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Корисryвачам фiнансовоi звiтностi
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
((ЗАкритиЙ нЕдивЕрсиФIковАниЙ ввнчурниЙ корпорАтивниЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД (ФIНАНСОВИЙ СТАНДАРТ)
Нацiональнiй KoMiciT з цiнних паперiв та фондового ринку

I. Звiт щодо аудиту фiнансовоi звiтностi

[умка iз застереженням
Ми провели аудит фiнансовоi звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
IнвЕстицtЙниЙ Фонд кФIнАнсовиЙ стАндАрт> (код едрпоу 37sl569s), активи
якого перебувають в управлiннi Товариства з обмеженою вiдповiда-шьнiстю кКОМПАНIЯ З
УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ (ПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ), (налалi - Фонд, або
Товариство) яка включа€ Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2020 року, Звiт
про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), Звiт про рух грошових коштiв (за прямим
методом), Звiт про власний капiтал за piK що закiнчився з€вначеною датою, та Примiток до

фiнансовоi звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних в Роздiлi <Основа

для думки iз застереженням)) нашого Звiту, фiнансова звiтнiсть ПУБЛННОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВ ЛНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
корпорАтивниЙ IнвЕстицIЙниЙ Фонд кФIнАнсовиЙ стАндАрт>>, активи якоt,о
перебувають в управлiннi Товариства з обмеrкеною вiдповiдальнiстю (КОМПАНIЯ З

УПРАВЛII]НЯ АКТИВАМИ (ПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ), що додасться,
вiдображае достовiрно, в ycix суттевих аспектах фiнансовий стан Товариства станом на 31

грудня 2020 року, його фiнансовi результати i грошовi tIотоки за piK, пlо закiнчився
зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi (МСФЗ).

Основа для думки iз застереженням
На думку аудитора, до висловлення думки iз застерех(енням призвiв вплив коригувань.

що могли б бути потрiбними, якщо б Товариство здiйснювало подtlльшу очiнку
довгострокових фiнансових iнвестицii, що облiковуються станом на 31.12,2020 року на
балансi в cyMi 50 899 тис. грн. за справедливою вартiстю. Що складу фiнансових iнвестицiй
вiднесенi частки в статутних капiта,rах господарських товариств.
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Для оцiнки справедливоi BapTocTi частки в статутному капiта-lti ТОВ кВiбiон> (код за
СДРПОУ 392974З6) було залучено оцiнювача ТОВ кIмона-Експерт)) (кол за СДРПОУ
З668З449) та згiдно до ,Щодатковоi уголи Nel вiд 15 лютого 202| року до Щоговору
J\Ъ05/08/20l9-2 вiд 05 серпня 2019 року було проведено нез€rлежну оuiнку частки в
статутному капiталi ТоВ (Вiбiон> (код за С,ЩРПоУ з92974Зб) та визначено справедливу
BapTicTb станом на З1 грулня2020 року в розмiрi 7 З64 тис. грн.

Збиток вiл переоuiнки вiдображено в <Iнших витратах) (рядок 2270) <Звiту про
фiнансовi результати> в cyMi 1 036 тис. грн..

Для оцiнки справедливоТ BapTocTi частки в статутному капiталi ТОВ <<Макснет>, (код
за СЩРПОУ З46ЗЗ951) було залучено оцiнювача ТОВ <Iмона-Експерт> (код за СЩРПОУ
3бб83449) та згiдно до Додатковоi угоди J\Ъl вiд 15 лютого 2021 року до Щоговору
N905/08/2019-2 вiд 05 серпня 20|9 року було проведено незалежну оцiнку частки в
статутному каrriталi ТОВ <Макснет) (код за СДРПОУ З46ЗЗ951) та визначено справедливу
вартiс,гь станом на 31 грудня 2020 року в розмiрi 2 841 тис. грн, Збиток вiд переоцiнки
вiдображено в <Iнших витратах> (рядок 2270) <Звiту про фiнансовi результати) в cyMi 8 318
тис. грн.

Для визначення справедливоi BapTocTi iнших фiнансових iнвестицiй загальною
балансовою вартiстю 40 694 тис. грн.. незаJIежний оцiнювач не залучався, а ix BapTicTb
визначалася за судженням Управлiнського персоналу Фонду iз врахуванням фiнансовоi
звiтностi господарських Товариства, часкilпdи в статутних капiталах яких володiс Фонд.
Ринковi котирування по зч}значеним фiнансовим iнвестицiям не доступнi, що € ключовим
джерелом невизначеностi оцiнок зЕLзначених фiнансових iHcTpyMeHTiB. На думку аудитора
вплив змiни в оцiнках може бути значним, проте не всеохоплюючим для фiнансовоТ звiтностi
Товариства.

Слiд зазначити, що лебiторська заборгованiсть ПУБЛНноГо АКЦIоНЕРНоГо
ТОВАРИСТВА КЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
корпорАтивниЙ IнвЕстицIЙниЙ Фонд кФIнАнсовий стАндАрт), яка
облiковусться на ба-пансi станом на 31.|2.2020 року в розмiрi 851 271 тис. грн., становить
99p\Оh вiд оборотних активiв Фонду.

В складi дебiторськоi заборгованостi облiковусться заборгованiсть за нарахованими
вiдсотками за Щоговором вiдсотковоi позики з Тов <ланет Телеком> (код за Сдрпоу
З9З620544), якi не сплаченi бiльше 90 днiв з дати настання строку оплати.

Станом на 31 грудня 2020 року загаJIьна сума резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки
склала |9 942 тис. грн. якi були вiднесенi до складу <Iнших операцiйних витрат)), рядок 2180,
<Звiту про фiнансовi результати).

Товариство оцiнюе, що iMoBipHicTb дефолту дебiторськiй заборгованостi протягом
найближчих 12 мiсяцiв, не значна. Керiвництво Фонду проводить аналiз та очiнку рiвня
кредитного ризику з використанням iндивiдуального пiдходу.

МСФЗ 9 вимагас створення резервiв пiд-очiкуванi кредитнi збитки, тобто збитки вiд
знецiнення, HaBiTb з мiнiмальною ймовiрнiстю. Резерви пiд кредитнi збитки створюються з
моменту первiсного визнання активу.

На думку аудитора, вплив змiни в оцiнках при iншому пiдходi до оцiнки рiвня
кредитного ризику при формуваннi резервiв пiд очiкуванi кредитнi збитки може бути
значним, проте не всеохоплюючим для фiнансовоi звiтностi Товариства.

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

Аулитори зазначають, що в Примiтках до рiчноi фiнансовоi звiтностi ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРItОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦtЙниЙ Фонд (ФIнАнсовий стАндАрт>, активи якого
перебувають в управлiннi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю (КОМПАНIЯ З
УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ кПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ), станом на
З|.|2.2020 року iнформачiя в окремих роздiлах (лебiторська заборгованiсть, кредиторська



заборгованiсть) розкрита не
мсФз.

Однак наявнi зауваження
Товариства.

в повному обсязi, що не в повнiй Mipi вiдповiдас вимогам

не мають всеохоплюючого характеру лля фiнансовоi звiтностi

Ми провели аудит вiдповiдно до вiдповiдно до Закону УкраiЪи <Про аудит фiнансовоТ
звiтностi та аудиторську дiяльнiсть> та вiдповiдно до <Мiжнародних стандартiв контролю
якостi, аудиту, огJIяду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг), видання 2016 -
201] poKiB, (МСА), прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням
АулиторськоI папати Украiни J\b 36l вiд 08.06,2018 року, лля застосування до завдань,
виконання яких буде здiйснюватися пiсля 01 липня 2018 року та у вiдповiдностi до рiшень
Нацiона,тьноi KoMicii з цiнних паперiв та фондового ринку, в тому числi кВимог ло
аудиторського висновку, що пода€ться до НацiональноТ KoMicii з цiнних паперiв та
фондового ринку при розкриттi iнформацiТ про результати дiяльностi iнститутiв спiльного
iнвестування (пайових та корпоративних iнвестицiйних фондiв) та компанii з управлiння
активами)), що затвердженi Рiшенням Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв та фондового
ринку Украiни Ns 991 вiд 11.0б.2013 року.

Нашу вiдповiдатьнiсть згiдно з цими стандартчlми викладено

питання, якi, на наше професiйне суд}кення, були
аудиту фiнансовоi звiтностi за поточний перiод. Цi

в роздiлi
<Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi) нашого звiту.

Ми с незЕlлежними по вiдношенню до ПУБЛIЧНОГО АКЦIОFIЕРНОГО
ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
IНВЕСТИЦlЙНИЙ ФОНД (ФIНАНСОВИЙ СТАНДАРТ), активи якого перебувають в

управлiннi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю (КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ
АКТИВАМИ кПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ), згiдно з Кодексом етики
професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бlхгалтерiв (Кодекс
РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в YKpaiHi до нашого аудиту фiнансовоi
звiтностi, а тако}к виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу
рмсЕБ.

Ми вважа€мо, що отриманi нами аудиторськi докази е достатнiми i прийнятними для
використання ix як основи для нашоi думки iз застереженням.

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

Товариство здiйснюе свою дiяльнiсть в умовах фiнансово-економiчноТ кризи. В результатi
нестабiльноi ситуацii в YKpaiHi дiяльнiсть Товариства супроводжуеться ризиками.

Вплив економiчноТ кризи та полiтичноi нестабiльностi, якi тривають в YKpaiHi, а
тако}к ixHe остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вiрогiднiстю i
вони можуть негативно вплинути на eKoHoMiKy УкраТни та операцiйну лiяльнiсть Товариства.

CBiToBa пандемiя короновiрусноi хвороби (COVID-I9) та запровадження Кабiнетом
MiHicTpiB Украiни карантинних та обмежувальних заходiв, спрямованих на протидiю if
ПОДаЛЬШОГО Поширення в YKpaiHi, зумовили виникнення додаткових ризикiв дiяльностi
суб' eKTiB господарювання.

Керiвництво Товариства не iдентифiкувало суттсвоi невизначеностi, яка могла б
посТаВити пiд значниЙ cyMHiB здатнiсть Товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть,
ТОМУ ВИКОРИСтОВУВаЛо припущення про безперервнiсть функцiонування Товариства, як
ОСНОВИ ДЛЯ ОблiкУ пiд час пiдготовки фiнансових звiтiв, не враховуючи зростаючу
НеВИЗНаЧенiстЬ пов'язану iз змiною економiчноТ ситуацii та песимiстичними прогнозами
розвитку cBiToBoi та нацiональноi економiки.

Передбачити масштаби впливу ризикiв на майбутнс дiяльностi Товариства на
даний момент з достатньою достовiрнiстю неможливо. Тому фiнансова звiтнiсть rre
мiститЬ кориryваНь, якi моглИ би бутИ результаТом такиХ ризикiв. Вони булуть
вiдображенi у фiнансовiй звiтностiо як тiльки булуть iлентифiкованi i зможуть бути
оцiненi.

Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту - це

найбiльш значущими пiд час нашого



питання розглядались у KoHTeKcTi нашого аудиту фiнансовоi звiтностi в цiлому та
враховувались при формуваннi думки щодо неI, при цьому ми не висловлюемо окремоТ думки
щодо цих питань. Ми визцачили, що ключовi питаrrня аудиту, про якi необхiдно повiдомити в
нашому Звiтi, вiлсутнi.

Iнша iнформачiя
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформаuiя е

iнформацiею, яка мiститься у Звiтностi до Нацiональноi koMicii з цiнних паперiв та фондового
ринку за2020 piK, у Поясненнях управлiнського персонiulу, у Положеннях Товариства.

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

робимо висновок з будь-яким piBHeM BпeBHeHocTi щодо цiсi iншоi iнформацii.
У зв'язку з нашим аудитом фiнансовоi звiтностi нашою вiдповiдальнiстю е

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

Якщо на ocHoBi проведеноi нами роботи ми доходимо висновку, що icHye суттеве
викривлення цiеТ iншоi iнформаuii, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили
таких фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту.

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

Вiдповйальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими
повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть

Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдаrrьнiсть за складання i достовiрне
подання фiнансовоi звiтностi вiдповiдно до МсФз та за таку систему внутрiшнього
контролю, яку управлiнськиЙ персонаJI визначае потрiбною для того, щоб забезпечити
складання фiнансовоi звiтностi, що не мiстить суттевих викривлень внаслiдок шахрайства або
помилки.

При склаланнi фiнансовоТ звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за
оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi,
розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та
використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгаптерського
облiку, KpiM випадкiв, якщо управлiнський персонал або плануе лiквiдувати Товариство чи
припинити дiяльнiсть, або не мае iнших реальних альтернатив цьому.

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

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi
Нашими цiлями с отримання обrрунтованоi впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у

цiлому не мiстить суттсвого викривлення внарлiдок шахрайства або помилки, та випуск Звiту
аудитора, якиЙ мiстить нашу думку. Обrрунтована впевненiсть е високим piBHeM впевненостi,
ПРОТе не ГаранТу€, що аудит, проведениЙ вiдповiдно до МСА, завжди виявить сутт€ве
викривлення, якщо таке icHye.

Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони ввая(аються
СУТтеВиМи, якщо окремо або в сукупностi, як обrрунтовано очiкуеться, вони можуть впливати
на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на ocHoBi чiеi фiнансовоi звiтностi.

Виконуточи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуемо професiйне судження
Та Дотримусмось гrрофесiЙного скептицизму протягом усього завдання з аудиту.

KpiM того, ми:
. iдентифiкусмо та оцiнюемо ризики суттевого викривлення фiнансовоi звiтностi

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



о отримусмо розумiння системи внутрiшнього контролю, що стосусться аудиту, для
розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдшtи обставинам, а не для висловлення
думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю.

. оцiнюемо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обrрунтованiсть облiкових
оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформаuii, зроблених управлiнським персоналом;

. доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персонаJIом
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та
на ocHoBi отриманих аудиторських доказiв робимо висновок, чи icHyc суттева
невизначенiсть щодо подiй або умов, що може поставити пiд значний cyMHiB здатнiсть
Товариства продовжити свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi. Якщо ми доходимо
висновку щодо iснування TaKoi суттевоi невизначеностi, ми повиннi привернути увагу
в нашому Звiтi аулитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацii у фiнансовiй звiтностi
або, якщо TaKi розкритгя iнформацii е ненаJIежними, модифiкувати свою думку. Нашi
висновки грунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого Звiту
аудитора. BTiM майбутнi подiТ або умови можуть примусити Товариство припинити
свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi;

. оцiнюсмо загальне подання, структуру та змiст фiнансовоi звiтностi включно з

розкриттям iнформацii, а також те, чи розкривас фiнансова звiтнiсть операцii та подii,
покладенi в основу iх складання, так, щоб було забезпечено iхне достовiрне подання,

Ми повiдомляемо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, piвoм з iншими
питаннями iнформачiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та cyTTeBi
аудиторськi результати, включаючи буль-якi значнi недолiки системи внутрiшнього
контролю, виявленi нами пiд час аудиту.

Ми також надасмо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що
ми виконаJIи вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомлясмо iM про Bci
стосунки й iншi питання, якi могли б обrрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу
незалежнiсть, а також, де ц9 застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

II. Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних aKTiB

OcHoBHi вiдомостi про ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (ЗАКРИТИЙ
нЕдивЕрсиФIковАниЙ вЕнчурниЙ корпорАтивниЙ IнвЕстицtЙниЙ
ФОНД кФIНАНСОВИЙ СТАНДАРТ> наведено в Таблицi 1.

Таблиця l
N9

п/п
Показник Значення

l Повне найменування Товариства

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
(ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ НВВ СТИIJIЙНИЙ
ФОНД КФIНАНСОВИЙ СТАНДАРТ>

2
Органiзацiйно-правова форма
Товариства

Акцiонерне товариство

J код за Сдрпоу 378 1 5698

4

Серiя, номер Виписки з единого
державного реестру юридичних осiб
та фiзичних осiб-пiдприсмцiв та дата
проведення дер}кавноi ресстрачii

Номер запису в €диному державному ресс,грi
юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприсмцiв l 070 l02
0000 044321;
,Щата проведення державноТ реестрачii 12.08.20l l року;
Дата видачi виписки 08.06.2015 року

5 Мiсцезнаходження YKpaiHa,01133, м. Киiв, провулок Лабораторний, бул.1
секцii З та 4

6 Види дiяльностi за КВЕЩ-2010
64.99 Надання iнших фiнансових послуг (KpiM
страхування та пенсiйного забезпечення), H.B.i.y..

7

Свiдоцтво про внесення iнституту
спiльного iнвестування до €диного
державного ресстру iнститутiв

Свiдоцтво Jф 1702,
Реестраuiйний код за е,ЩРIСI 1ЗЗ1702,
дата внесення iнституту спiльного iнвестування до

5



спlльного 1нвестування, видано
Нацiональною комiсiсю з цiнних
паперiв та фондового ринку

СДРIСI 30.09.2011 року

8 Тип, вид Фонду Закритий, недиверсифiкований

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

l0 Рiшення про створення Фонду

Рiшення заQновника ПУБЛIЧноГо
АКЦIОНЕРНЕОГО ТОВАРИСТВА кЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВ ЛНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД
кФIНАНСОВИЙ СТАНДАРТ) (Рiшення Jф 1 вiд
15.06.2011 року)

tl Керiвник Трофимов Олександр Володимирович

На Засiданнi Наглядовоi рали ПУБЛIЧНоГо АКЦIонЕРНоГо ТоВАРИСТВд
кздкрЙiи Й - нЕдивЕрсиФIковАний вЕнчурний корпорАтивниЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ Фонд (ФIнАнсовиЙ стАндАрт> (протокол Jф 27l04l2O2O-| вtд 27
квiтня 2020 року) було прийнято рiшення про змiну мiсцезнаходження Фонду з: YKpaiHa,
0З150, м. Киiв, вулиця.Щiлова, булинок 2 Б на нове мiсцезнаходження: YKpaiHa, 0l133, м.
Киiв, провулок Лабораторний, бул.1, секцii З та4.

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

Управлiння активами ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА кЗАКРИТИЙ
нЕдивЕрсиФIков лниЙ вЕнчурниЙ корпорАтивний IнвЕстицIйний Фонд
(ФIндНСоВИЙ СТдНДдРТ) здiйснюс Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
(КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ (ПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ).

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

Таблиця2

Nь
п/п

Показник Значення

l Повне найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

ККОМПАНIЯ З УПРАВЛIННlI АКТИВАМИ (ПРО
КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ>

2 Код за СДРПОУ з764|656

J

Виписка з Сдиного державного
реестру юридичних осiб та
фiзичних осiб-пiдприемцiв; дата
та номер запису в €!Р
юридичних осiб та фiзичних
осiб-пiдприсмцiв

,Щата та номер запису в Сдиному державному peccTpi
юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприемцiв:
19.05.2011року]ф 1 068 102 0000 02'7916

4 Мiсцезнаходження УкраIна, 01133, м. КиiЪ, провулок Лабораторний,
буд,1, секцii 3 та 4

5
OcHoBHi види дiяльностi за
квЕд_20l0

64.З0 Трасти, фонди та подiбнi фiнансовi суб'екти;
66. 1 1 Управлiння фiнансовими ринками;
бб.19 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових
послуг, KpiM страхування та пенсiйного
забезпечення;
бб.З0 Управлiння фондами

6



6 Лiцензii

Лiцензiя cepiT АЕ jtr 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 дii лiцензii: 18.08.20l l р.
l8.08.2016 р,;
.Щата вилачi лiцензii: 20.02.201З року;
Лiцензiя N9 740, видана Нацiона_гlьною комiсiсю з

цiнних паперiв та фондового ринку - 12.07,2016

року, строк дii лiцензii з 19.08.2016 року
необмежений, на провадх(ення професiйноi
дiяльностi на фондовому ринку дiяльностi з

управлiння активами iнституuiйних iHBecTopiB
(дiяльностi з управлiння активами):

7 Керiвник Медвiдь Олена Миколаiвна

Заресстрований (пайовий) капiтал
Щля облiку статутного капiталу Товариство використову€ рахунок бухгалтерського

облiку 40 <Заресстрований (пайовий) капiтал>.
У Товариства станом на 31 грудня 2020 року, заресстрований статутний капiтал

становить 500 000 000,00 (п'ятсот мiльйонiв) гривень, подiлений на 500 000 000 штук
простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,00 гривня за 1 акцiю.

Вiдповiдно до Статуту Товариства для забезпечення дiяльностi Товариства створений
початковий статутний капiтал у розмiрi 1 300 000,00 (один мiльйон триста тисяч) гривень,
подiлений на 1 З00 000 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,00 гривня за 1

акцiю.
Форма iснування акцiй: бездокументарна.
данi щодо Засновника Товариства наведенi в Таблицi 3.

Статут ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ
нЕДивЕрсиФIковАниЙ вЕнчурниЙ корпорАтивний tнввстицIйний Фонд
кФIНАНСОВИЙ СТАНДАРТ> було затверджено Рiшенням акцiонера Товариства (Рiшення
Ns 2 вiд 05 серпня 20l 1 року).

,Щержавна ресстрацiя змiн до установчих документiв проведена 12.08.2011 року.
нова редакцiя Статуту Товариства була затверджена Рiшенням Акцiонера (протокол Ns

9 вiд 21.05.2015 року) у зв'язку зi змiною мiсцезнаходження Товариства з 01lЗЗ, м. Киiв,
вул., Щорса, Зt на 03150, м. Киiв, вул. Предславинська, l1-A.

Щержавна ресстрачiя змiн до установчих документiв проведена 08.06.2015 року.
Статут Товариства (в новiй редакцii) було затверджено Рiшенням Акцiонера (Протокол

Ns 11 вiд 01.07.2015 року).
ffержавна реестрачiя змiн до установчих документiв проведена2З.07.20l5 року.

Свiдоцтво про реестрацiю випуску акцiй видано ПУБЛIЧНоМУ дкЦIонЕРНоМУ
ТОВАРИСТВУ (ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВ ЛНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД КФIНАНСОВИЙ СТАНДАРТ)
НацiОна-ltьною комiсiею з цiнних паперiв та фондового ринку, що засвiдчуе випуск акцiй на

Таблиця 3

Nь
п/п

Повне найменування юридичноi особи Iдеrlтифiкацiй
ний код за
€дрпоу

МiсцезнаходженIIя
юридичноi особи

1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВ IДАЛЪНIСТЮ (СТАНДАРТ
КВПIТАЛ)

з76з46зз 01024, м. КиiЪ, вул.
Круглоутliверситетська,



загальну суму 500 000 000 гривень 00 копiйок, номiна-пьною вартiстю 1 грн.; простих
iменних 500 000 000,00 штук; форма iснування акцiй - безлокументарна.

Реестрацiйний J\ф 2З07; дата реестраuii 16. 1 1 .201 1 року.
На протязi201,4 року Товариством було розмiщено 1З00000 штук акцiй на суму l300

тис. грн., що пiдтверджено вiдповiдними первинними документами.
На протязi 2015 року Товариством було розмiщено 38 659 lЗ1 штук акцiй на суму 4l

854 тис. грн., що пiдтвердхtено вiдповiдними первинними документами.
Сума, на яку BapTicTb розмiщених акцiй trеревищуе ix номiнальну BapTicTb у розмiрi 3

195 тис, грн,, вiднесена до складу додаткового капiталу.
Таким чином, неоплачений капiтал Товариства станом на 31 грулня 2015 року становив

460 041l тис. грн.,, вилучений капiтал становить вiдсутнiй.
На протязi 2016 року Товариством було розмiщено 78 З77 364 штук акцiй на суму 92

25З тис, грн., що пiдтверджено вiдповiдними tIервинними доку\{ентами.
Сума, на яку BapTicTb розмiщених акцiй перевищус Iх номiнальну BapTicTb у розмiрi 1З

876 тис. грн., вiднесена до складу додаткового капiталу.
На протязi20]''7 року Товариством було розмiщено 53 593 753 штук акцiй на суму 8l

672 тис. грн., що пiдтверджено вiдповiдними первинними документами.
Сума, на яку BapTicTb розмiщених акцiй перевищуе iх номiнальну BapTicTb у розмiрi 28

078 тис. грн., вiднесена до складу додаткового капiталу.
На протязi 2018 року Товариством було розмiщено 58 085 877 штук акцiй на суму

|07 260 657,84 грн., що пiдтверлжено вiдповiдними первинними документами. Так як станом
на 01.01.2018 року дебетове сальдо по рахунку 6852, на якому облiковуються розрахунки з
акцiонерами) склада-по 395 005,30 грн., то протягом 2018 року акцiонерами було сплачено за
акцii Товариства 106 865 652,54 грн.

Сума, на яку BapTicTb розмiщених акцiй перевищу€ iх номiнальну BapTicTb у розмiрi
49 l74 761,,З4 грн., вiднесена до складу додаткового капiталу.

На протязi 2019 року Товариством було розмiщено 57 582 150 штук акцiй на суму 125
297 тис. грн.., що пiдтверджено вiдповiдними первинними документами. Сума, на яку
BapTicTb розмiщених акцiй перевищуе Iх номiнальну BapTicTb у розмiрi 67 715 тис. грн..,
вiднесена до складу додаткового капiталу. Станом на 31 .1,2.20|9 року кредитове сальдо по
рахУнку 6852, на якому облiковуються розрахунки з акцiонерами, складае 2780 тис. грн.,
Так як протягом 2019 року акцiонерами було сплачено за акцii Товариства |28 077 тис. грн.

На протязi 2020 року Товариством було розмiщено 4| 177 346 штук на суму |01 ]4]
Тис. грн., що пiдтверджено вiдповiдними первинними документами. Сума, на яку BapTicTb
розмiщених акцiй перевищуе ix номiнальну BapTicTb у розмiрi б0 570 тис. грн.., вiднесена до
складу додаткового капiта;lу.

Таким чином, неоплачений капiтал Товариства станом на 31 грудня 2020 року
становить 171 225 тис. грн..

Вилучений капiтал Фонду станом на 31 . |2.2020 року вiдсутнiй.
Щодатковий капiта_ll Товариства станом на 31,|2,2020 року становить222 609 тис. грн,
Таким чином, вiдповiдно до Реестру власникiв iменних цiнних паперiв, складеного

.Щепозитарiем ПАТ (НДУ> станом на 31.12,2020 року, з€}лишки на рахунках в .ЩепозитарiТ
складають:

о IfiHHi папери, викупленi eMiTeHToM 0 штук;
о I]iHHi папери, оформленi ГС до розподiлу за власниками |]| 224 З79 штук.

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

АУлитори зазначають про вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу Товариства
установчим документам.

ЩОДО мОжливостi (спроможностi) Товариствв безперервно здiйснювати свою дiяльнiсть
протягом найближчих 12 мiсяцiв

ПРипУщення про безперервнiсть дiяльностi розглядаеться аудитороi,,I у вiдповiдностi
ДО МСА 570 кБезперервнiсть дiяльностi> (переглянутий) як таке, що Товариство
ПРОДОВХ(УВаТиМе свою дiяльнiсть у близькому маЙбутньому, не маючи Hi HaMipy, Hi потреби
лiквiдуватися або припиняти ir. Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з



припущення безперервностi дiяльностi, Управлiнський персонал Товариства плану€
вживання заходiв для покращення показникiв дiяльностi та подilльшого розвитку
Товариства.

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

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

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

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

Концептуальною основою фiнансовоi звiтностi Товариства за piK, що закiнчився 31
грудня 2020 року, с Мiжнароднi стандарти фiнансовоi звiтностi (МСФЗ), включаючи
Мiх<народнi стандарти бухгалтерського облiку (МСБо) та Тлумачення (КТМФЗ, ПкТ'),
виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО).

Принципи побудови, методи i процедури застосування облiковоТ полiтики Товариства,
здiйснюються згiдно Наказу <Про органiзачiю бухга-гlтерського облiку та облiкову полiтику
товариства).

Облiкова полiтика Товариства в перiодi, який перевiрявся, визначае ocHoBHi засади
ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансовоi звiтностi з дотриманням основних
принципiв та забезпеченням методiв оцiнки та реестрацiТ господарських операцiй, якi
передбаченi Законом УкраТни uПро бlхгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaiHi>
N9 996-XIV вiд 16.07.1999 року зi змiнами та доповненнями та Мiжнародними стандартами
фiнансовоi звiтностi, (нада-гli МСФЗ).

Облiкова полiтика Товариства розкривас основи, стандарти, правила та процедури
облiку, якi Товариство використовуе при веденi облiку та складання звiтностi вiдповiдно до
МСФЗ. Облiкова полiтика встановлюе принципи визнання та оцiнки об'ектiв облiку,
визначення та деталiзацii окремих статей фiнансовоi звiтностi Товариства.

Розкриття iнформацiiу фiнансовiй звiтностi.

Розкр ummя iнфорtпацii сmосо вно акmuвiв
Нематерiальнi активи, незавершенi капiтальнi iнвестицii, ocHoBHi засоби,

довгостроковi бiологiчнi активи, довгострокова дебiторська заборгованiсть та iншi
необоротнi активи

У результатi проведеноi перевiрки аулиторами встановлено, що станом на 3l .|2.2020
року на балансi Товариства не облiковуються незавершенi капiтальнi iнвестицiТ, ocHoBHi
засоби, довгостроковi бiологiчнi активи, довгострокова дебiторська заборгованiсть та iншi
необоротнi актив, що вiдповiдас даним облiкових регiстрiв.

Станом на 31 .12.2020 року на балансi Товариства облiковуються нематерiальнi активи
первiсною вартiстю 22 тис. грн. В складi нематерiальних активiв облiковуються торговi
марки.

Накопичена амортизацiя нематерiальних активiв станом
тис. грн.

Iнформацiя щодо нематерiа.гlьних активiв не розкрита
фiнансовоi звiтностi.

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

ана,цiтичного та синтетичного облiку встановлено, що станом на З1.|2.2020 року на балансi
Товариства облiковуються довгостроковi фiнансовi iнвестицii в cyMi 50 899 тис. грн.

на 31 .|2.2020 року складас 0

Товариством в Примiтках до



На лумку аудитора, до висловлення думки iз застереженням призвiв вплив коригувань,
що могли б бути потрiбними, якщо б Товариство здiйснювало подальшу оцiнку
довгострокових фiнансових iнвестицiI, що облiковуються станом на 31.12.2020 року на
ба,чансi в cyMi 50 899 тис. грн. за справедливою вартiстю. Що склалу фiнансових iнвестицiй
вiднесенi частки в Статутних капiталах господарських товариств.

flля ошiнки справедливоi BapTocTi частки в статутному капiталi ТОВ <Вiбiон> (код за
еДРПОУ З92974З6) було залучено оцiнювача ТОВ <Iмона-Експерт> (код за €ДРПОУ
3бб83449) та згiдно до Додатковоi угоди JФl вiд 15 лютого 2021 року до !оговору
J\Ъ05/08/2019-2 вiд 05 серпня 201,9 року було проведено незаJIежну оцiнку частки в
СТаТУТнОМУ капiталi ТОВ кВiбiон> (код за €ЩРПОУ З929'74З6) та визначено справедливу
BapTicTb станом на 31 грулня2020 року в розмiрi 7 З64 тис. грн.

Збиток вiд переоцiнки вiдображено в кIнших витратах) (рядок 22]0) <Звiту про
фiнансовi результати> в cyMi 1 036 тис. грн..

Щля оцiнки справедливоi BapTocTi частки в статутному KaпiTaTti ТОВ <<Макснет>> (кол
За С!РПОУ 346ЗЗ95l) було залучено оцiнювача ТОВ <Iмона-Експерт> (код за СЩРПОУ

Таблиця 4
Частка в статутному

капiталi
Частка, %о Балансова BapTicTb Частка,

о//о
Справедлива BapTicTb

з1.12.2020
року, тис.

гDн..

з1.12.20l9
року, тис.

гDн..

з 1.12.2020

року, тис.
грtl..

з1.12.20l9
року, Tllc.

грIl..
ТОВ <I нтернет Трейлiнг>

(код за едрпоу
40з7lзз4)

l0 200 100 l0 200 l00

ТоВ <Ланет Телеком>
(кол за СДРПОУ

40з7 1 334)
l0 20 25з 20 25з l0 20 25з 20 25з

ТОВ <Мережа Ланет> (код
за СЩРПОУ 40373986) 10 750 750 l0 750 750
ТОВ <Глобалком ЛТ,Щ>

(кол за СДРПОУ
422з9950\

l0 0 0 10 0

ТОВ (НВО <Ромсат> (код
за еЩРПОУ З9689490) l0 l4 891 14 891 l0 l4 89l 14 89l

ТОВ <Глобалнет ком> (код
за СЩРПОУ 4З4ЗЗ'7ЗЗ) l0 4 250 4 250 l0 4 250 4 250

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

ТОВ <Тiго Трейд> (код за
сдрпоу 4з2з6|96) l0 0 0 l0 0 0

ТОВ (АТМ,Щом> (кол за
сдрпоу 4з64009,7) 50,1 15 50, l 15

ТОВ <Вiбiон> (кол за
сдрпоу з929,74з6) 56 ,l 

364 56 7 364
ТОВ KIHTepHeT Формат>

(кол за СДРПОУ
440 1 з 88з)

10 0 l0 0

ТОВ <Макснет> (код за
сдрпоу з46зз95l 56,5l 2 84l 56,51 2 841

ТОВ <Ромсат> (код за
сдрпоу 2з744|11) 10 280 l0 280

ТОВ (ТВП кФормат> (код
за СЩРПОУ 4019628'7) l0 J l0 J

ТОВ (ClA-HET> (кол за
сдрпоу 4з96з620) 56,51 5l 56,5l 51

Всього 50 899 40 245 50 899 40 245
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З668З449) та згiдно до ДодатковоТ угоди Nsl вiд 15 лютого 2021 року до Щоговору
Na05/08/2019-2 вiд 05 серпня 2019 року було проведено незirлежну оцiнку частки в
статутному капiталi ТОВ кМакснет)) (код за €ДРПОУ З46ЗЗ951) та визначено справедливу
BapTicTb станом на З1 грудня 2020 року в розмiрi 2 84I тис. грн. Збиток вiд переоцiнки
вiдобраясено в <Iнших витратах> (рядок 2270) <Звiту про фiнансовi результати) в cyMi 8 318
тис. грн.

Для визначенItя справедливоi BapTocTi iнших фiнансових iнвестицiй загальною
балансовою вартiстю 40 694 тис. грн.. незаJIехtний оцiнювач не залучався, а ix BapTicTb
визначаJIася за судженням Управлiнського персоналу Фонду iз врахуванням фiнансовоi
звiтностi господарських Товариства, часками в стат}"тних капiта,тах яких володiе Фонд.
Ринковi котирування по зазначеним фiнансовим iнвестицiям не доступнi, що € ключовим
джерелом невизначеностi оцiнок зазначених фiнансових iHcTpyMeHTiB. На думку аудитора
вплив змiни в оцiнках може бути значним, проте не всеохоплюючим для фiнансовоi звiтностi
Товариства.

Станом на 31 ,12.2020 року на Балансi Фонду облiковlтоться довгостроковi фiнансовi
iнвестицiТ,якi облiковуються за методом участi i капiталi iнших пiдприсмств), в cyMi 1 231
тис. грн.

ПУБЛННЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВ О (ЗАК РИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ
вЕнчурниЙ корпорАтивний IнвЕстицIйний Фонд (ФIнАнсовий
СТАНДАРТ) стаJIо засновником ТОВ кР-Проджект> (код за €.ЩРПОУ 4З916649) згiдно
Протоколу Загальних зборiв Учасникiв ]ф12/1\12020 вiд 12 листопада 2020 року з часткою у
статутному капiталi розмiром 49О/о в cyMi 980 тис. грн. Згiдно п. 11 МСБО 28, якщо участь у
статутному капiталi становить бiльше 20Yо та дана iнвестицiя е довгостроковою, вона
оцiнюеться по методу участi в капiталi. Тому на кiнець звiтного 2020 року, отримавши
фiнансову звiтнiсть Товариства, проаналiзувавши ii, Фондом було зменшено балансову
BapTicTb фiнансовоi iнвестицiТ за рахунок балансовоI BapTocTi частки на суму 8 тио. грн.
Таким чином, з урахуванням змiн у власному капiталi станом на 31 грудня 2020 року,
балансова BapTicTb частки ТоВ кР-Проджект) (код за СДРПоУ 4з916649) становить 972
тис. грн..

Згiдно Протоколу Загальних зборiв Учасникiв Ng22l04l20 вiд 22 квiтня 2020 року
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВ ЛНИЙ
ВЕнчурниЙ корпорАтивний IнвЕстицtйний Фонд (ФIнАнсовий
СТднДдРТ) увiйшло до складу засновникiв ПП кКолумбус> (кол за С{РПоУ 2|1,50086) з
часткою у статутному капiта-гti 29,]9О/о на загальну суму 2 100 тис. грн, Згiдно Протоколу
Загальних зборiв Учасникiв Jф25-06/20 вiд 25 червня 2020 року статутний капiта-ll Товариства
бУло збiльшено до 29,82Yо в cyMi 390 тис. грн. Таким чином, загальна балансова BapTicTb
частки ПП <Колумбус> (код за СДРПоУ 21150086) становила 2490 тис. грн.Згiдно
Протоколу Загальних зборiв Учасникiв Np 27l||l20-| вiд 2] листопада 2020 року було
зДiЙснено видiл новоi юридичноi особи та зареестровано ТОВ <Щентрал-НЕТ>, (код за
СДРПОУ 4409822З), одним iз засновникiв якоi е Фонд з часткою володiння 29,82ОА в cyMi 15
Тис. Грн. Згiдно п. 11 МСБо 28, якщо участь у статутному капiталi становить бiльше 20о/о та
Дана iнвестиlдiя е довгостроковою, вона оцiню€ться по методу участi в капiталi. Тому, на
кiнець звiтного 2020 року, отримавши фiнансову звiтнiсть Товариств, гIроаналiзувавши ii,
ФОНдОм бУло зменшено балансову BapTicTb фiнансовоi iнвестицii за рахунок балансовоТ
BapTocTi частки на суму 2 2зб тис. грн. та було збiльшено, за рахунок балансовоi BapTocTi
частки, капiтал в дооцiнках на загальну суму 1З тис. грн..

Таким чином, з урахуванням змiн у власному капiталi станом на 31 грудня 2020 року,
ба-пансова BapTicTb частки ПП <КолУмбус> (код за сдрпоУ 21150086) становить 25l тис.
грн..

Аналогiчно, проана-lliзУвавши фiнансовУ звiтнiсть тоВ <Ifентрал-НЕТ) (код за
СДРПОУ 4409822З), Компанiсю було зменшено балансову BapTicTb фiнансовоi iнвестиrlii за
рахуноК ба_гlансовОi BapTocTi часткИ на сумУ б тис. грн. Таким чином, з урахуванням змiн у
власномУ капiталi станоМ на 31 груднЯ 2020 рокУ, балансова BapTicTb частки ТОВ <I_{ентрал-
НЕТ) ( код за СДРПОУ 4409822З) становить 8 тис. грн.
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За наслiдками проведеного аудиту на пiдставi даних первинних документiв, регiстрiв
аналiтичного та синтетичного облiку встановлено, що станом на 31 .\2.2020 року на балансi
Товариства не облiковуються поточнi фiнансовi iнвестицiТ.

Iнформаuiя щодо фiнансових iнвестицiй розкрита Товариством в Примiтках до рiчноi
фiнансовоI звiтностi.

Щебiторська заборгованiсть
!овгострокова дебiторська заборгованiсть Товариства станом на 31.12.2020 року

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

31,12,2020 року вiдсутня, що вiдповiдае первинним документам та даним peecTpiB
аналiтичного та синтетичного облiку.

flебiторська заборгованiсть Товариства за виданими авансами складае станом на
З1.122020 року l l тис, грн.

.Щебiторська заборгованiсть Товариства за розрахунками з нарахованих доходiв
складас станом на 31. |22020 року 30 929 тис. грн.

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть Товариства (розрахунки за наданими
позикам) станом на 31.12.2020 року становить 820 331 тис. грн., що вiдповiдас первинним
документам та даним peecTpiB аналiтичного та синтетичного облiку.

Слiд зазначити, що дебiторська заборгованiсть Фонду, яка облiковуеться станом на
Зl.|2.2020 року на балансi в розмiрi 851' 27| тис. грн., становить 99,98Уо вiд оборотних
активiв Фонду.

В складi дебiторськоi заборгованостi облiковусться заборгованiсть за нарахованими
вiдсотками за .Щоговором вiдсотковоi позики з ТОВ <Ланет Телеком> (код за СДРПОУ
З9З620544), якi не сплаченi бiльше 90 днiв з дати настання строку оплати.

Станом на 31 грудня 2020 року загальна сума резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки
склала \9 942 тис. грн. якi були вiднесенi до складу <Iнших операцiйних витрат)), рядок 2180,
кЗвiту про фiнансовi результати>,

Товариство оцiнюс, що iMoBipHicTb дефолту лебiторськiй заборгованостi протягом
найближчих l2 мiсяцiв, не значна. Керiвництво Фонду проводить аналiз та оцiнку рiвня
кредитного ризику з використанням iндивiдуального пiдходу.

МСФЗ 9 вимагае створення резервiв пiд очiкуванi кредитнi збитки, тобто збитки вiд
знецiнення, HaBiTb з мiнiмальною ймовiрнiстю. Резерви пiд кредитнi збитки створюються з

моменту первiсного визнання активу.
На думку аудитора, вплив змiни в оцiнках при iншому пiдходi до оцiнки рiвня

кредитного ризику при формуваннi резервiв пiд очiкуванi кредитнi збитки може бути
значним, проте не всеохоlrлюючим для фiнансовоi звiтностi Товариства.

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

Грошовi кошти
За,тишок грошових коштiв Товариства.станом на 31.12.2020 року на рахунках

Товариства склав 129 тис, грн., що вiдповiдас банкiвським випискам та даним, вiдображеним
в фiнансовiй звiтностi Товариства. Грошовi кошти та облiковуються на поточних рахунках
в дТ кРайффайзен Банк Аваль> (код за СЩРПоУ 14305909), який вiдкрито 16 липня 201б
року.

10 листопада 2020 року рейтинговий KoMiTeT РА <Стандарт-Рейтинг> прийняв
рiшення про оновлення рейтингiв АТ <Райффайзен Банк Аваль> (код €ДРПОУ 14305909):

Щовгостроковий кредитний рейтинг АТ <Райффайзен Банк Аваль)) за нацiональною
шкалою оновлено на piBHi uаААА. Банк або окремий борговий iHcTpyMeHT з рейтингом
uаААА характеризусться найвищою кредитосtrроможнiстю порiвняно з iншими
украiнськими позичilльниками або борговими iнструментами.

Короткостроковий кредитний рейтинг АТ <Райффайзен Банк Аваль) оновлено за
нацiональною шкаJIою на piBHi uaK1. Банк або окремий борговий iHcTpyiиeнT з рейтингом
uaKl характеризуеться високою кредитоспроможнiстю порiвняно з iншими украiнськими
позичальниками або борговими iнструментами. Фiнансовий стан такого позичаJIьника дае
можливiсть попередити передбачуванi ризики в короткостроковому перiодi.
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Рейтинг депозитiв АТ кРайффайзен Банк Аваль) оновлено на piBHi ual за шкалою РА
кСтандарт-Рейтинг>.

Приймаючи рiшення про оновлення рейтингiв АТ кРайффайзен Банк Аваль>,
Агентство керувалось результатами аналiзу пiлсумкiв роботи Банку за дев'ять мiсяцiв 2020
року, особливою та регулярною iнформацiею Банку як eMiTeHTa цiнних паперiв.

Роз кр ummя iнф ормацii u4о do з о б о в'яз ань

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

вiдповiдають вимогам МСБо.
!овгостроковi кредити банкiв на балансi Товариства станом на З1,12,2020 року не

облiковуються.
Iншi довгостроковi зобов'язання на балансi Товариства станом на 31.12.2020 року

облiковуються в cyMi 948 тис. грн,
Станом на 31.|2.2020 року на бухга.птерських рахунках Товариства облiковусться

поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в cyMi 42 тис. грн., що
вiдповiдае даним peecTpiB аналiтичного та синтетичного облiку,

Iншi поточнi зобов'язання станом на 31.12,2020 року на ба-llансi Товариства складають
2780 тис. грн., що вiдповiдае даним peecTpiB аналiтичного та синтетичного облiку.

ПростроченоТ кредиторськоi заборгованостi на балансi Товариства станом на 3 1. |2.2020
року не облiковусться.

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

Ро з кр ummя iH ф о рм а цii tцо d о ф iH а н с о в чх р езул ь mаmi в

Доходи
Вiдображення доходiв в бухгалтерському облiку Товариства здiйснюеться на пiдставi

наступних rтервинних документiв: aKTiB виконаних робiт (послуг), виписок банку,
розрахункових вiдомостей та iнших первинних документiв, передбачених статтею 9 Закону
]ф 996.

За результатами аудиторськоi перевiрки встановлено, що данi вiдображенi в х<урна,rах -
орДерах та оборотно сальдових вiдомостях, наданих аудиторам стосовно доходiв
товариства за 2020 pik вiдповiдають первинним документам.

На думку аулиторiв бухгалтерський облiк доходiв Товариства в ycix суттсвих аспектах
ведеться у вiдповiдностi до норм Мiжнародного стандарту фiнансовоi звiтностi l5 <дохiд вiд
договорiв з клiснтами>.

Згiдно даних бухга,rтерського облiку та звiтностi величина iнших операцiйних доходiв
склала б 582 тис. грн., величина iнших фiнансових доходiв Товариства за 2020 piK скла_па
206 879 тис. грн. (HapaxoBaHi вiдсотки по договорам lrозик, вiдображення премii по
договорам позики, премiя по кредиторськiй заборгованостi), iншi доходи (доходи вiд
переоцiнки фiнансових iнвестицiй) складають 100 тис. грн..

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
журналах-ордерах та оборотно-сtlльдових вiдомостях, наданих аудиторам, в основному
вiдповiдають первинним документам таданим фiнансовоiзвiтностi Товаристваза2020 piK.
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Адмiнiстративнi витрати Товариства за 2020 piK склали 450 тис. грЕ., iншi операцiйнi
витрати (резерви пiд кредитнi збитки) складають 20 036 тис. грн., iншi витрати (переоuiнка
фiнансових iнвестицiй) склала 9 З54 тис. грн., фiнансовi витрати склаJIи 57 З45 тис. грн.,
втрати вiд участi в капiталi складають 2 251 тис. грн..

Елементи операшiйних витрат за 2020 piK

Таким чином, з урахуванням доходiв отриманих та витрат, понесених Товариством за
2020 piK, фiнансовим результатом дiяльностi Товариства став прибуток урозмiрi |24 \25 тис.
грн.

Аулитори вважають, що звiт про фiнансовi
piK в ycix суттевих аспектах повно i достовiрно
витрат Товариства,

результати (Звiт про сукупний дохiд) за2020
вiдображае величину i структуру доходiв,га

Iнформацiя do 3вimу про рух zpolaorux кошmiв (за пряlпtl"м меmоdоtп).
Iнформачiя про грошовi потоки Товариства надае користувачам фiнансових звiтiв

змогу оцiнити спроможнiсть Товариства генерувати грошовi кошти та Тх еквiваленти, а
також оцiнити потреби суб'екта господарювання у використаннi цих грошових потокiв.

Товариство не ма€ залишкiв грошових коштiв, якi утримуються i е недоотупними для
виКОристання, не ма€ невикористаних запозичених коштiв, що € наlIвними лля майбутньоТ
огrераuiйноi дiяльностi i для погашення зобов'язань iнвестицiйного характеру, до яких
iснують буль-якi обмеження щодо використанЕя.

Залишок грошових коштiв станом на 3l ,|2,2020 року на рахунках у банках складас
129 тис. грн.

Iнфорлtацiя dо 3вimу про власнuй капimа.л (змiнu у власноtл4у капimалi)
За даними Балансу власний капiтал Фонду станом на 31 грудня 2020 року складае суму

902 562 тис. грн.
BiH складасться iз заресстрованого (пайового) капiталу в розмiрi 500 000 тис.

грн,,капiта,rу в дооцiнках в розмiрi 13 тис. грн.., додаткового капiталу в розмiрi222 бО9 тис.
Грн., нерозподiленого прибутку в розмiрi 351 1б5 тис. грн. та неоIIлаченого капiталу в розмiрi
\7l 225 тис. грн.

на думку аудитора, розмiр та структура власного капiталу вiдображенi у фiнансовiй
звiтностi Товариства станом на 3 1. |2.2020 року достовiрно.

Розкриття iнформацiТ про змiни у складi власного капiталу Товариства протягом 2020
року наведено Товариством в Звiтi про власний капiта-п.

<<Звiт про iншi правовi та регулятоDнi вимоги>>
Стаryтний капiтал

ffля облiку статутного капiталу Товариство використовус рахунок бухгалтерського
облiку 40 <Зареестрований (пайовий) капiтал>.

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

Вiдповiдно ло Статуту Товариства для забезпечення дiяльностi Товариства створений
ПОЧаТКОВИЙ статутниЙ капiтал у розмiрi l 300 000,00 (один мiльйон триста тисяч) гривень,
ПОДiЛений на 1 300 000 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,00 гривня за 1

акцiю,
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Таблиця 5

Ви,грати дiяльностi Фонду Сума (,гис. грн.)

Матерiальнi витрати
Витрати на оплату прачi
Вiдрахування на соцiа,rьнi заходи
Амортизацiя
Iншi операцiйнi витрати 20 486
Разом 20 48б



Форма iснування акцiй: бездокумеЕтарна.
Неоплачений капiтал Товариства станом на 31 грудня 2020 року становить l11, 225

тис. грн., вилучений капiтал становить вiлсутпiй.
На лумку аудиторiв, формування статутного капiталу Товариства в ycix суттевих

аспектах вiдповiдас вимогам чинного законодавства.
Аулитори зазначають про вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу Товариства

установчим документам.
Станом на 3l грудня 2020 року зареестрованими акцiонерами Товариства € 69

юридичних компанiй та 1 фiзична особа, якi володiють iT акцiями, iнформачiя про якi
наведена в Примiтках до рiчноТ фiнансовоi звiтностi.

власний капiтал
За даними Балансу власний капiтал Фонду станом на 31 грудня 2020 року складае суму

902 562 тис. грн,
BiH складасться iз зареестрованого (пайового) капiталу в розмiрi 500 000 тис.

грн.,капiталу в дооцiнках в розмiрi 13 тис. грн.., додаткового капiтаrry в розмiрi 222 609 тис.
Грн., нерозподiленого прибутку в розмiрi 351 165 тис. грн. та неоплаченого капiталу в розмiрi
|71 225 тис, грн.

Резервного капiталу та вилученого капiталу станом на 31 грудня 2020 року
Товариство не ма€.

На лумку аудитора, розмiр та структура власного капiталу вiдображенi у фiнансовiй
звiтностi Товариства станом на З|.|2.2020 року достовiрно.

Розкриття iнформацiI про змiни у складi власного капiталу Товариства протягом 2020
рокУ навелено Товариством в Звiтi про власний капiтал вiдповiдно до Мiжнародного
стандарту бухгалтерського облiку 1 <Подання фiнансовоi звiтностi>, який виданий Радою з
Мiжнародних стандартiв бухгшiтерського облiку (РМСБО) та застосовуеться з 01 сiчня 2009
року (зi змiнами та доповненнями).

Щодо BapTocTi чистих активiв
BapTicTb чистих активiв Товариства станом на 31 .|2.2020 року становить суму 902

562 тис. грн., що вiдповiдае пiдсумку роздiлу I пасиву Балансу Товариства на вказану дату.
BapTicTb необоротних активiв Товариства станом на 31. |22020 року становить 52 152

тис. грн.
BapTicTb оборотних активiв Товариства станом на 31J22020 року становить 851400

тис. грн.,
BapTicTb зобов'язань Товариства станом на 31.|22020 року становить 990 тис. грн..
Аулитори пiдтверджують достовiрнiсть, повноту та вiдповiднiсть чинному

законодавству в ycix суттевих аспектах даних щодо визнання, класифiкацii та оцiнки активiв
та зобов'язань.

З Урахуванням витрат понесених та доходiв отриманих за 2020 piK, фiнансовим
реЗУЛЬТатом дiяльностi Товариства став прибуток в розмiрi 124 125 тис, грн.

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

Iнформацiя про BapTicTb чистих активiв ПУБЛIЧНОГО ДКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА КЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНий Фонд (ФIнАнсовий стАндАрт>, активи якого
перебУвають в управлiннi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю кКОМПДНIЯ З
УПРАВЛIННJI АКТИВАМИ (ПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ) наведена в Таблицi
6.

Таблиця 6

.п{}

з/п

Значецня
показника на 31
rрудня 2020 р.

1 Активи фонду, тис. грн. (оцiнна BapTicTb) 90з 552
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2 3обов'язання фонду, тис. грн. 990
аJ BapTicTb чистих активiв фонду, тис, грн, (ряд,1- ряд.2) 902 562

Слiд зазначити, що розмiр активiв Фошду вiдповiдас мiнiмальному 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 Фонду
Iнформацiю про склад i структуру активiв, що перебувають в портфелi Фонду станом

на З1.12.2020 року, наведено в Таблицi 7.

На дУмку аудитора, склад та структура активiв Фонду, в цiлому вiдповiдас вимогам
дiючого законодавства, та нормативних докуN{ентiв Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв та
фондового ринку, в тому числi <Положення пр0 склад та структуру активiв iнституту
спiльного iнвестування)), затвердженого Рiшенням Нацiона-пьноi KoMicii з цiнних паперiв та
фондового ринку ]ф 1753 вiд 10.09.2013 року, що висуваються до даного виду ICI.

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

ВiдпОвiДають вимогам дiючого законодавства, та нормативних документiв НацiональноI
KoMicii з цiнних паперiв та фондового ринку, в тому числi кПоложенню про склад i розмiр
ВИТРаТ, ЩО вiДшкодовуються за рахунок активiв iнституту спiльного iнвестування>,
ЗаТВеРДЖеного Рiшенням нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв та фондового ринку Jф l4б8
вiд l3.08.20l3 року.

Система внутрiшнього аудиту (контролю)
В Товариствi з обмеженою вiдповiдальнiстю кКОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ

АКТИВАМИ (ПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ) icHyc система внутрiшнього аудиту
(рiшення про створення Служби внутрiшнього аудиту затверджено Протоколом Ns
29ll2l20|2-1 вiд 29.12,20|2 року), необхiдна для складання фiнансовоi звiтностi, яка не
мiстить суттевих викривлень унаслiдок шахрайства або помилок.

Про сryпiнь ризику ICI
вiдповiдно До кположення щодо пруленuiйних 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 N9 1597 венчурнi
фонди такий розрахунок не здiйснюють.

Таблиця 7

АКТИВИ ICI Сума (тис. грн.)

Вiдсоток у
загальrriл"l

балансовiй вартос l,i

ак,гивiв (7о)

Щебiторська заборгованiсть за
розрахунками за виданими авансаА,{и

11 0,00

ffебiторська заборгованiсть за
розрахунками з нарахованих доходiв

з0 929 з,42

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 820 зз1 90,79
Грошовi кошти 129 0,01

.Щовгостроковi фiнансовi iнвестицii
(корпоративнi права) 52 130 5,77

Нематерiальнi активи (залишкова BapicTb) 22 0,01
Усього 903 552 100
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Iнформацiя про rrаявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли
вiдображення у фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттсвий вплив на фiнансовий
стан.

Подiй пiсля дати балансу, що можуть мати суттсвий вплив на фiнансовий стан
Товариства по заявi управлiнського персоналу, були вiдсутнi.

Стан корпоративного управлiння
На виконання вимог Закону УкраiЪи <Про iнститути спiльного iнвестування) Jф 5080-

IV вiд 05.07.2012 року (зi змiнами та доповненнями) Товариством з метою захисту законних
прав i iHTepeciB акцiонерiв товариства створюсться Наглядова рада.

Головою Наглядовоi Ради Фонду с Трофимов олексанлр Володимирович.

Iнформаuiя про пов'язаних осiб
Вiдповiдно до вимог МСБО 24 кРозкриття iнформаuii про зв'язанi сторони) та МСА

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

Згiдно МСФЗ, пов'язаними сторонами вважаються: пiдпри€мства, що знаходяться пiд
контролем або значним впливом iнших осiб; пiдприемства або фiзичнi особи, що прямо або
опосередковано здiйснюють контроль Товариством або сутт€во впливають на його
дiяльнiсть, а також близькi члени родини такоi фiзичноi особи.

Iнформацiя про пов'язаних осiб корпоративного фонду
Таблиця 8

Голова Наглядовоil ради
корпоратllвного

iH вестицiй llого Фоllлу

Ресстрачiйний номер
облiковоi картки

платника податкiв
фiзичноТ особи -

учасllика, голови
наглядовоI ради

корпоративного фонл1
або серlя та номер

паспорта

Мiсцезнаходження юридичноТ
особи чи паспортнi данi

фiзичноТ особи, шодо якоТ
подасться iнформачiя

Частltа в
cTaTyTl{oMy

капiталi
корпораl,ивllоl-о

фонлу, %u

l
ТРОФИМОВ ОЛЕКСАНДР

володимирович 30l 1200694

Паспорт cepii МО Ns 674072,
виданий Каховським Рв Умвс

УкраТни в Херсонськiй областi вiд
l3.09.2007 року

0

Таблиця 9
Повне rrаЁrпtенування

юрrtдttчноТ особи -

учаснrtка чи прiзвllt,llе, iм'я,
по батьковi фiзшчноТ особlr -

учасника, гоJlовIl
наглядовоТ ради
KoplIopaT1.1BHoгo

iHBecTlr цiйного фонл_у

Код за €ДРПОУ
юрлtдичноI особи -

учасника або

реестрашiйший номер
облlковоТ картки

платника податкiв
Фlзичноl осоOц _

учасника

м iсцезнахолження
юрtrдltчноТ особи чи

пасllортнi ланi фiзшчноi
особи, щодо якоТ подаеться

iнформаuiя

Частка в
c,I,aTyTHoMy

капiталi
корпоративноl-о

фонлу, %,

Учасники - фiзичнi особи

l tIантвойт IОлiя
)лександрiвна

зl67620982 Паспорт СО Ns 9096'15,
виданий Солом'янським Ру
ГУ МВС УкраТни у м.Киевi,
цата видачi к22> жовтня 2002р

з0,6з27,70

Учасники - юриличнi
особи

69 осiб

(iнформачiя наведена в

Примiтках)
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В 2020 рочi Товариство не здiйснювало операцiй з продажу та закупiвлi ToBapiB, робiт
i послуг Milt пов'язаними сторонами, що виходять за межi звичайноi дiяльностi Фонду.

Винагороди у формi акцiй - не нараховувались та не отримувались.
В проuесi перевiрки фiнансовоi звiтностi Товариства, в iнформацiТ щодо перелiку

пов'язаних осiб та операцiй з такими особами невiдповiдностей не встановлено,
Iнформачiя щодо пов'язаних осiб розкрита Товариством в Примiтках до рiчноi

фiнансовоi звiтностi.

Про лотриманtIя вимог нормативно - правових aKTiB НацiональноТ KoMicii з цiнних
паперiв та фондового ринку

Пiд час перевiрки фактiв порушення вимог нормативно-правових aKTiB Нацiона_гtьноi
KoMiciT з цiнних паперiв та фондового ринку, iнформацiя про жоднi порушення не I{адана.

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

Ймовiрнiсть визtIання на балансi Товариства непередбачених активiв таlабо
зобов' язань дуже низька.

Iнформаuiя про наявнiсть iнших фактiв та обставин, якi можуть сутт€во
вплинути на дiяльнiсть ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
((ЗАкритиЙ нЕдивЕрсиФIковАний вЕнчурний корпорАтивний
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД (ФIНАНСОВИЙ СТАНДАРТ>>, активи якого перебувають в
управлiннi Товариства з обмеженоrо вiдповiдальнiстю (КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ
АКТИВАМИ (ПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ), у майбутньому вiдсутня.

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

Iдентифiкацii та оцiнки аудитором ризикiв сутт€вого викривлення фiнансовоТ
звiтностi внаслiдок шахрайства

Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаноi з ними дiяльностi для
отримання розумiння суб'екта господарювання та Його середовища, включаючи Його
внутрiшнiй контроль, як цього вимагае МСА 3l5 <Iдентифiкацiя та оцiнювання ризикiв
сутт€вого викривлення через розумiння суб'екта господарювання i його середовища), нами
були виконанi процедури необхiднi для отримання iнформацiТ, яка використовувалася пiд час
iлентифiкацii ризикiв суттевого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА
240 кВiдповiда,rьнiсть аудитора, що стосусться шахрайства, при аулитi фiнансовоi
звiтностi>. Нами були поданi запити до улравлiнського персоналу та iнших прачiвникiв
Товариства, якi на нашу думку, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти
при iдентифiкацiТ ризикiв суттсвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Нами
виконанi аналiтичнi процедури, в тому числi по cyTi з використанням деталiзованих даних,
СПОСТереження та iншi. Ми отримаJIи розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб'скта
господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та
спосiб фiнансування, облiкову полiтику, чiлi та стратегii i пов'язанi з ними бiзнес-ризики,
оцiнки та огляди фiнансових результатiв.

Ми не отримали доказiв обставин, якi можуть свiдчити про можливiсть того, що
фiнансова звiтнiсть мiстить суттсве викривлення внаслiдок шахрайства.
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Iншi питання
OcttoBHi BidoMocmi про ауdumорську фiрму mа умовu DoeoBopy на провеDення ауdumу
OcHoBHi вiдомостi про аудиторську фiрму наведенi в Таблицi 10,

Таблиця 10

Згiдно з !одатком NЬ9 вiд 11 сiчня 2021 року про прЪвед.""" uуд-у rаудrrор..*Т
перевiрки) до ,Щоговору J\bl2l вiд 2l травня 20] 5 року Товариство з обмеженою
вiдповiдаЛьнiстЮ <АудиторСька фiрма <IMoHa - Аудит>, що вклюЧене дО Реестру аулиторiв

лlь

п/п
показниlс Значення

l
Повне найменування та
iдентифiкацiйний код
юридичноТ особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
кАудиторська фiрма кIмона-Аудит), 2З 50027 7

2

Включено до Ресстру аулиторiв
та суб'ектiв аулиторськоi
дiяльностi, дата включення
вiдомостей до Реестру, номер в
PeecTpi

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
законодавчих i нормативних
вимог, що регулюють
аудиторську дiяльнiсть

Роздiл <Суб'екти аудиторськоТ дiяльностi>
24.1,0.20118, Ns079l;
Роздiл <Суб'скти аудиторськоI дiяльностi, якi
мають право проводити обов'язковий аудит
фiнансовоi звiтностi) 13. 12.201 8, J\Ъ0791 ;

Роздiл кСуб'скти аудиторськоТ дiяльностi, якi
мають право проводити обов'язковий аудит
фiнансовоi звiтностi пiдприемств, що становлять
суспiльний iHTepec> |З.1,2.2018, }ф0791

Номер бланку Jф0751, затверджене Рiшенням АПУ
вiд 25.01.2018 року JФ354/З

з

Прiзвище, iм'я, по батьковi
генерального директора

Номер ресстрацii у PeecTpi
аулиторiв та суб'сктiв
аудиторськоi дiяльностi (Роздiл
<Аудитори>)

Величко Ольга Володимирiвна

l00092

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

Номер реестрацii у PeecTpi
аулиторiв та суб'ектiв
аудиторськоi дiяльностi (Роздiл
кАудитори>)

Герасименко Олена Анатолiiвна

1,02567

5 Мiсцезнаходження: 0l030, м. Киiв, вул. Пирогова,2lЗ7
6 Фактичне мiсце розташування 02740, м. КиiЪ, проспектМ. Бажана,26,оф.95
7 Телефон/ факс 044 565-77 -22, 565-99 -99
8 E-mail mail@,imona-audit.ua
9 Веб-сайт www.imona-audit.ua
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та суб'ектiв аулиторськоi дiяльностi (роздiлу кСуб'скти аудиторськоi дiяльностi>, роздi.llу
кСуб'екти аулиторськоi дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аулит
фiнансовоТ звiтностi> та роздiлу кСуб'екти аудиторськоi дiяльностi, якi мають праtsо
проводити обов'язковиЙ аудит фiнансовоi звiтностi пiдприсмств, що становлять суспiльний
iHTepec>), номер ресстрацii у peecTpi 079]t, свiдоцтво АПУ про вiдповiднiсть системи
контролю якостi (номер бланку J\b0751, Рiшення АПУ вiд 25.01.2018 року JФ354/3), провело
незалежну аудиторську перевiрку первинних та установчих документiв, бухгалтерського
облiку та фiнансових звiтiв АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА кЗАКРИТИЙ
нЕдивЕрсиФIков лниЙ вЕнчурниЙ корпорАтивниЙ tнввстицIЙниЙ оонд
кФIНАНСОВИЙ СТАНДАРТ>, активи якого перебувають в управлiннi ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ кПРО
КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ), у складi: Балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом
на З l грудня 2020 року, Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) за 2020
piK, Звiту про рух грошових коштiв за 2020 piK, Звiту про власний капiта-lt за 2020 piK i
Примiток до фiнансовоi звiтностi за 2020 piK на предмет повноти, достовiрностi та
вiдповiдностi чинному законодавству i встановленим Еормативам.

Фiнансова звiтнiсть АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД
кФIНАНСОВИЙ СТАНДАРТ>, активи якого перебувають в управлiннi ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ <КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ (ПРО
КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ), затверджена до випуску (з метою оприлюднення)
керiвником Товариства 25 лютого2021 року.

Перiод проведення перевiрки: з 11 сiчня 2021 ро 2021 року.

Аулитор
(Номер peecTpauii у PeecTpi аулиторiв та суб'е
<Аудитори)) 102567)
Генеральний директор
(Номер ресстрацii у PeccTpi аулиторiв та суб'ектiв\
<Аулитори,)) 100092)

{ата складання Звiту незалежного аудитора

менко О.А.
яльностi (Розлiл

о.в.
дiяльностi (Роздiл

29 березня 2021 року
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Додаток l
до Нацiокального положення (сганларту) бцгалтерського
облiку
l "Загальнi вимоги до фiнансовоi звiтностi"

[ата (piK, мiсяuь, число

пiлприсмство tr!l]чнl3кuю'tерне товариство "Захритий неливерсифiкований венчурнпй корпоративний 
за е!рпоу' iнвестицiйний фонл "Фiнансовиrl стандарт''

Територiя м, КиIв, Печерський р_н

акцlонерне товариство
за КоАТУУ
за КоПФГ

коди
202ll 0l l 0l

378 l 5698

8038200000

230

64.99

Органiзачiйно-правова форма господарювання

Вид економiчноi Дiяльностi надання iншиХ фiналсових послУr (KpiM страхуваНня та пенсiйногО 
за КВЕДзабезпечення), H,B.i.y,.

Серелня кiлькiсть прачiвникiвl

Алреса, телефон yKpahra, 0 l l 33, м,Киiв, провудок Лабораторний, бул. 1, ceKuii 3 та 4, (044r370s7'

Складено (зробити позначку "ч" у вiлловiлнiй клiтинчi)
за положеянями (станлартами) бухгалтерського облiку
за мiжнародними стандартами фiнансовоi звiтностi

Баланс (Звiт про фiнаllсовий стан)
на 31 груднЯ 20 20 р' 

ФормаN 1 Кодза,ЩКУд Г--ls0l00Г-l

Актив Код

рядка

на початок
звiтного
перiоду

На кiнець
звiтного
перiоду

I 2 3 4
I. Необоротпi aKTltBlt

HeMaTepiалbHi активи l 000 22
первlсна BapтlcTb l00l 22
накопичена амортизацlя

1 002
гlезавершецl капlтмьнl lнвестицli 1 005

1010
первlсна BapTIcтb 10l l
знос l012

HepyxoMlcTb l015
рв BapTI lнвестицlйноi HepyxoMocTl l0l б

HepyxoMocTl 0l7
Довгостроковi бiологrчнi ацтцви 020

первiсна BapTicTb довгострокових бiологiчних активiв 021
Накопичена аN{ортизацlя довгострокових бiологiчних активiв 022

!овгостроковi фiнансовi iнвестицii:
якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприсмств 1030

l23 l
iншi фiнансовi iнвестицii 035 40245 50899
цовгострокова деOlторська заOоргован lcTb 040
Бlдстроченl податковl активи 045
l удвlл 050
бlдс,rрочен l аквlзицl! Hl витрати 060
Зшишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах 065
Iншi необоротнi активи 090
у сього ]а роlдlло]rt I 095 40245 52l52

Оборотпi активи
Запаси l l00
Виробничi запаси 10l

езавершене виробництво l02
продукцlя l0з

l овари 04
поточнi бiологiчнi активи 10
Депозити перестрахування l5
Векселi одержанi 20
Дебiторська заборгованiсть за пролукцiю, товари, роботи, послуги 25
Щебiторська заборгованiсть за розрахунками

за внданими авансами 1 l30 l1
з оюджетом з5
у тому числ! з податку на прибуток зб

Цебiторськq заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв l40 29628 з0929
Цебiторська з!боргованiсть за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв l45

дебlторська заборгован icTb 55 6095]4 82033 l
Фlнансqвt tнвестицti l60

l рошl еквlвменти 165 з9 l29
66

rахунки ках 67 з9 129
ijитрати майОутн!х перlодlв ,70

Частка перестрlховика у страхових резервах l 180
Iншi оборотнi активи l t90

!q,цiлом ll t l95 639241 85 l 400
lll. Необороr,нi активи, yTpшMyBalti для продажу, та грYпп вшбYття l 200

l300 679489 903552

,l1

з

Баланс



Гlасив
Код

рядка

на початок
звiтного
перiоду

На кiнець
звiтного
перiояу

l 2 J 4
I. Власllиr]i капiтал

Jаоесстоований (пайовий) капiтал 1400 500000 500000
Внески до незаресстрованого статутного капiталу 40l
Капiтал у дооцiнках 405 lз
долатковий капiтал 4l0 1 62039 222609
Емiсiйний дохiд 4ll
накопиченi kvocoBi оiзницi 4|2
Резервний капiтал 4l5
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 420 22,7040 351 l65
неоплачений капiтал 425 212402 11 |22
Вилучений капiтал 430 ( )

lншi резерви 435

Усього за роздiлом I 495 616677 902s62
II..Щовгостроковi зобов'язапня i забезпечення

Вiдстрочен i податковi зобов'язання 1500

пенсiйнt зобов'язання 505

Щовгостроковi кредити банкiв 5l0
IH ш i довгостроковi зобов'язання 5l5 948

Щовгостроковi забезпечення 520

Щовгостроковi забезпечення витрат персоналу 52l
Цiльове фiнансування 525

Благодiйна допомога 526

CTpaxoBi резерви 530

lнвестицiйнi контракт! 5з5

ПОИЗОВИЙ ФОНД 540

Резерв на виплаry джек-поlу 545

Усього за поздiлом II 595 948

III. Поточпi зобов'язанпя i забезпечення
КороткостDоковi кредити банкiв l 600

векселi виданi 1 б05

Поточна кредиторська заборгованtсть за:

довгостроковими зобов'язаннями lбl0
товари, роботи. послуги бl5 з2 42

розрахунками з бюджетом 620

у тому числl з податку на приО}ток 621

розрахунками зl страхування 625

розрахунками з оплати працl 630

Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 635

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками 640

Поточна кредиторська заборгованiсть iз внутрiшнtх розрахункiв 645

Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнtстю 650

поточнi забезпечення 660

Д,оходи майбутнiх перiодiв 665

вiдстроченi комiсiйнi доходи вiд перестDаховикiв 6,70

lншi поточнi зобов'язання 690 2780
Усього за роздiлом IIl 695 2812 12

IV. Зобов'язання, пов'язапi з необоротнпмп активамп,
чтDимчваними для пDодажч. та гDупами виблffi- l700

V. Чпста BarlTicTb аlсгивiв педеDжавногй А; l 800

Балашс .ý'i-r-, + l 900 679489 903552

Керiвник

Головний бухгалтер

:"{,е. Ж__лТ,.t} трофимов ., в

l l Трофилrов О.Вffiщý
у WВизначасться в порядку,

виконФчоi влщи,



,Щата

публiчне акцiонерне товариство''закритий недиверсифiкований
Пiдприемство венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд''Фiнансовий

стандарт"

(piK, мiсяuь, число)

за еflРПОУ

(найменуванпя)

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

Форма N 2 Код за ДКУД

I. ФlНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код

рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiол

попереднього

року
l 2 J 4

Чис,гий дохiд вiд реалiзацii продукltiТ (ToBapiB, робiт, послуг) 2000
Чистi заробленi cTpaxoBi премii 2010
Собiвартiсть реалiзованоi продукцii (ToBapiB, робiт, послугl 2050 (
чистi понесенi збитки за страховими виплатами 2070
Валовиli:

прибуток 2090
збиток 2095 ( )

Цох iд (витрати) вiд зплiчи у резервах довгострокових зобов'язанi 2105
Дох д (витрати) вiд змiни iнших страхових резервiв 2110
Itrш операчiйнi доходи 2120 6582 l 8062

Дохiд вiд змiни BapTocTi активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю 2|2l

дохiд вiд первiсного визнання
продукцiт

бiологiчних активiв i сiльськогосподарськоТ
2l22

Адмiнiстративнi витрати 2lз0 ( 450 ( 45,|
Витрати на збут 2150 ) (
Iлrшi олерацiйнi витрати 2l80 200зб ) 23446 )
Витрат вiд змiни
вартiстю

BapTocTi активiв, якi оцiнюються за справедливою
2181

tsитрат вiд первiсного
пролукчii

визнання бiологiчних активiв i сiльськогосподарськот
2182

Фiнансовий результат вiл операчiйно[ дiяльностi:
прибуток 2l90
збиток 2195 ( 13904 ) ( 584I

дохiд вiд участi в капiталi 2200
Iншi фiнансовi доходи 2220 206879 127 148
lншi доходи 2240 100
дохiд вiд благодiйнот допомоги 2241
Фiнансовi витр?ти 2250 57з45 ) ( 54072 )
Втрати вiцучастi в капiта-пi 2255 225| ( )
lншi витрати 2270 9354 |20 )
Прибуток (збиток) вiд впливу iнфляuiТ на MoHeTapHi стаЙi 2275
Фiнансовий результат до оподаткування:

прибуток 2290
l24125 67l l5

збиток 2295 ) )Витрати (дохiд) з !одатку на прибуток 2з00
Прибуток (збиток) вiд припиненоi дiяльностi пiсля оподаткування 2305
Чистий фiнансовий результат:

прибуток 2350
124125 671 15

збиток 2з55
)

"/2-



Стаття
Код

рядка

за звiтний
перiол

за аналогiчний
перiол

попереднього

DокY

1 2 3 4

Щооцiнка (уцiнка) необоротних активiв 2400

Дооцiнка (учiнка) фiнансових iHcTpyMeHTiB 2405
Накопиченi KypcoBi рiзницi 24l0
Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних пiдприемств 24l5 lз
Iнший сукyпний дохiд 2445

Iнший сyкyпний дохiд до оподаткyвання 2450 1з

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

Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування 2460 lз
Сукупний лохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 24б0) 2465 1 24l 38 671 l5

ll. сукупниЙ дохIд

IIl. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРАТ

IЧ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI АКЦIИ

Назва cTaTTi
Код

рядка

за звiтний
перiол

за аналогiчний
перiод

попереднього

року
l 2 J 4

матерiальнi затDати 2500

Витрати на оплату працi 2505

I]iдрахування на соцiальнi заходи 25 10

Амортизацiя 25 15

Iншi опеоацiйнi витрати 2520 20486 2з9Oз

Разом 2550 20486 23903

Назва cTaTTi
Код

рядка

за звiтний
перiол

за аналогiчний
перiод

попереднього

року
l 2 3 4

Эередньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2600 30999829 l 261699798

Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2605 30999829 l 261699,798

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю 26|0 0.4004 0,2565

Скоригований чистий прибуток (збитод\4gдgу просту акчiю 2615 0,4004 0,2565

!ивiденди на одну просту акчlю зffYаý!1а\ 2650

Ёffiждп
ý'l 80lчупе{i tOрпр/
.5 mЕггшl,ilili(

."tФltttllc08нicTA

Ч"ч**

о.
Керiвник

Головний бухгалтер

Трофимов О.В.

Трофимов О.В.

w



,Щата (piK, мiсяць, число)

Публiчне акuiонерне товариство''Закритий недиверсифiкований
ПiлприсмстВо венчурний корпоративний iнвестицiйниЙ фонд ''Фiнансовий за СЩРПОУ

стандарт|'

(найменування)

Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

за piк 20 20 р.

ФормаN 3 КодзаДКУД Г]s0'004 
.|

коди
2021 0l l 0l

378 l 5698

Стаття Код

рядка
За звiтний перiод

За аналогiчний перiод
попереднього року

1 2 J 4
l. Рух коштiв у результатi операчiйно[дiяльностi

надходження вiд:

l.gЕщ:ечцrцолукuii (товар iB, робiт, послуг) 3000
[1овернення податкiв i зборiв 3005

у тому чисдi податку на додану BapTicTb 3006
Iliл ьового фiнансування з0l0
надходження вiд отримання субсидiй, дотацiй з0l l
Надходження aBaHciB вiл покупltiв i замовникiв 3015
Надходження вiд повернення aBaHciB з020 l
I,Iйдходження вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на поточнй
рахунках

з025

Надходження вiд боржникiв неустойки (штрафiв, пенi) 3035
Надходження вiд операцiйноТ оренди 3040

Надходження вiд отримання роялтi, авторських винагород 3045

Надходження вiд страхових премiй 3050
надходження фiнансових установ вiд повернення позик 3055
{дrui надходження з095
-Витрачання на оплату:
ToBapiB (робiт, послуг) з l00 ( 44l ) 455 )
Праui з l05 ( ) ( )
Вiлрахувань на соцiальнi заходи з 1 t0 ( ( )
зобов'язань з податкiв i зборiв зll5 ( ( )
витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 31lб (
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додаtry
BapTicTb зll,|

Витрачання на оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв зl l8
) (

Витрачання на опдату aBaHciB з l35 ( 8 )
Витрачання на оплату повернення aBaHciB з l40
Витрачання на оплаry цiльових BHecKiB J 145 (

витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами з l50
) )

витрачання фiнансових установ на надання позик 3 l55 )
Iншi витрачання 3190 )
Чистий рух коштiв вiд операцiйноi дiяльностi 3195 -448 -455

II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйrrоIдiяльностi
Надходження вiд реалiзацii:

фiнансових iнвестицiй з200

/.3



активlв з205
Надходження вiд отримацих:

вiдсоткiв з215 8|2,78 8|2зб
дивlдендlв з220

Надходження вiд деривативiв з225
надходження вiд погашення позик з2з0 l0,76,71 11150

Надходження вiд вибуття дочiрнього пiдприсмства та iншоТ

господарськоi одиницi
з2з5

Iншi надходження 3250
Витрачанrrя на придбання:

фiнансовлтх iнвестицiй з255 22з98 ) з4145
необоротних активiв з260 ( 22 ) (

Виплати за деривативами з2,70 (

Витрачання на наданнrt позик з275 264958 l 85825

Витрачання на придбання дочiрнього пiдприемства та iншоi
господарськоI одиницi

з280

Iншi платежi з290
чистий рух коштiв вiд iнвестицiйноi дiяльностi 3295 -98429 -127584

III. Рух коштiв у результатi фiнансовоiдiяльностi
Надходженrrя вiд:

Власного капiта.лry зз00 9896,7 125297

Отримання позик зз05

Надходження вiд продажу частки в дочiрньому пiлприсмствi зз 10

Iншi надходження з340 2180
Витрачання на:

Викуп власних акцiй зз45
погашення позик 3350 )

Сплату дивiдендiв зз55

Витрачання на сплату вiдсоткiв зз60

Витрачання на сплату заборгованостi з фiнансовоi оренди зз65
(

Витрачання на придбання частки в дочiрньому пiдприемствi з370

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у лочiрнiх
пiдприсмствах

зз,l5

Iншi платежi зз90 ) (

Чистий рух коштiв вiд фiнансовоiдiяльностi 3395 98967 128011

чистий рух грошових коштiв за звiтний перiол 3400 90 38

Залишок коштiв на початок року 3405 з9 1

Вплив змiни валютних KypciB на заJIишок коштiв 34l0
Залишок коштiв на кiнець року ffiраiйЪ! 34l5 l29 39

Керiвник

Головний бухгалтер

Трофимов О.В.

Трофимов О.В.



Публiчне акцiонерне товариство "Закритий неливерсифiкований
Пiдприсмство венчурний корпоративний iнвестицiйний фоrц "Фiнансовий

стандарт"

(найменування)

Звiт про власний

за piк

.Щата (piK, мiсяць, число)

за еЩРПОУ

капiтал

20 20 р.

Форма N 4 Кол за lKYfl

Стаття
Код

рядка

Заресстро-
ваний

капiтал

Капiтаrr у
дооцiн-

ках

.Щодатко-
вий капiтал

Резерв-
ний

капiтаr

Нерозпо-

дiлений
прибуток
(непокри-

тий збиток)

Неопла-
чений капiтал

Вилу-
чений
капiтм

Всьсlго

l 2 3 4 5 6
,7

8 9 l0
Залишок
на початок року

,l000 500000 162039 227040 -212402 676617

Корrrгування:
зпriна облiковоi
падiтики

4005

Виправлення
помилок

40l 0

Iншi змiни 4090

Скоригованшr"t
залишок на початок

року

4095 500000 I62039 22,1040 -2l2402 6,766,7,7

LIистий прибуток
(збftток) за звiтний
перiод

4l 00 124125 |24l25

lнluий сукупний
дохiд за звiтний
перiол

4l 10 lз lз

Дооцiнка (уцiнка)
необоротних акгивiв

4lll

.Щооцiнка (уцiнка)

фйЪнсових
iHcTpyMeHTiB

4||2

Накопиченi KypcoBi

рiзниui
4l lз

частка iншого
сукупного доходу
асоцiйованих i

спiльних пiдприемств

4l l4 lз lз

Iнший сукупний дохiд 4l lб

Розподiл прибутку:

виплати власникам
(ливiленли)

4200

Спрямування
прибутку ло
зареестованого
капiталу

4205

.Z/



вiдрахування до

резервного капiталу

Сума чистого
прибутку, належна до

vма чистого

Внески учасникiв:
Внески ло капiталу

l0|,747

Вилученпя
капiталу:
Викуп акuiй (часток)

Перепродаж
викуплених акцiй
(часток)

Анулювання
викуплених акцiй
(часток)

Вилучення частки в

капiталi

зменшення
номiнальноТ BapTocTi
акцiй

lншi змiни в капiталi

lншi змiни в капiталi

-l71225

rý 'Ае"чgЗ_цIIi" f+

фж}

Керiвник

Головний бухгалтер

Трофимов О.В.

Трофимов О,В.



Публiчне акцiонерне товариство "Закритий неливерсифiкований
Пiлприсмство венчурний корпоративний iнвестицiйний фонл "Фiнансовий

стандарт"

(найменування)

Звiт про власний капiтал

за piк 20 19

.Щата (piK, мiсяць, число)

за СffРПОУ

р.

Форма N 4 Код за ДКУД

Стаття
Код

рядка

Заресстро-
ваний

KaпiTart

Капiтм у
дооцiн-

ках

Щодатко-
вий капiтал

Резерв-
ний

капiтм

Нерозпо-

дiлений
прибуток
(непокри-

тий збиток)

Неопла-
чений капiтал

Вилу-
чений
капiтм

Всього

l 2 J 4 5 6 1 8 9 10

Залишок
на початок року

4000 500000 94324 l48219 -269984 4,72589

Коригувашня:
змiна облiковоi
пt;лiтики

4005 ll6,76 ||67 6

Виправлення
помилок

40 l0

Iншi змiни 4090

Скоригований
залишок на початок

року

4095 500000 94324 159925 -2б9984 484265

tIиcTtrt"l rrршбуток
(:iбТток) за звiтllий
псрiол

4l00 6,7l15 671l5

lrlmlrir сукупнllй
дохiд за звiтнlrй
перiод

41 10

.Щооцiнка (уцiнка)
необоротних акгивiв

4lll

Лооцiнка (уцiнка)

фiriансових
iHcTpyMeHTiB

4112

Накопиченi KypcoBi

рiзничi
4l lз

частка iншого
сукупного доходу
асоцiйованих i

спiльних пiдприсмств

4l l4

Iнший сукупний дохiл 4l lб

Розподi.rr прlлбутку:

виплати власникам
(ливiленли)

1200

Спрямування
прибутку до
заресстрованого
KalriTалy

4205

z{



Вiдрахування до

резервного капiталу

цiльових) фондiв

Сума чистого
прибутку на

шlатерiальне

заохочення

Внески учасникiв:
Внески до капiталу

Вrr.пучення
капiталу:
ВикуIr акцiй (часток)

Перепродаж
викуплених акцiй
(часток)

Анулкlвання

викуплених акцiй
(часток)

Вилучення частки в

капiталi

зменшення
номiнальноi BapTocTi
акцiй

Iншi змiни в капiталi

Iншi змiни в капiталi

разом змiн
капiталi

ffi
Керiвник

Головний бухгалтер

Трофимов О.В.

Трофимов О.В.



прим lтки до рlчноТ ФlнАнсовоТ звtтностt

Публiчного акцiонерного товариства к3АКРИТИЙ НЕдИВЕРсИФlкОВАниЙ вгнчУрниЙ
корпорАти sниЙ l н вЕсти цl Й н и Й оонд (Фl нАнсови Й стАндАрт))

За 2020 piK

1. 3агальнi вiдомостi

2. Принципи пiдготовки звiтносгi

3, Супевi положення облiковоТ полiтики

4. OcHoBHi припуч{ення, оцiнки i судження

5. Розкритгя iнформацiТ щодо використання справедливоТ BapTocTi

6. Розкриття iнформацii, що пiдтверджу€ сгаттi поданiу фiнансових звiтах

7. Розкритrя iншоТ iнформацiТ

8. ПодiТ пiсля звiтноТдати

2

5

11

25

28

зб

4з

бз

/-ь



1.3АгАльнl вlдомостl
Фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства к3АКРИтИЙ нЕдивЕРсИФlковАниЙ

вЕнчурниЙ корпорАтивниЙ lнвЕстицlЙниЙ Фонд кФlнАнсовиЙ стАндАрт>l (далi- компанiя)
за piK що закiнчився 31 грудня 2020 року.

Компанiя е Публiчним акцiонерним товариством, створеним 12 серпня 2011 року, номер запису в

€диному державному peecTpi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприемцiв 10701020000044З21,
Код за СДРПОУ З7815698.
Види дiяльностi компанiТ : надання iнших фiнансових послуг (KpiM страхування та пенсiйного

забезпечення), H.B.i.y..

РеестрацiЙниЙ код за €flPlCl tЗЗl7О2, дата внесення iнститру спiльного iнвесryвання до €.ЩРlСl

30.09.2011 року, строк дiяльностi фонду - 50 poKiB.

Офiс КомпанiТ знаходиться в YKpaTHi у MicTi Киевi , 0113З, провулок ЛабораторниЙ,6удинок t,
секцii 3 та 4, тел.(О44)370-87-З2.

Управлiння активами Публiчного акцiонерного товариства кЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФlКОВАНИЙ
вЕнчурниЙ корпорАтивниЙ lнвЕстицlйниЙ Фонд (ФlнАнсовиЙ стАн,щАртll здiйснюе
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю кКОМПАНlЯ З УПРАВЛlННЯ АКТИВАМИ кПРО КАПlТАЛ
ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ> згiдно flоговору Ns 21105-2015 вiд 21.05.2015 року.

1.1. Акцiонери

Станом на 31 грудня 2020 року зареестрованими акцiонерами КомпанiТ е сiмдесят юридичних
компанiй та одна фiзична особа, якi володiють iT акцiями

N9 Акцiонери Резиденство Вiдсоток у СК

1

товАриство з оБмЕжЕною вlдповlдАльнlстю
"гАрАнт.н" 41002004 резидент 0,075364

2

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
вlдповlдАл ьн lстю"тсп "ФормАт" 40994952 резидент 0,975648

з Лантвойт Юлiя олександрiвна 3167620982 резидент зо,6з2770

4
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю " РОМСАТ-

cEPBlc" з8958844 резидент 1,812901

5

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю " РОМСАТ"
2з744\7t резидент 1,4з24зз

6

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Пропетi
lHBecT" з5635457 резидент 2,952486

7

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КОМКАСТ
сЕрвlс" з8801162 резидент 1,62162з

8

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЛlВlУС С1"
402675з0 резидент 0,495545

9

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТЕХНОН ЕТ

Б1" 40269171 резидент 0,602438

10

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АРТНЕТ Л1"
40266448 резидент 0,9з44!7

11
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КОННЕКТ Д1"

40265507 резидент 0,96t627

t2
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АЛЬФАКОМ

м1" 40269103 резидент 0,665з2з

1з
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЛАНЕТ КЛlК"

40265580 резидент 0,248762

4s7аса-



t4
Това ри ствоз обмеженою вiдповiдальнiстю "АР КАflА Г2"

40266427 резидент 0,14з 209

15

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ОРСЕЙ М2"
40266598 резидент 0,325196

16

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЮНlОН М3"
40267]-tt резидент о,6з7704

t7
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ГАМАНЕТ Г3"

40971309 резидент 0,26з805

18
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "KClHET Г5"

40971136 резидент 0,305575

19
Това ри ство з обмеженою вiдповiдал ьнiстю " ЙОТАЛАН

п1" 40974598 резидент 0,3323 18

20
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "МУЛЬТИЛАН

п2" 40967025 резидент 0,204299

2l
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "3ЕТАЛАЙ Н

Б2" 4097з42t резидент 0,290016

22
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЙОТАНЕТ БЗ"

40964569 резидент 0,26з 15з

2з
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СТАРНЕТ Д4"

40974857 резидент 0,439925

24
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СИГМАЛАН

дз" 40974692 резидент о,321,\з2

25
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТАУННЕТ Т2"

40966091 резидент 0,462479

26
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТЕТАНЕТ Т1"

40974980 резидент о,272481-

27
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СlТlЛАН С2"

40974891 резидент 0,317з7з

28
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ОМЕГАН ЕТ

сз" 40971288 резидент 0,2t727з

29

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ОМ ЕГАЛАН
м5" 40965536 резидент 1,210161

з0
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "МУЛ ЬТИ Н ЕТ

м4" 40966194 резидент 0,з05075

31

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ClTlHET Л2"
40972606 резидент 0,286176

з2
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ПЕТАЛАН К1"

40970986 резидент 0,2з8945

зз
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЗЕТАНЕТ К2"

40971о7з резидент 0,з28286

з4
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СИГМАНЕТ

l1" 40970876 резидент 0,tзtt7t

з5
Това риство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ДЕЛ ЬТАЛАН

l2" 40970939 резидент 0,176389

зб
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ГАМАЛАН

А2" 4097зз95 резидент 0,\94t72
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37
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "МЕГАНЕТ 32"

40974755 резидент 0,250076

з8
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТЕТАЛАН З1"

40971178 резидент 0,255269

з9
Това ри ство з обмеженою вiдп овiдальн iстю "ДЕЛ ЬТАН ЕТ

лз" 40973495 резидент 0,з06850

40
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

"колум Бус.тк" 40997154 резидент 0,028з04

41
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

"колум Бус. l н Ет" 4099709 1 резидент 0,06з022

42
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЗАХlДНИЙ

цЕнтр lHTEPHET послуг" 38552489 резидент 0,192550

4з
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БlТТЕР НЕТ"

39276510 резидент 0,270t17

44
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БlТТЕР-НЕТ"

414715зб резидент 0,049410

45
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

" колум Бус.нЕт" з3455902 резидент 0,504599

46
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БlТТЕР. НЕТ"

40576996 резидент 0,045775

47
Това риство з обмежено ю вiдповiдал ьнiстю " БlТТЕ Р+Н ЕТ"

4t47165l резидент о,Oз7l22

48
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

"колумБус.м" 41547160 резидент 0,047994

49
Това риство з обмеженою вiдповiдальнiстю

" колум Бус. юн Ет" з8887150 резидент о,544792

50

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"колумБус.Б" 4185з954 резидент 0,044594

51
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БlТТЕРН ЕТ. В"

4185411з резидент 0,052058

52
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

" БlттЕрн Ет. м,! 41854083 резидент 0,053886

53

Това ри ство з обмеженою вiдповiдал ьнiстю " БlТТЕ РН ЕТ.Т"
41854000 резидент 0,081402

54
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

" мАртЕл EcEPBlc" 4108з0зб резидент 0,007707

55

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФОРМАТ
нЕтворк" 419109зз резидент 0,8з8260

56
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФОРМАТ

мЕдlА нЕтворк" 4191з892 резидент 0,824193

57
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

"пАуЕрмАркЕтl н г" 41083848 резидент 0,370з61

58
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "МАКСНЕТ

тЕл Еком-п lвдЕн ь" 4100з432 резидент 0,994761

59
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "МАКСН ЕТ

тЕлЕком-п l внlч " 4100з207 резидент 0,945603

Jy
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60
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НВО

"ФормАт" 40276608 резидент 2,007874

61
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НВТ

"Формат" 40275955 резидент 1,302512

62
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НТС

"ФормАт" 40992580 резидент 1,зlз791

бз
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю " ТСП

"ФормАт" 40994952 резидент 0,15692з

64
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ClT НЕТ"

39817110 резидент 0,3з1098

65
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АЙТl

нЕтворк" з8755478 резидент 0,35з274

66
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НВК

"ФормАт" з9з09729 резидент 0,4зз7з7

67
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "МСТ

"Формат" 39954552 резидент 0,25405 1

68
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ИНЕТКОМ"

4зз9970з резидент o,t07717

69
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СМАРТ

нЕтворк" 4з4Ot4з4 резидент 0,1492з0

7о
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СВlФТНЕТ"

4зз99897 резидент 0,10428з

7t
Публiчне акцiонерне товариство Банк "Контракт" (HflY-

Уповноважений на зберiгання)
1,з54259

z. принципи пlдготовки зBlTHocTl

2.1. 3вiтний перiод фiнансовоТ звiтностi

3вiтним перiодом, за якиЙ формуеться фiнансова звiтнiсть, вважа€ться перiод з 01 сiчня по 31

грудня 2020 року.

2.2. Рiщення про затвердження фiнансовоТ звiтностi

Фiнансова звiтнiсть КомпанiТ затверджена до випуску

КомпанiТ 25 лютого 2021 року. Hi акцiонери Компанiю, Hi iншi

цiеТ фiнансовоТ звiтностi пiсля iT затвердження до випуску.

2.3. 3аява про вiдповiднiсть

Фiнансова звiтнiсть КомпанiТ пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ
звiтностi(кМСФ3>),

2.4. Основи складання звiтност]
Фiнансова звiтнiсть КомпанiТ складена в ycix супевих умовах вiдповiдно до вимог Нацiонального

Положення (стандарry) бухгалтерського облiку 1 к3агальнi вимоги до фiнансовоТ звiтностi>,
затвердженому наказом MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiд 07.02.201З року No 73, та вiдображае
достовiрно в ycix супевих аспектах фiнансовий стан КомпанiТ станом на 31 грудня 2020 року, Його

фiнансовi результати за 2020 piK у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть КомпанiТ складена в цiлому вiдповiдно до вимог Мiжнародного стандарту

бухгалтерського облiку 1 кПодання фiнансовоТ звiтностi>, який виданий Радою з Мiжнародних

(з метою оприлюднення) керiвником
особи не мають права вносити змiни до
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стандартiВ бухгалтерсЬкого облiкУ (рмсБо) та застосову€ться з 01 сiчня 2009 року (зi змiнами та

доповненнЯми), МiжнародногО стандарry бухгалтерського облiкУ 7 кЗвiт про рух грошових коштiв>,

який видаНиЙ РадоЮ з МiжнароДних стандаРтiв бухгалтерського облiку (рмсБо) та застосовуеться з

О1 сiчня 1994 року (зi змiнами та доповненнями), Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi,

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

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

КомпанiТ для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при прийнятгi ними

економiчних рiшень.
Концепryальною основою фiнансовоi звiтностi КомпанiТ за перiод, що закiнчився 31 грудня 2020

року, € МiжнародНi стандарТи фiнансовоТ звiтностi (мсФ3), включаючи Мiжнароднi стандарти

бухгалтерського облiку (мсБо)та Тлумачення (КТМФЗ, пкт), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв

бухгалтерсЬкого облiкУ (рмсБо), в редакцiТ чиннiЙ на О], сiчня 2О20 року, що офiцiйно оприлюдненнi

на веб - сайтi MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни,

ПiдготовлеНа Компанiею фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдае BciM

вимогам чинних мсФЗ з врахуванням змiн, внесених рмсБО станом на 31 грудня 2020 року,

дотриманНя якиХ забезпечуе достовiрне поданнЯ iнформацiТ в фiнансовiй звiтносri, а саме, доречноi,

досто Bi pHoi, зiста вноТ та зрозумiлоТ i нформа цiТ,

ПрИ формуванНi фiнансовоТ звiтносгi Компанiя керувалася також вимогами нацiональних

законодавчих та нормативних akTiB lцодо органiзацiт i ведення бухгалтерського облiку та складання

фiнансовоТ звiтностi в YKpaTHi, якi не суперечать вимогам мсФ3,

2.5. Склад та елементи фiнансовоТ звiтностi

перелiк та назви форм фiнансовоi звiтностi Компанii вiдповiдають вимоГаМ, ВСТаНОВЛеНИМ НП(С)БО

1 к3агальнi вимоги до фiнансовоТ звiтностi>,

Баланс (звiт про фiнансовий стан) - вiдображасться iнформацiя про фiнансове становище Компанiт

на певну даry. l:.._.,лл .

Звiт прО фiнансовi результатИ - вiдобража€ться iнформацiя про доходи, витрати та фiнансовi

результати дiяльностi за звiтниЙ перiод,

3BiT про рух грошових коштiв - вiдображаеться iнформацiя про змiни у власному капiталi протягом

звiтногО перiоду' 
-l чэпiтэп - пiлпбпаrкастьгя iнбоомацiя пr бутгя грошових коштiв

звiт про власний капiтал - вiдображаеться iнформацiя про надходження l ви

унаслiдоК операцiйнОТ, iнвестицiЙноТта фiнансовоТдiяльностi протягом звiтного перiоду,

примiтки - розкрива€ться iнформацiт про дiяльнiсть Компанii,

основними елементами фiнансових звiтiв е Taki:

активи;
зобов'язання
власний капiтал;

доходи, витрати, прибутки i збитки;

рух грошових коштiв.
Фiнансовi звiти правДиво вiдобРажуютЬ фiнансове становище, фiнансовi результати дiяльностi та

потоки грошових коштiв КомпанiТ.

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

я кий забезпечуе якiснi хара ктеристи ки фiна нсових звiтiв,

Якiснi характеристики визначають ступiнь корисноТ iнформацi1, наведеноТ у фiнансових звiтах,

КонцепryаЛьна основа мсФЗ мiститЬ чотирИ ocHoBHi якiснi характеристики фiнансовоi iнформацiТ:

з розумiл icTb, дореч н icTb, досто Bi рн icTb та зiста вн icTb,

Р,ля правдивого вiдображення фiнансового становища i результатiв дiяльностi КомпанiТ при

складаннi фiнансових звiтiв дотримано:
основи безперервностi дiяльностi;
основи нарахування;
окремого подання активiв i зобов'язань, доходiв i витрат;

окремого подання та об'еднання статей, виходячи з ТхньоТ супевостi;
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послiдовностi подання iнформацiТ;
зiста BHocTi iнфо рма цiТ.

2.6. Безперервнiсть дiяльностi.

Протягом звiтного перiодi дiяльнiсть КомпанiТ була безперервною. 3астереження управлiнського
персоналу КомпанiТ вiдносно Його здатностi продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi
вiдсутнi.

Безперервнiсть дiяльностi означа€, що керiвництво не ма€ HaMipy лiквiдувати Компанiю або
припинити операцiТ або не icHye реальноТ альтернативи, KpiM як зробити це. Тому при пiдготовцi

фiнансовоТ звiтностi керiвництво здiЙснюе оцiнку здатностi КомпанiТ продовжувати свою дiяльнiсть.

2.7. Функцiональна валюта та валюта подання звiтностi

,Щана фiнансова звiтнiсть представлена в нацiональнiЙ валютi УкраТни (гривнi), яка € грошовою
одиницею УкраТни, функцiональною валютою КомпанiТ i валютою представлення звiтностi.
Функцiональна валюта визначалася як валюта основного економiчного середовища, в якiЙ Компанiя
здiйснюе свою дiяльнiсть.

2.8. 3астосування нових стандартiв i iнтерпретацiй
В складi МСФ3, офiцiйно наведених на ве6-сайтi Мiнiсгерства фiнансiв Украiни, оприлюднено

стандарт МСФ3 16 кОренда>, якиЙ набув чинностi 01 сiчня 2020 року.
Новий стандарт представив €дину модель iдентифiкацiТ договорiв оренди та порядку rx облiку в

фiнансовiЙ звiтностiяк орендарiв, так iорендодавцiв. BiH замiнюе МСБО (lAS) 17 кОренда> i пов'язанi
з ним керiвництва по його iнтерпретацiТ.

МСБО (lFRS) 16 використовуе контрольну модель для виявлення оренди, проводячи

розмежування мiж орендою i договором про надання послуг на пiдставi наявностi або вiдсрностi
виявленого активу пiд контролем клiента.

Введено значнi змiни в бухгалтерський облiк з боку орендаря, з усуненням вiдмiнностi мiж
операцiйною та фiнансовою орендою i визнанням активiв i зобов'язань по вiдношенню до Bcix

договорiв оренди (за винятком обмеженого ряду випадкiв короткостроковоТоренди i оренди активiв
з низькою вартiстю)

При цьому, стандарт не мiстить значних змiн вимог до бухгалтерського облiку з боку орендодавця.
Компанiям необхiдно буде враховувати вплив змiн, що були BHeceHi цим стандартом, наприклад,

на iнформа цiй н i системи та системи внутрiшнього контрол ю.

За рiшенням керiвництва КомпанiТ МСФ3 16 <Оренда) до дати набутгя чинностi не застосовувався.
Очiкуеться, що застосування МСФЗ 16 кОренда>l не буде мати сутг€виЙ вплив на фiнансову звiтнiсть
Компанil, враховуючи, u_lo Компанiя оренду€ нежитлове примiщення, в якому знаходиться офiс,
згiдно ,Щоговору суборенди нежитлового примiщен ня Nэ t44/20 вiд 27 квiтня 2020 року.

Оскiльки станом на кiнець звiтного року Компанiею не застосовувалися вимоги стандарry МСФЗ 16
<Оренда> iплануеться застосовувати з 0]. сiчня 2021 року. То, вiдповiдно, ефективна ставка Щоговору
оренди Компанiею буде розрахована з моменry застосування МСФ3 16 <Оренда>.

Наведенi нижче стандарти, поправки та iнтерпретацiТ до стандартiв були випущенi, але не
вступили в силу станом на З1 грудня 2020 року:

Поправки до МСФЗ 10 та МСФ3 28 <Продаж або внесок активiв в угодах мiж iHBecTopoM та його
асоцiйованою органiзацiею або спiльним пiдприсмством)) - Рада з МСФЗ перенесла дату набуття
чинностi даних поправок на невизначений TepMiH;

МСФ3 17 <Р,оговори страхуванняD - набувае чинностiз 01сiчня 2021 року;
Компанiя не очiкуе, що застосування в майбутнiх перiодах цих стандартiв, поправок та

iнтерпретацiЙ до стандартiв матиме супевиЙ вплив на iT фiнансову звiтнiсть.
З 1сiчня 2018 року набув чинностi МСФ3 (ltRS)9 кФiнансовi iнструменти>.
Стандарт BBiB HoBi вимоги щодо класифiкацiЙ та оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB, а також

облiку знецiнення та хеджування.
Участинi класифiкацiТта оцiнки новиЙ стандарт вимага€, щоб оцiнка Bcix фiнансових активiв, за

винятком паЙових та похiдних iHcTpyMeHTiB, проводилася на ocHoBi комбiнованого пiдходу
виходячи з бiзнес-моделi, яка використовуеться для упра'влiння фiнансовими активами та
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характеристик фiнансового активу, пов'язаних iз передбаченими договором грошовими потоками.
3aMicTb категорiй, встановлених МСФ3 (lAS) 39, вволяться TaKi категорiТ фiнансових iHcTpyMeHTiB:
оцiнюванi за справедливою вартiстю через приброк або збиток, за справедливою вартiстю через
iнший сукупний дохiд (lC!)Ta за амортизованою вартiстю.

МСФЗ (lFRS) 15 кВиручка за договорами з покупцями всryпив в силу для рiчних звiтних перiодiв з

01сiчня 2018 року.
МСФЗ (IFRS) 15 визна€ принципи визнання доходу i повинен застосовуватися до Bcix договорiв з

покупцями. , oKpiM тих, якi безпосередньо пов'язанi з фiнансовими iнструментами та договорами
оренди та мають регулюватися iншим дiючим стандартом МСФЗ (lFRS) 9 кФiнансовi iнструменти>.

Згiдно МСФ3 (ltRS) 15, виручка повинна визнаватися за фактом передачi ToBapiB або послуг в

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

Компанiя застосову€ насryпнi HoBi або переглянутi стандарти i iнтерпретацii, випущенi KoMiTeToM з

Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi та KoMiTeToM з iнтерпретацiЙ Мiжнародних стандартiв

фiнансовоТ звiтностi (далi - кКМСФ3>), якi всryпили в дiю та вiдносяться до фiнансовоТ звiтностi
КомпанiТдля рiчних перiодiв, що розпочинаються з 1сiчня 2016 року, якi набуваютьчинностi як новий

документ KoMiTeTy з роз'яснень мiжнародних стандартiв фiнансовiЙ звiтностi i лiмiтованi змiни ряду
мiжна родн их станда pTiB:

Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 кПлатiж на ocHoBi акцiЙ>, пов'язанi з класифiкацiею й оцiнкою
операцiЙ з виплат, заснованим на акцiях. Поправки торкнулися наступних областей:

врахування впливу умов переходу на операцiТ з виплат, заснованим на акцiях, розрахунки за
якими проводяться грошовими коштами;

класифiкацii операцiЙ з виплат, заснованим на акцiях, з характеристиками нетто-розрахункiв

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

змiнюеться з виплати грощовими коцтами на фонд оплати в формi пайових iHcTpyMeHTiB.
Поправки дiють для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiзнiше, з

можливiстю дострокового застосування. При цьому передбачаються особливi перехiднi положення.
Поправки до МСБО ].9 кВиплати працiвникам)) дата випуску - листопад 201З року застосовуються

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

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

Щорiчнi вдосконалення 2010-201_2 дата випуску - грудень 2013 року застосовуються
перiодiв, якi починаються з 01.07.2014 р.

Щорiчнi вдосконалення 2011-201З дата випуску - грудень 2013 року застосовуються
перiодiв, якi починаються з 01.07.2014 р.

МСФЗ 14 к Рахунки вiдстрочених тарифних регулювань)) дата випуску - сiчень ZOt4 року
застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з О1 сiчня 2О17 року. LJ,еЙ стандарт встановлю€
порядок облiку залишкiв на вiдкладених рахyнках тарифного регулювання. Дiя стандарry
поширю€ться тiльки на органiзацitl що вперше застосовують МСФЗ.

У частинi розкриття встановлено вимогу про розкриття iнформацiТ про характер регулювання
тарифiв, в результатi яких були визнанi вiдкладенi рахунку, а також про ризики, пов'язанi з

регулюванням тарифiв,
Поправки до МСФЗ ].1 кСпiльна дiяльнiсть>, Поправки до МСБО 16 KOcHoBHi засоби> i МСБО 38

кНематерiальнi активи)) дата випуску - травень 2014 року застосовуються до рiчних перiодiв, якi
починаються з 0]" сiчня 2018 року. Пiсля внесення поправок до МСФЗ (lAS) 16 KOсHoBHi засоби>
забороняеться застосування методу амортизацiI на ocHoBi виручки у вiдношеннi об'ектiв основних
засобiв, так як метод вiдображае характер економiчних вигод, що генеруються активом, а не
споживання майбутнiх економiчних вигод вiд цього активу.

Аналогiчна логiка доречна i для МСФ3 (lAS) 38 кНематерiальнi активи)) - виручка не може бри
належFiою пiдставою для амортизацiТ нематерiального активу, KpiM двох випадкiв: коли
нематерiальниЙ актив виража€ться як Mipa виручки, а також коли виручка i споживання економiчних
ви год вiд ви користа н ня нематерiал ьного акти ву TicHo взаемопов'язан i.

до рiчних

до рiчних
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В обидва стандарти вводяться поправки про те, що очiкуване майбрне зниження цiни продажу
продукry, одержуваного з допомогою активу, може вказувати на зменшення майбутнiх економiчних
вигод, пов'язаних з активом.

Поправки до МСБО 16 KOcHoBHi засоби> iМСБО 41 <Сiльське господарство)) дата випуску -

червень 2014 року застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01 сiчня 2018 року. Вiдтепер
бiологiчнi активи, якi вiдповiдають визначенню плодоносного рослини, мають вiдображатися в облiку
як ocHoBHi засоби згiдно МСФЗ (lAS) 1_6 i оцiнюватися за вартiстю придбання або за переоцiненою
вартiстю,

Плодоноснi рослини - це живi, плодоноснi бiльше одного перiоду рослини, використовуванi при
виробництвi чи постачаннi сiльськогосподарськоТ продукцiil Ймовiрнiсть продажу яких
сiльськогосподарськоТ продукцiТ невелика (за винятком продажу в якостi вiдходiв). В цiлях зниження
витрат при переходi на HoBi правила облiку дозволено використовувати справедливу BapTicTb як

умовну первiсну BapTicTb для плодоносних рослин.
Сiльськогосподарська продукцiя, отримана вiд плодоносних рослин, як i ранiше врахову€ться

згiдно МСФЗ (lAS) 41, а державнi субсидii, пов'язанi з плодоносними рослинами, - згiдно МСФЗ (lAS)
20 <Облiк державних субсидiй i розкритгя iнформацiТ про державну допомогу)).

Поправки до МСБО 27 <Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть> дата випуску - серпень 2014

року застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01 сiчня 2018 року.
Поправки до МСФ3 10 <ПодiТ пiсля звiтного перiодуll iМСБО 28 кlнвестицiТ в асоцiйованi

пiдприемства> дата випуску - вересень 2014 року застосовуються до рiчних перiодiв, якi
починаються з 0]- сiчня 2018 року,

Щорiчнi вдосконале ння 2Ot2-2Ot4:
МСФ3 4 KCTpaxoBi контракти))
МСФЗ 7 <Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiТ>
МСБО 19 кВиплати працiвникам>
МСБО 34 <Промiжна фiнансова звiтнiсть)) дата випуску - вересень 2014 року застосовуються до

рiчних перiодiв, якi починаються з 01сiчня 2018 року,
Поправки до МСБО 1 <Подання фiнансовоI звiтностi> МСФЗ 10 кКонсолiдована фiнансова

звiтнiсть>, МСФЗ 12 кРозкриття iнформацiТ про частки участi в iнших су6'ектах господарювання> i

МСБО 28 кlнвестицiТ в асоцiЙованi пiдпри€мства)) дата випуску - грудень 2014 року застосовуються до
рiчних перiодiв, якi починаються з 0]_ сiчня 2018 року.

Станом на дату 01 сiчня 2020 року опублiковано наступнi МСФЗ, змiни до них та iнтерпретацii,

фее ктивна дата яких настала:

МСФЗ та правки до
них

OCHOBHi ВИМОГИ
Ефекти вна

дата

Концепryальна
основа фiнансовоТ
звiтностi

У новiЙ редакцiТ оновлено струкryру документа, визначення активiв
i зобов'язань, а також додано HoBi положення з оцiнки та
припинення визнання активiв i зобов'язань, подання i розкриття
даних у фiнансовiй звiтностi за МСФЗ. Згiдно новоТ редакцiТ
iнформацiя, представлена у фiнансовiй звiтностi, також повинна

допомагати користувачам оцiнити ефективнiсть керiвництва
компанiТ в управлiннi економiчними ресурсами. Принцип обачностi
тракry€ться через пiдтримку нейтральнiсть представлених даних.
Обачнiсть визнача€ться як прояв обережностi при винесеннi
суджень в умовах невизначеностi. Правдиве уявлення даних
тракry€ться як подання cyTi операцiЙ, а не тiльки ix юридичноТ

форми. Нова редакцiя КОФ3 передбачае двi форми звiтностi: звiт
про фiнансовиЙ стан i звiт про фiнансовi результати. lншi форми
об'еднанi пiд назвою кiншi форми i розкритгя)), визначаеться, u_lo

данi фiнансовоТ звiтностi представляються за певниЙ перiод i мiстять
порiвняльну iнформацiю, а також за певних обставин - прогнознi

01.01.2020
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МСФЗ та правки до
них

OCHOBHi ВИМОГИ
Ефективна

дата
данi,

У новiЙ редакцiТ КОФ3 вводиться поняття кзвiтуюче пiдприемство>,
пiд яким ма€ться на увазi сторона економiчноТ дiяльностi, яка ма€
чiтко визначенi межi та поняття зведеноТ звiтностi.

Вираз кекономiчниЙ ресурс> замiсть TepMiHy (ресурс) пiдкреслюе,
що Рада МСФЗ бiльше не розгляда€ активи лише як фiзичнi об'€кти,
а, скорiше, як набiр прав. Визначення активiв i зобов'язань не
вiдносяться до кочiкуванихD надходжень або вiдтокiв. 3aMicTb цього
визначення економiчного ресурсу вiдноситься до потенцiалу активу
/ зобов'язання виробляти / передавати економiчнi вигоди.

Нова глава КОФ3 присвячена опису рiзних методiв оцiнки (iсторична
i поточна BapTicTb (справедлива BapTicTb, BapTicTb використання)),
iнформацii, яку вони надають.

мсФз
кОб'еднання
бiзнесу>

Змiни запроваджують переглянуtе визначення бiзнесу. Бiзнес
склада€ться iз BHecKiB i суггевих процесiв, якi у сукупностi формують
здатн icTb створювати вiддачу.

Нове керiвництво визнача€ систему, яка дозволя€ визначити
наявнiсть внеску i сутrевого процесу, у тому числi для компанiЙ, якi
знаходяться на paHHix етапах розвитку i ще не отримали вiддачу. У
разi вiдсрностi вiддачi, для того щоб пiдприсмство вважалося
бiзнесом, мае бри наявним органiзований трудовий колектив.

Визначення TepMiHy квiддача> звужу€ться, щоб зосередити увагу на
товарах i послугах, якi надаються клiентам, на формуваннi
iнвестицiйного доходу та iнших доходiв, при цьому виключаються

результати у формi скорочення витрат та iнших економiчних вигод,
KpiM того, наразi бiльше не потрiбно оцiнювати спроможнiсть
учасникiв ринку замiнювати вiдсутнi елементи чи iнтегрувати
придбану дiяльнiсть i активи.

Органiзацiя може застосувати (тест на концентрацiю>, Придбанi
активи не вважатимуrься бiзнесом, якщо практично вся
справедлива BapTicTb придбаних валових активiв сконцентрована в

одному активi (або групi аналогiчних активiв).

01.01.2020

МСБО 1 кПодання

фiнансовоТ
звiтностi> та МСБо
8 коблiкова
полiтика, змiни в

облiкових оцiнках
та помилкиD

3мiни угочнюють визначення суггевостi, пояснення до цього
визначення та застосування цього поняття завдяки включенню
рекомендацiй щодо визначення, якi ранiше були наведенi в iнших
стандартах МСФЗ.

lнформоцiя € суmm€вою, якщо обlрунmовано очiкуеmься, tцо ii'

пропуск, споmворення обо зоmумонення може вплчнуmч на

рituення основнuх корчсmувqчiв фiнансовоi' звimносmi заzольноzо
прuзночення, BuHeceHi на пidсmавi maKoi' фiнонсовоi' звimносmi, що
преdсmовляе фiнансову iнформоцiю про звimуючу компонiю

3мiни забезпечують послiдовнiсть використання визначення
cyTTeBocTi в ycix стандартах МСФЗ.

01.01.2020

МСБО 10 кПодiТ

пiсля звiтного
у Bcix випадках словосполучення кекономiчнi рiшення> замiнено
словом <рiшення>, а поняття (корисryвачi> звужено до (основних 01.01.2020
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МСФ3 та правки до
них

OCHOBHi ВИМОГИ
Ефе кти вна

дата
перiоду>, МСБО З4
кПромiжна

фiнансова
звiтнiсть)), МСБО З7
<Забезпечення,
непередбаченi
зобов'язання та
непередбаченi
а кти ви ",

Керiвництво iз

застосування МСФЗ
2 квиплати на
ocHoBi акцiЙ>,
посiбник з

застосування МСФ3
4 кДоговори
страхування )),

Основи для
висновкiв до МСФ3
17 <CTpaxoBi

контракти )).

корисryвачlв)).

МсФз 9 кФiнансовi
iнструменти >,

мсФоз 7
кФiнансовi
iнструменти:

розкриття
iнформацiТ>), МСБО
з9 <Фiнансовi
iнструменти:
визнання та
оцiнка>

3мiни стосуються процентних ставок (TaKi як LlBOR, EURlBOR i

TlBOR), що використовуються в рiзних фiнансових iHcTpyMeHTax: вiд
iпотечних кредитiв до похiдних iHcTpyMeHTiB.

Поправки
змiнили вимоги до облiку хеджування: при облiку

хеджування передбачаеться, що контрольний показник процентноТ
ставки, на якому заснованi грошовi потоки, що хеджуються i

грошовi потоки вiд iHcTpyMeHry хеджування, не змiниться в

результатi реформи;
обов'язковi мя Bcix вiдносин хеджування, на якi

безпосередньо вплива€ реформа внутрiшньобанкiвськоi ставки

рефiнансування;
не можна використовувати для усунення будь-яких iнших

наслiдкiв реформи;
вимагають розкриття iнформацiТ про сryпiнь впливу

поправок на вiдносини хеджування.

01.01.2020

3. cyTT€Bl положЕння оБлlковоТ полlтики

3.1. Основа (або основи) оцiнки, застосована при складаннi фiнансовоТ звiтностj

l_{я фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на ocнoвi iсторичноТ собiвартостi, за винятком оцiнки за

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

кПерше застосування мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi>, коли ця справедлива BapTicTb

може бути використана як доцiльна собiвартiсть, а також iнвестицiЙноТ HepyxoMocTi, яка
вiдображаеться за справедливою вартiстю вiдповiдно до МСБО 4О кlнвестицiЙна Hepyxoмicтb>, та

оцiнки за справедливою вартiстю окремих фiнансових iHcTpyMeHTiB вiдповiдно до МСФЗ 9 кФiнансовi
iнструменти)), з використанням методiв оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB, дозволених МСФ3 13
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<<Оцiнки за справедливою вартiстю>. TaKi методи оцiнки включають використання бiржових
котирувань або даних про поточну ринкову BapTicTb iншого аналогiчного за характером iHcTpyMeHTy,

аналiз дисконтованих грошових потокiв або iншi моделi визначення справедливоТ BapTocTi.

Передбачувана справедлива BapTicTb фiнансових активiв i зобов'язань визнача€ться з використанням
наявноТ iнформацiТ про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки.

3.2. Загальнi положення щодо облjкових полiтик

3.2.1. Основа формування облiкових полiтик

Облiковi полiтики - KoHKpeTHi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, застосованi
суб'ектом господарювання при складаннi та поданнi фiнансовоТ звiтностi. МСФ3 наводить облiковi
полiтики, якi, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фiнансову звiтнiсть, яка мiститиме
доречну та достовiрну iнформацiю про операцii, iншi подiТ та умови, до яких вони застосовуються.
TaKi полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив ti застосування € несутт€вим.

Облiкова полiтика КомпанiТ розроблена та затверджена керiвництвом КомпанiТ вiдповiдно до
вимог МСБО 8 <Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки> та iнших чинних МСФЗ,
зокрема, МСФЗ 9 кФiнансовi iнструменти)), з використанням методiв оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB,

дозволених МСФ3 1_З кОцiнки за справедливою вартiстю>.
Протягом звiтного перiоду Компанiя дотримувалася наступних принципiв дiяльностi, облiку та

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

вiдповiдностi доходiв iвитрат, повного висвiтлення, послiдовностi, превалювання cyTHocTi над

формою та €диного грошового вимiрника.

3.2.2. lнформацiя про змiни в облiкових полiтиках
Компанiя обирае та застосовуе своТ облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцii, iнших

подiТ або умов, якlцо МСФ3 конкретно не вимага€ або не дозволя€ визначення категорiТ статеЙ, для
яких iншi полiтики можуть бути доречними.

3 ]. сiчня 2018 року Компанiя застосову€ МСФ3 15 кflохiд вiд договорiв з клiентами>. Компанiя
отриму€ основний дохiд вiд надання вiдсоткових позик юридичним особам. Венчурний фонд мае
право надавати кошти у позику. Позики за рахунок коштiв венчурного Фонду можугь надаватися
тiльки юридичним особам, за умови що не менш як 10 вiдсоткiв стаryтного капiталу вiдповiдноТ
юридичноТ особи належить такому венчурному фонду згiдно абзацу 2 пункry 5 cTaTTi 48 закону кПр9
i н ститwи сп iл ьцq гq iп р_естув_алла,t.

Керiвництвом КомпанiТ було приЙнято рiшення про застосування МСФ3 9 кФiнансовi iнструменти>
з 1 сiчня 2015 року (застосування МСФ3 ранiше дати набутгя чинностi дозволя€ться). 3окрема, HoBi

вимоги до класифiкацiТ фiнансових активiв i зобов'язань.
3 1 сiчня 2018 року МСФ3 9 кФiнансовi iнструменти)) ма€ нову редакцiю, яка серед iнщого

передбачае змiну пiдходiв до зменшення корисностi фiнансових iHcTpyMeHTiB. Враховуючи
класифiкацiю фiнансових активiв, що використову€ться Компанiею, розрахунок очiкуваних кредитних
збиткiв застосову€ться до фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою вартiстю. lнформацiя
про суми, обумовленi очiкуваними кредитними збитками наведена у роздiлi 7 цих Примiток.

3.2.3.Форма та назви фiнансових звiтiв

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

к3агальнi вимоги до фiнансовоТ звiтностi>, та форми Примiток, u.{о розробленi у вiдповiдностi до
мсФ3.

3.2.4. Методи подання iнформацiТ у фiнансових звiтах

3гiдно НП(С)БО 1K3BiT про сукупниЙ дохiд> передбачае подання витрат, визнаних у прибрку або

збитку, за класифiкацiею, основаною на методi <функцiТ витрат)) або ксобiвартостi реалiзацiТ>, згiдно з

яким витрати класифiкують вiдповiдно до Тх функцiй як частини собiвартостi чи, наприклад, витрат на
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збут або адмiнiстративну дiяльнiсть. Проте, оскiльки iнформацiя про характер витрат € корисною для
прогнозування маЙбрнiх грошових потокiв, то ця iнформацiя наведена в п. 6.t,6.2,6.З роздiлу б цих
Примiток.

Представлення грошових потокiв вiд операцiЙноТ дiяльностi у 3BiTi про рух грошових коштiв

здiЙснюеться iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкрива€ться iнформацiя про ocHoBHi

класи надходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв. lнформацiя про ocHoBHi види
грошових надходжень та грошових виплат формуеться на пiдставi облiкових записiв КомпанiТ,

Пiдходи до розкриття в фiнансовiЙ звiтностi iнформацiТ про витрати, якi визначенi МСБО 1

кПодання фiнансовоТ звiтностi>, передбачають необхiднiсть окремого розкриття статей доходiв i

витрат та неприпустимiсть ii згортання, за виключенням випадкiв коли того вимага€ або дозволяе
МСФЗ. Наприклад, дозволеним МСФЗ € згортання статеЙ доходiв та витрат за групами подiбних
операцiй, зокрема операцiТ з купiвлi-продажу валюти, операцiТ з визнання курсових рiзниць, операцiТ
з реалiзацiТ фiнансових iHcTpyMeHTiB, тощо. Згортання доходiв та витрат € можливим за умови, коли
таке згортання вiдображае cyTHicTb господарськоТоперацiТ. У цьому випадку су6'ект господарювання
розкрива€ на HeTTo-ocHoBi прибрки або збитки вiд групи подiбних операцiй шляхом зменшення
доходу на суму пов'язаних з ними витрат, якi виникають при здiйсненнi TieT самоТ операцii.
Вiдображення на HeTTo-ocHoBi передбачае включення до звiтностi результату групи подiбних
операцiй, отриманого шляхом вiднiмання вiд доходiв сум витрат, брутто-основа передбача€ окреме
представлення в звiтностi доходiв та витрат за групами операцiЙ. Таким чином, операцiТ з визнання
курсових рiзниць, операцiТ з купiвлi-продажу валюти будуть представленi в фiнансовiй звiтностi на

HeTTo-ocHoBi. ОперацiТ з реалiзацiТ необоротних активiв, рримуваних для продажу, реалiзацiТ
фiнансових iHcTpyMeHTiB будуть представленi в фiнансовiй звiтностi на брутго-основi,

3.3. Облiковi полiтики щодо фiнансових iHcTpyMeHTiB

3.3.1. Визнання та оцiнка фiнансових iHcTpyMeHTiB

.,Що фiнансових iHcTpyMeHTiB Компанiя вiдносить дебiторську заборгованiсть за наданi послуги та

iншу дебiторську заборгованiсть, грошовi кошти та li еквiваленти, позики, а також кредиторську
заборгованiсть за наданi послуги та iншу кредиторську заборгованiсть.

Компанiя спочатку визна€ позики та дебiторську заборгованiсть i депозити на даry Тх видачi
(виникнення). Первiсне визнання Bcix iнших фiнансових активiв (включаючи активи, визначенi в

категорiю iHcTpyMeHTiB, якi оцiнюються за справемивою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як
прибрку або збитку за перiод) здiйснюеться на даry укладення угоди, в результатi якоТ пiдпри€мство
ста€ стороною за договором, який являе собою фiнансовий iHcTpyMeHT.

Компанiя визна€ фiнансовиЙ актив або фiнансове зобов'язання у балансi вiдповiдно до МСФ3,
коли i тiльки коли воно ста€ стороною контрактних положень щодо фiнансового iHcTpyMeHTa. ОперацiI
з придбання або продажу фiнансових iHcTpyMeHTiB визнаються iз застосуванням облiку за датою
розрахунку.

За строком виконання фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання подiляються на поточнi (зi

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

Компанiя класифiкуе фiнансовi активи як TaKi, що оцiнюються у подальщому або за амортизованою
собiвартiстю, або за справедливою вартiстю на ocHoBi обох таких чинникiв:

моделi бiзнесу суб'скта господарювання для управлiння фiнансовими активами; та
ха ра ктеристик контра ктних грошових потокiв фiнансового а кти ву.

Компанiя визна€ TaKi категорiТ фiнансових активiв:

фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результаry
переоцiнки у прибрку або збитку;

фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю.
Компанiя визна€ TaKi категорiТ фiнансових зобов'язань:
фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю;
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фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату
переоцiнки у прибрку або збитку.

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

для визначення на наявнiсть об'€ктивних ознак знецiнення фiнансового активу або групи фiнансових
активiв. Рiзнi критерiТ для визначення категорiЙ застосовуються для кожноТ категорiТ фiнансових
активiв, якi описанi нижче.

Фiнансовi активи списуються з облiку, коли договiрнi права на грошовi потоки вiд фiнансового
активу закiнчуються, або коли фiнансовиЙ актив i Bci icToTHi ризики i вигоди переданi. Фiнансове
зобов'язання припиня€ться в разi Його виконання, скасування або закiнчення TepMiHy.

Bci доходи i витрати, що вiдносяться до фiнансових активiв, якi визнаються у складi прибутку або
збитку за перiод, представленi у фiнансових витратах, фiнансових доходах та iнших фiнансових
показниках, за винятком знецiнення дебiторськоТ заборгованостi, яка представлена в складi iнших
операцiйних витрат.

Позики та дебiторська заборгованiсть пiсля первiсного визнання оцiнюються за амортизованою
вартiстю з застосуванням методу ефективноi вiдсотковоТ ставки. ,Д,исконryвання не використовуеться,
коли ефект вiд дисконryвання € несугтевим або першi три мiсяцi з дня виникнення дебiторськоI
заборгованостi.

OKpeMi дебiтори вважаються предметом знецiнення, коли вони € простроченими, або iснують iншi
об'ективнi свiдчення того, lло певний агент збанкругу€.

Фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у прибутку
або збитку.

Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Компанiя оцiнюе Тх

за lхньою справедливою вартiстю плюс операцiЙнi витрати, якi безпосередньо належить до
придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання.

При припиненнi визнання фiнансового активу повнiстю рiзниця мiж:
а) балансовою вартiстю (оцiненою на даry припинення визнання) та
б) отриманою компенсацiею (включаючи будь-який новий отриманий актив MiHyc будь-яке нове

взяте зобов'язання) визнають у прибутку або збитку.
Облiкова полiтика щодо подальшоТ оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB розкрива€ться нижче у

вiдповiдних роздiлах облiковоТ полiтики,

3.3.2. Грошовi коlлти та iiHi еквiваленти
Грошовi кошти складаються з готiвки в Kaci та коштiв на поточних рахунках у банках.
Еквiваленти грошових коштiв це KopoTкocтpoKoBi, високолiквiднi iнвестицii, якi вiльно

конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв iяким притаманний незначний ризик змiни BapTocTi.
lнвестицiя визнача€ться зазвичаЙ як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi короткого строку
погашення, наприклад, протягом не бiльше нiжтри мiсяцi з дати придбання.

Грошовi кошти та ix еквiваленти можуть утримуватися, а операцiТ з ними проводитися в

нацiональнiй валютi та в iноземнiЙ валютi.
Грошовi кошти та tx еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання активами.
Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та li еквiвалентiв здiйснюеться за справедливою

вартiстю, яка дорiвнюе Тх номiнальнiй BapTocTi.
Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та Тх еквiвалентiв в iноземнiй валютi здiйснюеться у

функцiональнiй валютi за офiцiйними курсами Нацiонального банку УкраТни (НБУ).
У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках в у банках (наприклад, у

випадку призначення НБУ в банкiвськiЙ ycTaHoBi тимчасовоТ адмiнiстрацiТ) цi активи можрь бри
класифiкованi у складi не поточних активiв. У випадку приЙняття НБУ рiшення про лiквiдацiю
банкiвськоТ установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв, визнання Тх як активу
припиня€ться i ix BapTicTb вiдобража€ться у складi збиткiв звiтного перiоду.
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3.3.3. Фiнансов] активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю

flo фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, Компанiя вiдносить
облiгацiТ, депозити, дебiторську заборгованiсть, у тому числi позики, та векселi.

Пiсля первiсного визнання Компанiя оцiнюе Тх за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи
метод ефекти вного вiдсотка.

3астосовуючи аналiз дисконтованих грошових потокiв, Компанiя використову€ одну чи кiлька
СТаВОк диСконry, KoTpi вiдповiдають переважаючим на ринку нормам доходу для фiнансових
iHcTpyMeHTiB, якi мають в основному подiбнi умови iхарактеристики, включаючи кредитну якiсть
iHcTpyMeHTa, залишок строку, протягом якого ставка вiдсотка за контрактом € фiксованою, а також
залишок строку до погашення основноТ суми та валюту, в якiЙ здiйснюватимугься платежi.

Компанiя оцiнюе станом на кожну звiтну дату резерв пiд збитки за фiнансовим iHcTpyMeHToM у
розмiрi, що дорiвнюс:

- 12-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам у разi, якщо кредитний ризик на звiтну дату не
зазнав значного зростання з моменry первiсного визнання;

- очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дiТ фiнансового iHcTpyMeHry, якщо кредитний ризик
за таким фiнансовим iHcTpyMeHToM значно зрiс iз моменту первiсного визнання.

У випадку фiнансових активiв кредитним збитком е теперiшня BapTicTb рiзницi мiж договiрними
грошовими потоками, належними до сплати на користь КомпанiТ за договором; i грошовими
потоками, якi Компанiя очiкуе одержати на свою користь.

Станом на кожну звiтну дату Компанiя оцiню€, чи зазнав кредитний ризик за фiнансовим
iHcTpyMeHToM значного зростання з моменту первiсного визнання. При виконаннi такоI оцiнки
Компанiя замiсть змiни суми очiкуваних кредитних збиткiв використовуе змiну ризику настання
дефолry (невиконання зобов'язань) протягом очiкуваного строку дiТ фiнансового iHcTpyMeHTa. .,Д,ля

виконання такоТ оцiнки Компанiя порiвнюе ризик настання дефолry (невиконання зобов'язань) за

фiнансовим iHcTpyMeHToM станом на звiтну дату з ризиком настання дефолту за фiнансовим
iHcTpyMeHToM станом на дату первiсного визнання, i враховуе при цьому обГрунтовано необхiдну та
пiдтверджувану iнформацiю, що € досryпною без надмiрних витрат або зусиль, i вказуе на значне
зростання кредитного ризику з моменry первiсного визнання,

Компанiя може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фiнансовим iHcTpyMeHToM не
зазнав значного зростання з моменry первiсного визнання, якщо було з'ясовано, що фiнансовий
iHcTpyMeHT ма€ низький piBeHb кредитного ризику станом на звiтну даry.

У випадку фiнансового активу, що € кредитно-знецiненим станом на звiтну дату, але не €

придбаним або створеним кредитно-знецiненим фiнансовим активом, Компанiя оцiнюе очiкуванi
кредитнi збитки як рiзницю мiж валовою балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю
очiкуваних маЙбугнiх грошових потокiв, дисконтованою за первiсною ефективною ставкою вiдсотка
за фiнансовим активом. Будь-яке коригування визна€ться в прибрку або збитку як приброк або
збиток вiд зменшення корисностi.

Компанiя визна€ банкiвськi депозити зi строком погашення вiд чотирьох до дванадцяти мiсяцiв з

дати фiнансовоТ звiтностi, в разi, якщо дострокове погашення таких депозитiв ймовiрно призведе до
значних фiнансових втрат, в складi поточних фiнансових iнвестицiЙ.

КОмпанiя вiдносно банкiвських депозитiв ма€ наступну модель розрахунку збитку вiд знецiнення
фiнансового активу:

при розмiщеннi депозиту в банку з високою надiЙнiстю (iнвестицiЙниЙ piBeHb реЙтингу uaAAA,
uaAA, uaA, uaBBB та банки, що мають прогноз кстабiльниЙ)), що присвою€ться рейтинговими
агентствами, якi BHeceHi до,Щержавного ре€стру уповноважених реЙтингових агентств НКLl,ПФР) на

дату розмiщення коштiв резерв збиткiв розраховусться в залежностi вiд строкута умов розмiщення
(при розмiщеннi вiд 1 до З-х мiсяцiв - розмiр збитку склада€ ОYо, вiд 3-х мiсяцiв до J. року - t% вiд
суми розмiщення, бiльше 1_ року -2%);

ПРИ РОЗмiщеннi депозиту в банку з бiльш низьким кредитним реЙтингом (спекулятивниЙ piBeHb

РеЙтингу, що присвою€ться реЙтинговими агентствами, якi BHeceHi до.Щержавного ре€стру
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уповноважених реЙтингових агентств НКЦПФР) на даry розмiщення коштiв резерв збитку
розрахову€ться у розмiрi вiд7% до 2О% вiд суми вкладу в залежностi в розмiру ризикiв.

3.3.4. Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату
переоцiнки у прибутку або збитку

.Що фiнансових активiв, ч_lо оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату
переоцiнки у прибутку або збитку, вiдносяться акцiТ та паТ (частки) господарських товариств,

Пiсля первiсного визнання Компанiя оцiнюс Тх за справедливою вартiстю.
Вибiр методу оцiнювання фiнансового iHcTpyMeнry у виглядi корпоративних прав буде залежати:
а) вiд сryпеню впливу iHBecTopa на господарську дiяльнiстю об'екта iнвесryвання;
б) вiд класифiкацiТ самоТ iнвестицiТ - поточна (для продажу) чи довгострокова (утриму€ться для

отримання дивiдендiв чи iнших вигод.

,Щолю iHBecTopa в статугному капiталi можна охарактеризувати як несутт€ву, якщо iHBecTop
володiе менше 20% стаryтного капiталу об'екту iнвесryвання - п. б МСБО 28.

Отже, якщо участь у статугному капiталi становить менше 2О%та/або дана iнвестицiя е поточна, то
iT оцiнка здiЙснюеться по методу справедливоТ вартосri:

У piK придбання паi/частки господарських товариств оцiнюються за балансовою вартiстю.
У насryпному календарному роцi, до моменry розкриття таким господарським товариством рiчноТ

фiнансовоТ звiтностi за piK, у якому цi паТ/частки були придбанi, TaKi паt/частки оцiнюються за
балансовою вартiстю.

Паi/частки господарських товариств, що за результатом своеТ фiнансово-господарськоТ дiяльностi
за попереднiЙ фiнансовий piK е прибрковими, оцiнюються за балансовою вартiстю,

ПаТ/частки господарських товариств, що за результатами своеТ господарськоi дiяльностi за
попереднi два та бiльше poKiB поспiль € збитковими, оцiнюються шляхом застосування
понижувальних коефiцiентiв (далi - ПК) до балансовоТ BapTocTi таких паТв/часток господарських
товариств, яка склалась на дату, що переду€ датi першого застосування понижувальних коефiцiентiв,
а саме:

-якщо господарське товариство € збитковим протягом ocтaнHix двох poKiB поспiль, ПК становить
0,75;

-якщо господарське товариство с збитковим протягом ocTaHHix трьох poKiB поспiль, ПК становить
0,50;

-якщо господарське товариство с збитковим бiльше трьох poKiB поспiль, ПК становить 0,25.
У разi вiдновлення прибутковоТ дiяльностi такого господарського товариства балансова BapTicTb

його паТв/часток збiльшу€ться на суму останньоТ уцiнки, а саме:
-за пiдсумками першого року прибрковоТ дiяльностi вiдновлюеться сума уцiнки, що

застосовувалася в оста н ньому роцi збитковоi дiяльностi;
-за пiдсумками другого року прибутковоТ дiяльностi вiдновлюеться сума уцiнки, що

застосовувалась у попередньому роцi збитковоТ дiяльностi, i т.д.
Механiзм застосування ПК до балансовоТ BapTocTi паТв/часток застосову€ться з моменry розкриття

iнформацiТ щодо збитковоТ дiяльностi господарського товариства за попереднiй piK.

Якщо, участь у стаryтному капiталi становить бiльше 20Yо, дана iнвестицiя € довгостроковою, то
вона оцiню€ться по методу участi в капiталi згiдно п. 11 МСБО 28.

Згiдно з методом участi в капiталi, iнвестицiя в асоцiйоване пiдприемство первiсно визна€ться за
собiвартiстю i згодом iT балансова BapTicTb збiльшуеться або зменшу€ться для визнання частки
iHBecTopa в прибутку або збитку об'€кта iнвесryвання пiсля дати придбання. Частка iHBecTopa в

прибрку або збитку о6'€кта iнвестування визна€ться в прибрку або збитку iHBecTopa. Виплати,
отриманi вiд об'скта iнвестування, зменшують балансову BapTicTb iнвестицiТ. Коригування балансовоТ
BapTocTi можуть бути необхiдними й при змiнi пропорцiЙноТ частки iHBecTopa в об'ектi iнвестування,
яка виникае вiд змiн в iнших сукупних прибутках об'скта iнвесryвання, TaKi змiни включають i змiни,
що виникають вiд переоцiнки основних засобiв та вiд рiзницi у валютних курсах. Частка iHBecTopa в

цих змiнах визна€ться в iншому сукупному прибрку iHBecTopa.
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Метод участi в капiталi - це метод облiку фiнансових iнвестицiй, згiдно з яким балансова BapTicTb

iнвестицiЙ вiдповiдно збiльшуеться або зменшу€ться на суму збiльшення або зменшення частки
iHBecTopa у власному капiталi об'екта iнвестування.

Фiнансовi iнвестицii, що облiковуються за методом участi в капiталi, на дату балансу
вiдображаються за вартiстю, що визначена з урахуванням змiни загальноТ величини власного капiталу
об'€кта iнвесryвання, за винятком змiн капiталу, що € результатом операцiй мiж iHBecTopoM iоб'ектом
iнвесryвання.

.Щля вiдображення фiнансових iнвестицiЙ за методом облiку участi в капiталi використовуються

фiнансовi звiти дочiрнiх, спiльних та асоцiЙованих пiдприемств, якi складенi на ту ж звiтну даry що i

звiти iHBecTopa, п. 24 МСБО 28.
3меншення балансовоТ BapTocTi фiнансовоТ iнвестицiТ внаслiдок зменшення власного капiталу

iнвестованого пiдприемства здiЙснюеться лише до досягнення нею нульового значення. TaKi

фiнансовi iнвестицiТ вiдображаються в бухгалтерському облiку у складi фiнансових iнвестицiЙ за
нульовою вартiстю.

Якщо в подальшому iHBecToBaHe пiдприемство буде отримувати прибутки, то iHBecTop повинен
вiдображати свою частку таких прибркiв тiльки пiсля того, як Його частка прибугкiв буде дорiвнювати
частцi збиткiв, якi не були визнанi.

У разi, якщо з капiталу о6'екта iнвесryвання його учасниками був вилучений капiтал, то балансова
BapTicTb iнвестицiТ коригу€ться на суми змiн у капiталi о6'екта iнвесryвання, вiдповiдно до новоТ

частки.
У випадку, якщо змiни у власному капiталi iнвестованого пiдприемства € результатом операцiЙ мiж

iHBecTopoM iоб'ектом iнвесryвання, вiдповiдне коригування балансовоТ BapTocTi iнвестицiЙ не

проводиться.
lHBecTop припиня€ застосовувати метод участi в капiталi, починаючи з дати, коли BiH переста€

сутт€во впливати на асоцiйоване пiдпри€мство, та облiковуе iнвестицiю згiдно МСФ3 9, починаючи з

цiеi дати.
В разi втрати сугг€вого впливу оцiнка будь-яких iнвестицiЙ iHBecTopa, що залишилися у

колишньому асоцiЙованому пiдпри€мствi, здiЙснюеться за справедливою вартiстю.
У своТх прибутках чи збитках iHBecTop визна€ будь-яку рiзницю мiж:
а) справедливою вартiстю будь-якоТ збереженоТ iнвестицiТ та будь-якими надходженнями вiд

вибупя певноТ частки участi в асоцiЙованому пiдприемствi;
б) балансовою вартiстю iнвестицiй на даry втрати сутr€вого впливу.
Коли iнвестицiя припиня€ вiдповiдати визначенню асоцiЙованого пiдприемства i починае

облiковуватися згiдно МСФЗ 9, iT справедлива BapTicTb на д?ту, коли вона припиняе бути
асоцiЙованим пiдприемством, вважа€ться справедливою вартiстю при первiсному визнаннi lT як

фiнансового активу вiдповiдно до МСФЗ 9.

Справедлива BapTicTb акцiЙ, якi BHeceHi до бiржового списку, оцiнюеться за бiржовим курсом
орга нiзатора торгiвлi.

Якщо акцii мають обiг бiльш як на одному органiзаторiторгiвлi, при розрахунку BapTocTi активiв
TaKi iнструменти оцiнюються за курсом на основному ринку для цього активу або, за вiдсутностi
основного ринку, на наЙсприятливiшому ринку для нього. 3а вiдсутностi свiдчень на користь
протилежного, ринок, на якому Компанiя зазвичаЙ здiЙснюе операцiю продажу активу,
приЙмаеться за основний ринок або, за вiдсутностi основного ринку, за найсприятливill.lий ринок.

При оцiнцi справедливоТ BapTocTi активiв застосовуються методи оцiнки BapTocTi, якi
вiдповiдають обставинам та для яких € достатньо даних, щоб оцiнити справедливу BapTicTb,

максимiзуючи використання доречних вiдкритих даних та мiнiмiзуючи використання закритих
вхiдних даних.

Якщо е пiдстави вважати, що балансова BapTicTb сутт€во вiдрiзняеться вiд справедливоi,
Компанiя визнача€ справедливу BapTicTb за допомогою iнших методiв оцiнки. Вiдхилення можуть
бри зумовленi значними змiнами у фiнансовому cTaHi eMiTeHTa та/або змiнами кон'юнктури ринкiв,
на яких eMiTeHT здiйснюе свою дiяльнiсть, а також змiнами у кон'юнктурi фондового ринку.

Одним iз методiв € застосування понижувальних коефiцiентiв (далi - ПК):
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1. АкцiТ, обiг яких зупинено, протягом 12 мiсяцiв з дати оприлюднення рiшення про зупинення
обiгу оцiнюються за останньою балансовою вартiстю.

2. АкцiТ, Обiг яких 3упинено, бiльше нiж ].2 мiсяцiв з дати оприлюднення рiшення про зупинення
обiгу оцiнюються з використанням ПК, ч_lо застосовуються до балансовоТ BapTocTi таких акцiй, що
склалася на дату оцiнки, наступну за датою оприлюднення рiшення про зупинення, а саме:

-ПК становить 0,5, якч.{о з дати оприлюднення рiшення про зупинення пройшло вiд 12 до 15
мiсяцiв;

-ПК становить 0,25, якщо з дати оприлюднення рiшення про зупинення пройшло вiд 15 до 18
мiсяцiв;

-ПК становить 0, якщо з дати оприлюднення рiшення про зупинення пройшло бiльше нiж 18
мiсяцiв.

3. Справедлива BapTicTb акцiЙ, обiг яких зупинено, у тому числi цiнних паперiв eMiTeHTiB, якi
включенi до Списку eMiTeHTiB, що мають ознаки фiктивностi, визнача€ться iз урахуванням наявностi
cTpoKiB вiдновлення обiгу таких цiнних паперiв, наявностi фiнансовоТ звiтностi таких eMiTeHTiB,
результатiв Тх дiяльностi, очiкування надходження майбутнiх економiчних вигiд.

4. У разi вiдновлення обiгу акцiй Тх оцiнна BapTicTb збiльшуеться до BapTocTi, lцо склалась до
застосування ПК.

3.3.5. Фiнансовi активи, lцо оцiнюються за справедливою вартiстю з переоцiнкою в iнч.lому
сукупному прибуrку

ФiнансовиЙ актив оцiнюсться за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд у разi
одночасного дотримання обох зазначених нижче умов:

- фiнансовиЙ актив утриму€ться в рамках бiзнес-моделi, мета якоТ досягаеться як шляхом
одержання договiрних грошових потокiв, так i шляхом продажу фiнансових активiв;

- договiрнi умови фiнансового активу генерують у певнi дати грошовi потоки, KoTpi € суго
виплатами основноТ суми та процентiв на непогашену частку основноТ суми.

Компанiя може на власниЙ розсуд прийняти пiд час первiсного визнання певних iнвестицiй в

iнструменти власного капiталу, якi в iншому випадку оцiнювалися б за справедливою вартiстю через
пРиброк або збиток, безвiдкличне рiшення про вiдображення подальших змiн справедливоТ BapTocTi
в iншому сукупному доходi.

Компанiя на власниЙ розсуд приЙмае безвiдкличне рiшення про вiдображення в iншому
Сукупному доходi змiн у справедливiЙ BapTocTi iнвестицiТ в iHcTpyMeHT власного капiталу, що не

утримуеться для торгiвлi. Таке рiшення приЙмаеться на piBHi кожного iHcTpyMeHTa. Вiдповiднi суми,
ВiдОбраженi в iншому сукупному доходi, пiсля цього в приброк або збиток не передаються.
HaToMicTb Компанiя може передати кумулятивний прибугок або збиток у власному капiталi.
,Щивiденди на TaKi iнвестицiТ визнаються в прибутку або збитку KpiM випадкiв, коли дивiденди явно
я вля ють собою вiдшкодува н ня части н и собiва pTocTi iнвести цiй.

3.3.6. fl ебiторська заборгованiсть
,Щебiторська заборгованiсть - це фiнансовий актив, який являе собою контрактне право отримати

грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб'екта господарювання.
flебiторська заборгованiсть визна€ться у звiтi про фiнансовиЙ стан тодi i лише тодi, коли Компанiя

ста€ стороною контрактних вiдношень щодо цього iHcTpyMeHry. Первiсна оцiнка дебiторськоТ
Заборгованостi здiЙсню€ться за справедливою вартiстю, яка дорiвню€ Bapтocтi погашення, тобто cyMi
очiкуваних контрактних грошових потокiв на даry оцiнки.

Пiсля первiсного визнання подальша оцiнка дебiторськоТ заборгованостi здiйснюеться за
амортизованою собiвартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка, ,Щисконryвання не
Використову€ться, коли ефект вiд дисконryвання е несупевим або першi три мiсяцi з дня виникнення
дебiто рськоТ заборгова HocTi.

ЯкщО е об'€ктивне свiдчення того, що кредитний збиток вiд кредитних рискiв, то балансова
BapTicTb активу зменшу€ться на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв.

КОмпанiя регулярно проводить оцiнку дебiторськоТ заборгованостi та передплат виданих
ПОСтачальникам. Резерв на покритгя збиткiв вiд зменшення корисностi визнача€ться як рiзниця мiж
балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбрнiх грошових потокiв. Визначення
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суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбуваеться на ocнoBi аналiзу дебiторiв
та вiдобража€ суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Фактори, якi
Компанiя розгляда€ при визначеннi того, чи € у нього об'ективнi свiдчення наявностi збиткiв вiд
3меншення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiТ непогашення заборгованостi у строк,
лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника. ,Щля групи дебiторiв такими факторами € негативнi змiни у
cTaHi платежiв позичальникiв у групi, таких як збiльшення кiлькостi прострочених платежiв; негативнi
економiчнiумови у галузi або географiчному регiонi.

Сума збиткiв визнаеться у прибрку чи збитку. Якщо в насryпному перiодi сума збитку вiд
зменшення корисностi зменшу€ться i це зменшення може бри об'ективно пов'язаним з подiею, яка
вiдбуваеться пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення
корисностi сторну€ться за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування визна€ться у прибрку чи
збитку. У разi неможливостi повернення дебiторськоТ заборгованостi вона спису€ться за рахунок
створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi,

!ебiторська заборгованiсть може бути призначена як така, що оцiнюеться за справедливою
вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у прибугку або збитку, якlцо таке призначення

усува€ або значно зменшу€ невiдповiднiсть оцiнки чи визнання (яку iнколи називають
(неузгодженiстю облiку))), що iнакше виникне внаслiдок оцiнювання активiв або зобов'язань чи
визнання прибуткiв або збиткiв за ними на рiзних пiдставах,

Подальша оцiнка дебiторськоТ заборгованостi здiйснюеться за справедливою вартiстю, яка

дорiвнюе BapTocTi погашення, тобто cyMi очiкуваних контрактних грошових потокiв на даry оцiнки.
У разi змiн справедливоТ вартосгi дебiторськоТзаборгованостi, u.to мають мiсце на звiтнудату, TaKi

змiни визнаються у прибрку (збитку)звiтного перiоду.

3.3.7.3обов'язання.
Кредиторська заборгованiсть визнасться як зобов'язання тодi, коли Компанiя ста€ стороною

договору та, внаслiдок цього, набувае юридичне зобов'язання сплатити грошовi кошти.
Поточнi зобов'язання - це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз нижченаведених

ознак:
Компанiя сподiваеться погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягае погашенню протягом

дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;
Компанiя не ма€ безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання протягом щонайменше

дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.
Поточнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання

зобов'язань.
Поточнi зобов'язання оцiнюються у подальшому за амортизованою вартiстю.
Поточну кредиторську заборгованiсть без встановленоТ ставки вiдсотка Компанiя оцiнюе за сумою

первiсного рахунку факryри, якщо вплив дисконтування € несутт€вим.

3.3.8. 3гортання фiнансових активiв та зобов'язань

Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Компанiя мае юридичне право здiйснювати
залiк визнаних у балансi сум i мае HaMip або зробити вза€мозалiк, або реалiзувати актив та виконати
зобов'язання одночасно.

3.4. Облiковi полiтики щодо основних засобiв та нематерiальних активiв

3.4.1. Визнання та оцiнка основних засобiв
Компанiя визна€ матерiальний об'€кт основним засобом, якщо BiH утриму€ться з метою

використання tx у процесi свосТ дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i

соцiально-кульryрних функцiЙ, очiкуваниЙ строк корисного використання (експлуатацiТ) яких бiльше
одного року та BapTicTb яких бiльше 6000 грн.

Первiсно Компанiя оцiнюе ocHoBHi засоби за собiвартiстю. Розглянувши доречнiсть застосування
будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного застосування, керiвництво
вирiшило застосувати справедливу BapTicTb або переоцiнку як доцiльну собiвартiсть основних засобiв.
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У пОдальшому ocHoBHi засоби оцiнюються за Тх собiвартiстю MiHyc будь-яка накопичена
аМОРтиЗацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi, Сума накопиченоi амортизацiТ
на дату переоцiнки виключа€ться з валовоТ балансовоТ BapTocTi активу та чистоТ суми, перерахованоТ
дО переоцiненоI суми активу. flооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, переноситься до
нерозподiлено го п рибутку, кол и при п и ня€ться визнан ня вiдповiдного акти ву.

3.4.2. Подальшli витрати.

Компанiя не визна€ в балансовiЙ BapTocTi об'скта основних засобiв витрати на щоденне
обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'екта. l-{i витрати визнаються в прибутку чи
Збитку, коли вони понесенi. В балансовiЙ BapTocTi об'€кта основних засобiв визнаються TaKi подальшi
витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу.

3.4.3. Амортизацiя основних засобiв.
Амортизацiя основних засобiв КомпанiТ нарахову€ться прямолiнiйним протягом строку корисного

використання основних засобiв.
Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом TepMiHy ix корисного

Використання. Амортизацiю активу починають, коли BiH ста€ придатним для використання.
Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбуваеться ранiше: на даry, з якоТ актив
класифiкують як утримуваниЙ для продажу, або на дату, з якоТ припиняють визнання активу.

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

3.4.4. Нематерiальнi активи

Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якоТ накопиченоТ
амОРтизацii та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя нараховуеться
ПРЯМОлiнiЙним способом протягом строку корисного використання нематерiальних активiв. Очiкуванi
строки корисного використання та метод нарахування амортизацiТ аналiзуються на кiнець кожного
ЗВiтного року, при цьому Bci змiни в оцiнках вiдображаються в облiку i звiтностi за насryпнi перiоди.

Нематерiальнi активи, якi виникають у результатi договiрних або iнших юридичних прав,
амортизуються протягом TepMiHy чинностi цих прав.

3.4.5. 3менlлення корисностi основних засобjв та нематер]альних активiв

На кожну звiтну даry Компанiя оцiню€, чи € якась ознака того, що кориснiсть активу може
Зменшитися, Компанiя зменшу€ балансову BapTicTb активу до суми Його очiкуваного вiдшкодування,
якщо i тiльки якlцо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд Його балансовоТ BapTocTi. Таке
Зменшення негаЙно визна€ться в прибрках чи збитках, якщо актив не облiковують за переоцiненою
ВаРТiСтЮ Згiдно з МСБО 16. 3биток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу (за винятком
ГУДВiлу) В попереднiх перiодах, Компанiя сторну€, якщо iтiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки,
застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшКодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшення
КОРИСнОСтi амортизацiя основних засобiв коригуеться в маЙбрнiх перiодах з метою розподiлення
ПеРеГЛянrгОТ балансовоТ BapTocTi необоротного активу на систематичнiЙ ocHoBi протягом строку
корисного використання.

3.5. Облiковi полiтики щодо iнвестицiЙноТ HepyxoMocTi

3.5.1. Визнання iнвестицiЙноi HepyxoMocTi
flo iнвестицiЙноТ HepyxoмocTi Компанiя вiдносить HepyxoMicTb (землю чи будiвлi, або частину

бУдiвлi, або ix поеднання), угримувану на правах власностi або згiдно з угодою про фiнансову оренду
З метОю отримання орендних платежiв або збiльшення BapтocTi капiталу чи для досягнення обох
цiлей, а не для:

ВИКОРИСТаННЯ у виробництвi чи при постачаннi ToBapiB, при наданнi послуг чи для
адмiнiстративних цiлеЙ, або

продажу в звичай ному ходi дiяльностi.
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lнвестицiйна HepyxoMicтb визна€ться як актив тодi iтiльки тодi, коли: (а) е Ймовiрнiсть того, що
Компанiя отрима€ майбрнi економiчнi вигоди, якi пов'язанi з цiею iнвестицiйною нерухомiстю, (б)

собiвартiсть iH вести цiЙ ноТ HepyxoMocTi можна достовiрно оцiнити.
Якщо будiвлi включають одну частину, яка утриму€ться з метою отримання орендноТ плати та

другу частину для використання у процесi дiяльностi Компанiя або для адмiнiстративних цiлеЙ, в

бухгалтерському облiку TaKi частини об'екту Hepyxoмocтi оцiнюються та вiдображаються окремо,
якщо вони можуть буrи проданi окремо.

3.5.2. Перв]сна та послiдуюча оцiнка iнвестицiЙноТ HepyxoMocTi
Первiсна оцiнка iнвестицiЙноТ HepyxoMocTi здiЙсню€ться за собiвартiстю. Витрати на операцiю

включаються до первiсноТ BapTocTi. Собiвартiсть придбаноТ iнвестицiЙноТ HepyxoMocTi включа€ цiну ti

придбання та будь-якi витрати, якi безпосередньо вiднесенi до придбання. Безпосередньо вiднесенi
витрати охоплюють, наприклад, винагороди за надання професiйних юридичних послуг, податки,

пов'язанi з передачею права власностi, та iншi витрати на операцiю.
Оцiнка пiсля визнання здiйсню€ться за справедливою вартiстю на даry оцiнки. Приброк або

збиток вiд змiни в справемивiй BapTocTi iнвестицiйноТ HepyxoMocTi визна€ться в прибрку або збитку.

Амортизацiя на TaKi активи не нарахову€ться.
Справедлива BapTicTb iнвестицiйноТ HepyxoMocTi зазвичаЙ визнача€ться iз залученням незалежного

оцiнювача. Перiодичнiсть перегляду справедливоТ BapTocTi зумовлюеться сутт€вими для облiку
коливаннями цiн на ринку подiбноТ Hepyxoмocтi. Справедлива BapTicTb незавершеного будiвництва

дорiвнюс BapTocTi завершеного об'скта за вирахуванням витрат на закiнчення будiвництва.
Якщо оцiнити справедливу BapTicтb неможливо, Компанiя обрае для оцiнки об'ектiв iнвестицiЙноТ

HepyxoмocTi модель оцiнки за собiвартiстю вiдповiдно до МСБО 16 та застосовус такиЙ пiдхiд до BcieT

iнвестицiЙноТ Hepyxoмocтi, при цьому розкриваються причини, з яких не використову€ться

справедлива BapTicTb.

На 31 грудня 2020 року на балансi КомпанiТ не ма€ iнвестицiЙноТ HepyxoMocTi.

3.6. Облiковi полiтики щодо непоточних активiв, утримуваних для продажу

Компанiя класифiкуе непоточниЙ актив як утримуваний мя продажу, якщо Його балансова

BapTicTb буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiТ продажу, а не поточного використання.

Непоточнi активи, утримуванi для продажу, оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському облiку за

найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартiстю з вирахуванням витрат на

операцii, пов'язанi з продажем. Амортизацiя на TaKi активи не нарахову€ться.3биток вiд зменшення

корисностi при первiсному чи подальшому списаннi активу до справедливоТ BapTocTi за вирахуванням

витрат на продаж визна€ться у звiтi про фiнансовi результати.

3.7. Облiковi полiтики щодо оренди

Фiнансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному Bci ризики та винагороди,
пов'язанi з правом власностi на актив. Компанiя'як орендатор на початку строку оренди визна€

фiнансову оренду як активи та зобов'язання за сумами, що дорiвнюють справедливiЙ BapTocTi

орендованого майна на початок оренди або (якщо вони меншi за справедливу BapTicTb) за

теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Мiнiмальнi оренднi платежi розподiляються
мiж фiнансовими витратами та зменшенням непогашених зобов'язань. Фiнансовi витрати

розподiляються на кожен перiод таким чином, щоб забезпечити сталу перiодичну ставку вiдсотка на

залишок зобов'язань. Непередбаченi оренднi платежi вiдображаються як витрати в тих перiодах, у
яких вони були понесенi. Полiтика нарахування амортизацiТна орендованi активи, ulo амортизуються,

узгоджена iз стандартною полiтикою КомпанiТ щодо подiбних активiв.
Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив, фактично

залишаються в орендодавця, класифiкуеться як операцiйна оренда. Оренднi платежi за угодою про
операцiйну оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй ocHoBi протягом строку оренди. !охiд вiд
оренди за угодами про операцiйну оренду Компанiя визна€ на прямолiнiЙнiЙ осиовi протягом строку
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оренди. Затрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, визнаються як
витрати.

Оренда - це контракт за яким власник активiв (орендодавець передае iншiй cTopoHi (орендатору)
ексклюзивне право користування активом за плату на визначений строк в часi. Початок TepMiHy

оренди - це найбiльш рання з дат:
або дата укладання договору,
або прийняття сторонами зобов'язань у вiдношеннi основних умов оренди.
Строк оренди - це перiод в продовж якого договiр оренди не може бути розiрваниЙ, та на якиЙ

орендар домовився орендувати актив.
Визначення того, чи € угода орендою, або чи мiстить вона ознаки оренди, засноване на аналiзi

змiсry угоди на даry початку дiТ договору. У рамках такого аналiзу потрiбно встановити, чи залежить
виконання договору вiд використання конкретного активу або активiв переходить у право
корисryвання активом або активами в результатi даноТ угоди вiд однiеТ сторони до iншиЙ, HaBiTb якщо

це не вказу€ться в договорi явно.
Перiод амортизацiТ по капiтальних вкладеннях в орендованi ocHoBHi засоби являе собою перiод,

протягом якого Компанiя мае можливiсть rlродовжувати TepMiH оренди з урахуванням юридичних
положень, що регулюють вiдповiднi умови продовження. flaHe положення вiдноситься до договорiв
оренди офiсного примiщення, за якими в неТ е успiшна iсторiя продовження TepMiHiB оренди.
Капiтальнi вкладення у орендованi ocHoBHi засоби (офiсне примiщення) амортизуються протягом
строку корисного використання або TepMiHy вiдповiдноТ оренди, якщо цеЙ TepMiH коротшиЙ.

Залишкова BapTicTb та строки корисного використання активiв аналiзуються i, при необхiдностi,
кориryються на кожну звiтну дату. У випадку виявлення ознак того, lцо балансова BapTicTb одиницi,
яка генеруе грошовi потоки, перевищу€ його оцiнену суму очiкуваного вiдшкодування, балансова
BapTicTb активу спису€ться до Його очiкуваного вiдшкодування.

3.8. Облiковi полiтики щодо податку на приброк

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого податкiв.
Поточний податок визнача€ться як сума податкiв на приброк, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню)

щодо оподаткованого прибрку (збитку) за звiтниЙ перiод. Поточнi витрати Компанii за податками

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

Вiдстрочений податок розрахову€ться за балансовим методом облiку зобов'язань та явля€ собою
податковi активи або зобов'язання, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж балансовою
вартiстю активу чи зобов'язання в балансi та ix податковою базою.

Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються, як правило, щодо Bcix тимчасових рiзниць, що
пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням iMoBipHocTi

наявностi в майбрньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуrь бри використанi
тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова BapTicTb вiдстрочених податкових активiв
перегляда€ться на кожну дату й зменшу€ться в тiй Mipi, у якiй бiльше не icHyc ймовiрностi того, що
буде отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити використати вигоду вiд
вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково.

Вiдстрочений податок розрахову€ться за податковими ставками, якi, як очiку€ться, будгь
застосовуватися в перiодi реалiзацiТ вiдповiдних активiв або зобов'язань. Компанiя визнае поточнi та

вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включае в прибуток або збиток за звiтний перiод, oKpiM
випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiЙ, якi визнаються прямо у власному капiталi
або вiд об'еднання бiзнесу.

Компанiя визна€ поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якlцо податок належить до статеЙ, якi
вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi.

Сума поточного податку на прибуток визнача€ться виходячи з розмiру оподатковуваного прибутку
за piK. ОподатковуваниЙ приброк мае вiдмiнностi вiд чистого прибрку, який розрахову€ться та

вiдображаеться у звiтi про фiнансовi результати, оскiльки не включа€ cTaTTi доходiв та витрат, що
пiдлягають оподаткуванню за правилами податкового облiку . Нарахування зобов'язань КомпанiТ з
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пОтОчного податку на прибугок здiЙсню€ться з використанням ставок податку, затверджених
Податковим Кодексом УкраТни фактично встановлених на звiтну даry.

3гiдно до положень пп, 14t.6,1п 141.6 ст. 146 Податкового кодексу УкраТни, звiльняються
вiд оподаткування кошти спiльного iнвестування, а саме: кошти, BHeceHi засновниками
корпоративного фонду, кошти та iншi активи, залученi вiд учасникiв iнституту спiльного
iнвестування, доходи вiд здiЙснення операцiй з активами iнституту спiльного iнвестування,
доходи, HapaxoBaHi за активами iнституту спiльного iнвестування, та iншi доходи вiд дiяльностi
iнституту спiльного iнвестування (вiдсотки за позиками, оренднi (лiзинговi) платежi, роялтi
тощо).

У зв'язку iз цим у КомпанiТ не виникають витрати з податку на прибуток. Визначення поточного та
вiдстроченого податку на прибуток не здiЙсню€ться. Податковi рiзницi, згiдно вимог нацiонального
податкового законодавства, що не суперечить вимогам МСФ3, не виникають.

3.9. Облiковj полiтики щодо iнtлих активiв та зобов'язань

3.9.1. 3абезпечення

3абезпечення визнаються , коли Компанiя ма€ теперiшню заборгованiсть (юридичну або
конструктивну) внаслiдок минулоТ подirl icHye Ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж неможливо),
що погашення зобов'язання вимагатиме вибутгя pecypciB, KoTpi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i

можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання.

3.9.2. Виплати працiвникам

Компанiя визна€ KopoтKocтpoKoBi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля
вирахування будь-якоТ вже сплаченоi суми. Компанiя визнае очiкувану BapTicTb короткострокових
виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час надання працiвниками послуг,
якi збiльшують TxHi права на майбутнi виплати вiдпускних.

На З1 грудня 2020 року Компанiя не мае наЙманих робiтникiв.

3.9.3. Пенсiйнi зобов'язання

Вiдповiдно до украТнського законодавства, Компанiя визна€ внески iз заробiтноТ плати працiвникiв
до ПенсiЙного фонду.Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз поточних
нарахувань заробiтноТ платнi, TaKi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi
працiвниками послуги, що надають Тм право на одержання BHecKiB, та зароблена вiдповiдна
заробiтна платня.

3.10. lншi застосован] облiковi полiтики, що € доречними для розумiння фiнансовоТ звiтностi

3.10.1 flоходи та витрати

Компанiя визна€ дохiд вiд надання послуг, коли (або у Mipy того, як) воно задовольня€
ЗОбов'язання щодо виконання, передаючи обiцяну послуry (тобто актив) клiентовi, Актив переда€ться,
коли (або у Mipy того, як) клiент отриму€ контроль над таким активом.

Р,ля визнання доходу Компанiя застосову€ п'яти крокову модель:
iдентифiкуе договiр (контра кт);

iдентифiкуе oKpeMi зобов'язання щодо виконання в межах укладеного договору;
визнача€ цiну договору (операцiТ);

розподiляе цiну договору (операцiТ) мiж зобов'язаннями щодо виконання;
визна€дохiд, коли (або в мiрутого, як) вона виконуе (задовольняе) зобов'язання щодо виконання.
Компанiя визна€ одиницею облiку виручки окремий договiр (контракт),
КОмпанiя облiковуе договiр з клi€нтом, який належить до сфери застосування цього стандарry,

тiльки тодi, коли виконуються Bci перелiченi далi критерiТ (параграф 9 МСФЗ 15):
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сторони договору схвалили договiр (письмово, усно чи у вiдповiдностi з iншою звичною практикою
ведення бiзнесу) i готовi виконувати своТзобов'язання;

Компанiя може визначити права кожноТ сторони вiдносно ToBapiB або послуг, якi будуть
передаватися;

Компанiя може визначити умови оплати за товари або послуги, якi будуть передаватися;
договiр ма€ комерцiЙну cpHicTb (тобто очiкуеться, що ризик, час або величина маЙбутнiх грошових

потокiв Компа н iя змiняться внаслiдок договору);
та

цiлком Ймовiрно, ч_lо Компанiя отримае компенсацiю, на яку вона матиме право в обмiн на товари
або послуги, якi будуть переданi клiснту.

Компанiя щокварталу аналiзуе угоди на вiдповiднiсть критерiям визнання контрактами.
Коли якась частина договору виконана, Компанiя вiдображае договiр у звiтi про фiнансовий стан

як контрактниЙ актив або контрактне зобов'язання, залежно вiд спiввiднощення мiж виконанням
Компанiею свого зобов'язання за договором та оплатою, здiйсненою клiснтом. Компанiя вiдображас
будь-якi безумовнi права на компенсацiю окремо як дебiторську заборгованiсть (параграф 105 МСФЗ
15).

Пiсля первiсного визнання дебiторськоТ заборгованостi внаслiдок договору з клiентом будь-яка
рiзниця мiж оцiнкою дебiторськоТ заборгованостi вiдповiдно до МСФ3 9 та вiдповiдноТ визнаноТ суми
доходу подаються як витрати (наприклад, як збиток вiд зменшення корисностi) (параграф 108 МСФЗ
15).

Компанiя вiдображае контрактне зобов'язання в момент здiйснення платежу клiентом або в

момент, коли такиЙ платiж пiдлягае сплатi (залежно вiдтого, яка дата ранiше), якч_lо клiент компенсу€
КомпанiТ BapTicTb активу/послуги або у КомпанiТ е безумовне право на суму компенсацiТ (дебiторська
заборгованiсть) до дати фактичного надання послуги клiенry.

Компанiя вiдображае контрактниЙ актив, за винятком сум, якi вiдображаються як дебiторська
заборгованiсть, якщо Компанiя переда€ активи або надае послуги клiенry до того, як клiснт компенсу€
Тх BapTicTb, або до дати, коли компенсацiя пiдлягатиме сплатi клiентом.

.Щля облiку контрактних активiв та контрактних зобов'язань Компанiя використову€ рахунок З76.

,Д,ля компанii, що управля€ активами паЙового iнвестицiйного фонду, при визначеннi винагороди з

управлiння активами, договором, в розумiннi МСФ3 1_5, е регламент цього паЙового iнвестицiЙного
фонду.

Враховуючи особливостi взаемодiТ компанiТ з управлiння активами та КомпанiТ (lCl) для пайових
iнвестицiЙних фондiв в рiшеннi уповноваженого органу щодо визначення розмiру винагороди за

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

Винагорода компанiТ за управлiння активами (цiна операцiТ) е змiнною, тому що BapTicTb чистих
активiв iнстиryry спiльного iнвестування (КомпанiТ) залежить вiд умов ринку i, вiдповiдно, € чуттевою
до факторiв поза сферою впливу органiзацiТ, тому для вирiшення питання невизначеностi на кiнець
кожного мiсяця/року компанiя з управлiння активами приЙмае рiшення, що до цiни операцiI
включа€ться фактична сума винагороди з управлiння активами.

Витрати на винагороду за управлiння активами, що визнача€ться як вiдсоток BapTocTi чистих
активiв iнстиryry спiльного iнвесryвання, Компанiя визна€ на кiнець кожного мiсяця у cyMi, що
вiдповiдае проведеному розрахунку, Винагорода, що визнача€ться у спiввiдношеннi до приросту
BapTocTi чистих активiв iнститру спiльного iнвестування (у разi наявностi приросту та приЙняття
вiдповiдного рiшення) визна€ться за результатами року.

,Щохiд вiд премiТ за результатами дiяльностi за звiтний piK (у разi наявностi та прийнятгя
вiдповiдного рiшення) визна€ться за результатами року.

При визначенi BapTocTi винагороди вiд управлiння активами Компанiя, вiдповiдно до МСФЗ 15,
використову€ метод оцiнювання за результатом. ,Що методу оцiнювання за результатом належить,
ЗОКРема, аналiз виконання, завершеного на сьогоднiшнiЙ день, оцiнки досягнутих результатiв.
Враховуючи принцип професiЙного скептицизму для змiнноТ BapTocTi винагороди розрахунок доходу
здiйснюсться на кiнець кожного мiсяця.
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Результат визначення розмiру винагороди по управлiнню активами оформлюеться актом
виконаних робiт, в якому вiдображаеться розрахунок (оцiнка) досягнрих результатiв на звiтну дату.

.Ддя прогресивного визнання виручки за iншими договорами Компанiя використову€ метод
результатiв.

flивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштiв, е ймовiрнiсть, що
економiчнi виrоди, пов'язаннi з дивiдендами, надiЙдуть до КомпанiТ та суму дивiдендiв можна
достовiрно оцiнити.

,Щохiд вiд продажу фiнансових активiв визна€ться у прибрку або збитку в разi задоволення Bcix
наведених далi умов:

а) Компанiя переда€ договiрнi права на одержання грошових потокiв вiд такого фiнансового
а кти ву;

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

в) у КомпанiТ не залиша€ться, aHi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка зазвичай
пов'язана з володiнням, aHi ефективниЙ контроль за проданими фiнансовими iнструментами,
iH вести цiЙ ною нерухомiстю або iH шими а кти вами;

г) суму доходу можна достовiрно оцiнити;

д) Ймовiрно, що до КомпанiТ надiйдуть економiчнi виrоди, пов'язанiз операцiею;
та

е)витрати, якi були або будуть понесенi у зв'язку з операцiею, можна достовiрно оцiнити.

.Щивiденди визнаються доходом лише у разi, якщо:
а) право КомпанiТ на одержання виплат за дивiдендами встановлено;
б) е Ймовiрнiсть, tцо економiчнi вигоди, пов'язанi з дивiдендами, надiйдуть до Компанiil
в) суму дивiдендiв можна достовiрно оцiнити.
,Щохiд визна€ться у звiтi про прибрки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та критерiям

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

Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуггя чи
амортизацiТ активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого € зменшення чистих
активiв, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам.

Витрати визнаються у звiтi про прибрки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та
одночасно з визнанням збiльшення зобов'язань або зменшення активiв.

Витрати негаЙно визнаються у звiтi про прибрки та збитки, коли видатки не надають майбрнiх
економiчних вигiд або тодi та тiею мiрою, якою маЙбрнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або
перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовиЙ стан.

Витрати визнаються у звiтi про прибрки та збитки також у тих випадках, коли виникають
зобов'язання без визнання активу.

Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi
доходи.

3.10.2. Витрати за позиками

Витрати за позиками, якi не € частиною фiнансового iHcTpyMeHry та не капiталiзуються як частина
собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Компанiя капiталiзуе витрати на позики, якi
безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, як
частина собiвартостi цього активу.

3.10.з. YMoBHi зобов'язання та активи.

Компанiя не визна€ yMoBHi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан КомпанiТ. lнформацiя про

умовне зобов'язання розкрива€ться, якщо можливiсть вибутгя pecypciB, якi втiлюють у собi
економiчнi вигоди, не е вiддаленою. Компанiя не визна€ yMoBHi активи, Стисла iнформацiя про

умовниЙ актив розкриваеться, коли надходження економiчних вигiд е ймовiрним.
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3.10.4. Операцii з iноземною валютою

ОперацiТ в iноземнiЙ валютi облiковуються в украТнських гривнях за офiцiйним курсом обмiну
Нацiонального банку УкраТни на дату проведення операцiЙ.

MoHeTapHi активи та зобов'язання, вираженi в iноземних валютах, перераховуються в гривню за
вiдповiдними курсами обмiну НБУ на даry балансу. HeMoHeTapHi cTaTTi, якi оцiнюються за iсторичною
собiвартiстю в iноземнiЙ валютi, вiдображаються за курсом на даry операцil, HeMoHeTapHi статгi, якi
оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiЙ валютi, вiдображаються за курсом на дату
визначення справедливоТ BapTocTi. KypcoBi рiзницi, що виникли при перерахунку за монетарними
статтями, визнаються в прибрку або збитку в тому перiодi, у якому вони виникають.

Компанiя протягом звiтного перiоду не проводив операцiй з iноземною валютою.

4. ocHoBHl припущЕння, оцlнки тА суджЕння

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

елементи фiнансовоТ звiтностi, Грунryючись на МСФ3, МСБО та тлумаченнях, розроблених KoMiTeToM

з тлумачень мiжнародноТ фiнансовоТ звiтностi. Оцiнки та судження базуються на попередньому

досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих обставин вважаються об/рунтованими i за результатами
яких приЙмаються судження щодо балансовоТ BapTocTi активiв та зобов'язань. Хоча цi розрахунки
базуються на наявнiЙ у керiвництва КомпанiТ iнформацiТ про поточнi подir, фактичнi результати
можугь зрештою вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв. Областi, де TaKi судження с особливо важливими,
областi, що характеризуються високим piBHeM складностi, та областi, в яких припущення й розрахунки
мають велике значення для пiдготовки фiнансовоТзвiтностi за МСФ3, наведенi нижче.

4.1. Судження lцодо операцiй, подiЙ або умов за вiдсрностiконкретних МСФ3

Якщо немае МСФЗ, якиЙ конкретно застосову€ться до операцir, iншоТ подiТ або умови, керiвництво
КомпанiТ застосову€ судження пiд час розроблення та застосування облiковоТ полiтики, щоб
iнформацiя була доречною для потреб користувачiв дIя прийнятгя економiчних рiшень та

достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть:
пода€ достовiрно фiнансовиЙ стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки КомпанiТ;
вiдображае економiчну cyTHicTb операцiЙ, iнших подiй або умов, а не лише юридичну форму;
е нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень;
€ повною в ycix суттевих аспектах.
Пiд час здiЙснення судження керiвництво КомпанiТ посила€ться на прийнятнiсть наведених далi

джерел та врахову€ Тх у низхiдному порядку:
вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнiта пов'язанi з ними питання;
ВИЗначення, критерiТ визнання та концепцiТ оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв та витрат у

КонцепryальнiЙ ocHoBi фiнансовоТ звiтностi.
Пiд час здiЙснення судження керiвництво КомпанiТ врахову€ найостаннiшi положення iнщих

ОРГаНiВ, щО розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну концепryальну основу
для розроблення стандартiв, iншу професiЙну лiтераryру з облiку та приЙнятi галузевi практики, тiею
мiрою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.

4.2. Судження щодо справемивоТ BapTocTi активiв КомпанiТ

СПРаВедлива BapTicTb iнвестицiЙ, що активно обертаються на органiзованих фiнансових ринках,
РОЗРахОву€ться на ocHoBi поточноТ ринковоТ BapTocTi на момент закриття торгiв на звiтну дату, В iнцих
ВИПадках оцiнка справедливоТ BapTocTi lрунryеться на судженнях щодо передбачуваних маЙбутнiх
ГРОшОВих потокiв, iснуючоТ економiчноТ сиryацil, ризикiв, властивих рiзним фiнансовим iHcTpyMeHTaM,
та iнших факторiв з врахуванням вимог МсФз 1З коцiнка справедливоТ BapTocTi>,
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4.3. Судження щодо змiн справедливоТ BapTocTi фiнансових активiв

Керiвництво КомпанiТ вважа€, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до оцiнки
фiнансових iHcTpyMeHTiB, де ринковi котирування не досryпнi, € ключовим джерелом невизначеностi
оцiнок, тому lцо:

а) вони з високим сryпенем Ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки базуються
на припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн валютних KypciB,
показникiв кредитоспроможностi контрагентiв, коригувань пiд час оцiнки iHcTpyMeHTiB, а також
специфiчних особливостей операцiй; та

б) вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на доходи
(витрати) може бри значним.

Якби керiвництво КомпанiТ використовувало iншi припущення щодо вiдсоткових ставок,
волатильностi, KypciB обмiну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти i коригувань пiд
час оцiнки iHcTpyMeHTiB, бiльша або менша змiна в оцiнцi BapTocTi фiнансових iHcTpyMeHTiB у разi
вiдсутностi ринкових котирувань мала б iстотниЙ вплив на вiдображений у фiнансовiй звiтностi чистий
приброк та збиток.

Розумiючи важливiсть використання облiкових оцiнок та припущень ч_lодо справедливоi BapTocTi

фiнансових активiв в разi вiдсрностi вхiдних даних щодо справедливоТ BapTocTi першого рiвня,
Керiвництво КомпанiТ плану€ використовувати оцiнки та судження якi базуються на професiйнiй
компетенцiТ працiвникiв Компанii, досвiдi та минулих подiях, а також з використанням розрахункiв та
моделеЙ BapTocTi фiнансових активiв. 3алучення зовнiшнiх експертних оцiнок щодо таких фiнансових
iHcTpyMeHTiB де оцiнка, яка базуеться на професiйнiй компетенцir, досвiдi та розрахунках €

недостатньою, на думку керiвництва с приЙнятним та необхiдним
Використання рiзних маркетингових припущень та/або методiв оцiнки також може мати значний

вплив на передбачувану справедливу BapTicTb.

4.4. Судження щодо очiкуваних TepMiHiB утримування фiнансових iHcTpyMeHTiB

Керiвництво КомпанiТ застосовуе професiЙне судження щодо TepMiHiB рримання фiнансових
iHcTpyMeHTiB, що входять до складу фiнансових активiв. Професiйне судження за цим питанням
rрунry€ться на оцiнцi ризикiв фiнансового iHcTpyMeHry, його прибутковостi й динамiцi та iнших

факторах. Проте iснують невизначеностi, якi можуть бри пов'язанi з призупиненням обiгу цiнних
паперiв, що не е пiдконтрольним керiвництву КомпанiТ фактором i може сутг€во вплинути на оцiнку

фiнансових iHcTpyMeHTiB.

4.5. Використання ставок дисконryвання

Ставка дисконry - це процентна ставка, яка використову€ться для перерахунку майбутнiх потокiв
доходiв в €дине значення теперiшньоI (поточноТ) BapTocTi, яка е базою для визначення ринковоТ
BapTocTi бiзнесу. 3 економiчноТ точки зору, в ролi ставки дисконry е бажана iHBecTopy ставка доходу
на вкладениЙ капiтал у вiдповiднi з piBHeM ризику подiбнi об'€кти iнвесryвання, або - ставка доходу за
альтернативними варiантами iнвестицiЙ iз зiставляння рiвня ризику на даry оцiнки. Ставка дисконry
ма€ визначатися з урахуванням трьох факторiв:

а) BapTocTi грошей у часi;
б) BapTocTi джерел, якi залучаються для фiнансування iнвестицiйного проекту, якi вимагають рiзнi

piBHi компенсацiТ;
в) фактору ризику або мiри Ймовiрностi отримання очiкуваних у майбутньому доходiв.
Станом на 31, грудня 2020 року середньозважена ставка за портфелем банкiвських депозитiв у

нацiональнiЙ валютi в банках, у яких не введено тимчасову адмiнiстрацiю або не запроваджено
лiквiдацiйну комiсiю, становила 4,ОЗ % рiчних, lнформацiя, що використана для визначення
середньозваженоТ ставки одержана з офiцiЙного саЙту НБУ за посиланням
http://www,bank.gov.ua/files/4-Financial_markets.xls роздiл "4,1.3.3. Процентнi ставки за новими
депозитами нефiнансових корпорацiй у розрiзi видiв валют icTpoKiB погашення",
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4.6. Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв

На кОжну звiтну дату Компанiя проводить аналiз дебiторськоТ заборгованостi, iншоТ дебiторськоТ
Заборгованостi та iнших фiнансових активiв на предмет наявностi ознак ii знецiнення. 3биток вiд
ЗНецiнення визна€ться виходячи з власного професiЙного судження керiвництва за наявностi
Об'€ктивних даних, що свiдчать про зменшення передбачуваних майбутнiх грошових потокiв за

даним активому результатi однiеТабо кiлькох подiЙ, що вiдбулися пiсля визнання фiнансового активу.
Вiдносно фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, Компанiя на дату

виникнення фiнансових активiв та на кожну звiтну дату визначас piBeHb кредитного ризику.
Компанiя визна€ резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовими активами, якi

Оцiнюються 3а амортизованою вартiстю, у розмiрi очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк дiТ
фiнансового активу ( при значному збiльшеннi кредитного ризику/рля кредитно-знецiнених
фiнансових активiв) або 12-мiсячними очiкуваними кредитними збитками (у разi незначного
зростання кредитного ризику).

3азвичаЙ очiкуеться, що очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дiТ мають бути визнанi до того, як
фiнансовиЙ iHcTpyMeHT стане простроченим. Як правило, кредитний ризик значно зроста€ ще до того,
як фiнансовиЙ iHcTpyMeHT стане простроченим або буде помiчено iншi чинники затримки платежiв,
що е специфiчним для позичальника (наприклад, здiЙснення модифiкацiЙ або реструкryризацii).

Кредитний ризик за фiнансовим iHcTpyMeHToM вважа€ться низьким, якщо фiнансовий iHcTpyMeHT
Мае НИЗькиЙ ризик настання дефолry, позичальник ма€ поryжнiЙ потенцiал виконувати своГ
ЗОбОВ'язання щодо грошових потокiв у короткостроковiЙ перспективi, а несприятливi змiни в

економiчних i дiлових умовах у довгостроковiЙ перспективi можуть знизити, але не обов'язково
звiтнiсть позичальника виконувати своТ зобов'язання щодо договiрних грошових потокiв,

Фiнансовi iнструменти не вважаються такими, що мають низький кредитний ризик лише на
пiдставi того, що ризик дефолry за ними € нижчим, нiж ризик дефолry за iншими фiнансовими
iнструментами Товариства або нiж кредитниЙ ризик юрисдикцiТ, в якiй Компанiя здiйснюе дiяльнiсть.

Очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дiТ не визнаються за фiнансовими iнструментами просто на
ПiДСтаВi того, що BiH вважаеться iHcTpyMeHToM iз низьким кредитним ризиком у попередньому
Звiтному перiодi, але не вважа€ться таким станом на звiтну дату. У такому випадку Компанiя з'ясову€,
Чи МалО мiсце значне зростання кредитного ризикуз моменту первiсного визнання, а отже чи постала
потреба у визнання очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк дiТ.

Очiкуванi кредитнi збитки вiдображають власнi очiкування Товариства щодо кредитних збиткiв,

4.7. Судження lцодо перерахунку фiнансовоТ звiтностi в умовах гiперiнфляцiТ

Пiсля проведення аналiзу критерiТв, якi характеризують показники гiперiнфляцiТ iпередбаченi у
параграфi З МСБО 29 <Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiТ>, керiвництво КомпанiТ прийняло

РiШення не проводити перерахунок фiнансовоТ звiтностi за 2020 piK, оскiльки вважа€, що економiчний
стан В YKpaTHi не вiдповiдае ситуацir, що характеризу€ться гiперiнфляцiею, п.7,5. роздiл 7 цих
Примiток.

5. розкриття lнФормАцli щодо використАння спрАвЕд/lивоТ BAPTocTl

5.1. МетОдики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за справедливою
вартiстю

КОмпанiя здiЙснюе виключно безперервнi оцiнки справедливоI BapTocTi активiв та зобов'язань,
тобто TaKi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець кожного
звiтного перiоду.
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класи активiв та

зобов'язань, оцiнених
за справедливою

вартiстю

Методики оцiнювання

Метод оцiнки
(ри нковий,

дохiдний,
витратний)

Вихiднi данi

Грошовi кошти Первiсна та подальша оцiнка
грошових коштiв здiйснюеться за

справедливою вартiстю, яка дорiвнюе
ix номiнальнiй BapTocTi

Ринковий Офiцiйнi курси НБУ

lнструменти капiталу Первiсна оцiнка iHcTpyMeHTiB капiталу
здiйснюеться за ix справедливою
вартiстю, яка зазвичаЙ дорiвнюе цiнi
операцii, в ходi якоТ був отриманий
актив. Подальша оцiнка iHcTpyMeHTiB
капiталу здiйснюеться за

справедливою вартiстю на даry
оцiнки.

Ри н кови й Офiцiйнi бiржовi курси
органiзаторiв торгiв на дату
оцiнки, за вiдсутностi
визначеного бiржового
курсу на дату оцiнки,
використовуються цiни
закриття бiржового
торгового дня

flебiторська
заборгованiсть

Первiсна та подальша оцiнка

дебiторськоТ заборгованостi
здiйснюеться за справедливою
вартiстю, яка дорiвнюе BapтocTi

погашення, тобто cyMi очiкуваних
контрактних грошових потокiв на даry
оцiнки.

Р,охiдниЙ KoHTpaKTHi умови,
ймовiрнiсть погащення,
очiкуванi вхiднi грошовi
потоки

поточнi зобов'язання Первiсна та подальша оцiнка
поточних зобов'язань здiйснюеться за

вартiстю погашення

Витратн ий KoHTpaKTHi умови,
ймовiрнiсть погащення,
очiкуванi вихiднi грошовi
потоки

5.2. PiBeHb iepapxiT справедливоТ BapTocTi, до якоrо належать оцiнки справедливоТ BapTocTi

Компанiя класифiкуе фiнансовi iнструменти, якi € у власностi на звiтну даry за наступними
категорiями.

Фiнансовi активи та грошовi кошти оцiнюються за справедливою вартiстю згiдно piBHiB iерархiЙ
cTlсправедл ивоl

класи активiв та

зобов'язань,

оцiнених за

справедливою та

амортизованою

вартiстю

1 piBeHb

(Ti, що мають

котирування, та

спостережуванi)

2 piвeнb

(Ti, що не мають котирувань,

але спостережуванi)

З piвeнb

(Ti, що не мають

котирувань i не е

спостережуван ими)

flaTa оцiнки 31,12.2020 з1.12. 2019 з1.12.2020 з1.12. 2019 31.12,2020 31.12. 2019 з1.12.2020 31.12. 2019

lнвестицii

досryпнi до

продажу

lнsестицii

за блокова Hi

0 п 0 0

Короткострокова
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дебiторська

за боргоsа н icTb

11 з 11 3

Фiнансова

оренда

5.3. Перемiщення мjж 2-м та 3-м рjвнями iepapxiТ справедливоТ BapTocTi

Станом на 31 грудня 2017 року на балансi КомпанiТ облiковувалися довгостроковi фiнансовi
iнвестицiТ в cyMi 81 тис. грн. А саме, акцiТ ПАТ "ФК "АВАНГАРД" (код за €flРПОУ 36О19681), по яким
було приЙняте рiшення НКL{ПФР N9440 вiд 13.06.2017р., щодо зупинення внесення змiн до системи
ДеПОЗитарного облiку цiнних паперiв. Починаючи з 14.06.2018р,, Компанiею були використанi
понижувальнi коефiцiенти lцодо вiдображення балансовоТ BapTocTi вище вказаних акцiЙ i на З1 грудня
2019 року балансова BapTicTb заблокованих iнвестицiй становить О тис. грн. У разi вiдновлення обiгу
акцiЙ, згiдно Рiшення ДКЦПФР Ns 104 вiд 18.03.2002 р. (зi змiнами та доповненнями), ii оцiнна
BapTicTb збiльшиться до BapтocTi, що склалась до застосування понижувальних коефiцiентiв.

Станом на звiтну даry 31 грудня 2020 року акцiТ ПАТ "ФК "АВАНгАР,Щ" (код за €flРПоУ з6019681)
облiковуються в cyMi0 грн.

5.4. Вплив використання закритих вхiдних даних (3-го рiвня) для перiодичних оцiнок справедливоТ
BapTocTi на прибуток або збиток

Компанiя здiЙснюе безперервнi оцiнки справедливоТ BapTocTi активiв та зобов'язань iз
Використанням закритих вхiдних даних 3-го рiвня, якi протягом поточного звiтного перiоду не
призвели до змiни розмiру прибрку або збитку звiтного перiоду.

5.5. Поточнi фiнансовi iнвестицi[
Поточнiфiнансовi iнвестицiТякi належать до категорiТ утримуванiдля продажу та вiдображаються

в статгi кПоточнi фiнансовi iнвестицiТ> балансу (рядок 1160).
Справедлива BapTicTb фiнансових активiв та зобов'язань, що визначена та включена у фiнансову

звiтнiсть Компанii, явля€ собою суму, на яку може бути обмiняний фiнансовий iHcTpyMeHT в результатi
пОтОчноi операцiТ мiж бажаючими здiЙснити таку операцiю сторонами, вiдмiнноТ вiд вимушеного
п родажу або лiквiда цiТ.

Станом на 31 грудня 2020 року на Балансi КомпанiIпоточнiфiнансовiiнвестицiТ не облiковуються.

5.6. flовгостроковi фiнансовi iнвестицiТ

.Щовгостроковi фiнансовi iнвестицiТ якi належать до категорiТ фiнансових iнвестицiй утримуваних на
перiод понад один piK, а також yci iншi iнвестицij, KoTpi не мож}rrь бри вiльно реалiзованiу будь-який
моментта вiдображаються в cTaTTi кР,овгостроковi фiнансовi iнвестицiТ> Балансу (рядок 1ОЗ5).

Станом на 31 грудня 2020 року на Балансi Компанii облiковуються довгостроковi фiнансовi
iнвестицiТ в cyMi 52 130 тис. грн... А саме, довгостроковi iнвестицiТ (далiТовариства), якi оцiнюються за
справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку чи збитку вiдповiдно до
МСФ3 9 в cyMi 50 899 тис. грн. та Товариства,а саме iнвестицiТ в асоцiйованi пiдприемства, якi
ОблiкоВуються за методом участi в капiталi iнших пiдприемств, балансова BapTicTb яких становить
1 231 тис. грн.

В 20].9 роцi в статri к,Щовгостроковi фiнансовi iнвестицiI> Балансу вiдбулися наступнiзмiни:
Згiдно Протоколу 3агальних зборiв Учасникiв ТОВ кНВО кРомсат> (код за еДРПОУ 396s949O)

Ns19/07/19 вiд 19 липня 2019р. було збiльшено стаryтний капiтал Товариства, що вiдображено в

Балансi КомпанiТ на суму б 000 тис. грн.. 3гiдно Протоколу Загальних зборiв Учасникiв ТОВ кЛанет
Телеком> (код за €ДРПОУ З9362054) Ne19/07/19 вiд 19 липня 2019р. було збiльшено стаryтний
КаПiтал Товарисrва, що вiдображено в <<Балансi>> КомпанiТ на суму 4000 тис. грн., Згiдно Протоколу
3агальних зборiв Учасникiв ТОВ кНВО кРомсат> (код за €ДРПОУ 396S9490) No 1вiд 17 вересня 2О19
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року було здiЙснено видiл новоТ юридичноТ особи ТОВ кТiго Трейд> (код за €ДРПОУ аЗ236196) в

розмiрi 10% вартiстю 0 тис, грн., u.lo було вiдображено в кБалансi> КомпанiТ.3гiдно Протоколу
Загальних зборiв Учасникiв ТОВ кМережа Ланет> (код за €ДРПОУ 40З7З986) Ng 26/t2/t9 вiд 26
грудня 2019 року було здiЙснено видiл новоТ юридичноТ особи ТОВ кГлобалнет Ком> (код за €ДРПОУ
434ЗЗ73З) в розмiрi 10% вартiстю 4 250тис. грн., що було вiдображено в кБалансi> КомпанiТ. Також, в

звiтному роцi Компанiя придбала частку в статуrному капiталi ТОВ KPoMcaT-cepBic> (код за СДРПОУ
38958844) в розмiрi 10% вартiстю 1тис. грн., lцо було вiдображено в кБалансit> КомпанiТ. Ринковi
котирування по зазначеним фiнансовим iнвестицiям не доступнi. Товариствами, частки яких в активах
КомпанiТ, на кiнець року була надана рiчна фiнансова звiтнiсть. Проаналiзувавши яку, було зроблено
висновок, що Товариства четвертиЙ piK поспiль прибрковi, тому балансова BapTicTb часток
залиша€ться не змiнною. OKpiM ТОВ <lHTepHeT Трейдiнг> (код за €.Д,РПОУ 40З7lЗЗ4), фiнансова
звiтнiсть Товариства три роки поспiль збиткова, тому Компанiсю було використано понижувальнi
коефiцiенти вiдносно балансовоТ BapTocTi часток згiдно рiшення НКЦПФР Ne1336, u_{о не протирiчить
МСФЗ. Результат переоцiнки вищевказаноТ частки був вiдображениЙ у збитку Фонду на загальну суму
].00тис. грн, та увiйшов до складу кlнших витрат)) (рядок 2270) K3Biry про сукупний дохiд>, про це в

п.6.З. роздiлу б цих Примiток. В разi вiдновлення прибутковостi Товариства балансова BapTicTb частки
буде збiльшено на суму уцiнки згiдно п.3.3.4, роздiлу 3 цих Примiток.

В звiтному 2020 роцi в статгi кflовгостроковi фiнансовi iнвестицiТ: iншi фiнансовi iнвестицiТ> Балансу
вiдбулися насryпнi змiни :

ТОВ KlHTepHeT Трейдiнг> (код за €flРПОУ 40371334) надало прибуткову фiнансову звiтнiсть,
проаналiзувавши яку, Компанiею було збiльшено оцiнну BapTicTb на суму останньоТ уцiнки, а саме 100
тис. грн., що було вiдображено в <lншихдоходах)) (рядок 2240) <3Biry про фiнансовi результати)), про

це у п,п.6.1 роздiлу б цих Примiток. Таким чином, балансова BapTicTb на кiнець звiтного 2020 року
часткаТОВкlнтернетТреЙдiнго(кодза€,ЩРПОУ40371334) становить2O0тис.грн.

Згiдно Протоколу 3агальних зборiв Учасникiв ТОВ кНВО кРомсат> (код за €ДРПОУ 39689490) Ns
t6/1,1/20-I вiд 16 листопада 2020 року було здiЙснено видiл новоТ юридичноТ особи ТОВ кНВО-2020>
(код за €ДРПОУ 43963620) в розмiрi 10% вартiстю 10 грн., що не вплинуло на кБаланс> КомпанiТ.
Товариство на кiнець звiтного 2020 року фiнансову звiтнiсть не подавало, тому балансова BapTicTb

частки незмiнна на звiтну дату.
3iдно.Щоговору б\н вiд24 липня 2020 року Компанiею було придбано частку в статуному капiталi

ТОВ "ТВП "Формат" (код за €ДРПОУ 40196287) в розмiрi 1О%на суму 3 тис. грн. Товариство на кiнець
звiтного 2020 року фiнансову звiтнiсть не подавало, тому балансова вартiсгь частки незмiнна на звiтну

даry.
3гiдно Протоколу Загальних зборiв Учасникiв ТОВ кТВП кФормат> (код за €ДРПОУ 40196287) Ne

2Z/12l2O вiд 22 грудня 2020 року було здiйснено видiл новоТ юридичноТ особи ТОВ KlHTepHeT

Формат> (код за СДРПОУ 44013883) в розмiрi 10% вартiстю 10 грн., що не вплинуло на кБаланс>
КомпанiТ, Товариство на кiнець звiтного 2020 року фiнансову звiтнiсть не подавало, тому балансова
BapTicTb частки незмiнна на звiтну даry.

Згiдно Протоколу 3агальних зборiв Учасникiв ТОВ кРомсат> (код за €..ЩРПОУ 2З744tt!| Ns 13/10/20
вiд 1З жовтня 2О2О року, Компанiя стала учасником Товариства з часткою володiння 1О% на суму 28О

тис. грн. Ринковi котирування по зазначеним фiнансовим iнвестицiям не доступнi. Товариством,
частка якоТ в активах Компанii, на кiнець 2020 року була надана рiчна фiнансова звiтнiсть,
Проаналiзувавши яку, було зроблено висновок, що Товариства третiй piK поспiль прибркове, тому
балансова BapTicTb частки залишаеться незмiнною.

Зiдно ,Щоговору 1З/01-2 вiд 13 сiчня 2020 року Компанiею було придбано частку в статуному
капiталi ТОВ "Вiбiон" (код за €flРПОУ 39297436) в розмiрi 56% на суму 1 тис. грн. 3гiдно Протоколу
3агальних зборiв Учасникiв ТОВ "Вiбiон" (код за е,ЩРПОУ 392974З6) Ns14-01-20/1 вiд 14 сiчня 2020р.
було збiльшено стаryтниЙ капiтал Товариства, що вiдображено в Балансi КомпанiТ на суму 2799тис.
грн.. 3гiдно Протоколу 3агальних зборiв Учасникiв ТОВ "Вiбiон" (код за €flРПОУ З9297436) N926-05-20
вiд 26 травня 2020р. було збiльшено стаryтниЙ капiтал Товариства, що вiдображено в Балансi
КомпанiТна суму 5 600тис. грн..3агальна вартiстьчастки на кiнець 2020 рокустановила 8400тис. грн.
Компанiею було приЙнято рiшення оцiнювати вищевказану частку за справедливою вартiстю з

вiдображенням результату переоцiнки у прибутку чи збитку вiдповiдно до МСФЗ 9. ,Щля оцiнки
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справедливоТ Bapтocтi частки було залучено оцiнювача ТОВ <lмона-Есперт> (код за €..ЩРПОУ З668З449)
та згiдно до ,ЩодатковоТ угоди Ne1 вiд ].5 лютого 2021 року до flогоовру Ns05/08/2019-2 вiд 05 серпня
2019 року було проведено незалежну оцiнку частки в стаryтному капiталi ТОВ "Вiбiон" (код за
СДРПОУ З9297436) та визначено справедливу BapTicT на кiнець звiтного 2020 року 7 364 тис. грн.
Збиток вiд переоцiнки вiдображено в <lнших витратах)) (рядок 2270) кЗвiту про фiнансовi результати>
в cyMi 1 036 тис. грн.. Про це у п.п.6.3 роздiлу б цих Примiток.

Згiдно Протоколу Загальних зборiв Учасникiв ТОВ <Макснет> (код за €,ЩРПОУ 34633951) Ne

З!/0З/2О вiд 31 березня 2020 року, Компанiя стала учасникомТовариства з часткою володiння 1О,5%

на суму 950 тис, грн.3гiдно Протоколу 3агальних зборiв Учасникiв ТОВ кМакснет> (код за €flРПОУ
346ЗЗ951) Ns01/04/20 вiд 01 квiтня 2020р. було збiльщено стаryтний капiтал Товариства, цо
вiдображено в Балансi КомпанiТ на суму 950 тис. грн.. Таким чином, розмiр частки змiнено до t8,9%
на загальну суму 1900 тис. грн. 3гiдно Протоколу 3агальних зборiв Учасникiв ТОВ кМакснет> (код за
€ДРПОУ 34633951) Ns2t/O4/2O вiд 21 квiтня 2020р. було збiльшено статугний капiтал Товариства, що
вiдображено в Балансi КомпанiТ на суму 1 900 тис. грн.. Таким чином, розмiр частки змiнено до З2%
на загальну суму 3 800 тис. грн.. 3гiдно Протоколу 3агальних зборiв Учасникiв ТОВ кМакснет> (код за
€ДРПОУ З4633951) Np\2/O6/2O вiд 12 червня 2020р. було збiльшено стаryтний капiтал Товариства, що
вiдображено в Балансi КомпанiТ на суму 7 41О тис. грн.. Таким чином, розмiр частки змiнено до
56jt% на загальну суму 11 21Отис, грн. 3гiдно Протоколу 3агальних зборiв Учасникiв ТОВ кМакснет>
(код за СДРПОУ З46З3951) Ns 24/t!/Z0-1 вiд 24 листопада 2020 року було здiйснено видiл новоТ

юридичноТ особи ТОВ (CIA-HET> (код за €.ЩРПОУ 4396З620) в розмiрi 56,51Уо вартiстю 51 тис. грн.,
Товариство на кiнець звiтного 2020 року фiнансову звiтнiсть не подавало, тому балансова BapTicTb
частки на звiтну дату не змiнна. Балансова BapTicTb частки ТОВ кМакснет> (код за €flРПОУ З4633951)
на кiнець звiтного 2020 року становила 11 159 тис. грн. Компанiею було приЙнято рiшення оцiнювати
частку ТОВ кМакснет> (код за €,ЩРПОУ З46З3951) за справедливою вартiстю з вiдображенням

результаry переоцiнки у прибрку чи збитку вiдповiдно до МСФ3 9. flля оцiнки справедливоТ BapTocTi

частки було залучено оцiнювача ТОВ кlмона-Есперт> (код за €.ЩРПОУ 36683449) та згiдно до
,ЩодатковоТ угоди N91 вiд ]"5 лютого 2021 року до ,Щогоовру Ns05/08/2019-2 вiд 05 серпня 2019 року
було проведено незалежну оцiнку частки в статугному капiталi ТОВ кМакснет> (код за е.ЩРПОУ

346З3951) та визначено справедливу BapTicT на кiнець звiтного 2020 року 2 841 тис. грн. 3биток вiд
переоцiнки вiдображено в <lнших витратах) (рядок 2270) кЗвiту про фiнансовi результати)) в cyMi 8

318 тис. грн.. Про це у п.п.6.3 роздiлу б цих Примiток.
Згiдно Протоколу Загальних зборiв Учасникiв ТОВ кАТМ Дом> (код за €ДРПОУ 43640097) No

ОЗ/О6/2О вiд 0З червня 2020 року, Компанiя стала учасником Товариства з часткою володiння 50,1%

на суму 15 тис, грн. Компанiею було приЙнято рiшення оцiнювати частку ТОВ кМакснет> (код за
€ДРПОУ З4633951) за справедливою вартiстю з вiдображенням результаry переоцiнки у прибутку чи
збитку вiдповiдно до МСФ3 9. Товариство на кiнець звiтного 2020 року фiнансову звiтнiсть не
подавало, тому балансова BapTicTb частки незмiнна на звiтну дату.

Таким чином, частки облiковуються на Балансi КомпанiТ за справедливою вартiстю:

Частка в статуrному
капiталi

Частка,
/о

Балансова BapTicTb Частка,
%

Справедлива BapTicTb

31.12.2020 31.12.2019 зL.L2.2020 31.12.2019

ТОВ "lHTepHeT ТреЙдiнг
(код за €ДРПОУ 40З7l3З4)

10 200 100 10 200 100

тов кланет Телеком>
(код за СДРПОУ 40З7lЗ34)

10 20 25з 20 25з 10 20 25з 20 25з

з2

,ч



ТОВ кМережа Ланет>
(код за €ДРПОУ 40373986)

10 750 750 10 750 750

ТОВ кГлобалком ЛТ,Д,>

(код за €ДРПОУ 422З9950)
10 0 0 10 0

ТоВ (НВо кРомсат>
(код за €ДРПОУ 39689490)

10 14 891 14 891 10 14 891 14 891

тов кглобалнет ком)
(код за €ДРПОУ 4З4З373З)

10 4 250 4 250 10 4 250 4 250

ТОВ к PoMcaT-cepBic>
(код за СДРПОУ З8958844)

10 t 1 10 t 1

ТОВ кТiго ТреЙд> (код
за €ДРПОУ 4З2З6196)

10 0 0 10 0 0

ТОВ кАТМ floM> (код за
€дрпоу 43640097)

50,1 15 50,1 15

ТОВ "Вiбiон" (код за
€дрпоу 392974з6)

56 7 з64 56 7 з64

ТОВ KlHTepHeT Формат>
(код за €ДРПОУ 4401З88З)

10 0 10 0

ТОВ кМакснет> (код за
€дрпоу 34633951

56,51 2 841 56,51 2 84l

ТОВ кРомсат> (код за
€дрпоу 2з7447t1)

10 280 10 280

ТОВ кТВП кФормат>
(код за еДРПОУ 40196287)

10 з 10 3

ТОВ KCIA-HET> (код за
€дрпоу 4з96з620)

56,51 51 56,51 51

Всього 50 899 4о 245 50 899 4о 245

Протягом звiтного 2020 року, вiдбулися насryпнi змiни в cTaTTi (Довгостроковi фiнансовi iнвестицiТ:
якi облiковуються за методом участi i капiталi iнших пiдприемств)) Балансу:

Компанiя стала засновником ТОВ "Р-Проджект" (код за СДРПОУ 4З916649) згiдно Протоколу
Протоколу 3агальних зборiв Учасникiв N912/tt/2O20 вiд 12 листопада 2020 року з часткою у
стаryтноку капiталi розмiром 49% в cyмi 980 тис. грн. 3гiдно п. 11 МСБО 28, якщо участь у стаryтному
капiталi становить бiльше 2О%та дана iнвестицiя € довгостроковою, вона оцiню€ться по методу участi
в капiталi. lнформацiя про це в п.3.З.4. роздiлу 3 цих Примiток. Тому на кiнець звiтного 2020 року,
отримавши фiнансову звiтнiсть Товариства, проаналiзувавши 'lц Компанiею було зменщено балансову
BapTicTb фiнансовоТ iнвестицiТ за рахунок балансовоТ BapTocTi частки на суму 8 тис. грн. Таким чином, з
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урахуванням змiн у власному капiталi на кiнець 2020 року,6алансова BapTicTb частки ТОВ "Р-
Проджект" (код за СДРПОУ 4З916649) становить 972 тис. грн..

Згiдно Протоколу Протоколу Загальних зборiв Учасникiв N922/04/2O вtд 22 квiтня 2020 року
Компанiя увiЙшла до складу засновникiв ПП кКолумбус>l (код за €.ЩРПОУ 2115О086) з часткою у
стаryтному капiталi 29,79% на загальну суму 2100 тис. грн. 3гiдно Протоколу Протоколу 3агальних
зборiв Учасникiв Ne25-06/20 вiд 25 червня 2020 року стаryтниЙ капiтал Товариства було збiльшено до
29,82% в cyMi 390 тис. грн. Таким чином, загальна балансова BapTicTb частки ПП <Колумбус> (код за
€ДРПОУ 21150086) становила 2 49О тис. грн. Згiдно Протоколу Протоколу Загальних зборiв Учасникiв
N9 27/11,/2O-t вiд 27 листопада 2020 року було здiйснено видiл новоТ юридичноТ особи та

заре€стровано ТОВ кl_{ентрал-НЕТ> ( код за €,ЩРПОУ 44098223), одним iз засновникiв якоТ е Компанiя з

часткоюволодiння29,8?%всумi 15тис.грн, Згiдноп. 11 МСБО28,якщоучастьустатугномукапiталi
становить бiльше 2О% та дана iнвестицiя с довгостроковою, вона оцiню€ться по методу участi в

капiталi. lнформацiя про це в п,3.3.4. роздiлу 3 цих Примiток, Тому, на кiнець звiтного 2020 року,
отримавши фiнансову звiтнiсть Товариств, проаналiзувавши ii, Компанiею було зменшено балансову
BapTicTb фiнансовоТ iнвестицiТ за рахунок балансовоТ BapTocTi частки на суму 2 2Зб тис. грн. та було
збiльшено, за рахунок балансовоТ BapTocTi частки, капiтал в дооцiнках на загальну суму 1З тис. грн..
Таким чином, з урахуванням змiн у власному капiталi на кiнець 2020 року, балансова BapTicTb частки
ПП кКолумбус> (код за €flРПОУ 21]_50086) становить 251 тис. грн.. Аналогiчно, проаналiзувавши
фiнансову звiтнiсть ТОВ кt]ентрал-НЕТ>l ( код за €ДРПОУ 44О9822З), Компанiею було зменшено
балансову BapTicTb фiнансовоТ iнвестицiТ за рахунок балансовоТ BapTocTi частки на суму б тис. грн.
Таким чином, з урахуванням змiн у власному капiталi на кiнець 2020 року, балансова BapTicTb частки
ТОВ кl-{ентрал-НЕТ> ( код за СДРПОУ 4409822З) становить 8 тис. грн.. кВитрати вiд участi в капiталi>
вiдображено в рядку 2255 K3BiTy про фiнансовi результати)), про це в п.п.6.7 роздiлу б цих Примiток.

Таким чином, частки облiковуються на Балансi КомпанiТ за методом участi в капiталi:

5.7. Гроtчовi коlлти та ix еквiваленти
Грошовi кошти та Тх еквiваленти включають кошти в банках на поточних рахунках, а саме в АТ

<РаЙффаЙзен Банк Аваль> (код за €ДРПОУ 14305909), який вiдкрито 16 липня 2016 року. Рахунок в

ПАТ "Унiверсал Банк" (код за СДРПОУ 2113ЗЗ52) було закрито 12 вересня 2018 року.
3алишок грошових кощтiв КомпанiТстаном на 31 грудня2О2О року на рахунках КомпанiТсклав 129

тис. грн., вiдображаеться в cTaTTi кРахунки в банку> (рядок 1167) <Балансу>.

Частка в статуrному
капiталi

Частка,
%

Балансова BapTicTb
Частка, О/о Справедлива BapTicTb

31.12.2020 31.12.2019 зL,l2.2о2о з1.12.2019

ПП кКолумбус>l (код за
€дрпоу 21150086) 29,82 25t 29,82 251

ТОВ кl_{ентрал-НЕТ> (

код за €flРПОУ 44098223) 29,82 8 29,82 8

ТОВ "Р-Проджект" (код
за €flРПОУ 43916649) 49 972 49 972

Всього L2зL LzзL

з4

r{/



Балансова BapTicTb Справедлива BapTicTb

зL,L2,2о2о 31.12.2019 зL.L2.2о2о 31.12.2019

1 2 3 4 5

Каса та рахунки в банках, в тис. грн. t29 39 1,29 з9

Каса та рахунки в банках, в дол. США

Банкiвськi депозити, в тис. грн.

Всього L29 39 l29 39

НадiЙнiсть фiнансовоТ установи - один з важливих параметрiв для будь-якого клi€нта, адже це
гарантiя сво€часного повернення депозиry i вiдсутнiсть проблем iз погащенням кредитiв.

Нацiональним Банком Украiни, пiд час складання реЙтингу банкiв УкраТни за 202О piK,

враховувалися насryпнi моменти :

-достатнiсть капiталу. Параметр демонстру€ резерв власних коштiв для екстреного покриття втрат.
-лiквiднiсть. Характеризу€ можливiсть банку зберiгати свою стiЙкiсть в стресовiЙ ситуацii.
-прибрковiсть установи. Р,емонструе рентабельнiсть фiнансiв, оцiнюеться як сума доходiв i витрат

фiнансовоТустанови. Позитивна прибрковiсть банку робить його бiльш стiЙким.
-довiра вкладникiв iлюструеться динамiкою депозиту в перiод оцiнювання.
-якiсть активiв. Параметр показу€ вiдсотки проблемних кредитiв в портфелi установи,
-пiдтримка акцiонерiв. !аниЙ параметр демонстру€ приналежнiсть до певноТ бiзнес-групи. У разi

стресових сиryацiЙ банк може додатково фiнансуватися державою, iноземними iнвесторами,
вiтчизня ними бiзнесменами.

3 урахуванням ycix цих факторiв було сформовано рейтинг найбiльш надiйних банкiв, що наведено
в таблицi нижче:

N9 назва банка
Форма

власностi
КраТна Сайт банку

PiBeHb надiйностi

I. Укрсiббанк п риватни и Францiя .ukrsibbank.com найвищий

2. Кредi Агрiколь Банк п риватни й Францiя www.сrеdit-аяriсо |е.uа най вищи й

3. Кредобанк приватний Польща www.kredobank.com.ua наивищии

4, П равексбан к при ватни й lталiя WWW. рrаVех.соm.uа високии

5. Райффайзен банк Аваль п ри ватни и Австрiя www.aval.ua високи и

6. Ощадбанк державнии Украiна www,oschadnvbank.com державний

7. Укрексiмба нк державний YKpaiHa www.eximb.com державний

8. Укргазбанк державний YKpaiHa www.ukrяasbank.com державний

9. П ри ватБанк державний УкраТна www. privatba nk. ua держа вн и й

10. Прокредит банк п риватни й н iмечч и на www.prokreditbank.com.ua достатнiй

з5
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].1. оТП Банк при ватний Угорщина www.otpbank,com.ua достатнlи

Таким чином бачимо, що АТ кРаЙффаЙзен Банк Аваль> увiЙшов в десятку надiйних банкiв УкраТни.

5.8. lHtui розкриття, lцо вимагаються МСФ3 13 кОцiнка справедливоТ BapTocTi>

Справедлива BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB в порiвняннi з ii балансовою вартiстю наведена в

таблицi нижче.
Справедлива BapTicTb дебiторськоТ та кредиторськоТ заборгованостi, а також iнвестицiй, досryпних

для продажу, неможливо визначити достовiрно, оскiльки нема€ ринкового котирування цих
активiв.

Кредиторська заборгованiсть е поточною i включае в себе поточну заборгованiсть перед
компанiями з управлiння активами та за послуги депозитарних установ.

Керiвництво КомпанiТ вважа€, що наведенi розкритгя щодо застосування справедливоТ BapTocTi е

достатнiми, i не вважа€, що за межами фiнансовоТ звiтностi залишилась будь-яка сrrт€ва iнформацiя
щодо застосування справедливоТ BapTocTi, яка може бри корисною для корисryвачiв фiнансовоi
з BiTHocTi.

Фiнансовj активи

Балансова BapTicTb Справедлива BapTicTb

зL,L2.202о 31.12.2019 з1.12.2020 31.12.2019

1 2 3 4 5

lнвестицii досryпнi для продажу

lнвестицit, до погашення

lнвестицiI заблокованi 0 0 0 0

Короткострокова дебiторська
заборгова HicTb

3 з з 3

Торговельна дебiторська заборгованiсть

Грошовi кошти та Тх еквiваленти 129 з9 t29 39

Фiнансова оренда

Короткосrроковi поз и ки

Торгiвельна крелиторська заборгованiсть
з2 з2 з2 з2

зб
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6. розкриття !нФормАцli; що пlдтвЕрджу€ cTATTl подАнlу ФlнАнсових звlтАх

6.1. Струкryра доходу

,Щохiд вiд реалiзацiТ послуг та iншi доходи станом на 31 грудня 2020 та 2019 poKiB представленi
таким чином:

3а 2020 piK 3а 2019 piK Змiни (+,-)

Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiI продукцii (ToBapiB,

робiт.послчг)

lншi операцiйнiдоходи; зменшення резерву пiд кредитнi збитки 5 477 18 062 -12 585

Нарахування роялтi по лiцензiЙним договорам 1 105 +1 105

lншi фiнансовi доходи: HapaxoBaHi вiдсотки по договорам позик

Вiдображення премiI по договорам позики

первинна премiя по кредиторськiй заборгованостi

96 011 77 t82 +18 829

110 298 з2 з62 +?7 9Зб

570 17 604 _17 0з4

lншi доходи (вiд переоцiнки фiнансових iнвестицiй) 100 +100

Всього дохiд 213 561 L45 2L0 +68 351

В звiтному 2020 роцi кlншi операцiЙнi доходи)) в cyMi 5 477 тис. грн. виникли за рахунок
зменшення резерву пiд збитки в момент погашення дебiторськоТзаборгованостi.

В звiтному 2020 роцi було придбано торговi марки Ne74050 вiд 15 березня 2007 року та Ns60210
вiд 15 березня 2006 року. Тому, 01 грудня 2020 року Компанiею укладено ЛiцензiЙнi договори на

використання торгiвельних марок (знака для ToBapiB i послуг) з Товариствами. Тому, протягом
звiтного 20]_9 року за надання права на використання знаку, було нараховано одноразову
винагороду та щомiсячнi роялтi, якi Компанiя вiднесла до кlнших операцiЙних доходiв>, рядок 2120
<Звiry про сукупний дохiд> в розмiрi 1 105 тис. грн..

.Що складу кlнших фiнансових доходiв> у звiтному 2020 роцi увiЙшли HapaxoBaHi вiдсотки за

,Щоговорами вiдсотковоТ позики та вiдображенi в рядку 2220 K3BiTy про сукупниЙ дохiд> в розмiрi
96 011 тис, грн. В 2019 роцi ця сума склала 77 182 тис, грн., що наведено в таблицi вище.

Також до складу кФiнансових доходiв>) входить премiя/дисконт по ,Щоговорам позик, якi

виникають в результатi приведення BapтocTi позик на балансi у вiдповiдностi до справедливоТ
BapTocTi. Про це йдеться в п.4.5. цих Примiток та представлено нижче у виглядi таблиць в порiвняннi
з 2019 роком.

N9 Контраrент та N9

доrовору позики
Сума

договору на
кiнець 2020

року, тис,
rрн.

Вiдсоткова
ставка по

договору, %

Ринкова
ставка,Y"

Дата
видачi

Строк дii
договору

Щисконт f
премiя за 2020

piK, тис. грн.

Амортизац
iя

дисконту /
премiТ за
2020 piK,

тис. грн.

1 ТоВ кНВо
кРомсат> (код

за €flРПОУ
39689490)

N9Фс(п)_12l10_
2 вiд 12.10.16р.

227 75L 22 2о 12 10 16р.. 11.10.21р. 64 016 (49 601)

2
ТОВ кМережа
Ланет> (код за

€дрпоу
40373986)

26 зt9 10 з,9 08 tz 17p,. 28.05.21р. L7з4 (588)
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N9Фс(п)-08/]"2-
3 вiд 08.12.17р.

3
ТОВ <Мережа
Ланет> (код за

€дрпоу
40з7з986)

Фс(п)-28l01_6
вiд

28.01.2020р.

88 865 10 з,9 28.01.20р. 28.05.21р. з 296 (1 094)

4
ТоВ кТВП

кФормат>l (код
за €flРПОУ
40196287)

N9Фс(п)-27l07-
8 вiд 27,07.20р.

275о 15 5,2 27.О7,20р, 25,О7.27р, 26з (111)

5 тов кланет
Телеком> (код

за €flРПОУ
з9362054)

N9Фс(п)-2зl07_
1 вiд 2З.07.15р.

25з 0з5 7 з,9 23.07.15р. 18.12.21р. L7 zз1 (2 346)

6 ТОВ к lHTepHeT
Трейдинг> (код

за €дрпоу
403713з40)

N9Фс(п)-15l12-
4 вiд 15,12.17р.

8 855 15 з,9 15.12.17р. 14.12.19р. 989 (264)

7 тов кромсат>
(код за

€дрпоу
2з744t!t)

N9Фс(п)-22l10-
9 вiд 22.10.20р.

20 250 15 з,9 22.10.20р. 20.10.21р, 1 997 |zLzl

8 ТоВ кНВо-
2020> (код за

€дрпоу
4396з620)

N9Фс( п )-17l11_
10 вiд

t7.1t.20p.

12\,829 22 .3,9 t7.LL.2Op. 11.10.21 р. 19 514 (2572|

9 тов квiбiон>
(код за
сдрпоу

392974З6) N9

Фс(п)-18l02-7
вiд 18.02.20р

15 698 10 Lo,7 18.02.20р. 16,02.21р. 15 ( 19)

10 тов
к Глобалнет

Ком> (код за

€дрпоу
443з73з)

NеФС(П)-27l12-
5 вiд 27.12.19р

0 10 11,9 27,12.79р. 06.12.20р, 7 24з

38
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Всьоrо 75з 352 110 298 (56 807)

Протягом 2019 року премiя в cyMi З2 З62 тис. грн., а також, по кредиторськiЙ заборгованостi
згiдно .Щоговорiв купiвлi часток або збiльшення BapтocTi часток за рахунок збiльшення статутних
капiталiв Товариств в cyMi t7 бО4 тис. грн., яка виникла в результатi того, що середньозважена ставка

дисконryвання на момент видачi позик становила tЗ,8% в 2015-2017 роцi, а при виникненнi
кредиторськоТзаборгованостi tz,t%. Про це Йдеться в п.4.5. цих Примiток.

Протягом звiтного 2020 року кредиторська заборгованiсть виникла згiдно flоговорiв купiвлi часток
або збiльшення BapтocTi часток за рахунок збiльшення стаryтних капiталiв Товариств, тому Компанiею
нараховано премiю в cyMi 570 тис,грн., яка увiЙшла до складу flo складу кlнших фiнансових доходiв>.

lнший сукупний дохiд Компанiя, за piK що закiнчився 31 грудня2O2О року, отримувала в розмiрi 1З

тис. грн. вiд переоцiнки часток за методом участi в капiталi. Про це в п.п 5.6. роздiлу б цих Примiток.

6.2. Адмiнiстративнi витрати

OcHoBHi витрати КомпанiТ, що пов'язанi iз здiйсненням 1Т господарськоТ дiяльностi €

адмiнiстративнi витрати. 3агальний розмiр цих витрат за 2020 piK, що закiнчився 31 грудня, склада€
450 тис. грн., якi розподiляються за насryпними елементами в порiвняннi з витратами за 2019 piK:

6.3. lнtлi витрати

В 2019 роцi результат переоцiнки частки у статугному капiталi ТОВ KlHTepHeT ТреЙдинг> (код за

€ДРПОУ 40З7lЗЗ40) був вiдображений у збитку КомпанiТ на загальну суму 100 тис. грн. та увiЙшов до
складу <lнших витрат)) (рядок 2270) K3Biry про сукупниЙ дохiд>, про це в п,5.6. роздiлу 5 цих Примiток.
Також, до складу <lнших витрат)) (рядок 2270) кЗвiry про сукупниЙ дохiд> увiЙшло знецiнення

фiнансових iнвестицiй, а саме акцiй ПАТ "ФК "АВАНГАР.Щ" (код за €,ЩРПОУ 36019681), по яким було
приЙняте рiшення НКЦПФР Ns440 вiд 13,06,2017р., щодо зупинення внесення змiн до системи

депозитарного облiку цiнних паперiв, в cyMi 20 тис. грн., про це в п.5.3, роздiлу 5 цих Примiток.
В звiтному 2020 роцi кlншi витрати)) виникли в результатi переоцiнки до справедливою BapTocTi

часток Товариств в активах КомпанiТ. Про це в п.5.6, роздiлу 5 цих Примiток.

за 2020 piK за 2019 piH
3мiни (+,_

Винагорода керуючiЙ компанii 360 36с

,Д,епозитарнi послуги 2t 21

Суборенда офiсного примiщення 26 4( -t4

Банкiвськi послуги 3 +z

Послуги зберiгання цiнних паперiв 0

Послуги аудитора 24 2( +[

Послуги HoTapiyca (юридичнi) 3

Послуги лiчильноi KoMicii 1

Матерiальнi витрати 9 +1

Послуги публiкацii фiнансовоi звiтностi 0

технiчне забезпечення звiтностi 2 +2

flержмито (змiни до регламенry) 1

Разом 450 451

з9
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3а 2020 piK 3а 2019 piK 3мiни (+,-)

lншi витрати 9 354 l2o +9 2З4

Всього iHuri витрати 9 з54 120 +9 2З4

<lнщi витрати)) за звiтниЙ 2020 piK в порiвняннiз 2019 роком представленiтаким чином:

6.4. lншi операцiЙнi витрати

,Що складу кlнших операцiЙних витрат)) за 2019 piK Компанiя вiднесла формування резерву пiд
збитки у cyMi 2З 445 тис. грн., що виник згiдно,Щоговору вiдсотковоТ позики з ТОВ "ЛанетТелеком>
(код за еДРПОУ З9З620544). Товариство, не сплатило вiдсотки бiльше 9О днiв. На кiнець звiтного 2О19

року фiнансова звiтнiсть Товариства е прибутковою. Але кредитниЙ ризик зазнав значного зростання з
МОменту первiсного визнання, тому Компанiею було приЙнято рiшення вiднести суми заборгованостi
В пОВному обсязi на резерв пiд збитки. Вiдсугнi факти, якi б свiдчили про ризик невиконання
3обов'язання, тому що в кiнцi звiтного Товариство почало сплачувати вiдсотки i резерв пiд збитки
було зменшено. Аналогiчна сиryацiя виникла в звiтному 2020 роцi iКомпанiя вiднесла формування
резерву пiд збитки у cyMi 20 036 тис. грн. до складу <lнших операцiйних витрат>, (рядок 218О) K3Biry
про фiнансовi результати>. Фiнансова звiтнiсть Товариства за звiтний 2020 piK прибуткова,

<lншi операцiЙнi витрати)) за звiтниЙ 2020 piK в порiвняннi з 2019 роком представленi таким
чином:

3а 2020 piK 3а 2018 piK 3мiни (+,-)

lншi операцiйнi витрати 20 036 2з 446 -з 410

Всього 20 036 2з 446 _3 410

6.6. Фiнансовi витрати

В звiтному 2020 роцi до (Фiнансових витрат> Компанiя вiднесла амортизацiю премi/дисконту,
РОЗРахованоТ по методу ефективноТ ставки вiдсотка, у cyMi 54 О72 тис. грн., яка склада€ться з
амортизацiТ премiТ /дисконту при достроковому погашеннi дебiторськоТ заборгованостi по
flоговорам позик в cyMi 56 807 тис. грн., про це Йдеться в п.6.]. роздiлу б цих Примiток та амортизацiТ
премiТ по iншiЙ кредиторськiЙ заборгованостi згiдно,Щоговорiв купiвлi часток або збiльшення BapTocTi
ЧаСТОк За Рахунок збiльшення статугних капiталiв Товариств в cyMi 537 тис. грн., про це Йдеться в п.6.].

роздiлу б цих Примiток.
<Фiнансовi витрати)) за звiтниЙ 2020 piK в порiвняннi з 2019 роком представленi таким чином:

ПРи методi ефективноТ ставки вiдсотка на дату погашення позики неамортизована частина премiТ
бУДе дорiвнювати нулю, а також дебiторська заборгованiсть i поточна чиста величина виданих позик
будуrь спiвпадати. Тобто, цеЙ метод Грунry€ться на припущеннi, що витрати на сплаry вiдсоткiв по
ПОЗикам за кожниЙ перiод - це невиплачена частина вiдповiдного зобов'язання, помножена не на
ВСтановлену по договору ставку вiдсоткiв, а на ринкову ставку вiдсоткiв. При застосуваннi цього
метОду сума витрат на сплаry вiдсоткiв по позицi i величина амортизацiТ надбавки по позицi
змiнюються кожного перiоду.

3а 2020 piK 3а 2019 piK 3мiни (+,-)

Фiнансовi витрати: Амортизацiя дисконry (позика)

Амортизацiя премii (кредиторська заборгованiсть)

56 807 зб 468 +36 468

5з7 t7 бо4 +t7 604

Всього 57 з44 54 072 +54 072
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6.7. Втрати вiд участi в капiталi

В звiтному 2020 роцiдо кВтрат вiд участi в капiталi>, рядок 2255, K3Biry про фiнансовi результати>
Компанiя вiднесла витративiд переоцiнки на звiтнк дату часток Товариств, якi були визнанi Компанiею
як асоцiЙованi, та облiковуються за методом участi в капiталi. Про це в п.п 3.3.4 роздiлу 3 цих
Примiток.

кВтрати вiд участi в капiталi> станом на З1 грудня2О2О та 2019 poKiB представленi таким чином:

6.8. flебiторська заборгованiсть

flебiторська заборгованiсть з фiксованими або обумовленими платежами, що не котируються на
активному ринку, класифiкуються як <дебiторська заборгованiсть за виданими авансами)) та кiнша
поточна дебiторська заборгованiсть> i облiковуються за справедливою вартiстю за вирахуванням
збиткiв вiд знецiнення та cyMHiBHoT заборгованостi.

,Щебiто рська заборгова н icTb з1 202о 2019 poKi

,Щебiторська заборгованiсть КомпанiТ не ма€ забезпечення. Станом на З1 грудня 202О року
Компанiя мала прострочену бiльше 90 днiв дебiторську заборгованiсть, що було вiдображено в

резервi пiд збитки, про це в п.6.4 роздiлу б цих Примiток,
Балансова BapTicTb дебiторськоТ заборгованостi приблизно дорiвнюе iT справедливоТ BapTocTi.

КОмпанiя проводить аналiз та оцiнку рiвня кредитного ризику з використанням iндивiдуального
пiдходу.

За 2020 piK 3а 2019 piK Змiни (+,-)

Частка ПП кКолумбус> (код за €flРПОУ 21150086) 22зб 36 468

Частка ТОВ <l_{ентрал-НЕТ> ( код за СДРПОУ 4409822З) 6

Частка ТОВ "Р-Проджект" (код за €flРПОУ 43916649) 8 L7 604

Всього 57 з44 54 о72 +2 251

за станом на та в представленl та ким чином:

На 31 грудня
2020 року

На 31 грудня
2019 року

3мiни (+,-)

flебiторська заборгованiсть за розрахунками за 8иданими
авансами 11 3 +8

,Д,ебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих
доходiв (вiдсотки по позикам)

По нарахованим роялтi згiдно лiцензiйним договорам

49 684 34 951
+1,4 7ЗЗ

1 105 +1 105

Очiкуванi кредитнi збитки ulодо дебiторськоi заборгованостi
з нарахованих доходiв (вiдсотки по позикам)

-19 860 -5 з2з -14 5з7

|нша дебiторська заборгованiсть (позики)
759 з52 602 065 +t57 287

Премiя/дисконт (за договорами позики) 61 061 7 570 +5З 491

Очiкуванi кредитнi збитки щодо iншоI дебiторськоТ
заборгованостi (позики) -82 -61 ,2t

Всього 85L27L 639 205 +212 066
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Резерв пiд збитки що оцiнюеться в cyMi, яка
дорiвню€:

На 31 грудня
2020 poKv

На 31 грудня
2019 poкv

Причини змiн

12-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам,

В т.ч.: за депозитами;

За дебiторською заборгованiстю

82

82

61

61

Кредитний ризик
майже вiдсутнiй

очiкуваним кредитним збиткам протягом строку

дii за:

(i) фiнансовими iнструментами, за якими
кредитний ризик зазнав значного зростання з

моменry первiсного визнання, але якi не €

кредитно-знецiненими фi нансовими активами

В т.ч.: за депозитами;

За дебiторською заборгованiстю (позики)

19 860

].9 860

5з2з

5з2з

Кредитний ризик
прийнятний

(ii) фiнансовими активами, що € кредитно-
знецiненими на звiтну дату (але не € придбаними
або створеними кредитно-знецiненими
активами)

В т.ч.: за депозитами;

3а дебiторською заборгованiстю (позики)

(iii) торговельною дебiторською заборгованiстю,

договiрними активами або дебiторською
заборгованiстю за орендою, для яких резерв пiд
збитки оцiнюеться вiдповiдно до параграфа
5.5.15 мсФз 9

фiнансових активiв, що е придбаними або
створеними кредитно-знецiненими фiнансовими
активами

Разом: L9 942 5 384

При визначеннi погашення дебiторськоI заборгованостi Компанiя врахову€ будь-якi змiни
кредитоспроможностi дебiтора за перiод з дати виникнення заборгованостi та до звiтноТдати.

Компанiя нада€ узгодження залишку резерву пiд збитки на початок звiтного перiоду до залишку на

кiнець звiтного перiоду в розрiзi класiв фiнансових iHcTpyMeHTiB у формiтаблицi.
Змiни щодо очiкуваних кредитних збиткiв:

Станом на 31 грудня2О2О року загальна сума резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки склала 19 942

тис. грн. якi були вiднесенi до складу кlнших операцiЙних витрат)), рядок 2180, кЗвiту про сукупниЙ

дохiд>.

6.9. Акцiонерний капiтал

Станом на З1 грудня 2О20 Компанiя ма€ випущенi простi iMeHHi акцiТ в кiлькостi 500 000 тис. шryк
загальною сумою 500 000 тис. грн. Номiнальна BapTicTb кожноТ акцiТ становить 1 грн. Форма iснування

акцiй - без документарна. Bci випущенi акцiТ були повнiстю оплаченi.
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,Щата реестрацiI випуску акцiй - 16 листопада 2011 року, номер реестрацiТ 2307.
Протягом 2019 року вiдбулися наступнi змiни у власному капiталi: розмiщення акцiй КомпанiТ в

кiлькостi 57 5821_50 штук на суму 125297 тис. грн.. з яких 67 7t5 тис. грн. склавдодатковий капiтал. За

даними Балансу власниЙ капiтал КомпанiТ станом на З1 грудня 2019 року склада€ суму 676 677 тис.
грн. BiH склада€ться iз заресстрованого (паЙового) капiталу в розмiрi 500 000 тис. грн., додаткового
капiталу в розмiрi 162 0З9 тис. грн., нерозподiленого прибрку в розмiрi 227 04О тис. грн. та
неоплаченого капiталу в розмiрi 2t2 402 тис. грн..

Протягом звiтного 2020 року вiдбулися насryпнi змiни у власному капiталi: розмiщення акцiй
КомпанiТ в кiлькостi 4t t77 346 штук на суму 101-747 тис. грн.. з яких 60 570 тис. грн. склав додатковий
капiтал, За даними Балансу власниЙ капiтал КомпанiТстаном на 31 грудня 2020 року складас суму 902
562 тис. грн. BiH склада€ться iз зареестрованого (паЙового) капiталу в розмiрi 500 000 тис. грн.,

додаткового капiталу в розмiрi 2226О9 тис. грн., нерозподiленого прибрку в розмiрiЗ51 165тис. грн.,
капiтал в дооцiнках в розмiрi 13 тис.грн. та неоплаченого капiталу в розмiрi t7t2Z5 тис. грн..

Таким чином, власниЙ капiтал представлено в звiтностi на кiнець 2020 року в порiвняннi з 2019

роком наступним чином:

6.9. flивiденди

На протязi 2020 року акцiонерами КомпанiТ не приймалося рiшень щодо виплати дивiдендiв,
тому дивiденди акцiонерам не виплачувалися.

6.10. Кредиторська заборгованiсть з одержаних aBaHciB

Станом на 31 грудня2О2О року кредиторськоТзаборгованостi з одержаних aBaHciB не ма€.

6.11. Торговельна та iнlла поточна заборгованiсть

lнщi поточнi зобов'язання за станом на 31 грудня 2020 та 2019 poKiB представленi таким чином:

Поточна кредиторська заборгованiсть представля€ витрати перед Керуючою компанiею з

управлiння активами та послуг депозитарноТ установи.

Станом на З1 грудня 2О20 року Компанiя не мала простроченоТ та сумнiвноi iншоТ кредиторськоТ
заборгованостi. lнша кредиторська заборгованiсть склада€ться з оплати за акцiТ Компанii, поставка
яких проЙшла пiсля дати Балансу. Балансова BapTicTb iншоТ кредиторськоТ заборгованостi дорiвнюе rT

справедливоТ BapTocTi. При визначеннi погашення iншоТ кредиторськоТ заборгованостi Компанiя на
кожну звiтну дату проводить аналiз сум кредиторськоТ заборгованостi з вираховуванням TepMiHiB ii'

На 3l грудня 2020 року На 31 грудня 2019 року 3мiни (+,-)

Статутний капiтал 500 000 500 000 0

Нерозподiлени й прибуток
(непокритий збиток)

з51 165 227 040 +t24 125

Капiтал в дооцiнках 1з +1З

flодатковий капiтал 222 609 162 0з9 +60 570

неоплачений капiтал (!7t 225) (2\2 402) +4t t77

Всього 902 562 676 677 +225 885

На 31 rрудня
2019 року

На 31 грудня
2018 року

3мiни
(+,-)

Поточна кредиторська заборгованiсть з2 з2 U

lнша кредиторська заборгованiсть 0 278о -2780

Всьоrо з2 28L2 -2780

4з
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облiку на балансi, та TepMiHiB позовноТ давностi за перiод з дати виникнення заборгованостi та до
звiтноi дати,

6.12. Прибутки та збитки

3а результатом Bcix видiв дiяльностi в 2020 роцi Компанiею отриманиЙ прибуток в розмiрi !24 t25
тис. грн..

В 2020 роцi Компанiя корисryвалася пiльгами з податку на приброк згiдно Податкового кодексу
УкраТни стаття 141- пункт б пiдпункт 1, а саме: кЗвiльняються вiд оподаткування кошти спiльного
iнвесryвання, а саме: кощти, BHeceHi засновниками корпоративного фонду, кошти та iншi активи,
залученi вiд учасникiв iнстиryry спiльного iнвесryвання, доходи вiд здiйснення операцiЙ з активами
iнститру спiльного iнвесryвання, доходи, HapaxoBaHi за активами iнститру спiльного iнвесryвання, та

iншi доходи вiд дiяльностi iнституту спiльного iнвестування (вiдсотки за позиками, оренднi (лiзинговi)

платежi, роялтi тощо)>.

7. розкриття !ншоТ lноормдцlТ

7.1 YMoBHi зобов'язання

7.1.1. Судовi позови

Проти КомпанiТ протягом звiтного 2020 року не подавалось судових позовiв.

7.1.2. Оподаткування

Внаслiдок наявностi в украТнському податковому законодавствi положень, якi дозволяють бiльш

нiж один BapiaHT тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабiльному економiчному

середовищi, за якоТ податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчноТ дiяльностi, у разi, якщо

податковi ограни пiддадрь cyMHiBy певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва економiчноТ

дiяльностi КомпанiТ, ймовiрно, що Компанiя змушена буде сплатити додатковi податки, штрафи та

пенi. Така невизначенiсть може вплинуги на BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB, втрати та резерви пiд

знецiнення, а також на ринковиЙ piBeHb цiн на угоди. На думку керiвництва Компанiя сплатила yci

податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки. Податковi звiти можуть

переглядатися вiдповiдн ими податковими органами п ротя гом трьох poKiB.

7.1.3. Ступiнь повернення дебiторськоТ заборrованостi та iнцlих фiнансових активiв

Внаслiдок сиryацitl яка склалась в економiцi УкраТни, а також як результат економiчноТ

нестабiльностi, що склалась на даry балансу, icHye ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бри
реалiзованi за iiньою балансовою вартiстю в ходi звичаЙноТдiяльностi КомпанiТ.

Сryпiнь повернення активiв у значнiй Mipi залежцть вiд ефективносгi заходiв, якi знаходяться поза

зоною контролю КомпанiТ. Сryпiнь повернення дебiторськоТ заборгованосгi КомпанiТ визначасться на

пiдставi обставин та iнформацiil якi наявнi на даry балансу. На думку керiвництва Компанiil виходячи з

наявних обставин та iнформацiil кредитниЙ ризик для фiнансових активiв КомпанiТ визначениЙ як

прийнятний, тому кредитний збиток був визнаний при оцiнцi цих активiв. Враховуючи той факт, що
поточна дебiторська заборгованiсть буде погашена протягом 2021 року очiкуваниЙ кредитниЙ збиток

Компанiею визнаниЙ при оцiнцi фiнансових активiв становить 19 942 тис. грн.., про це в п.6.8. роздiлу
6 цих Примiток.

7.2 Розкриття iнформацiТ про пов'язанi сторони

Р,о пов'язаних cTopiH або операцiЙ з пов'язаними сторонами належать:
пiдприемства, якi прямо або опосередковано контролюють або перебувають пiд контролем, або ж

перебувають пiд спiльним контролем разом з Компанiею;
асоцiЙованi компанiТ;
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спiльнi пiдпри€мства, у яких Компанiя € контролюючим учасником;
чле н и п ровiдного уп ра влiнського персо налу КомпанiТ;
близькi родичi особи, зазначеноТ вище;
компанiil що контролюють Компанiю, або здiйснюють сутгевий вплив, або мають суттевий вiдсоток

голосiв у КомпанiТ;
програми виплат по закiнченнi трудовоТ дiяльностi працiвникiв КомпанiТ або будь-якого iншого

суб'екта господарювання, який € пов'язаною стороною КомпанiТ,
3гiдно з МСБО 24 зв'язана сторона - фiзична особа або суб'ект господарювання, зв'язанi з

суб'ектом господарювання, що склада€ свою фiнансову звiтнiсть.
а) фiзична особа або близький родич такоТ особи € зв'язаною стороною iз су6'ектом

господарювання, що звiтуе, якщо така особа:
- контролюе суб'ект господарювання, що звiтуе, або здiйснюе спiльний контроль над ним;
- ма€ сутт€вий вплив на суб'ект господарювання, ч_{о звiryе;
- € членом провiдного управлiнського персоналу суб'екта господарювання, tцо звiryе, або

материнського пiдприемства суб'екта господарювання, що звiтуе.
б) суб'ект господарювання € зв'язаним iз су6'сктом господарювання, що звiтуе, якщо викону€ться

будь-яка з таких умов:
- суб'скт rосподарювання та суб'ект господарювання, ц{о звiryе, € членами однiеТ групи (а це

означа€, що кожне материнське пiдприемство, дочiрне пiдприемство або дочiрне пiдприемство пiд
спiльним контролем е зв'язанi одне з одним);

- один су6'ект господарювання € асоцiйованим пiдприемством або спiльним пiдприемством
iншого суб'екта господарювання (або асоцiйованого пiдприемства чи спiльного пiдприемства члена
групи, до якоТ належить iнший суб'скт господарювання);

- обидва суб'екти господарювання € спiльними пiдприемствами однiеТтретьоТ сторони;
- один суб'ект господарювання € спiльним пiдприемством третього суб'екта господарювання, а

iнший суб'ект господарювання е асоцiйованим пiдприсмством цього третього суб'екта
господарювання;

- суб'ект господарювання € програмою виплат по закiнченнi трудовоТ дiяльностi працiвникiв або
суб'екта господарювання, що звiтуе, або будь-якого суб'екта господарювання, який с зв'язаним iз

суб'ектом господарювання, що звiryе. Якщо суб'ект господарювання, що звiтуе, сам € такою
програмою виплат, то працедавцi-спонсори також € зв'язаними iз суб'ектом господарювання, ч_lо

звiryе;
- суб'ект господарювання перебувае пiд контролем або спiльним контролем особи, визначеноТ в

пунктi а);

- особа, визначена в пунктi a)i), мае значний вплив на суб'ект господарювання або € членом
провiдного управлiнського персоналу суб'екта господарювання (або материнського пiдприемства
су6'екта господа рюван ня).

Операцiя зi зв'язаною стороною - передача pecypciB, послуг або зобов'язань мiж суб'ектом
господарювання, що звiтуе, та зв'язаною стороною, незалежно вiд того, чи призначаеться цiна,

Близькi родичi фiзичноТ особи - члени родини, якi, за очiкуванням, можугь впливати на таку особу
або перебувати пiдiТ впливом при здiйсненнi операцiй iз суб'ектом господарювання та охоплюють:

а) дiтей, чоловiка/дружину чи шлюбного партнера такоТ фiзичноТ особи;
б) дiтей чоловiка/дружини чи шлюбного партнера такоТ фiзичноТ особи;
в) утриманцiв такоТ фiзичноТ особи або чоловiка/дружини чи щлюбного партнера такоi фiзичноТ

особи.
Пов'язаними сторонами вважаються сторони, якщо одна сторона ма€ можливiсть контролювати

iншу сгорону або здiЙснювати суттевиЙ вплив на прийнятгя фiнансових та операцiйних рiшень iншою
стороною.

ОперацiТ мiж пов'язаними сторонами - передбачають передачу pecypciB або зобов'язань
незалежно вiд стягування плати.

Спiльний контроль - зафiксоване угодою розподiлення прав контролю.
Пов'язанi сторони КомпанiТ включають акцiонерiв, ключовий управлiнський персонал,

пiдприемства, якi мають спiльних власникiв та перебувають пiд спiльним контролем, пiдприемства,
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що перебувають пiд контролем ключового управлiнського персоналу, а також компанiI, стосовно яких

у КомпанiТ е iстотниЙ вплив,
У таблицi представленi пов'язанi сторони КомпанiТ:

7.2.1.1нформацiя про учасникiв та голову наглядовоТ ради корпоративноrо iнвестицiйного фонду

Nl)

з/п

Повне найменування юридичноi особи -

учасника чи прiзвище, iм'я, по батьковi

фiзичноТ особи - учасника, голови

Код за еДРПОУ

юридичноТ особи -

учасника або

мiсцезнаход,rкення

юридичноТ особи чи

rаспортнi данi фiзичноi

особи, щодо якоi

подасIься iнформачiя

Частка в

стат}тному

капiталi

належнiсть

фiзичноТ особи -

учасника до

суб'сктiв,

визначених статтею

3 Закону УкраТни

<Про запобiгання

корупцii)), тrабо

частка державноi

чи комунальноi

власностi в

юридичнiй особi -

учаснику

ilrвсстичiйного фоrrду облiковоi картки

платника податкiв

фiзичноi особи -

учасника, голови

наглядовоТ ради

корпоративного фонду

або серiя та номер

паспорта*

1 z J 4
^

6 7

Учасltикlt - фiзичlri особи

1 Лантвойт IОлiя Олексанлрiвна зL6762о982 Паспорт СО N9 909675,
зиданий
3олом'янським РУ ГУ
МВС Украiни у м,Киевi,

цата видачi (22)
ковтня 2002р.

зо,6з2770 не належить

Учасlrrrки - lоридичнi особи

l

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

вlдповIдАльнIстю "гАрАнт. н"

4 l 002004

4 1 002004

вул. КиТвська, 2,

Тернопiль,

Тернопiльська область,

46023, УкраТна

0,075364

2

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖВНОЮ

в lдповtдАJtьн tстю"тсп"ФормАт,
40994952

40994952

lул.Латишева, 33,

и.Марiуполь, [oHeubKa

rбласть, 8755З,

Украiна

0,975648

3

Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю " POMCAT-CBPBIC"

3 8958844

38958844

зул.Ревучького, 46,

и.Киiв, м. КиiЪ,02l40,

УкраТна

l ,8l290l

4

Товариство з обмеженою

вiдповiда,rьнiстю " РоМСАТ" 2з7 44l l l
2з7441ll

зул.Василя Сryса,35-

]7, м.КиIв, м. КиТв,

)3 l42, YKpaiHa

l,4з24зз

5

Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю "пропетi [нвест"

3 56з 545 7

з5635457

зул.Василя Сryса,35-

]7, м.КиТв, м. КиТв,

)3l42, УкраТна

z.952486

6
Товариство з обмеrкеною

вiдповiдальнiстю "КоМКАСТ CEPBIC"
3880 l l 62 вул.Генерала Наумова,

J, м.Киiв, м. Киiв,
|,62\62з
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з880l l62 )3 l 64, Украiна

7

Товариство з обмех<еною

вiдповiдальнiстю "ЛIВIУС Cl " 402675з0
40267530

вул..Щсревообробна, 5

l/9, м.КиТв, м. Киiв,

0l0l3, УкраТна

0,495545

8

Товариство з обмея<еною

вiдловiдальнiстю "ТЕХНОНЕТ Бl "

40269I.7 l

4026917 l

вул.flеревообробна, 5,

l/8, м.КиТв, м. КиТв,

0l0l3, YKpaiHa

0,602438

о

Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю "АРТНЕТ Л l "

40266448

40266448

зул.Ревучького, 46,

и.Киiв, м, КиТв,02l40,

/краТна

0,9344 l l

l0

Товариство з обмея<еною

вiдповiдапьнiстю "КОННЕКТ Дl "

40265507

40265507

lул.Ярославська, 4Б,

l/2, м.Киiв, м. КиТв,

)407l, УкраТна

0,961'62,7

ll

Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю'АЛЬФАкоМ М l

40269 l 03

40269 l 03

вул.!еревообробна, 5,

l/7, м.КиТв, м. КиТв,

0l0l3, УкраТна

0.66532з

l2

Товариство з обмеrкеною

вiдповiдмьнiстю "ЛдНЕТ кЛIк"

40265580

40265580

вул.Ярославська, 4-Б,

2/4, м.Киiв, м. Киiв,

С4071, УкраТна

0,248762

lз

Товарlrствоз обмеяtеною

вiдповiдал ьнiстю "АРКА!А Г2"

4026642,7

40266427

вул.Ревучького, 46,

м.Киiв, м. Киiв,02l40,

УкраТна

0,14з209

l,+

Товариство з обмеженою

вiдповiда.пьнiстю "оРСЕЙ М2" 4026659t
40266598

lул,Ярославська, 4 Б,

l/5, м.КиТв, м. Киiв,

)407l, YKpaiHa

0,з25 196

l5

Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю "ЮНIоН М3 "

40267 ll l

40267 l1 l

Вознесенський спуск,

14,16/22, м.КиТв, м.

КиТв, 04053, YKpaiHa

0,6з7704

lб

Товариство з обмеженою 
,

вiдповiдмьнiстю "ГАМАНЕТ Г3"

4097 l 309

4097 1309

пр-т ГолосiТвський,

108, корп.2, 2, м.КиТв,

м, Киiв,03l27, Украiна

0,263805

l7

Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю "KCIHET Г5" 4097l l3(
1097 l l 36

lул.Володимира

Эосюри, 5,408/l,

и.КиТв, м. КиТв,02090,

/KpaiHa

0,305575

l8

Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю " Йотдлдн п l
40974598

40974598

вул.Ярославiв Вм,

13/2Б, м.Киiв, м. КиТв,

0l054, УкраТна

0,3з23 l 8

l9

Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю "МУЛЬТИЛдН П2"

40967025

40967025

вул.Автопаркова, 7 Б,

l/8, м.Киiв, м, Киiв,

02660, Украiна

0,204299

20 Товариство з обмея<еною
4097342l вул.Куренiвська, 2 l -С, 0,2900 l 6
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вiдповiдальнiстю "ЗЕТдЛдЙН Б2"

4097з42|

l, м.Киiв, м. Киiв,

)4073, YKpaiHa

2\

Товариство з обмеженою

вiдtrовiдальнiстю "йотднвт ьз"

40964569

40964569

зул.Пiдлiсна, l, l0,

и.Киiв, м. Киiв,03l64,

Украiна

0,263 l 53

22

Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю "СТАРНЕТ Д4"

4097 4851

40974857

зул.Крlтий Узвiз,6/2

\, м.КиТв, м. КиТв,

)1004, Украiна

0,4з9925

23

Товариство з обмеясеною

вiдповiдальнiстю "СИГМАЛАН Д3"

40974692

40974692

вул. Прироговського,

l9, корпус 6, м.КиТв, м.

КиТв, 03 l l 0, УкраТна

0,з2llз2

24

Товариство з обмеяtеною

вiдповiдалыriстю "ТАУННЕТ Т2"

4096609 1

4096609 l

rp-T Академiка

Корольова, l, l/4,

лt.Киiв, м. КиТв, 03134,

YKpaiHa

0,462479

25

Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю "ТЕТАНЕТ Tl "

40974980

40974980

зул.Кирилiвська, 82,

256, м,КиТв, м. КиТв,

)4080, Украiна

0,2,7248l

26

Товариство з обмеженою

вiдповiдмьнiстю "СIТIЛАН С2"

4097489l

4097489]'

вул.Володимира

Покотила, 7/2, м. Киiв,

и. Киiв,03l48, УкраТна

0,3 1 737з

27

Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю "оМЕГАНЕТ С3"

4097 l 288

4097 l 288

вул.Лейпцизька, 5,

l/l9, м.Киiв, м. Киiв,

0l0l 5, YKpaiHa

0,2|727з

28

Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiстlо "ОМЕГАЛАН М5"

40965536

40965536

зул.Льва Толстого, 63,

Z/10, м.КиТв, м. Киiв,

)3035, УкраТна

1,2l0lбl

29

Товариство з обмеяrеною

вiдповiдальнiстю "МУЛЬТИНЕТ М4"

40966 l 94

40966 l 94

lул.Перемоги, 9, l/6,

и.Киiв, м. Киiв, 03l 70,

YKpaiHa

0,з 05075

з0

Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю'СIТIНЕТ Л2"

40972606

40972606

вул.Вишгоролська,4,

l, м.КиТв, м, КиТв,

04074, Украiна

0,286l76

зl

Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю "ПЕТАЛАН К l

40970986

40970986

вул.Ольжича, 2'7 l22, 4,

и.Киiв, м. Киiв,04060,

УкраТна

0,238945

з2

Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю "ЗЕТАНЕТ К2"

4097 107з

4097 l07з

пр-т Возз'сднання,

l5ll7, зl8-А, м.КиТв, м.

Киiв,02l60, YKpaiHa

0,328286

33

Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю "СИГМАНЕТ ll
40970876

40970876

lул,Ямська,4l, 2,

п.Киiв, м. Киiв,03150,

Украiна

0,1зll"l
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Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю "ДЕЛЬТАЛАН I2'

40970939

40970939

зул.Злолбунiвська, 7, 4

и.Киiв, м. Киiв,0208l,

Украiна

0,1 76389

35

Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю "ГАМАЛАН А2"

4097з395

40973395

lр-т Гонгадзе, 5-А, 4,

и.Киiв, м. Киiъ,04208,

Украiна

0,194172

зб

Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю "МЕГдНЕТ З2"

4097 47 55

4097 47 55

зул.Вячеслава

Чорновода, 41 Д, 14,

и.Киiв, м. КиТв, 0l l35

Украiна

0,250076

3,7

Товариство з обмехtеною

вiдповiдальнiстю "ТЕТАЛАн З 1'

4097 l 1 78

4097 l l 78

зул.Амосова, 4,2,

и.КиiЪ, м. Киiв, 03l41

YKpaiHa

0,255269

38

'Говариство з обмеяtеною

вiдповiдальнiстю "ДЕЛЬТАНЕТ Л3"

4097з495

40973495

5ул.Марii

Приймаченко, l/27,

]04/l, м.Киiв, м. КиТв,

)l042, YKpaiHa

0,306850

з9

Товариство з обмех<еною

вiдповiдальнiстю "КОЛУМБУС.ТК"
40997 l 54

40997 l 54

вул.Киiвська,2,

v.Тернопiль,

Iернопiльська область,

46023, УкраТна

0.028304

40

Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю "КоЛУМБУС. IHET"

4099709 l

4099709 l

(иiвська, 2,

и.Тернопiль,

Гернопiльська область,

16023, YKpaiHa

0,06з022

4l

Товариство з обмея<евою

вiдповiдальнiстю "ЗАХIДНИЙ ЦЕНТР

IHTEPHET послуг" 38552489

38552489

rул.Степана Бандери,

l5, M.PiBHe, PiBHeHcbKa

эбласть, 33014,

Украiна

0, l 92550

42

Товариство з обмеженою ,

вiдповiдальнiстю "БlТТЕР НЕТ'

з9276510

з927651.0

зул.Мелова,2,

и.Тернопiль,

Гернопiльська область,

16008, УкраТна

0,2701.17

13

Товариство з обмея<еною

вiдповiдальнiстю "БIТТЕР-НЕТ"

4147 |5зб

414,7 |536

вул.Киiвська,2,

v.Тернопiль,

rернопiльська областъ,

46023, YKpaiHa

0,0494 l 0

41

Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю "КоЛУМБУС.НЕТ"

зз455902

з345 5902

lул.КиТвська, 2,

и,Тернопiль,

Гернопiльська область,

l6023, Украiна

0,504599

45

Товариство з обмеrкеною

вtдповiдальнiстю "БIТТЕР.НЕТ"

40576996

40576996
зул.Киiвська, 2,

и.Тернопiль,

[ернопiльська область,

0,045775
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{6023, YKpaiHa

46

Товариство з обмеженою

вiдповiдальнi стю "БIТТЕР+НЕТ"

4147 |65|

4l47 l 65 l

зул.Киiвська, 2,

и.Тернопiль,

Гернопiльська область,

{6023, YKpaiHa

0,0з7|22

47

Товариство з обмея(еною

вiдповiда_льнiстю "КОЛУМБУС.М"
,1l547l60

4|547 l60

зул.Киiiвська, 2,

и,Тернопiль,

Горнопiльська область,

{602З, Украiна

0,047994

48

Товариство з обмеr{еною

вiдповiдальнiстю "КоЛУМБУС.ЮНвТ'

38887 l 50

38887l 50

зул.КиТвська, 2,

и,Тернопiль,

Гернопiльська область,

16023, YKpaiHa

0,544792

49

Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю "КоЛУМБУС. Б"

4 l 853954

4 l 853954

вул.Киiвська, 2,

и.Тернопiль,

Гернопiльська область,

16023, YKpaiHa

0,044594

50

Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю "БIТТЕРНЕТ. В"

4l854l lз
4l854l lз

вул.КиТвiська, 2,

и.Тернопiль,

Iернопiльська область,

46023, УкраТна

0,052058

5l

Товариство з обмея(еною

вiдповiдальнiстю "БIТТЕРНЕТ.М"

4l tt54083

4 l 854083

вул.Киiвська,2,

м,Тернопiль,

Тернопiльська область,

46023, УкраТна

0,053 8 86

52

Товариство з обмелtеною

вiдповiдальнiстю "БIТТЕРНЕТ.Т"

4 l 854000

4 l 854000

зул.КиТвська, 2,

,л.Тернопiль,

[ернопiльська область,

16023, УкраТна

0.08 1 402

53

Товариство з обмеженою ,

вiдповiдальнiстю "МАРТЕЛЕСЕРВlС "

4 l 0830зб

4 1 08з036

lул.Латишева, 33,

и.Марiуполь, flонечька

lбласть, 87553,

YKpaiHa

0,007707

54

Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю "ФоРМАТ НЕТВоРк"

4l9l0933

4l9l0933

lр-т Металургiв, 229,

}5, м.Марiуполь,

Цонецька область,

37535, YKpaiHa

0,838260

55

Товариство з обмеяtеною

вiдповiдальнiстю "ФоРМдТ МЕДIд

нЕтворк" 4l913892

4 l9l 3892

пр-т Металургiв, 229,

35, м.Марiуполь,

Щонецька область,

87535, УкраТна

0,824 l 9з

56

Товариство з обмеrкеною

вiлповiдальнiстю "ПдУЕРМдРКЕТIНГ"

4 l 083848

4 l 083848
вул.Латишева, 33,

и,Марiуполь, .I{oHeubKa

эбласть, 87553,

0,37036 l
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YKpaiHa

57

Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю "МДКСНЕТ
тЕлЕком_пIвдЕнь" 4 1 003432

4 l 0034]2

Набережна

Автострадна, 5,9,

M.XapKiB, XapKiBcbKa

обласгь,6l038,

УкраТна

0,9947 61

58

Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю "МАКСНЕТ

тЕлЕком-пIвнIч, 4 l 00з207

4 l 00з207

rp-T Гагарiна,38, l58,

и.Харкiв, XapKiBcbKa

эбласть, бl l40,

УкраТна

0,945603

59

Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю " НВО'ФОРМАТ"
40276608

40216608

пр-т Мета;tургiв, 229,

м.Марiуполь, .Щонечька

область, 87535,

УкраТна

2,0078,14

60

Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю "НВТ "Формат"

40275955

40275955

вул.Киiвська, 88,

примiщення 73,

м.Марiуполь, .Щонецька

область, 87557,

YKpaiHa

l,3025 l2

бl

Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю "НТС'ФОРМАТ"

40992580

40992580

вул,Латишева, 33,

м.Марiуполь,,Щонецька

область, 87553,

YKpaiHa

l,3l379l

62

Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю " ТСП "ФоРМАТ'
40994952

40994952

вул.Латишева, 33,

м,Марiуполь, .Щонечька

область, 87553,

Украiна

0, l 56923

бз

Товариство з обмеrкеною

вiдповiдальнiстю "CIT НЕТ" з98 l 7 l l0
з98l7ll0

проспекг Московський,

25, M.XapKiB,

XapKiBcbKa область,

61003, УкраТна

0,33 l 098

64

Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю "дЙтt НЕТВоРк'
з 875 547 8

3 875 5478

зул.Латишева, 33,

и.Марiуполь, .Щонечька

lбласть, 87553,

YKpaiHa

0,з53274

б5

Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю'НВК "ФоРМАТ"

39309729

з9309729

lул.Латишева, 33,

и,Марiуполь,,Щонеuька

rбласть, 87553,

УкраТна

0,4з3737

66

Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю "МСТ "Формат"

39954552

з9954552

зул.Киiвська, 62, 2,

и.Марiуполь, !онецька

rбласть, 87503,

УкраТна

0,25405 1

67 Товариство з обмеженою 43з99,70з лул.Льва Толстого, бЗ, 0,|07,1|7
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вiдповiдальнiстю "ИНЕТКоМ" 4339970: l/4, м.КиТв, м. КиТв,

03035, YKpaiHa

68

Товариство з обможеною

вiдповiда:lьнiстю "СМАРТ НЕТВоРк"

4з40l4з4

4з40 l 4з4

зул.Ярославськц 5, l/5,

и.КиТв, м. Киiв,0407l,

YKpaiHa

0,1492з0

69

Товариство з обмеrкеною

вiдповiдальнiстю "СВlФТНЕТ"

43з99897

4з399897

вул.flеревообробна, 5

l/6, м.Киiв, м. КиТв,

010l3, Украiна

0, l 04283

70
НflУ-Уповновая<ений на зберiгання 1.354259

Згiдно реестру акцiонерiв 64,40084

3 Голова нагляltовоТ ради

1 Трофимов Олександр Володимирови,л з0].1200694 :Iаспорт МО N9 674072

зиданий КаховськиN

РВ УМВС Украiни Е

(ерсонськiй обл.

22.02,1999р.

о% не належить

* Для фiзичних осiб, якi через своТ релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд приЙняття

ре€страцiЙного номера облiковоТ картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдниЙ орган

державнот податковот служби i мають вiдмiтку у паспортi.
** Розрахунок вiдсотка здiйсню€ться вiдносно акцiй корпоративного фонду, що перебувають в обiгу.

7.2.2. lнформацiя про пов|язаних фiзичних осiб - учасникiв, якi володiють часткою, lцо становить не
менще 2О Yо стаryтного капiталу корпоративного iнвестицiйноrо фонду

* 
.Д,ля фiзичних осiб, якi через своТ релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття ре€страцiйного

номера облiковоТ картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдниЙ орган державноТ
податковот служби i мають вiдмiтку у паспортi.
** Т-торговцi цiнними паперами, К - компанiТз управлiння активами, Д - Центральний депозитарiй,
,ЩУ - депозитарнi установи, 3 - зберiгачi активiв iнститрiв спiльного iнвесryвання, О - органiзатори

N9

з/п

Прiзвище, iм'я,

по батьковi

}iзичноi особи -

учасника,

членiв i"i'ciM'i та

iнtl_tих

пов'язаних осiб

Реестрацiйний

номер облiковоi

картки платника

податкiв або серiя та

номер паспорта

фiзичноi особи -

учасника

корпоративного

фонду*

Символ

юридичноi особи,

щодо якоi icHye

пов'яза HicTb* *

Код за €ДРПОУ

юридичноi

особи, щодо

якоТ icнye

пов'язанiсгь

гlовне

найменування

юридичноi особи,

щодо якоi icHyc

пов'язанiсть

М iсцезнаходжен ня

юридичноI особи, щодо

якоj icнyc пов'язанiсть

Частка в

статугному

ка п iталi

пов'яза Hoj

особи,%

1 7 з 4 5 6 7 8
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N9

з/п

Повне найменування,

код за €ДРПОУ учасника

корпоративного

iнвестицiйного фонду

Символ юридичноi

особи, щодо якоi

icHye пов'язанiсть*

Код за €ДРПОУ

юридичноi особи,

щодо якоi icBy€

пов'язанiсть

Повне найменуваннl

юридичноi особи,

щодо якоi icHye

пов'язанiсть

Мiсцезнаходження

юридичноi особи, щодо

якоТ icHye пов'язанiсть

частка в

статугному

капiталi, %

1 2 1 4 5 6 7

торгiвлi, Н - оцiнювачi маЙна, А - аудитори (аудиторськi фiрми), l - iнше господарське товариство
(якщо частка особи чи групи пов'язанихз нею осiб у ньому не менше 20%),

7.2.3. lнформацiя про пов|язаних юридичних oci6, у яких беруrь участь учасники, якi володiють
часткою, що становить не меншеzО% статутного капiталу корпоративного iнвестицiЙного фонду

* Т-торговцi цiнними паперами, К- компанiТзуправлiння активами, Д- I_{ентральнийдепозитарiй,

ДУ - депозитарнi установи, З - зберiгачi активiв iнститутiв спiльного iнвесryвання, О - органiзатори
торгiвлi, Н - оцiнювачi майна, А - аудитори (аудиторськi фiрми), I - iнше господарське товариство
(якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осiб у ньому не менше 20 %).

7.2.4.1нформацiя про oci6, якi володiють не менше 20 % статрного капiталу юридичних осiб -

учасникiв, якi володiють часткою, lцо становить не менше 2О Yо статутного кап jталу корпоративного
iнвестицiйного фонду

* Для фiзичних осiб, якi через своТ релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийнят-гя реестрацiйного
номера облiковоТ картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний орган державноТ податковоТ
служби i мають вiдмiтку у паспортi.

N9 з/г Повне найменування, код

за €ДРПОУ юридичноi

особи - учасника

корпорати вного

iнвестицiйного фонду

Код за €ДРПОУ юридичноТ

особи або реестрацiйний

номер облiковоi картки

латника податкiв (або серiя та

номер паспорта)* фiзичноi

особи, щодо якоi icHye

пов'яза HicTb

Повне найменування

юридичноI особи або

прiзвище, iм'я, по

батьковi фiзичноi

особи, щодо якоi

icHyc пов'язанiсть

Мiсцезнаходжен ня

юридичноi особи або

паспортнi данi фiзичноi

особи, щодо якоi icHye

пов'яза н icTb

Частка в статуrному

капiталi учасника

корпорати8но-го

Фонду, %

1 2 3 4 5 6

5з
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7.2.5.1нформацiя про юридичних oci6, у яких корпоративниЙ фонд бере участь

Ne

з/п

Код за €ДРПОУ

корпоративного фонду

Символ

юридичноi особи,

цодо якоi icHye

пов'яза н icTb*

Код за €,ЩРПОУ

юридичноi особи,

щодо якоi icHye

пов'яза HicTb

Повне найменування

юридичноi особи, щодо

якоi icHye пов'язанiсть

М iсцез находжен ня

юридичноТ особи, щодо

якоi icHye пов'язанiсть

Частка в

статутному

ка пiтал i

юридично'i

особи, Yo

1 2 з 4 5 6 7

1 Публiчне акцiонерне

товариство <3акритий

неди версифiкова ний

венчурний

корпоративний

iнвестицiйний фонд
(ФlНАНсоВИЙ

СТАНДАРТ), кодза

едрпоу З7815698

I з92974зб Товариство з

обмеженою

вiдповiдал ьнiсгю

к Вiбiон >

м.Тернопiль,

вул.Киiвська,2 56

2 Публiчне акцiонерне

товариство к3акритий

неди версифiкова н ий

венчурний

корп орати вн и й

iнвестицiйний фонд
(ФlНАнсоВИЙ

СТАНДАРТ), код за

едрпоу 37815698

I з46зз951 Товарисгво з

обмеженою

вiдповiдал ьнiстю

( MaKcHeTD

M.xapKiB,

вул.Валентинiвська, 12

56,51

з Публiчне акцiонерне

товариство <3акритий

недиверсифi кова н и й

венчурний

корпоративний

iнвестицiйний фонд

кФlНАНСоВИЙ

CTAHflAPT>, код за

едрпоу З7815698

I 21150086 Приватне пiдприемство

к Колумбус>

м.Тернопiль, вул.

Киjвська, буд. 2

29,82

4 Публiчне акцiонерне

товариство кЗакритий

недиверсифi кова н и й

венчурний

корпоративний

iнвестицiйний фонд

кФlНАНСоВИЙ

СТАНДАРТD, кодза

едрпоу 37815698

I 4з640097 Товариство з

обмеженою

вiдповiдальнiстю "АТМ

дом"

м. XapкiB, пров. 1-Й

Рудничий, буд.10

50,1

5 Публiчне акцiонерне

товариство к3акритий

неди версифiкова н и й

венчурн и й

I 4з916649 Товариство з

обмеженою

вiдповiдальнiстю "Р-

проджЕкт"

м,Киjв, вул.Сryса Василя,

буд. 35-З7

49
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корпоративний

iнвестицiйний фонд

кФlНАНСоВИЙ

СТАН!АРТ>, код за

€дрпоу З7815698

6 Публiчне акцiонерне

товариство к3акритий

неди версифiкова н и й

венчурн и й

корпорати вн и й

iнвестицiйний фонд

кФlНАНСоВИЙ

СТАНДАРТ), кодза

едрпоу З7815698

I 44о98223 Товариство з

обмеженою

вiдповiдал ьнiсrю
,цЕнтрАл_нЕт"

мiсrо Киjв, вул.Толстого

Льва, буд. 63, оФiс 2/3

29,8

7 Публiчне акцiонерне

товариство кЗакритий

неди версифiкова н ий

венчурний

корпоративний

iнвестицiйний фонд

кФlНАНСоВИЙ

СТАНДАРТ), кодза

сдрпоу 37815698

I 44L2L2o5 Товариство з

обмеженою

вiдповiдальнiстю "СlА-

н Ет"

0З170, м.Киiв,

вул.Перемоги, буд. 9,

офiс t/2 56,5

*Т-торговцi цiннимипаперами,К-компанiТзуправлiнняактивами,fl-L{ентральниЙдепозитарiЙ,ДУ
- депозитарнi установи, З - зберiгачi активiв iнститрiв спiльного iнвесryвання, О - органiзатори
торгiвлi, Н - оцiнювачi маЙна, А - аудитори (аудиторськi фiрми), l - iнше господарське товариство
(якщо частка особи чи групи пов|язанихз нею осiб у ньому не менше 2О%).

7.2.6.1нформацiя про пов|язаних осiб голови та членiв наглядовоТ ради корпоративного
iнвестицiйного фонду

N9
зlп

Прiзвища,
iMeHa, по

батьковi голови
та членiв

наглядовоi ради
корпоративного
iнвестицiйного

фонлу та членiв
його (iх) ciM'i

Ресстрачiйний номер
облiковоТ карткй

платника податкiв або
серiя (за наявностi) та

номер паспорта фiзичноi
особи (л,rя фiзичних
осiб, якi через своТ

релiгiйнi переконання
вiдмовляються вiд

прийняття

ресс,траuiйного номера
облiковоi картки

платника податкiв та
повiдомили про це

вiдповiдний
контролюючий орган i

мають вiдмiтку у
паспортi)

Символ
юридичноi

особи,
щодо якоi

icHyc
пов'язанiс

ть*

Код за
сдрпоу

лilриличноi
особи, щодо

якоТ icнy€
пов'язанiсть

Повне найменування
юридичноi особи,
щодо якоi icнyc

пов'язанiсть

Мiсцезнаходже
ння юридичноi

особи, шодо
якоi icHye

пов'язанiсть

Частка в

статутному
капiталi

пов'язаноi
особи. о%

l 2 J 4 5 6
,|

8

l Трофимов
олександр

30l l200694 l 378 l 5698 Публiчне акцiонерне
товариство 0l1ЗЗ, м.КиТв,

0
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Володимирови
ч

Голова
НаглядовоТ

ради

кЗакритий
недиверсифiкований

венчурний
корпоративний

iнвестицiйний фонл
(ФIНАНСОВИЙ

СТАНДАРТ))

пров.Лаборатор
ний, буд. l,
секцii 3 та 4

Члени ciM'T
Трофимова
Олександра

Володимирови
ча

лов'язаностi
не мають

2 [васюк MapiaH
Петрович

Член
НаглядовоТ

ради

2811008674 l з78 1 5698 Публiчне акцiонерне
товариство
<Закритий

неливерсифiкований
венчурний

корпоративний
iнвестицiйний фонл
(ФIНАНСОВИЙ

СТАНДАРТ)

0l l33, м,КиТв,
пров.Лаборатор

ний, бул.l,
секцii 3 та 4

0

Члени ciM'T
Iвасюка
MapiaHa

Петровича

пов'язаностi
не мають

J Кондратюк
Володимир

Олександрови
ч

Член
наглядовот

Ради

2з4560зOз7 l

378 l 5698

Публiчне акцiонерне
товариство
<Закритий

недиверсифiкований
венчурний

корпоративний
iнвестичiйний фолд
КФIНАНСОВИИ

СТАНДАРТ)

0l lЗ3, м.Киiв,
пров.Лаборатор

ний, бул.l,
секцiТ 3 та 4

0

Члени ciM'T
Кондратюка
Володимира

Олександрови
ча

пов'язаностi
не мають

*Т-торговцi цiннимипаперами,К-компанiТзуправлiнняактивами,Д-ЦентральнийдепозитарiЙ,ДУ
- депозитарнi установи, З - зберiгачi активiв iнститугiв спiльного iнвесryвання, О - органiзатори
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торгiвлi, Н - оцiнювачi маЙна, А - аудитори (аудиторськi фiрми), l - iнше господарське товариство
(якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осiб у ньому не менше 20%).

В звiтному 2020 роцi Компанiя не здiЙснювала операцiй з продажу та закупiвлi ToBapiB, робiт i

послуг мiж пов'язаними сторонами, якi виходять за межi звичайноТдiяльностi.
За piK, ч.lо закiнчився З1 грудня 2020 року, Компанiя не ма€ заборгованостi за сумами, що

пiдлягають виплатi пов'язаним сторонам.
Оцiнка можливоТ наявностi проведення операцiй з пов'язаними сторонами проводиться

Компанiею в кожному фiнансовому роцi за допомогою аналiзу балансу вiдповiдноТ пов'язано[
сторони та стану ринку, на якому така сторона веде дiяльнiсть.

Винагороди у формi акцiЙ - не нараховувалисьта не отримувались.

7.3. Щiлi та полiтики управлiння фiнансовими ризиками

Управлiння ризиками ма€ першочергове значення для ведення бiзнесу КомпанiТ i с важливим
елементом iT дiяльностi. Полiтика управлiння ризиками сконцентрована на непередбачуваностi

фiнансових ринкiв iнацiлена на мiнiмiзацiю потенцiЙного негативного впливу на фiнансовi показники
КомпанiТ. ОперативниЙ i юридичниЙ контроль ма€ на MeTi забезпечувати належне функцiонування
внутрiшньоТ полiтики та процедур з метою мiнiмiзацiТ операцiйних i юридичних ризикiв.

Керiвництво КомпанiТ визнае, що дiяльнiсть КомпанiТ пов'язана з фiнансовими ризиками i BapTicTb

чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може сугт€во змiнитись унаслiдок впливу

суб'ективних чинникiв та об'€ктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких заздалегiдь точно

передбачити неможливо. flo таких фiнансових ризикiв вiднесено кредитний ризик, ринковий ризик
та ризик лiквiдностi.

Полiтика з управлiння ризиками opieHToBaHa на визначення, аналiз i управлiння ризиками, з якими
стика€ться Компанiя, на встановлення контролю за ризиками, а також постiЙниЙ монiторинг за piBHeM

ризикiв, дотриманням встановлених обмежень та полiтики управлiння ризиками.

Управлiння ризиками керiвництвом КомпанiТ здiЙснюсться на ocHoBi розумiння причин

виникнення ризику, кiлькiсноТ оцiнки Його можливого впливу на BapTicTb чистих активiв та

застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення.

Основними цiлями Компанii при управлiннi ризиками е:

забезпечення реалiзацiТ стратегiТ розвитку та ефективного функцiонування Компанii, у тому числi
стосовно ризикiв, якi бере на себе Компанiя у своiЙ дiяльносri;

забезпечення iHTepeciB iHBecTopiB (учасникiв) фондiв, що знаходяться в управлiннi КомпанiТ;
забезпечення вiдповiдностi дiяльностi КомпанiТ вимогам чинного законодавства та внррiшнiм

нормативним документам КомпанiТ.
Управлiння ризиками € неперервним процесом, за допомогою якого Компанiя:
виявля€ (iдентифiкуе) ризики,
проводить оцiнку ix величини,
контрол ю€ ризи KoBi позицiТ Компа HiT та фондiв,
здiЙснюе монiторинг ризикiв фондiв та власного рiвня ризику КомпанiТ.

7.3.1. Органiзацiйне забезпечення системи управлiння ризиками в КомпанiТ

Керiвництво компанiТ забезпечуе:
запровадження органiзацiЙних заходiв iз створення та забезпечення функцiонування СУР,

розробку та затвердження внррiшнiх положень та процедур щодо проведення кiлькiсного та

якiсного оцiнювання ризикiв;
видiлення необхiдних pecypciB на створення та пiдтримання ефективноi, комплексноТ та

збалансованоТ СУР;
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формування системи звiтносгi, розподiлу обов'язкiв i вiдповiдальностi стосовно управлiння
ризиками;

уникнення конфлiктiв iHTepeciB у дiяльностi КомпанiТ;
затвердження заходiв та планiв дiЙ на випадок кризових сиryацiй, що виникли через зовнiшнi

фактори;
запровадження процедур i заходiв запобiгання кризовим сиryацiям, що можугь виникнути через

внррiшнi фактори;
здiйснення внутрiшнього контролю за систематичним проведенням вiдповiдальною особою

аналiзу сгрукryри, дохiдностi, якостi, лiквiдностi iнвестицiЙних вкладень, наявностi збиткових позицiЙ
та iнших ризикiв, якi пов'язанiз iнвесryванням активiв;

розроблення i запровадження заходiв внррiшнього контролю, якi забезпечують належне

дотримання вимог законодавства i нормативно-правових aKTiB, виконання договiрних та iнших
зобов'язань, дотримання положень i процедур, правил i норм, а також вiдповiдноТ дiловоТ
поведiнки;

здiйснен ня перiодично го перегляду внугрiш Hix положен ь та п роцедур СУР;
поширення у КомпанiТ €диного розумiння та корпоративноТ кульryри щодо управлiння ризиками.
Для забезпечення функцiонування системи управлiння ризиками в КомпанiТ призначена

вiдповiдальна особа.

7.3.2.Управлiння ризиками КомпанiТ

Основними категорiями ризику, що пов'язанi з професiйною дiяльнiстю компанiil е насryпнi:
операцiйний ризик;
ризик репутацiТ;
стратегiчний ризик;
ринковий ризик;
ризик лiквiдностi.- 
ОперацiЙний ризик - це ризик втрат для КомпанiТ внаслiдок неналежних чи помилкових

внутрiшнiх процесiв та систем Компанii, дiЙ спiвробiтникiв КомпанiТ чи зовнiшнiх подiЙ. flaHa категорiя
включа€ юридичний та регуляторний ризики, а також ризик невиконання чи неналежного виконання
особою cBoii зобов'язань перед Компанiею, i не включае стратегiчниЙ ризикта ризик репрацiТ.

Юридичний ризик - це ризик втрат через порушення або недотримання Компанiею вимог
чинного законодавства, угод, прийнятоТ практики або етичних норм, а також через можливiсть

двознач ного тлумачен ня ч ин ного за конода вства або п равил.
РеryляторниЙ ризик - це ризик втрат внаслiдок неочiкуваних змiн у чинному законодавствi та дiЙ

державних органiв.
Система iдентифiкацiТ операцiЙних ризикiв компанiТ включа€ розробку класифiкатора подiй, що

вiдносяться до операцiЙних ризикiв компанiТ. Основою для такого класифiкатора е пiдхiд до
класифiкацiТ операцiЙних ризикiв Базельського KoMiTery з банкiвського нагляду.

Система якiсного та кiлькiсного аналiзу операцiЙних ризикiв Компанii, включас:
Класифiкатор (перелiк) подiй, якi вiдносяться до операцiйних ризикiв компанiТ;
Заходи щодо збирання зовнiшньоТ iнформацiТ по операцiЙних ризиках дiяльностi з управлiння

активами;
Внутрiшнi моделi i методи оцiнювання розмiру втрат внаслiдок операцiйних ризикiв на пiдставi

статистич н их методiв, сцена рного а нал iзу тощо.
Система реакцiТ на операцiЙнi ризики в КомпанiТ може включа€:
ПостiЙнi реryлярнi заходи з вдосконалення процесiв здiйснення професiйноТ дiяльностi з

управлiння активами в КомпанiТта засобiвТх регламентацii, спрямованi на мiнiмiзацiю розмiрiв втрат
та частоти виникнення подiТ операцiйних ризикiв;

3аходи iз запобiгання конфлiктiв iHTepeciB у процесi здiЙснення професiйноТ дiяльностi;
Процедури та засоби контролю за дотриманням вимоr нормативно-правових aKTiB;

58

fJ



Процедури та засоби контролю за функцiонуванням iнформацiйних систем КомпанiТ та

забезпечення безперебiЙноТiiдiяльностi, зокрема процеси дублювання i вiдновлення iнформацiТ,
а також резервнi системи у разi втрати досryпу або знищення важливоТ iнформацiТ або техно лоriй;

Процес перiодичного тестування встановлених процедур та технологiй здiйснення операцiй, у
тому числi процедур фiзичноТ та iнформацiйноТ безпеки, з метою контролю за дотриманням цих
процедур iтехнологiЙ, та збору iнформацiТ щодо ii можливого вдосконалення у разi неефективностi;

Система монiторингу i контролю операцiЙних ризикiв компанiТ включа€:
Процедури контролю за визначеними у компанiТ процесами здiЙснення професiЙноТ дiяльностi;
Процедури звiтностi щодо операцiЙного ризику, пiдготовки пропозицiЙ та внесення змiн у процеси

здiЙснення професiЙ ноТ дiяльностi, спрямованi на мiнiмiзацiю операцiЙних ризикiв;
Процедури монiторингу зовнiшнього середовища з точки зору ризикiв настання втрат вiд

операцiйних ризикiв;
Процедури контролю за виконанням законодавства, регуляторних документiв, взаемодiТ з

державними органами.
Ризик репуrацiТ - це ризик втрат для КомпанiТ через несприятливе сприЙняття репутацiТ КомпанiТ

або недовiри до неТ з боку iHBecTopiB фондiв, контрагентiв, iнших осiб, вiд яких залежить Компанiя,
внаслiдок внррiшнiх чи зовнiшнiх подiй, у тому числi застосування державними органами заходiв
впливу, передбачених законодавством.

Сприйнятгя репрацiТ КомпанiТ може бри роздiлене на:

Репутацiю КомпанiТ з точки зору iснуючих та потенцiЙних клiентiв;
Репутацiю з точки зору контрагентiв;
Репутацiю з точки зору iнших учасникiв ринку, професiЙноТ спiльноти, засобiв iнформацiТ;
Репутацiю з точки зору органiв державного регулювання.
Система управлiння ризиком репрацiТ КомпанiТ включа€:
lнформацiйну полiтику Компанi| включаючи процедури, процеси та органiзацiЙне забезпечення

i нфо рмува н ня за iHTe ресован их cTopiH про дiяльн icTb Компа HiI
Стандарти роботи з клiентами, контрагентами, органами державноТ влади та iншими зовнiшнiми

сторонами;
Процеси контролю за репутацiсю компанiТ та iT контрагентiв, включно iз регулярним монiторингом

засобiв масовоТ iнформацiТ;
Стратегiчний ризик - ризик втрат для Компанii, якиЙ виника€ через неправильнi управлiнськi

рiшення, неналежну реалiзацiю прийнятих рiшень i неадекватне реагування на змiни в бiзнес-
середовищi. Р,аний ризик виникае внаслiдок взаемноТ невiдповiдностi сrратегiчних цiлеЙ КомпанiТ,

бiзнес-стратегiй, розроблених мя досягнення цих цiлей, pecypciB, задiяних для Тх досягнення, та

якостi Тх реалiзацiТ. flaHa категорiя включа€ ризик втрат, пов'язаних з iнвестицiями коштiв КомпанiТ у
активи фондiв в управлiннi.

Система уп ра вл i н ня страте гiчн им ризиком Компа н iT вкл ючае:
Процес стратегiчного планування, що врахову€ характер ризикiв дiяльностi КомпанiТ i метою якого

€ створення стратегiчного плану, що визначае стратегiчнi цiлi, засоби Тх досягнення, потреби КомпанiТ

у фiнансових, технологiчних та кадрових ресурсах та можливий вплив ризикiв на можливостi

досягнення стратегiчних цiлей;
Процедури оцiнки нових стратегiчних iнiцiатив з точки зору li впливу на ризики дiяльностi КомпанiТ

та монiторингу ii виконання.
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбрнi грошовi потоки вiд

фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуrься внаслiдок змiн ринкових цiн. РинковиЙ ризик охоплю€ три
типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик. РинковиЙ ризик виникае у
зв'язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцirl вiдсоткових ставок та валютних
KypciB. Компанiя наражатиметься на ринковi ризики у зв'язку з iнвестицiями в акцiТ, облiгацiTта iншi

фiнансовi iнструменти.

,Що заходiв з мiнiмiзацiТ впливу ринкового ризику можна вiднести:
- диверсифiкацiю портфелю фiнансових iHcTpyMeHTiB, чутливих до змiни вiдсоткових ставок, за

видами цiнних паперiв, строками погашення, емiтентами, галузями;
- хеджування активiв, чуrливих до змiни вiдсоткових ставок.
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lнший цiновий ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або маЙбутнi грошовi потоки вiд

фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (oKpiM тих, що виникають

унаслiдок вiдсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно вiд того, чи спричиненi вони
чинниками, характерними для окремого фiнансового iHcTpyMeHTa або його eMiTeHTa, чи чинниками,

що впливають на Bci подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiЙснюються операцiТна ринку.
Основним методом оцiнки цiнового ризику е аналiз чутливостi. Серед методiв пом'якшення

цiнового ризи ку Компа н iя ви користовуе ди версифiка цiю а кти BiB.

За iнвестицiйними активами, оцiненими за 3-м piBHeM iepapxii, аналiз чутливостi до iншого

цiнового ризику Компанiя не здiЙснювала вiдповiдно до п. 27 МСФ3 7 кФiнансовi iнструменти:

роз криття iнформа цiТ>.

Протягом звiтного перiоду до складу активiв КомпанiТ не входили акцiТ та iншi фiнансовi
iнструменти з нефiксованим прибугком, вплив iншого цiнового ризику на BapTicTb чистих активiв
КомпанiТ вiдсутнiй. Виходячи з цього кiлькiсне оцiнювання впливу iншого цiнового ризику не

здiйснювалось.
Валютний ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або маЙбрнi грошовi потоки вiд

фi на нсового iHcTpyMeHTy кол и ватимугься внаслiдок змiн валютн их KypciB.

Для мiнiмiзацiТ та контролю за валютними ризиками Компанiя контролю€ частку активiв,

номiнованих в iноземнiй валютi, у загальному обсягу активiв. Оцiнка валютних ризикiв здiЙснюеться
на ocHoBi аналiзу чрливостi.

Дктиви HoMiHoBaHi в iноземнiй валютi в КомпанiТ станом на 31 грудня 2020 року вiдсутнi, а тому
внаслiдок коливання валютних KypciB валютний ризик вiдсрнiЙ.

Вiдсотковий ризик - це ризик того, lцо справедлива BapTicTb або маЙбрнi грошовi потоки вiд

фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимугься внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок. Керiвництво

КомпанiТ усвiдомлюе, ч_цо вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це впливатиме як на доходи
Компанir, так i на справедливу BapTicTb чистих активiв. Усвiдомлюючи значнi ризики, пов'язанi з

коливаннями вiдсоткових ставок у високоiнфляцiйному середовищi, яке € властивим для фiнансово'[
системи УкраТни, Компанiя протягом 2019-2020 poKiB не мало активiв, розмiщених у боргових
зобов'язаннях у нацiональнiЙ валютi з фiксованою вiдсотковою ставкою.

Ризик лiквiдностi - ризик того, що Компанiя матиме труднощi при виконаннi зобов'язань,
пов'язаних iз фiнансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв або

iншого фiнансового активу.

flo заходiв з мiнiмiзацiТ впливу ризику лiквiдносгi можна вiднести:
- збалансованiсть активiв установи за строками реалiзацiТ з li зобов'язаннями за строками

погашення;
- утримання певного обсягу активiв установи в лiквiднiй формi;
- встановлення внррiшнього обмеження обсягу залучених коштiв для фiнансування дiяльностi

установи;
- збалансування вхiдних та вихiдних грошових потокiв.
Компанiя здiйснюе контроль лiквiдностi шляхом планування поточноТ лiквiдностi. Компанiя

аналiзуе термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими
активами, зобов'язаннями, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiЙноТдiяльностi.

Станом на 31 грудня2О2О року, фiнансовi зобов'язання КомпанiТ€ поточними.

Р,ля того щоб обмежити вище зазначенi ризики, при виборi фiнансових iHcTpyMeHTiB полiтика

Компанii базуеться на високому piBHi контролю з боку працiвникiв КомпанiТ з урахуванням вимог
чинного законодавства УкраТни. Компанiя мiнiмiзуе ризики диверсифiкацiЙ свого iнвестицiЙного
портфелю, аналiзуе фiнансовi активи перед Тх покупкою i вiдстежуе подальшу iнформацiю про цi
активи, вкладаючи бiльшiсть своТх iнвестицiй з високими рейтингами надiЙностi.

lнформацiя щодо недисконтованих платежiв за фiнансовими зобов'язаннями Компанii в розрiзi
cTpoKiB по га ше н ня п редста влена наступ н им чи ном:
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PiK, що закiнчився
З1 rрудня 2020 року

До1
мiсяця

Вiд 1

мiсяця до 3
мiсяцiв

Вiд З
мiсяцiв до 1

року

Вiд 1

року до 5
poKiB

Бiльше 5
poKiB

Всьоrо

1 2 3 4 5 6 7

KopoTKocTpoKoBi
позики банка

Торговельна та

iнша кредиторська

заборгованiсть

з2 з2

Поточна
заборгованiсть за

довгостроковими
зобов'язаннями

Всього з2 32

PiK, lцо закjнчився
31 грудня 2019 року

До1
мiсяця

Вiд 1

мiсяця до 3
мiсяцiв

Вiд 3
мiсяцiв до 1

року

Вiд 1

року до 5
poKiB

Бiльще 5
poKiB

Всього

Короткосrроковi
позики банка

Торговельна та

iнша кредиторська
заборгованiсть

з2 з2

Поточна
заборгованiсть за

довгостроковими
зобов 'язаннями

Всього з2 з2

7.4. Управлiння ризиком капiталу

Управлiння ризиком капiталу - метою КомпанiТ у питаннях управлiння капiталом € захист
здатностi КомпанiТ продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocнoBi для того, щоб
забезпечити прибутки учасникам та вигоди зацiкавленим сторонам, а також забезпечувати
виконання вимог украТнського законодавства та регулятивних вимог НКЦПФР,
загальнодержавного регулятивного органу в сферi цiнних паперiв та фондового ринку.

Компанiя розгляда€ управлiння капiталом як систему принципiв та методiв розробки iреалiзацiТ
управлiнських рiшень, пов'язаних з оптимальним формуванням капiталу з рiзноманiтних джерел, а

також забезпеченням ефективного Його використання у дiяльностi КомпанiТ. Ключовi питання та
поточнi рiщення, що впливають на обсяг icтpyкrypy капiталу, а також джерела його формування,
розглядаються управлiнським персоналом. Механiзм управлiння капiталом передбачас чiтку
постановку цiлеЙ iзавдань управлiння капiталом, а також контроль за Тх дотриманням у звiтному
перiодi; удосконалення методики визначення Й аналiзу використання ycix видiв капiталу;

розроблен ня за гал ьноТ стратегiТ уп ра влiн ня ка п iталом.
УправлiнськиЙ персонал здiЙсню€ огляд струкryри капiталу на кiнець кожного звiтного перiоду.

При цьому проводиться аналiз BapTocTi капiталу, Його струкryра та можливi ризики. На ocHoBi
отриманих висновкiв КомпанiТ здiЙснюе регулювання капiталу шляхом залучення додаткового
капiталу або фiнансування, а також виплати дивiдендiв та погашення iснуючих позик. Компанiя може
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здiЙснювати регулювання капiталу шляхом змiни структури капiталу. Система управлiння капiталом
може коригуватись з урахуванням змiн в операцiЙному середовищi, тенденцiях ринку або стратегiТ

розвитку.
Компанiя здiйснюе управлiння капiталом з метою досягнення наступних цiлей:
зберепи спроможнiсть КомпанiТ продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно i надалi

забезпечувало дохiд для учасникiв КомпанiТ та виплати iншим зацiкавленим сторонам;
забезпечити належний приброк учасникам КомпанiТ завдяки встановленню цiн на послуги

КомпанiТ, що вiдповiдають рiвню ризику;
дотримання вимог до капiталу, встановлених регулятором, i забезпечення здатностi Компанij

функцiонувати в якостi безперервного дiючого пiдприемства.
Компанiя повинна виконувати певнi вимоги до капiталу, якi висуваються до нього зовнiшнiми

органiзацiями. 3гiдно з украiнським законодавством чистi активи акцiонерного товариства не

повиннi бути менше за суму його зареестрованого статутного капiталу. Станом на звiтну дату З1
грудня 2020 року Компанiя викону€ цi вимоги до капiталу.

Вiдповiдно до украТнського законодавства розмiр активiв iнвестицiЙного фонду повинен
вiдповiдати мiнiмальному обсягу активiв iнституту спiльного iнвестування. МiнiмальниЙ розмiр
стаryтного капiталу корпоративного фонду становить 1250 мiнiмальних заробiтних плат у мiсячному

розмiрi, встановленому законом на день реестрацiТ фонду як юридичноТ особи. Станом на З1 грудня
2020 року розмiр мiнiмальноТ заробiтноТ плати становив 5 тис. грн. Тобто мiнiмальний розмiр
стаryтного капiталу ма€ становить не менше б 250 тис. грн.

Компанiя вважае, що загальна сума капiталу, управлiння яким здiЙснюеться, дорiвнюе cyMi капiталу,

вiдображеного в балансi.
Склад власного капiталу на даry фiнансовоТ звiтностi 902 562 тис. грн,:

- 3ареестрований капiтал (оплачениЙ капiтал) 500 000 тис. грн.
- Нерозподiлений приброк (непокритий збиток) 351 165 тис. грн.
- Капiтал в дооцiнках 13 тис. грн.
-,Щодатковий капiтал 2226О9 тис. грн.
- НеоплачениЙ капiтал -t7t225 тис. грн.

7.5. Стосовно застосування до фiнансовоТ звiтностj норм МСБО 29 кФiнансова звiтнiсть в умовах
гiперiнфляцiТ>

Критерii, якiхарактеризують показник гiперiнфляцiТiпередбаченiу параграфiЗ МСБО 29, а саме:
а) основна маса населення вiдда€ перевагу збереженню cBojx цiнностеЙ у формi немонетарних

активiв або у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Суми, рримуванi в нацiональнiЙ валютi, негаЙно
iнвесryються для збе режен ня купiвел ьноТ сп роможностi;

б) основна маса населення розгляда€ грошовi суми не в нацiональнiй грошовiй одиницi, а у
вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. [_[iни можутьтакож наводитися в цiЙ валютi;

в) продаж та придбання на умовах вiдстрочки платежу здiйснюеться за цiнами, якi компенсують
очiкувану втраry купiвельноТ спроможностi протягом перiоду вiдстрочки платежу, HaBiTb якщо цеЙ
строк € коротким;

г) вiдсотковi ставки, заробiтна плата та цiни iндексуються згiдно iндексу цiн;
l) кумулятивний piBeHb iнфляцiТ за трирiчний перiод наближасться до 100% або перевищус цей

piBeHb.

Враховуючи офiцiйнi данi .Д,ержавноТ служби статистики УкраТни, кумулятивниЙ piBeHb iнфляцiТ за

трирiчниЙ перiод, включаючи 2OL4,2OI5 та 2016 роки, склав tZЗ,tЗ%.

Це створило передумови для виникнення питання необхiдносгi проведення перерахунку

фiнансовоТ звiтностi згiдно з МСБО 29 за 2017 piK.

Якщо ж врахувати додатковi характеристики, то важливим фактором е динамiка змiн рiвня
iнфляцiТ. Так, piBeHb iнфляцiТу 2015 роцi склав 4З,ЗУо, а в 2016 роцi- 12,4Yo,B2Ot7 роцi- 9,1%, в 2018

роцi - 9,5%,

За пiдсумками 2019 року piBeHb iнфляцiТ в YKpaTHi скоротився до шестирiчного MiHiMyMy - до
4,1%. !ефляцiя в груднi- це взагалi вперше. Але що далi?

62

Zf=



Настiльки сутт€ве зниження рiвня iнфляцiТ стало сюрпризом для Bcix, HaBiTb для самого Нацбанку,
якиЙ встановлював минулорiчниЙ орiентир на piBHi 5% ll в.п. Бiльш того, минулиЙ грудень став
першим (l) в украТнськiй новiтнiй icTopiT (з 1992 року), коли була зафiксована дефляцiя у мiсячному
вимiрi. flля зимового перiоду, коли деякi товари сезонно дорожчають, це аномалiя.

З одного боку, доконаним фактом тепер € те, що УкраТна вибула зi списку краТн-аутсаЙдерiв з

надвисокими показниками iнфляцiТ. lмакроекономiсти цьому радiють, оскiльки це позитивно
позначиться на кредитних рейтингах краТни, бо знизить BapTicTb боргових запозичень, що покращить
сиryацiю з борговим навантаженням на бюджет та eKoHoMiKy в цiлому. З iншого ж боку, населення,
яке зараз радiе зниженню цiн на товари, незабаром зрозумiе, що роботодавцi не зможуть бiльше
пiдвищувати зарплати (а держава - пенсiТ) настiльки значними темпами, як це було ранiше. Тут лише
одна надiя на те, що макроекономiчна цiнова стабiльнiсть, яку попри все намага€ться пiдтримувати
НБУ, рано чи пiзно залучить реальнi iнвестицil, якi "розiгрiють" економiку та збiльшать заЙнятiсть.
Тобто у людей з'явиться бiльше можливостеЙ для заробiтку, а у ПенсiЙному фондi бiльше BHecKiB.

Така динамiка може бри аргументом для судження щодо невикористання норм МСБО 29 на тiЙ

пiдставi, що eKoHoMiKa УкраТни з 2016 року почала виходити зi стану глибоких iнфляцiЙних процесiв.
Проаналiзувавши iншi критерiТ, можна 1,1рипустити, що за показниками наведеними у пiдпунктах

в) i г) параграфа 3 МСБО 29 економiчниЙ стан в YKpaTHi не вiдповiдае сиryацiТ, що характеризу€ться
гiперiнфляцiею. Швидке сповiльнення iнфляцiIу 2016 роцiдозволило понизити облiкову ставку 4 рази
протягом 2017 року - до 14,5Yо рiчних. На кiнець 2019 року iндекс iнфляцiТ становив LЗ,5% рiчних.
Протягом звiтного 2020 року облiкова ставка знижувалася BiciM раз та на кiнець року становить бYо.

Як наслiдок, з 2016 року спостерiгалося зниження вiдсоткових ставок за депозитами. KpiM цього,
iндекс заробiтноТ плати у липнi, серпнi 2020 року складав менше 100%. Також, не можна
стверджувати, lло продаж та придбання на умовах вiдстрочки платежу здiЙснюеться за цiнами, якi
компенсують очiкувану втрату купiвельноТ спроможностi протягом перiоду вiдстрочки платежу, тим
паче, якщо цей строк е коротким.

Керiвництвом КомпанiТ було розглянуто, чи iснують подiТ або умови, якi можрь поставити пiд
значний cyMHiB здатнiсть КомпанiТ безперервно продовжувати дiяльнiсть, оцiненi висловлення

управлiнського персоналу щодо здатностi КомпанiТ безперервно продовжувати дiяльнiсть згiдно
вимог МСА 570 кБезперервнiсть> (переглянрого), та визначено, що icHye (чи не icHye) суттева

невизначенiсть, що стосу€ться подiй або умов, якi окремо або в сукупностi можуть поставити пiд
значний cyMHiB здатнiсть КомпанiТ безперервно продовжувати дiяльнiсть. Несприятливе зовнiшне
середовище в KpaTHi в умовах складноТ полiтичноi сиryацiТ, коливання курсу нацiональноi валюти,
вiдсутнiсть чинникiв покращення iнвестицiйного клiмаry можугь надалi мати негативниЙ вплив на

результати дiяльностi та фiнансовиЙ стан КомпанiТ, характер якого на поточниЙ момент визначити
неможливо. Керiвництво КомпанiТ не iдентифiкувало суггевоТ невизначеностi, яка могла б поставити
пiд значний cyMHiB здатнiсть КомпанiТ безперервно продовжувати дiяльнiсть, тому використовувало
припущення про безперервнiсть функцiонування КомпанiТ, як основи для облiку пiд час пiдготовки

фiнансових звiтiв. Суттевих суджень Керiвництва щодо облiкових оцiнок впливу пандемiТ COV|D-].9 та

запровадження карантинних та обмежувальних заходiв на невизначенiсть оцiнки та розкриття у
фiнансовiй звiтностi Фонду iнформацiТ пов'язаноТ з вiдповiдними облiковими оцiнками ця фiнансова
звiтнiсть не мiстить, так як складена до настання цих подiЙ.

3важаючи на те, що згiдно з МСБО 29 проведення перерахунку фiнансовоТ звiтностi е питанням
судження, управлiнський персонал КомпанiТ прийняв рiшення щодо не проведення перерахунку
показникiв фiнансовоТ звiтностi як за 2019 piK так i за звiтниЙ 2020 piK.

s. подlТ пlсля звlтноIдАти

2020 року не вiдбулося жодних подiй, якi справилиПiсля звiтноТдати З1
показники фiнансовоТ
фiнансовоТ звiтностi.

грудня б iстотний вплив на

примiтках до цiеТ
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!одаток 5

до Полох(ення про порядок
peccTpauii проспекry eMicii

та випуску акцiй корпора,гивного
iнвестицiйного фонду

(пiдпункг l0 пункry 2 розлiлу Ill

довIдкА
про пов'язаних осiб корпоративного iнвестицiЙного фонду

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <ЗАКРИТИЙ НВДИВВРСИФIКОВАНИЙ
вЕнчурн иЙ корпорАти вний IнвЕстиц lйний Фонд (ФIнАнсовий стд нддрт)

(повпе найменування корпоративного iнвестицiйного фонлу)

Iнформацiя
про учасникiв та голову наглядовоТ ради корпоративного iнвестицiЙного фонду

Груп
а

л9
з/

п

Повне найменування юридичноi особи -

учасника чи прiзвище, iм'я, по батьковi
фiзичноТ особи - учасника. голови наглядовоТ

ради корпоративного фонлу

Код за
сдрпоу

юридичноТ
особи -

учасника або

ресстраuiйний
номер облiковоi
картки платника

податкiв
фiзичноТ особи -

учасника,
голови

наглядовот ради
корпоративного

фонду *

Мiсцезнаходкення
юриличноi особи чи

паспортнi данi фiзичноi
особи, щодо якоi

подасться iнформачiя

Часжа в

стат}тному
капiталi

корпоративноr
о фонду, 

О%**

HMerKHicTb
фiзичноt'особи -

учасника до
суб'сктiв,

визначених статтq
ю 3 Закону

УкраТни кПро
запобiгання

корупuiТl>, таlабо
частка дер}кавноi
чи комунальноТ

власностl в

юридичнiй особi -

учаснику

l 2 J 4 5 6
,7

А Учасники - фiзичнi особи

1

Лантвойт Юлiя Олександрiвна з167620982 с0 Nq 909675,
виданий

Солом'янським РУ
ГУ МВС Украiни у

м.Киевi, дата
видачi <22> жовтня

2002 р

18.73 не належить

Б Учасники - юридичнi особи

l ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
вIдповIдАльнIстю "гАрАнт.н"

4 l 002004
4 l 002004

КиiЪська, 2,
Тернопiль,

Тернопiльська
область, 46023,

Украiна

0.075з64

2 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
вIдповlдАльнlстю"тсп"ФормА

т" 40994952
40994952

Латишева, 33,
м.Марiуполь,

Донецька область,
87553, УкраТна

0.975648

J Лантвойт IОлiя Олександрiвна
з167620982

з 1 6762098
2

пр-т. Перемоги,
89А,318, м. Киiв,

м. Киiв, 031 15,
YKpaiHa

з0.6з27,|

4
Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю " POMCAT-CEPBIC"
з8958844

3 8958844
вул.Ревуuького, 46,

м.Киiв, м. Киiв,
02l40, YKpaiHa

l _It l2{r0l

5 Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю " РоМСАТ"

2з,744l1l
2з74411ll

вул.Василя Стусц
З5-37, м.Киiв, м.

Киiв,03142,
Украiна

|.4з2433

,9



6 Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Пропетi IHBecT"

356з545"|
3 563 5457

вул,Василя Стуса,
З5-37, м.Киiв, м.

Киiв,03l42,
YKpaiHa

2.952486

7 Товариство з обмеженою
вiдловiдальнiсткl "КоМ КАСТ

CEPBIC" 3880l l62
3880l l62

вул.Генерала
Наумова, 3, м.Киiв,

м. Киiв, OЗl64,
Украiна

1.62162з

8 Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ЛIВIУС С 1

402675з0
40267530

вул.Щеревообробна

,5, |l9, м.Киiв, м.
КиТв,0l0lЗ,

УкраТна

0.495545

9 Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ТЕХНоНЕТ Б 1 "

402691,71
102691,7l

вул.Деревообробна
, 5, l/8, м.КиiЪ, м,

Киiв, 010l3,
YKpaiHa

0.602438

l
0

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстrо "АРТНЕТ Л l

40266448
40266448

вул.Ревучького, 46,
м.КиТв, м. КиТв,
02l40, Украiна

0.9з44l l

1

l

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "КОННЕКТ Д1

4026550,7
40265507

вул.Ярославська ,

4Б,2l2, м,Ки'rЪ, м.
Киiв,04071,

Украiна

0.961627

l
2

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "АЛЬФАкоМ Мl "

40269 l 0з
40269 l 0з

вул.[еревообробна
, 5, 1l7 , м.КиТв, м.

Киiв,010l3,
Украiна

0.66532з

1

J

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ЛАНЕТ КЛIК"

40265580
40265580

вул.Ярославська,
4-Б,214, м.киТв, м.

Киiв,04071,
YKpaiHa

0.248,762

1

4

Товариствоз обмеженою
вiдповiдмьнiстю "АРКА!А Г2 "

4026642,7
4026642,7

вул.Ревуцького, 46,
м.КиТв, м, Киiв,
02140, Украiна

0, l 43209

l
5

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "оРСЕЙ М2"

40266598
40266598

вул.Ярославська, 4
Б, 2/5, м.Киiв, м.

Киiв,04071,
YKpaiHa

0.325l96

1

6

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ЮНIоН М3 "

40267 11 l
4026711l

вознесенський
спуск, 14, lбl22,
м.Киiв, м. Киiв,
04053, УкраТна

0.6з7704

1

1

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ГАМАНЕТ Гз "

4097 l з 09
4097 l з 09

пр-т ГолосiТвський,
108, корп.2, 2,

м.Киiв, м. Киiв,
03l27, Украiна

0.263 805

l
8

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "КСIНЕТ Г5 "

4097 1\зб
4097l l зб

вул.Володимира
Сосюри,5,408/l,
м.Киiв, м. Киiв,
02090, УкраТна

0.з05575

l
9

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ЙоТАЛАн Пl

40974598
4о974598

вул.Ярославiв Вал,
13/2Б, м.Киiв, м.

Киiв, 0l054,
Украiна

0.332318

2
0

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "МУЛЬТИЛАН П2"

40967025

4096,7025

вул.Автопаркова, 7

Б, 1/8, м.КиТв, м.

Ки'iв, 02660,

YKpaiHa
0.204299

2
l

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ЗЕТАЛАЙН Б2"

409,7з421

4097342l

вул.Куренiвська,
2|-С,2, м.Киiв, м.

Киiв, 04073,

Украiна
0.290016

2

2

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ЙоТАнЕТ Б3 "

40964569

40964569
вул.Пiллiсна, 1, 10,

м.Киiв, м. Киiв,
03l64, YKpaiHa

0.263l53

?а



2
з

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "СТАРНЕТ [4"

4091485-|

40974857

вул.Крlтий Узвiз,
6/2 А, м.КиТв, м.

Киiв,01004,
Украiна

0.439925

2
4

Товариство з обмеженою
вiдловiда,rьнiстю "СИГМАЛАН Д3 "

40974692

40974692

вул.Прироговськог
о, 19, корпус 6,

м.Киiв, м. Киiв,
03l10,Украiна

0.з2llз2

2
5

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ТАУННЕТ Т2"

4096609l
4096609 l

пр-т Академiка
Корольова, l, l/4,
м.КиТв, м. КиТв.

03 134, УкраТна
0.4624,79

2
6

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ТЕТАНЕТ Т1

40974980

40974980

вул.Кирилiвська,
82,256, м.Киiв, м.

Киiв,04080,
YKpaiHa

0.21248l

2
7

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "СIТIЛАН С2"

40974891

40974891

вул.Вололимира
Покотила, 7/2, м.

Киiв, м. Киiв,
03 l48, YKpaiHa

0,з l737з

2

8
Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю "оМЕГАНЕТ С3 "

4097 l 288

4097 l 288

вул.Лейпцизька, 5,

1/19, м.Киiв, м.

Киiв,0l0l5,
Украiна

0.21,72,7з

2

9
Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю "ОМЕГАЛАН М5"
409655зб

409655зб

вул.Льва Толстого,
бз,2110, м.КиТв, м.

Киiв, 03035,

YKpaiHa
l .210l б l

J

0
Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю "МУЛЬТИНЕТ М4"
40966194

40966l 94

вул.Перемоги, 9,

l/6, м.Киiв, м.

Киiв,03l70,
Украiна

0.305075

J

1

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "СIТI НЕТ Л2"

40912606

40972606

вул, Вишгородськц
4, l, м.Киiв, м.

КиТв, 04074,

YKpaiHa
0.286 l 76

J

2
Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю "ПЕТАЛАН К l
40970986

40970986

вул.Ольжича,
21l22,4, м.Киiв, м.

Киiв, 04060,

YKpaiHa
0.238945

J

J
Товариство з обмеженою

вiдповiдмьнiстю "ЗЕТАНЕТ К2"
409,] 107з

4097 1 073

пр-т Возз'еднання,
15/l7,318_А,

м.Киiв, м. Киiв,
02l60, Украiна

0.з28286

3

4

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "СИГМдНЕТ I l "

40970876

40970876
вул,Ямська, 41, 2,

м.Киiв, м. КиIв,
03l50, УкраТна

0.13ll71

з
5

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю ".ЩЕЛЬТАЛАН 12"

40970939

40970939

вул.Здолбунiвська,
7,4, м.Киiв, м.

Киiв,0208l,
УкраТна

0,1 76з89

g



з
6

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстtо "ГАМАЛАН А2"

40973395

40973395
пр-т Гонгадзе, 5-А,
4, м.КиТв, м. Киiв,

04208, YKpaiHa
0.194172

J

7
Товариство з обмеженою

вiдповiдаlьнiс,гrо "МЕГАНЕТ З2"
40974,755

40974755

вул.Вячеслава
Чорновода,4l.Щ,

l4, м.Киiв, м. Киiв,
0l l35, Украiна

0.250076

J

8

Товариство з обмеженою
вiдповiдмьнiстю "ТЕТАЛАН З l "

4097 l l 78

40971178
вул.Амосова, 4, 2,

м.Киiв, м. КиТв,

03l41, Украiна
0.255269

з
9 Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю "ДЕЛЬТАНЕТ Л3 "
4097з495

4097з495

бул.Марii
Приймаченко, 1/27,

304/l, м.КиТв, м.

Киiв,01042,
YKpaiHa

0.30685

4
0 Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю "КоЛУМБУС.Тк"
40997 l54

40997154

вул.КиТвська, 2,

м.Тернопiль,
Тернопiльська
область, 4602З,

Украiна

0.028з04

4
l Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю "КоЛУМБУС.IнЕТ"
4099709l

40997091

Киiвська, 2,

м.Тернопiль,
Тернопiльська
область, 46023,

YKpaiHa

0.063022

4
2 Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю "ЗАХIДНИЙ ЦВНТР
lHTEPHET послуг" з8552489

38552489

вул.Степана
Банлери, 45,

M.PiBHe, PiBHеHcbKa

область, 330l4,
УкраТна

0. l 9255

4
a
J Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю "БIТТЕР НЕТ"
392,76510

з 92765 1 0

вул.Мелова,2,
м.Тернопiль,

Тернопiльська
область, 46008,

YKpaiHa

0.270l1,7

4
4 Товариство з обмеженою

вiдповiдмьнiстю "БIТТЕР-НЕТ"
4147 15зб

41 47 l5зб

вул.Киiвська, 2,

м.Тернопiль,
Тернопiльська
область, 46023,

YKpaiHa

0.0494l

4
5 Товариство з обмеженою

вiдповiдмьнiстю "КоЛУМБУС.НЕТ"
з3455902

зз455902

вул.Киiвська, 2,

м.Тернопiль,
Тернопiльська
область, 46023,

YKpaiHa

0.504599

4
6 Товариство з обмеженою

вiдпов iда"rьн iстю "БIТТЕР. НЕТ"
40576996

40576996

вул.Киiвська, 2,

м.Тернопiль,
Тернопiльська

область, 46023,

YKpaiHa

0.045775

4
7

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "БIТТЕР+НЕТ"

4\41 \651

414,7 |65l
вул.Киiвська, 2,

м.Тернопiль,
Тернопiльська

0.0з7122

g-



область, 46023,

YKpaiHa

4
8 Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю "КоЛУМБУС.М"
41547160

4l547l60

вул.Киiiвська, 2,

м.Тернопiль,
Тернопiльська
область, 4602З,

УкраТна

0.047994

4
9 Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю
"колумБус.юнЕт" 38887 l 50

388871 50

вул.Киiвська, 2,

м.Тернопiль,
Тернопiльська
область, 46023,

УкраТна

0.544,792

5

0 Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "КоЛУМБУС. Б"

4 l 853954
4 l 853954

вул.Киiвська, 2,

м.Тернопiль,
Тернопiльська
область, 46023,

Украiна

0.044594

5

l Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "БIТТЕРНЕТ.В"

41854l lз
4l854l lз

вул.Киiвiська, 2,

м.Тернопiль,
Тернопiльська
область, 46023,

Украiна

0.052058

5

2 Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "БIТТЕРНЕТ.М"

4 1 854083

4 l 854083

вул.Киiвська, 2,

м.Тернопiль,
Тернопiльська
область, 46023,

YKpaiHa

0.053886

5

J Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "БIТТЕРНЕТ,Т"

4 l 854000

4 l 854000

вул.Киiвська, 2,

м.Тернопiль,
Тернопiльська
область, 46023,

Украiна

0.08l402

5

4
Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю "МАРТЕЛЕсЕРВIС'
41 08з036

4 l 08зOзб

вул.Латишева, 33,

м.Марiуполь,

Донецька область,

87553, YKpaiHa

0.007707

5

5 Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ФоРМАТ

нЕтворк" 4l9l09зз

4l9l0933

пр-т Металургiв,
229,35,

м.Марiуполь,

,Щонешька область,

87535, Украiна

0.8з 826

5

6 Товариство з обмеженою
вiдповiдмьнiстю "ФОРМАТ МЕДIА

нЕтворк" 4l 91з892
4I9lз892

пр-т Металургiв,
229, з5,

м.Марiуполь,

Донецька область,

87535, YKpaiHa

0.824 l 93

5

7
Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю
"пАуЕрмАркЕтIнг" 4 l 083848

4 1 083 848

вул.Латишева, ЗЗ,

м.Марiуполь,

Донецька область,

87553, YKpaiHa

0.37036l

5
Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю "МАКСНЕТ
тЕлЕком-пIвдЕнь" 4 l 003432

4 l 003432
Набережна

Автострална, 5, 9,
0.994,76l

93



8 M,XapKiB,
XapKiBcbKa

область,61038,
YKpaiHa

5

9 Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "МАКСНЕТ
тЕлЕком-пIвнIч" 4 l 00з207

4 1 003207

пр-т Гагарiнц 38,

l58, M.XapKiB,

XapKiBcbKa
область,61 l40,

YKpaiHa

0.94560з

6
0

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "НВо "ФоРМАТ"

40276608

40276608

пр-т Металургiв,
229, м.Марiуполь,

{онецька область,

875З5, YKpaiHa
2,00,/8,74

6

l Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "НВТ "Формат"

40275955
402,75955

вул.КиТвська, 88,

примiщення 73,

м.Марiуполь,

Донецька область,

87557, YKpaiHa

|.з02512

6
2

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "НТС "ФоРМАТ"

40992580

409925 80

вул.Латишева, 33,

м.Марiуполь,

.Щонецька область,

8755З, YKpaiHa
1.3l з79l

6
з

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю " ТСП "ФоРМАТ"

40994952

40994952

вул.Латишева, 33,

м.Марiуполь,

.Щонечька область,
87553, Украiна

0. 1 56923

6
4

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "CIT нЕТ" 39817l l0

39817l l0

проспект
Московський, 25,

M.XapKiB,
XapKiBcbKa

область,6l003,
УкраТна

0.3з l098

6
5 Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю "АИТI НЕТВоРК"
3 8755478

з8755478

вул.Латишева, 33,

м.Марiуполь,

floHeubKa область,
87553, Украiна

0.35з2,74

6

6 Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "НВК "ФоРМАТ"

39з09,729
з9з09729

вул,Латишева, З3,

м.Марiуполь,

!онецька область,

87553, YKpaiHa

0,4зз7з1

6

1
Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю "МСТ "Формат"
з9954552

39954552

вул.Киiвська, 62, 2,

м.Марiуполь,

!онецька область,

87503, Украiна
0.25405l

6
8

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ИНЕТКоМ"

4зз99703
43 з99703

вул.Льва Толстого,
63,ll4, м,Киiв, м.

Киiв, 03035,

Украiна
0.10,7717

6

9

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "СМАРТ нЕТВоРк"

434014з4
4340]'434

вул,Ярославська, 5,

l/5, м.Киiв, м.

Киiв,04071,

0. l4923

у/



УкраТна

7

0 Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiс,гю "СВIФТНЕТ"

43399897
43 399897

вул.!еревообробна

,5, l16, м.Киiв, м.

Киiв,010l3,
Украiна

0. l 0428з

в Голова НаглядовоТ радлl

l
Трофимов Олександр Володимирович 301 l200694 серiя МО 674012,

виданий 22.02.|999р.
каховським Рв Умвс
Украiни в Херсонськiй

областi

0 не належить

Усього: 64,40084

* flля фiзичних осiб, якi через своi релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийнятrя ресстрачiйного номера облiковоi картки платника
податкiв, повiдомили про це вiдповiдний конФолюючий орган та мають вiдмiгку в паспортi, зазначаються серiя (за наявностi) та номер
паспорта.

** Розрахунок вiдсотка здiйснюсгься вiдrrосно акцiй корпоративного фонду, що перебувають в обiгу

Iнформацiя
про пов'язаних осiб фiзичних осiб - учасникiво якi володiють часткою, що становить

не менше 20'/" статутного капiталу корпоративного iнвестицiЙного фонду

* Д", Гr,,.**" осiб, якi через cBoi релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реестрачiйного номера облiковот картки платника
податкiв, повiдомили про uе вiлповiдний контролюючий орган та мають вiлмiтку в паспортi, зzвначаються серiя (за наявностi) та номер
паспорl а.
**Т-торговuiцiннимипаперами,К-компаrriiзуправлiнняактивами,.Щ-I_{ентра,rьнийдепозитарiй,,ЩУ-депозитарнiустанови,З_

Зберiгачi активiв iнститутiв спiльного iнвесryвання, О - органiзатори юргiвлi, Н - оцiнювачi майна, А - аудитори (аулиторськi фiрми), l
- lнше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осiб у ньому не менше 20 %).

Iнформаuiя
пРО пов'язаних юридичних осiб, у яких беруть участь учасники - юридичнi особи, якi

володiють часткою, що становить не менше20уо статутного капiталу корпоративного
iнвестицiйного фонду

Ng
з/п

Прiзвище, iм'я, пс
батьковi фiзичноТ
особи - учасника
корпоративного

фонду, членiв ii
ciM'i та iнших

пов'язаних осiб

Реестраuiйний номер
облiковоТ картки

платника податкiв

фiзичноi особи -

учасника
корпоративного

фонду, членiв iT сiм'i
та iнших пов'язаних

ооiб*

Символ
юридичноi

особи, пlодо
якоТ icHyc

пов'язанiсть*

Код за
сдрпоу

юридичноТ
особи, щодо

якоТ icHye
пов'язанiсть

Повне найменування
юридичноi особи, щодо
якоi icHyc пов'язанiсть

Мiсцезнаход2кення
юридичноТ особи,
шодо якоТ icHyc

пов'язанiсть

Частка в

стат}тному
капiталi

пов'язаноi
особи, 0%

l 2 J 4 5 6 7 8

l

Nq

зlп
Повне найменування та

код за С!РПОУ
учасника

корпоративного
iнвестичiйного фонлу

Символ юридичноТ
особи, щодо якоi

icHyc пов'язанiсть*

Кол за еflРПОУ
юридичноi особи,
щодо якоi icнyc

пов'язанiсть

Повне
найменування

юридичноi особи,
щодо якоi icHyc

пов'язанiсть

мiсцезнаходкення
юридичноТ особи, щодо
якоТ icHyc пов'язанiсть

Частка в

стаryтному
капiталi, %о

l 2 J 4 5 6 7

1

9l-



-Т-,орrощ,цiннимипаперами,К-компаIлiiзуправлiнняактивами,,Щ-Щентральнийдепозитарiй,fiY-депозитарнiустанови,З-

зберiгачi активiв iнститутiв спiльного iнвесryвання, О - органiзатори торгiвлi, Н - оцiнювачi майна, А - аудитори (аулиторськi фiрми). ]

- iнше госполарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осiб у ньому не менше 20 7о).

Iнформаuiя
про осiб, якi володiють не менш е 20 О/о статутного капiталу юридичних осiб - учасникiв, якi володiють

часткою, що становить не менше 20 7о статутного капiталу корпоративного iнвестицiйного фонду

* Дп" фi*"х осiб, якi через своТ релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття ресстрацiйного номера облiковоТ
картки платника податкiв, повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган та мають вiдмiтку в паспортi,
зазначаються серiя (за наявностi) та номер паспорта.

Iнформацiя
про юридичних осiб, у яких корпоративниЙ iнвестицiЙниЙ фонд бере участь

N9
зlп

Повне найменування т,
кол за С.ЩРПОУ

юридичноi оооби -

учасника
корпоративного

iнвестицiйного фонду

Код за еДРПОУ юриличноi
особи або рессцашiйний
номер облiковоТ картки

платника податкiв фiзичноi
особи, utодо якоi icHye

пов'язанiсть*

Повне найменування
юридичноi особи або

прiзвище, iм'я, по
батьковi фiзичноI особи,

щодо якоТ icHyc
пов'язанiсть

мiсцезнаходження
юридичноi особи або

паспортнi данi фiзичноi
особи, щодо якоi icHyc

пов'язанiсть

Частка в стат}тному
капiталi учасника
корпоративного

фонлу, %

l 2 3 4 5 6

l

N9

з/п
Повне найменування та код
за СЩРПОУ корпоративного

фонду

Символ
юридичноi

особи, щодо
якоi icHyc

tов'язанiсть*

Код за
едрпоу
юридичноi

особи, щодо
якоi icHyc

пов'язанiсть

Повне найменування
юридичноi особи,
щодо якоi icHye

пов'язанiсть

Мiсцезнаходження
юридичноi особи,
щодо якоТ icнyС

пов'язанiсть

Частка в

статутному
капiталi

юридичноТ
особи, 7о

l 2 J 4 5 6
,7

l Публiчне акцiонерне товариство
кЗакритий неливерсифi кований

венчурний корпоративний
iнвестицiйяий фонд

кФlНАНСОВИИ СТАНДАРТ),
код зА едрпоу 378 l 5698

l з929,74зб Товариство з

обмеженою
вiдповiдмьнiотю

кВiбiон>

м.Тернопiль,
вул.КиТвська, 2

56

2 публiчне акцiонерне товариство
кЗакритий недиверсифiкований

венчурний корпоративний
iнвестичiй.ний фонл

кФIНАНСОВИИ СТАНДАРТ))"
код зА сдрпоу 37815698

l з46зз95\ Товариство з
обмеженою

вiдповiдальнiстю
кМакснет>

M.XapKiB,
вул. Валентинiвська,

12

56.5l

J Публiч не акцiонерне товариство
<Закритий неливерсифi кований

венчурний корпоративний
iнвестиttiйний фонд

кФIнАнсовиЙ ста.ндягт>,
код зА сдрпоу 37815698

l 21 l50086 Приватне
пiдприемство
кКолумбус>

м.Тернопiль, вул.
Киiвська, бул. 2 29,82

4 Публiчне акчiонерне товариствс
кЗакритий недиверсифiкований

венчурний корпоративний
iнвестиuiйний фонд

кФIнАнсовиЙ стднддртu,
код зА едрпоу 378l5698

l
43640097 Товариство з

обмеженою
вiдповiдальнiстю,Атмдом"

_м, XapKiB, пров. l-
И Рулничий, бул.l0 50, l

5 Публiчне акчiонерне товариствс
кЗакритий неливерсифiкований

вен,Iурний корпоративний
iнвестичiйний фонл

кФtнАнсовиЙ стнндавтu,

l
4з916649 Товариство з

обмеженою
вiдповiдальнiстю "Р-

проджЕкт"

м.Киiв, вул.Стуса
Василя, бул. 35-З7 49

9б



код зА едрпоу 3781 5698

6 Публiч не акцiонерне товариство
кЗакритий неливерсифiкований

венчурний корпоративний
iнвестичiй,ний фонл

кФIНАНСОВИИ СТАНДАРТ)),
код зА едрпоу 378l5698

l 4409822з Товариство з

обмеженокl
в iдп о в iдаль н iстю

"цЕI-{трАJl-нЕт"

MicTo КиТв,
вул.Толстого Льва.

бул, 63, orPic 2/3

29.8

,7 Публiчне aKuioHepHe товариство
кЗакритий неливерсифiкований

венчурний корпоративний
iнвестиuiйний фонл

КФIНАНСОВИЙ СТДНДДРТU,
код зА едрпоу 378l5698

l 44l2l205 Товариство з
обмеженою

вiдповiдальнiстю
"cIA-HET"

03 170, м.КиТв,
вул.Перемоги, бул.

9, офiс l/2
56,5

-Т-rорго-l,цiннимипаперами,К-компанiiзуправлiнняактивами,,Щ-[_{ентрмьнийдепозитарiй,flУ-лепозитарнiустанови,З-
зберiгачi акгивiв iнститутiв спiльного iнвесryвання, О - органiзатори торгiвлi, Н - оцiнювачi майна, А - аудитори (аулиторськi фiрми), I

- iнше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осiб у ньому не менше 20 О%).

Iнформачiя
про пов'язаних осiб голови та членiв наглядовоi ради корпоративного iнвестицiЙного фонду

]ф з/п Прiзвища, iMeHa,
по батьковi голови

та членiв
наглядовоi ради
корпоративного
iнвестицiйного

фонлу та членiв
його (iх) сiм'i

Ресстрачiйний номер
облiковоТ картки

платника податкiв або
серiя (за наявностi) та

номер паспорта

фiзичноТ особи (л,rя

фiзичних осiб, якi через
своТ релiгiйнi
переконання

вiдмовляються вiд
прийнятгя

рессцацiйного номера
облiковоi картки

платника податкiв та
повiдомили про це

вiдповiдний
концолюючий орган i

мають вiдмiтку у
паспортi)

Символ
юридично
i особи,

щодо якоТ
icHye

пов'язанiс
ть*

Код за
едрпоу

юридичноТ
особи, щодо

якоi icHyc
пов'язанiсть

Повне найменування
юридичноi особи,
щодо якоТ icHye

пов'язанiсть

Мiсцезнаходже
ння юридичноi

особи, щодо
якоТ iсну€

пов'язанiсть

Частка в

статутному
капiталi

пов'язаноi
особи, 9/о

l 2 J 4 5 6
,7

8

l Трофимов
Олексанлр

Володимирович

Голова
НагляловоТ рали

30l l200694 l 378 1 5698
Публiчне акцiонерне

товариство
кЗакритий

неливерсифiкований
венчурний

корпоративний
iнвестичiйний фоял
(ФIНАНСОВИИ

стАндАрт>

01l33, м.Киiв,
пров.Лаборатор

ний, бул.l,
секцii 3 та 4

0

Члени ciM'T
Трофимова
Олександра

Володимировича

пов'язаностi не
мають

2
Iвасюк MapiaH

Петрович
член Наглядовоi

ради

2811008674 i з78 1 5698 Публiчне акцiонерне
товариство
<Закритий

неливерсифiкований
венчурний

корпоративний
iнвестичiйний фояд
(ФIНАНСОВИИ

СТАНДАРТ)

0l133, м.Киiв,
пров,Лаборатор

ний, бул.1,
секцii З та 4

0

//



Члени сiм'I
Iвасюка MapiaHa

Петровича
пов'язаностi не

мають

J Конлратюк
Вололимир

Олександрбgц.1

член Наглядовоi
ради

2з456030з7 l 378 l 5698
Публiчне акцiонерне

товариство
<Закритий

неливерсифiкований
венчурний

корпоративний
iнвестиuiйний фоял
(ФIНАНСОВИИ

сТАНДАРТ)

0l l33, м.КиТв,
пров.Лаборатор

ний, бул.l,
секцii 3 та 4

0

Члени ciM'T
Кондратюка
Володимира

Олександровича
пов'язаностi не

мають

* 
,Щля фiзичних осiб, якi через своТ релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийнятгя реестрацiйного номера облiковоi картки платника

податкiв, повiдомили про це вiдповiдний конlролюючий орган та мають вiдмiтку в паспортi, зaвначаються серiя (за наявностi) та номер
паспорта.
**Т-торговчiцiннимипаперами,К-компанiТзуправлiнняактивами,!-I_{ентрмьнийдепозитарiй,fУ-лепозитарнiустанови,З-
зберiгачi активiв iнститутiв спiльного iнвесryвання, О -
- iнше госполарське товариство (якшо частка особи чц

юргiвлi, Н - оцiнювачi майна, А - аудитори (аулиторськi фiрми), t

нею осiб у Hbollry нс менше 20 Уо).

,Щостовiрнiсть поданих даних про

(уповноважена особа корп
Трофимов О.В.
(прiзвище, iнiцiали)

iнвестицiйного фонлу)

2020 року

{!оdаmок 3 в реdакцit Рiulення Нацiонмьноi KoMicii з цiннuх паперiв mа фонdовоzо puHKy Np 407 Bid 2 1 .06.20 1 8)
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АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАТН И
орган аудиторського самоврядування

вул, Велика Житомирська, 3З, м. Киi'в, 01601
Адреса для листування. вул CTpiTeHcbKa, 10, оф 434, м Киlв, 0405З

Тел./факс (044) 279-59-78, 279-59-80
E-mail: info@apu.com, ua
http:// !vwv(. арч. соm, ua
Кол еДРПоУ 00049972

25.() 1 .2()2l
lla JYq 277

() l -()3-4l(l
2l.()I.2()2l

'l'0l} (АУДИТОРСЬКА ФlРМА
<IМОНА-АУДИТ)>

By"rr. lIироrсlrrа, буlt. 2lЗ7, м.Itиl'lз, 0103()

t t lф()l,мл цlЙнл д()вIдкл

l'()I]z\РИС'l't]() З ()I;Ml]ЖLl l()I() l rI/ ц l()I}ll {лJ lIlI IIC,1]O
(АУ/{И'l,()РСI;КА ФII)мА (IМ()[IА-Ау/(И'Г,) (Kolt C/tPlI()y 2з50()2]7)
I}I(JII{)чсIIО /{о I)ссс,гру ауliи,горiв ,га суб'ск,гiв ауl(и,i,ороькоТ /(iяJILIIoO,ti (IloMep
pcCc,l,parliT 079l , 71a,t,a pcCc,гpal(iT 24.1 0.20l t] р.), який Irсл с Ду/(и.l.орська lIaJIa,I.a
УкраТrrи rli:{tloBiдIttll{o l]имоt,Закоllу УкраТllи <llpo аули,г фilIаtlсовоТ зlli.t.Ilocr.i
,l,a ауltи,г()рсi,ку /lirilt1,1tic,t,b> Bili 2|.12.2017 р. JФ 225ti-VIIi (зi змilrами).

I]i:tомсlс,гi iIpO
,I,оI}лрис,1,I}о з OБ]\4lj)tl,II()I()

I]li (l tOI]Ii lAJlLI lIC,1,I() кДУ/lИ't'ОРСI)КА ФlI,N4А (II\4OI IА-АУ/lИ'l')
ltTlccctIi i((),l,аких РоЗ/ti:rirз I)ccc.r,py ауllиторiI],га суб'ск,t.ill ауl(и,l,орськоТ
/[lяJrьIIос1,1:

к()уб' с:к,r,и ayl tи,г()рсLкоТ 7 1iя;l 1,1 ttlc.t,i > ;

<()уб'ск,r,и ау.ltи,горськоi' 21iя.ltьti<lс.гi, якi
обо tl' lt:]кtltlи й ay,l tи,r, ф i l l attcottol' зtз i.l,t ttlc,t,i > ;

<<(Jуб'ск,t,и ау/lи,гороi,коТ 21iязtыlос.гi,
tlбtltl'я:зксlllий ау/lи,I, фiitartcclrloi' звirтlос.t,i
cycl ti.llьttий il t,r,cpcc>.

l)c<:c,rp аУ,ltи'r,орilз ,t,a суб'ск,t,ilз ауlIи,горськоТ ,,1iя.ltl,ttoc,l,i с rtуб;ti..ltlим,
oltpиJlI(r{llI()c,I,bcrl i rli;lгриму(],1,1)ся l} ак,гуаJI1,IIому c,i,alti у мерсжi Ilt,l,cpllc.1, 1la
llсб-с,гсlрilrrli Ау,'tи,r,орськоi ttаJlа.t.и УкраiIrи :за посиJIаIIIIям
h t tlls : l/r,r,rv\.!,. i] l"] l,i. с 0 lп. rr а/] 0 l

l(tlrзi2lка l}иi lalla /IJIя lIo/taIIIш за MicIleM l]имоI.и.

Yllolllltlllilжctlil tlctlбa AI I У *
I I a.t а Jl l, lI и к ll i,,tlt i; ry pc(]c.l.pa ltiT,l'a

jYg

Bi;l

Mal(),t,L iIpal]o liро]]о/l}I,ги

якi Mitlo,1,Il гIраl}о lIроI]оl(и,l.и
tti7lгtрисмс,гll, II{о с,l,аIIоI}JIяl.L

ТсрсllцсlIкtl С. М.

/!

. l.



/q\J
t&(
I*
U
Еl;tl*iлts{
н,)

3аЕ+
Ёх
бх,g F{

Евg 8
лl-эоlЁ:*, z
tr -*, l!
оФlý
JbOtJ.trs

,ý
Ф
оq

ý{

мlц
лч
н

ý,

к}

ъ
t
i,
!,

/
l-''""

,//а

rc9у;дбчдлЕ9Фа+ФФ:с о_

di
Ёy

F,{
lF(Ё(g
ц.

{
I

frl*l
\JЕ
аl-(
Y

ti
йл,
l-.{
АY

"q.;iF.{лl*(
tJ
л-i*(
л\l
t*
lt!(
l.i(
ц

ý\)
\'. .

\:_,

\,.:.j
'\;

,,,

''. "\\,

}.}l

,l, t/
>|/2ъ
с
S
Ф
о
lS

Ф+
оо
(!
F
l-
оук
о
о
о.

оY с/)

'Фý
сч
ýjI
со

пог,- ý
Ф6;gЁ

7,:',

S

ýоу
Е
l-
Фq
Ф

оу
д
а
оF
J

я

,ýtдс
.к
х
ýсдU
ЁLо
Sць
Ф
дl-
9
ý
tr

Ф
о-g
J
tjо
Ёý
Ф
хý
cDý
l_(ý
ý
о-о

1

\i.

Ьо.-
.1 ýýФУу
бlд

ý Ёý$
ý ЕýёV:]m;
Ф.*,хiЙ

8 ýаýбl 88&
h ,Ё l*lJ gн Ф

tr.;ЕЕ
ц ýýЕ
Ed Ё Е,ЕU ý $,Ё
ц,6 ýя_g [ЁЁ}9UЕ
iE i* g
!l ЕЁЁЁ *oS

. й рý<r >т |т
ЕUоф

о У,g
lSo-
gЕ,*
яхр,,
Ei u \J\

Niý,
,Wi
|пl

а.Vaý,

i,,h,
ý;
.l.|,
{:.
trrrr"
iKiЕ]
lr.

\
\t
\

""t
ý

\

].



АудиторськА пАлАтА укрдТн и
орган аудиторського самоврядування

. вул, Велика Житомирська, 33, м. Киiв, 0160.|
Мреса для листування: вул. CTpiTeHcbKa, 10, оф. 434, м. Киiв, 04053

Тел./факс (044) 279-59-78, 279-59-80
E_mail: info@apu.com. ua
http:// www. apu.com. ua
Код еДРПОУ 00049972

"2ý,0*l,,28?l
лlь 278

м
вiд

01_03-4/9
22.0|.2а21

Аули,гору
Герасименко О.А.

IНФOРМАЦIЙНА ДОВIДКА

CeKpeTapiaT Аудиторсь,коi паJIати Украiни на Ваш запит повiдомляе
наступне.

Вiдомостi про аудитора Герасименко олену Анатолiiвну вк.шюченi до
роздiлу <Аудитори>> Реестру аудиторiв та суб'ектiв аудиторськоi;дiяльностi, tцо
ведеться вiдповiлl{о до вимог Закону Украiни <про чудri фiнансовоi звiтност.i
та аудиторську дiяльнiсть> вiд 2|.L2,2a17 Ns 2258-VIII (зi змiнами).

Номер реестрацii у PeccTpi Ia2567, датавклIочення у Реестр 31.10.2018.
Реестр е публiчним, оприлюднюеться i пiдтримус,гься в aKTyaJlbHoMy cTaui

у мережi IHTepHeT на офiцiйному вебсайтi Аулиторськот палати Украiни за
посиланням:

!овiдка видана для подання за мiсцем вимоги.

Уповноважена особа AITY -
Нача.llьник вiддi.llу реестрацii TeperIleнKo С.М.

Вик, Погребна Л,Я. (044) 279-59-78
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АудиторськА пАлАтА укрдТн и
орган аудиторського самоврядування

_ вул, Велика Житомирська, 33, м. Киr'в, 01601
fuреса для листування: вул. CTpiTeHcbKa, 10, оф. 4З4, м. КиIв, 04053

Тел./факс (044) 279-59-78, 279-59-80
E_matl: info@apu.com.ua
http:// www apu.com ua
Код е!РПОУ 00049972

2_ý.01.202l

м 278
01_0з_4/7
22.01.202I

Аули,r,ору
Вели.lко ().В.

IНФОРМАЦIЙНА ДОВIДКА

Секретарiа,г Аудиторськоi палаги Украiни на Ваш запит повiдомляс
нас,гупне.

вiдомос,гi про аудитора Величко Ольгу Володимирiвну включенi до
роздiлУ <АулитоРи> РеестРу аудитоРiв та суб'ектiв аудитор;ькоi дiольностi, що
l]е/(еться вiдlгrовiдrrо до вимог Заксlну Украiни пПро ЪУо"т. фiгrансовоТ звiтностi
],а аудиl,орську дiяльr"riс,гь> вiд 21,12.20l7 м 2258-VIII (зi змiнами).

Номер реестрацiТ у PeecTpi l00092, дата включення у Ресстр 08, l0.201 8.
Ресстр с публiчним, оприлюдIIюетЬся i пiдтримуеться в актуальному с,ганi

у мережi IHTepHeT на офiцiйному вебсайтi Аулиторськоi палати Украiни за
II0СИ1-IДННЯМ|

Цtm.llryшry.apr:*aýn*d?Q-LшO,Дllреgа 
.

l{овiдrса видаIlа лля пOданI,iя за мiсцем вимоги.

л!
ll i,lt

YIloBHoBaжetla особа АПУ -
Нача.lIьник вizlдi"пу peecтpaltii .га tlli гtlосr.i Терещенко С.М.

,i "l

[3ик. Iltlгpeбrra Jl я, (044) ?-79-5()-,18
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