зареестрованими учасникаtuи Товариства е:

Таблиця 6

На лумку аудиторiв, формування статутного капiта:lу Товариства в ycix сутгевих аспектах
вiдповiдас вимогilп,I чинного законодавства.

Аулитори зазначають про вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу Товариства установчим
ДОКУМеНТt!]\,r,

власний капiтал
Заданими Ба-гrансу власний капiтал Товариства станом на 31 грудня 2019 року складае суму

48] 297 тис. грн.
BiH складаеться iз зареестрованого (пайового) капiта;lу в розмiрi 1З5 000 тис. грн., додаткового

r<ашiтшlу в розмiрi |2l 410 тис. грн., нерозподiленого прибутку в розмiрi 361 578 тис. грн.,
неоплаченого капiта-гrу в розмiрi 130 69l тис. грн.

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

На думку аудитора, розмiр та структура власного капiталу вiдображенi у фiнансовiй звiтностi
То.вариства станом на 3 | .|2.20 1 9 року достовiрно.

Розкритгя iнформачii про змiни у складi власного капiталу Товариства протягом 2019 року
наведено Товариством в Звiтi про власний капiтал вiдповiдно до Мiжнародного стандарту
бу<га_птерського облiку 1 <Подання фiнансовоi звiтностi>, який виданий Радою з Мiжнародних
стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБо) та застосовусться з 01 сiчня 2009 року (зi змiнами та
до]повненнями).

Щодо BapTocTi чистих активiв

BapTicTb чистих активiв Товариства станом на 31.1220t9 року становить суму 487 29] тис.
грн., що вiдповiдае пiдсумку роздiлу I пасиву Балансу Товариства на вказану дату.

учасrrики

Загальна
кiлькiсть

цiннlлх паперiв,
шт,.

Загальна
номiнальна

BapTicTb цiнних
паперiв, грн.

Вiдсоток у
CK,Yu

САИДРЕИ IHBECTMEHTC ЛIМIТЕД
(SIDERAY INVESTMENTS LIMITED)

(код НЕ З84890)
Пеiрайос, 30, 3016, Лiмассол, Кiпр

10 700 1 070 000.00 0,792592

Омельяненко Оксана Олександрiвна
(|I1H2457115842)

01014, м. Киiв, вул. Пирятинська,27
32 388 з 2з8 000,00 2.з991 1 1

10



BapTicTb необоротних активiв Товариства станом на 31.|2.2019 року становить 406 154 тис,
грн.

BapTicTb оборотних активiв Товариства станом на 31. |2.201'9 року становить 81 174 тис. грн..
BapTicTb поточних зобов'язань Товариства станом на 31. |2.2019 року становить 31 тис. грн..
Аулитори пiдтверджують достовiрнiсть, повноту та вiдповiднiсть чинному законодавству в

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

дiя.пьностi Товариства став прибуток в розмiрi 106 961 тис. грн.
Аулитори вважають, що звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2019 piK в

усi:r суттевих аспектах повно i достовiрно вiдображае величину i структуру доходiв та витрат
Товариства.

Iнформачiя про BapTicTb чистих активiв ПУБЛННОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
кзl\критиЙ нЕдивЕрсиФIковАниЙ вЕнчурниЙ корпорАтивниЙ IнвЕстицIЙниЙ
Фс|нд кюкон>, активи якого перебувають в управлiннi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
(КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННJI АКТИВАМИ (ПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ) наведена в

Таблицi 7.
Таблиця 7

N}:l/п НаймеrrуваlIня показника
зrrачення

показника на 3l
грудня 20t9 р.

l Активи фо"ду, тис. грн. (оцiнна BapTicTb) 487 з28
2)" 3обов'язання фонду, тис. грн. 31

j) BapTicTb чистих активiв фонду, тис. грн. (ряд.1- ряд.2) 487 297

Слiд зазначити, що розмiр активiв Фонду вiдповiдае мiнiмальному обсягу активiв,
встановленому законом. Вимоги нормативно-правових aKTiB НКЩПФР, що регулюють порядок
визначення BapTocTi чистих активiв Фонлу дотримуються.

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

Таблицi 8.
Таблиця 8

АКТИВИ ICI Сума (тис. грн.)
Вiдсоток у загальнiй
балансовiй BapTocTi

активiв (Yu)

Iнвестицiйна HepyxoмicTb (земельнi дiлянки) 2 670 0,55

flовгостроковi фiнансовi iнвестицii 403 484 82.80

.Щебiторська заборгованiсть за розрЕlхунками за
вщIаними авансами

l 0,00

,Щебiторська заборгованiсть за розрахунками з
нарахованих доходiв

29 396 6,03

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 5\ 7]4 10,62
Грошовi кошти J 0,00

Усього 487 328 100

На думку аудитора, склад та структура активiв Фонду, в цiлому вiдповiдае вимогам дiючого
зав:онодавства, та нормативних документiв НацiональноТ KoMicii з цiнних паперiв та фондового
ри]пку, в тому числi <Положення про склад та структуру активiв iнституту спiльного iнвестування>,
затвердженого Рiшенням НацiональноТ KoMicii з цiнних паперiв та фондового ринку Ns 175З вiд
l0.09.2013 року, що висувilються до даного виду ICI.
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Про суми витрат вiдшкодованих за рахунок активiв Товариства
На думку аудитора витрати, вiдшкодованi за рахунок активiв Фонду, в цiлому вiдповiдають

вимогам дiючого законодавства, та нормативних документiв Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв та

фон:дового ринку, в тому числi кПоложенню про склад i розмiр витрат, що вiдшкодовуються за

рах,унок активiв iнституту спiльного iнвестування>, затвердженого Рiшенням НацiональноI KoMicii з

цiнtrих паперiв та фондового ринку }{Ъ 1468 вiд 13.08.2013 року.

Система внутрiшшього аудиry (контролю)
В Товариствi з обмеженою вiдповiдальнiстю кКОМПАНIЯ З УПРАВЛIННJI АКТИВАМИ

(ПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ) icHye система внутрiшнього аудиту фiшення про
створення Служби внутрiшнього аудиту затверджено Протоколом Ns 29l|212012-1 вiд 29.1,2.2012

року), необхiдна для складання фiнансовоТ звiтностi, яка не мiстить суттевих викривлень унаслiдок
ша>lрайства 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
KoMricii з цiнних паперiв та фондового ринку 01.10.2015 Ns 1597 венчурнi фонди такий розрахунок не

здiiiснюють.
Стан корпоративIIого управлiння

На виконання вимог Закону Украiни <Про iнститути спiльного iнвестування> Jllb 5080- IV вiд
О5.07.2012 р. (зi змiнаN{и та доповненнями) Товариством з метою захисту законних прав i iHTepeciB

учасникiв Товариства було створено Наглядову раду Товариства.
Iнформачiя про наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у

фiн,ансовiй звiтностi, проте можуть мати суттсвий вплив на фiнансовиЙ стан.
Подiй пiсля дати балансу, що можуть мати суттевий вплив на фiнансовий стан Товариства по

заявi управлiнського персоналу, були вiдсутнi.

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

<<ПOв'язанi сторони> ми звертались до управлiнського персоналу iз запитом щодо надання списку
tlоЕi'язаних осiб та, за наявностi таких осiб, характеру операцiй з ними.

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

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

також близькi члени родини такоТ фiзичноi особи,

Iнформацiя про пов'язаних осiб корпоративного iнвестицiйного фонду
Iнформачiя про учасникiв та голову наглядовоi ради корпоративного iнвестицiйного фонду:

Таблиця 9

Гр),пч Ne
з/п

Повне найменування
юридичноi особи -

учасника чи прiзвище,
iм'я, по батьковi

фiзичноi особи -

учасникц голови
наглядовоi ра,ди
корпоративного

iнвестицiйного фонлу

Код за еДРПОУ
юриличноi особи -

учасника або

реестрачiйний номер
облiковоi картки платника
податкiв фiзичноi особи -

учасника голови
наглядовоi ради

корпоративного фонлу *

Мiсцезнаходження
юриличноi особи чи

паспортнi ланi фiзичноi
особи, щодо якоi подасrься

iнформачiя

Частка в

статутному
капiталi

корпоративного

фошу, %о**

Належнiсть фiзичноТ
особи - учасника до

суб'скгiв,
визначених статтею

3 Закону Украiни <Про
запобiгання корупчii>,

та./або частка державноi
чи комунальноi

власностi у юриличнiй
особi - учаснику

lL 2 J 1 5 6
,7

l\
Учасники - фiзичнi

особи

l
омельяненко оксана

Олександрiвна
2457 \l5842

Паспорт СО 095453,
виданий Мiнським Ру Гу
МВС Украiни в м. Кисвi

75,17уо
не Ilil,Icrки,I L

I2



23.02. l 999 р

Б Учасники - юридичнi
особи

l сАйдрЕй
IHBECTMEHTC

лIмIтЕд
tIE 384890 Пеiрайос, 30, 30lб,

Лiмассол, Кiпр
24.8з%

в олова наглядовоi ради

l
омельяненко оксана

Олександрiвна 2457 l l 5842

Паспорт СО 095453,
виданий Мiнським Ру Гу
МВС Украiни в м. Кисвi

23.02.|999 р

не нмежить

Усього:
l 00%

В 2019 роцi Товариство не здiйснювало операцiй з продажу та закупiвлi ToBapiB, робiт i послуг
Mi:K пов'язаними сторонами. Протягом звiтного 2019 року згiдно Протоколу позачергових Загальних
ЗбОрiв УЧасникiв }lb11/0712019-1 вiд 11 липня 2019 року було вирiшено частково розподiлити чистий
ПрибУток за 20l8 piK в cyмi 91 425 тис. грн. мiж учасниками Товариства пропорчiйно до ix частки у
cTilTyTHoMy капiталi Товариства, згiдно з реестром учасникiв на день початку виплати дивiдендiв.

Буль-яка заборгованiсть з повlязаними сторонами в бarлансi Товариства вiдсутня.
За piK, Що закiнчився 3l грудня 2019 року, не мас заборгованостi за сумами, що пiдлягають

ви.платi пов|язаним сторонам.
Оцiнка можливоi HajIBHocTi проведення операцiй з пов'язаними сторонами проводиться

Товариством в кожному фiнансовому роцi за допомогою анЕIлiзу балансу вiдповiдноТ пов'язаноi
1 сторони та стану ринку, на якому така сторона веде дiяльнiсть.

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

осi,б та операцiй з такими особами невiдповiдностей не встановлено.

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

Пiд час перевiрки фактiв порушення вимог нормативно-правових aKTiB Нацiональноi KoMicii з
цiпних паперiв та фондового ринку, iнформацiя про жоднi порушення не надана.

Iнформацiю про наявнiсть та обсяг непередбачених активiв та/або зобов'язань,' 
ймrовiрgiсть визнання яких на балансi с достатньо високою, пц час перевiрки не виявлено.

ЙмовiрнiсТь визнання на балансi Товариства непередбачених активiв таlабо зобов'язань
ду:же низька.

Iнформачiя про наявнiсть iнших фактiв та обставип, якi можуть суттсво вплинути на
Jlrl",lbIIlc,tb ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИС,ГВА (ЗАкРИl'иЙ
нЕДиI]t]рсиФIковАниЙ вЕнчурниЙ корпорАтивний IнвЕстицlйний Фоlljц
<(IOKOH)), акт[Iви якого перебуваю,I,ь в yпpaB.lIiHHi Товарис,гва з обмеженою вiдIIовiдальнiс,l Irl
((К,ОМПАНIЯ З УIIРАВЛIННЯ АКТИI}АМИ кПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕ[IЕД}КN,IЕНТ), },

пtar"r бутlrь опr1, вiдсутня.
Щоло дотриNIаIIня закоIIодавства у разi лiквiдацiТ Фонду: Iliл час IIрOведення lIepeBipKll

Kl/A не rlрlriiпrала жодних pitlleHb щодо лiквiдацiТ Фонлу та ауди,tорами не встаtIовлено ,+io/lнrtx
пi;lсr,irв ,цля прrrйllяття рiшеllня щоло лiквiлацii Фонду.

lдеllтlrфiкацiТ та оцiнкrI аудиторONl ризикiв сутт€вого викривJIення фiнансовоТ звir,нос,t,i
в Hac",I ijцок Iпaxpar"IcTBa

1з



Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаноi з ними дiяльностi для отримання
ро:зумiння суб'екта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як
цЬ,оГо ВиМагае МСА 3l5 кIдентифiкацiя та оцiнювання ризикiв суттсвого викривлення через
рОlзУмiння суб'екта господарювання i його середовища)), нами були виконанi прочедури необхiднi
ДЛЯ ОТРиМання iнформацiТ, яка використовувалася пiд час iдентифiкацii ризикiв суттевого
викривлеНня внаслiдок шахрайства У вiдповiдностi до мсА 240 <Вiдповiдальнiсть аудитоРа, Що
СТОСУеТЬся шахраЙства, при аудитi фiнансовоi звiтностi>. Нами були поданi запити до управлiнського
ПерсонаЛУ та iнших працiвникiв Товариства, якi на нашу думку, можуть мати iнформацiю, яка,
йм:овiрно, може допомогти при iдентифiкачii ризикiв суттсвого викривлення в наслiдок шахрайства
аб(f, помилки. Нами виконанi аналiтичнi процедури, в тому числi по cyTi з використанням
де,галiзованих даних, спостереження та iншi. Ми отримали розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi
су(5'екта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та
спroсiб фiнансування, облiкову полiтику, чiлi та стратегii i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та
ог.jIяди фiнансових результатiв.

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

Iншi питання
OcttoBtti Bidtl"иocmi про rryiuпюрську фlфl"чу пл0 у.иовu DozttBopy на пltовеdенtш ауOumу
OcrIoBHi вiдомостi про аудиl,орську фiрму наведенi в Таблицi l0.

Таблиця 10

}lъ

п,/п
показнrrк Значення

l
Повне найменування та
iдентифiкачiйний код юридичноi
особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <Аудиторська
фiрма <Iмона-Аудит), 2З 50027 7

2

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

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

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

Свiдоцтво }ф 0791, видано рiшенням Аудиторськоi палати
Украiни вiд 26.01.2001 року }lb 98, продовжено рiшенням
Аулиторськоi па-пати УкраiЪи вiд24.09,2015 року, Jt 315/3
до 24.09.2020 року;

Номер бланку ]ф0751, затверджене Рiшенням АПУ вiд
25.01.201 8 року Nч354/3

Т'ретiй

J

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

Величко Ольга Володимирiвна
сертифiкат аудитора серiя А Ns 0005182, виданий рiшенням
Аулиторськоi палати Украiни }lЪ 109 вtд23,04,2002 року,
продовжений рiшенням Ns356/2 вiд 29.0З.201 8 року
чинний до 2З.04,2022 року

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

майборода олена олександрiвна
сертифiкат аудитора серiя А J\Ъ 007738, виданий рiшенням
Аулиторськоi палати Украiни N9 360/2 вiд 31.05.2018 року,

74



номер, дата видачi Сертифiката
аудитора, виданого АПУ

чинний до 31.05.2023 року

5 Мiсцезнаходження: 01030, м, Киiв, вул. Пирогова,2lЗ7
6 Адреса злiйснення дiяльностi 02140, м. Киiв, проспект М. Бажана, 26, оф, 95
7 Телефон/ факс 044 565-77 -22, 565-99-99
8 E-mail mail@imona-audit.ua
9 Веб-сайт wwr.l,,. imona-audit. ua

ЗГiДНО З ,ЩОДаТКОМ Jф 3 До Договору }ф 2З-tl05 вiд 25 травня 2018 року на проведення аудиту
ТсrваристВо з обмеженою вiдповiдальнiстю <Аудиторська фiрма <IMoHa - Аудит>, що дiс на пiдставi
свiдоцтва про внесення до ресстру суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi Ns O7g1, виданого рiшенням
Аlrлиторськоi палати Украiни вiд 26.01.2001 року м 98, продовжено рiшенням АулиторськоТ паJIати
УКРаiНИ N9З15/3 До 24.09.2020 року, свiдоцтво АПУ про вiдповiднiсть системи контролю якостi
(н,омер бланку Jt0751, Рiшення дПУ вiд 25.01.2018 року JфЗ54/3), провело незалежну аудиторську
перевiрку первинних та установчих документiв, бухгалтерського облiку та фiнансових звiтiв
Пl/БЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНоГО товАриствА (зАкритиЙ нЕдивЕрсиФIков лний
ВI]НЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIйНИй ООНД (ЮкоН>, активи якого перебувають
в управлiннi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю (КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННJI ДКТИВДМИ
кГtРо кАпIтАЛ ЕссЕТ мЕнЕдЖМЕНТ), у складi: Балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на
31 грулня 2019 року, Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) за2О|9 piK, Звiту про
рух грошових коштiв за 20l9 piK, Звiту про власний капiтал за 2019 piK i Примiток до фiнансовоТ
звiтностi за 20|9 piK на предмет повноти, достовiрностi та вiдповiдностi чинному законодавству i
tsс,Iановленим нормативам.

Перiод проведення перевiрки: з 03 лютого 2020 року ку.
Аулитор
(сс:ртифiкат аудитора серiя А N9 007738, виданий рiшення

_ 31.05.2018 року, чинний до З1 ,05.202З року)

Генеральний директор

о.о.
УкраiЪи Jф 360/2 вiд

ичко о. В.
(СС:ртифiкат аудитора серiя А Jф 0005l82, виданий рiшенням АудиторськоТ паJIати Украiни ]ф 109 вiд
2З.04.2002 Року, продовжений рiшенням Jф356/2 вiд29.03.2018 року чинний до 2З.04.2022 року)

.(aLT,a с кJадаtl Il я Звiту IIезал е}кtIого аудитора 30 березня 2020 рок1,
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