
Товариство з обмех<еною
вiдповiдальнiстю

(АКг (КиТА€ВА тА
пАртнЕри>

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо рIчноi ФIнАнсовоi звшностI

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
(КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ
(ПРО КАПIТАJI ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ)

стАном нА 31 грудня 2021 року

Корисryвачам фiнансовоi звiтностi
Товариства з обме><еною вiдповiдальнiстю
(КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ (ПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ)
Нацiональнiй Koмicii з цiнних паперiв та фондового ринку

I. Звiт щодо аудиту фiнансовоi звiтностi

Думка iз застережеЕням
Ми провели аудит фiнансовоi звiтностi Товариства з обмеженою

вiдповiдапьнiстю "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ "ПРО КАПIТАЛ
ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ> (код €ДРПОУ З7641656) (палi - Товариство)/ яка вкпючае
Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 3"1.72.2021 року, Звiт про фiнансовi
результати (Звiт про сукупний дохiд), Звiт про рух грошових коштiв (за прямим
методом)/ Звiт про впасний капiтаrl за piк що закiнчився зазначеною датою/ та
Примiток до фiнансовоi звiтностi, включаючи стислий викJrад значуших облiкових
полiтик.

На нашу думку, за виЕятком можливого вггIиву питань/ описаних в Роздiпi
,,основа для думки iз застереженням> нашого Звiту, фiнансова звiтнiсть Товариства з
обмеженою вiдповiдапьнiстю "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ "ПРОКАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" вiдображас достовiрно, в ycix суттевих аспектах
фiнансовий стан Товариства станом на.31 грулня 202"l року/ його фiнансовi
результаl и i грошовi потоки за piк, що закiнчився зазначеною дагою, вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi (МСФЗ) та вiдповiдае в ycix суттевих
аспектах вимогам законодавства Украiни, що реryлюс питання бухгалтерського
об.riку та фiнансовоТ звiтностi.

Основа для думки iз застереженням
За результатами аудиторськоi перевiрки фiнансовоi звiтностi Товариства за

2021 piK Аупитор зазнача€ про наступне:
Станом на З1,.12.202"| року на балавсi Товариства облiковуються поточнi

фiнансовi iнвестицii в cyMi 1 926 тис. грн.. В сю-тадi поточних фiнансових iнвестицiй
облiковуються iнвестицiйнi сертифiкати UД4000036З96 ТОВ "КУД <КФС> в iHTepecax
ЗнВПIФ ,,Фогrд сприяння розвитку будiвництва" в cyMi 1 926 180,00 грн.

Згiдно Щоговору купiвлi цiнних паперiв No БВ-254/17 вiд 20.12.2017 року
Товариством було придбано iнвестицiйнi сертифiкати ТОВ (КУА ,.Комплексний
фiнансовий cepBic" (код СДРПОУ З5394082) в iHTepecax ЗНВПIФ ,,Фоrrд сприяння



розвитку будiвництва", що не мають котирувань на фондовiй бiржi та вiдносяться
Товариством до 2-го рiвtlя iepapxii справедлrивоi BapTocTi.

Ринковi котирування по зазначеним фiнансовим iнвестицiям станом на
З1,.1,22021 року не лоступнi, що с кпючовим дхерелом невизначенос гi оцiнок
зазначених фiнансових iHcTpyMeHTiB,

На думку аудитора вплив змiни в оцiнках може бути значним/ проте не
всеохогLцюючим дrя фiнансовоi звiтностi Товариства,

Ми провели аудит вiдповiдно до вiдповiдно до Закону !краiни "Про аудит
фiнансовоi звiтностi та аудиторську дiяльнiсть", вiдповiдно до Мiжнародних
станпартiв контролю якостi, аулиту, огляду, iншого надання впевненосгi та
супутнiх послуг та у вiдповiдностi до рiшень Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв
та фондового ринку/ в тому числi "Вимог до iнформацii/ що стосуеться аудиту або
огляду фiнансовоi звiтностi учасникiв ринкiв капiталу та органiзованих товарних
ринкiв, нагrurд за якими здiйснюс Нацiонапьна комiсiя з rriнних паперiв га

фондового Ринку>, що затвердженi Рiшенням Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв
та фондового ринку !краiни М 555 вiд 22.07.2021 року, iнших законодавчих aKTiB
}краiни та Еlормативних документiв Нацiонапьноi KoMicii з цiнних паперiв та
фондового ринку.

Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в розлiлi
<Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi" нашого звiту.

Ми с незалежними по вiдношенню до Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю <КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ <ПРО КАПIТАЛ
ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ> згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з
Мiжнародних стандартiв етики для бухга;rтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними
вимогами, застосовними в }краiЪi до нашого аудиту фiнансовоi звiтностi, а також
виконапи iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимогта Кодексу РМСЕБ.

Ми вважасмо, шо отриманi нами аулиторськi докази с достатнiми i
прийнятними для використання iх як осЕ{ови дlя нашоi думки iз застережентrям.

Ключовi питання аудrгry
Кпючовi питання аудицr - це питання, якi, на наше професiйне судження,

були найбiльш значушими пiд час нашого а},диту фiнансовоТ звiгностi за поточний
перiод. IJi питання розгляда.цись у KoHTeKcTi нашого аудиту фiнансовоr звiтностi в
чiлому та враховув.LrIись при формуваннi думки щодо неТ, при цьому ми не
висловлю€мо oKpeмoi думки щодо цих питань. Ми визначлrци, що кпючовi питання
аудиту, про якi необхiдно повiдомити в I]ашому Звiтi, вiдсутнi.

Iнша iнформацiя
!правлiнський персонап несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша

iвформацй е iнформацiею, яка мiститься у Звiтностi до Нацiональноi KoMicii з
цiнних паперiв та фондового ринку за 2021 piK, у Поясненнях управлiнського
персонапу, у Полох(еннях Товариства.

Наша думка щодо фiнансовоi звiтностi не поширюеться на iншу iнформацiю
та ми не робимо висвовок з будь-iким piBHeM впевненостi щодо цiеi iншоi
iнформацii.

! зв'язку з нашим аудитом фiнансовоi звiтностi нашою вiдповiдальнiстю е

озЕайомитися з iншою iнформацiсю та при цьому розг,тrIнути, чи icHyc суттсва
невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiею i фiнансовою звiтнiстzо або нашими
знаннями/ отриманими пiд час аудиту l або чи rц iнша iнформацiя виглядае такою,
що мiстить суттеве викривлення.

2



Якщо на ocHoBi проведеноi нами роботи ми доходимо висновку/ що icHye
суттеве викривлеЕЕЯ цiеi iншоi iнформацii, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт.
Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно було б вкпючити до звiту.

Ми можемо зазначити про адекватнiсть системи бухгаптерського облiку,
прошедуР внутрiшнього ауциту l внутрiшнього конгролю та систем управ.riння
ризиками в Товариствi.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого вадiлено
н айвищими повноваженнями, за фiнансову звiтвiсгь

}правлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за скпадання i
достовiрне поданнrI фiнансовоi звiтностi вiдповiдно до МсФз та за таку систему
внутрiшнього коЕтролю/ яку управлiнський персонал визЕача€ потрiбною дlя того/
щоб забезпечити складаЕня фiнансовоi звiтностi, що не мiстить суrrЪur" викривлень
внаслiдок шахрайства або помтлцки,

пр" складаннi фiнансовоi звiтностi управлiнський персонаrI несе
вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на
безперервнiЙ ocHoBi, розкриваючи, де це застосовано/ питаЕня/ що стосуються
безперервносТi дiяльнос гi, та використОвуючи припущення про безперервнiсть
дiяльностi як основи дlrя бухгаптерського облiку, KpiM випадкiв/ якщо управлiнський
персонал або плануе лiквiдувати Товариство чи припинити дiяльнiсть, або не мас
iнших реальних аJIьтернатив цьому.

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

вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтносri
Нашими цч-lями е отримання обrрунтованоi впевненостi, що фiнансова

звiтнiсть у чйому не мiсrить су гтсвого викривлення внаслiдок шахрайства або
помr{JIкиl та випуск Звiту аудитора, який мiстить Еашу думку. Обrрунтована
впевненiсть с високим piBHeM впевненостi, проте не гараггтус. що аудитl проведений
вiдповiдно до МСА, завжди виJlвить суттеве викривлення, якщо таке icHye.

викривлентrя можуть бути результатом шахрайства або помrаrlки; вони
вважаються суттевими/ якщо окремо або в сукупностi, як обrрунтовано очiкусться,
вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на
ocHoBi цiсi фiнансовоТ звiтностi.

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовусмо професiйне
суддеЕIтI та дотримуемось професiйного скептицизму протягом усього завданIтI з
аудиту,

KpiM того, ми:
о iдентифiкУемо та оцiнюемО ризикИ суттевогО викривлення фiнансовоi

звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки/ розроблясмо й викону€мо
аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризикиl а такох( о.lриму€мо
аулиторськi докази/ що с достатнiми та прийнятними щ:rя використання ix як
основи для нашоi думки. Ризик невиявленнJI суттевого викривлення внаслiдок
шахрайства с вищим, нiж дпя викривлення внаслiдок помиJIки, оскi.rьки
шахрайствО може вкпючаТи змову, пiлробку, навмиснi пропуски, неправильнi
твердженнrI або нехryвання заходами внутрiшнього контролю;, отриму€мо розумiння системи внутрiшнього контролю/ що стосуеться ауди-гу |
дrя розробки аудиторських процедур/ якi б вiдповiдали обставинам/ а не д/тJI
висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю.

. оцiню€мо прийнятнiсть застосоваЕих облiкових полiтик та обrрунтованiсть
облiковиХ оцiноК i вiдповiдних розкриттiв iнформацii, зроблених
управлiнським персонаrIом;



. доходимо висновку щодо приЙнятностi використанIтI управлiнським
персонаJIом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи дlя
бухгаптерського облiку та на ocHoBi отриманих аудиторських доказiв робимо
висновок, чи icHye суттсва невизначенiсТь щодО подiй або умов/ що може
поставити пiд значниЙ cyMHiB здатнiсть Товариства продовжити свою
дiяцьнiсть на безперервнiй ocHoBi. Якщо ми доходимо висновку щодо
iснуваннЯ TaKoi суттсвОТ невизначеНостi, мИ повиннi лривернути уваry в
нашому Звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацii у фiнансовiй
звiтностi або, якщо TaKi розкриття iнформацii с неналежними, модифiкувати
свою думку, Нашi висновки грунтуються на аудиторських доказах/ отриманих
до дати нашого Звiту аупитора. BTiM майбутвi подii або умови можуть
примусити Товариство припини-ги свою дiяльнiсть ва безперервнiй ocHoBi;

. оцiнюемо загапьне подання/ структуру та змiст фiнансовоi звiтностi включно з
розкрит:гям iнформацiТ, а також те/ чи розкривас фiнансова звiтнiсть операцii
та подii, покладенi в основу ix скпадання, так, rцоб бу,rо забезпечено ixHc
достовiрне подання.

Ми повiдомлясмо тим/ кого надiлено найвищими
iншими литанIтIми iнформачiю про запланований обсяг
cyTTeBi аудтггорськi результати/ включаючи будь-якi
внутрiшнього коFrтролю/ виявленi нами пiд час аудиту.

Ми також надаемо тим, кого надiлено найвищими повноваженIUIми,
твердженнJI, що ми виконаJIи вiдповiднi етичнi вимоги Iцодо незалежностi, та
повiдоп,r,тясмо iM про Bci стосунки й iншi питаннJI, якi могли б обтрунтовано
ввФкатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також/ де це застосовано,
rцодо вiдповiдних застережних заходiв.

В цьому Роздiлi наведена iнформацiя, розкриття якоi передбачено у
вiдповцностi до рiшень Нацiональноi koMicii з цiнних паперiв та фондового ринку/ в
тому чис,тi .,Вимог до iнформацii, що стосуеться аудиту або огляду фiнансовоi
звiтностi учасникiв ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв, нагляд за
якими здiйснюе Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку>, що
затвердженi Рiшентrям Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв та фонловоr,о ринку
}краiнИ м 555 вlд 22.07.202"| року, iнших законодавчих aKTiB }краiни та
нормативних документiв Нацiонапьвоi KoMicii з цiнних паперiв та фондового
ринку.

OcHoBHi вiдомостi про Товариство з обмежевою вiдповiдальнiстю
<КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ <ПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ> наведенi в Таблицi 1.

Таблиrи 1

повноважеЕнями/ разом з
i час проведення аудиту та
значнi недолiки системи

Ns
п/тl Показник Значення

1
Повне найменування
Товариства

Товариство з обмеженою вiдповiдатьнiстю "КОМПАНIЯ
З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ "ПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ

МЕНЕДЖМЕНТ"
2 код за €дрпоу з7641656

3

Виrп,tска з единого дер)<aвного
ре€стру юридттчних осiб та

фiзттчних осiб-пiдприсмцiв;
дата та номер загпасу в е!Р
юридиqних осiб та фiзичних

.Щата та номер запису в Сдиноф державному peccTpi
юридI4tIних осiб та фiзичних осiб-пiдприсмцiв: 19.05.2011

року Nc 1 068 l02 0000 027916
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осiб-пiдлриемцiв

4 Мiсцезнаходжег*rя 01133, !краЬа, м. Киiв,
буцинок 1, секцii 3 та 4

провулок Лабораторний,

5
OcHoBHi види дiя,rьностi за
квЕд-2010

64.30 Трасти, фонди та подiбнi фiнансовi суб'екти;
66.11 }правлiшrя фiттансовими риЕками;
66.19 Iнша допомi;кна дiяттьнiсть у сферi фiнансових
послуг, KpiM cTpaxyBaHI];I та пенсiллrого забезпеченIтI;
66.30 Упрqвпiт*rя фондами

6 Лiцензii

Лiцензй cepii АЕ Na 185446, влrдана Нацiонаrlьною
комiсiсю з цiнrмх паперiв та фоFцового риI.Iку на
провадженIiя професiйноi дiя,rьностi на фондовому
ринку - дiяпьностi з управлlнlrя активами iнституцiйrтих
bBecTopiB (шiя,rьностi з улравлiнl.tя активами). Строк дii
лiцензii: 18.08.2011 р. - 18.08.2016 р.;
!ата видачi лiцетrзii: 20.02.2013 року;
Лiцензй No 740, видана Нацiональною комiсi€ю з цil*rих
паперiв та фоrтдового риrrку - 1,2,07.2016 року, строк дiТ
лЩензii з 19.08,2016 року необмеNсеЕий, на проваджен}uI
професiйноi лiяпьностi на фонповому ринку - дИlьностi
з управлйrrя активами iнстrryцiй}тих iHBecTopiB
(дiяпьностi з управлiнrrя активами);

7
Пере,чiк iнстrлry,чiйних
rHBeCToplB/ активи яких
перебувають в управлiннi К}А

! звiтному перiодi Товариство здiйсrловало управлiнr:я
активами настуштих iнвестицiйних фоrrдiв:
ПУБЛIЧНЕ АКЦlОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИИНЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦ]ЙНИЙ ФОНД
"ФlнАнсовиЙ стАндАрт"
ПдТ "ЗНВКIФ "Фiнансовий Стаrrдарт" (код сДРПоУ
З7815698, ре€страцiйнlrй код за €ЩРIСI 1ЗЗ7702);
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "зАкритиЙ

ВЕНЧУРНИЙнЕдивЕрсиФIковАниi1
КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИИ ФОНД "ЮКОН"ПДТ (ЗНВКIФ "Юкон> ("од €ДРПОУ 41476864,
ре€страцiйш{й код за СЩРIСI 13З005З2);
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙНЕДИВЕРСИФ]КОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД
"IндЕнт"ПАТ "ЗНВКIФ "Iндеrrг" (*од €ДРПОУ ЗS196927,
ре€страцiй{ий код за €ЩРIСl 13300059);
ПУБЛlЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙНЕДИВЕРСИФlКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
корпорАтивниЙ IнвЕстицrЙний ФоFIд
"ПРОФЕСIЙНИЙ IHBECTOP"
ПдТ "ЗНВКIФ "Професiйний iTTBecTop> (коп €ЩРПо!
З8006035, реестрацiтZrтий код за еЩРIСI 13300017);
АкцlонЕрнЕ ТОВАРИСТВО "зАкритиЙ

ВЕНЧУРНИЙНЕДИВЕРСИФlКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВ НИЙ I]НBECT ИЦIЙНИЙ ФОF{Д 

" 
Н ЕРА "ДТ "ЗНВКIФ "НЕРД" (код .-СДРПОУ 4З022З7З,

реестрацiтfo{ий код за СДРIСI 13300748);
АкцlонЕрнЕ ТОВАРИСТВО "зАкритиЙ

ВЕНЧУРНИЙНЕДИВЕРСИФIКОВАНИИ



КОРПОРАТИВНИЙ IHB Фонд "ФАрмIHBECT"
АТ "ЗНВКIФ (Фарм IHBecT,, (код СДРПОУ 4ЗЗ64068,
ре€страцiйний код за С,ЩРIСI 1З300825);
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "зАкритиЙ

ВЕНЧУРНИЙНЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД
"сувЕрЕн"АТ ,.ЗНВКIФ ,,СувереЕ" (*од СДРПОУ 40952752,

реестрацiйrтий код за €ЩРIСI 13300455);
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙНЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "АКСкАпIтАл"
АТ (ЗНВКlФ "АКС Капiтал" (код еЩРПОУ 4З724182,

ре€страцiйнrrй код за СДРIСI 13З00976);
ПУБЛlЧНЕ АКЦlОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙНЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД
"ТАМоНТЕН"АТ "ЗНВКIФ ..TaMoHTeHu (код €ДРПоУ 4421520З,

ресстрацiйний код за еЩРIСI 13З01271);
Закрr-тпай неливерсифiхований веЕrчурний пайовий
йвесттпдiйrrий фонд <Капiтап> Товариства з обмокеною
вйповiдапьнiстю <КОМПАНiЯ З УПРАВЛIННЯ
АКТИВАМИ "ПРО КАПlТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"
(СДРIО 2330019З);
Закрr.r,пай недиверсифiкований веЕ{чурний пайовий
i}rвеспff]iйний фоrд "Буковина" Товариства з
обмеженою вiдповiдапънiстю "компднlя З
УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ "ПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ
мЕнЕджмЕнт" (сдрIсI 2з300037).
ПАТ "ЗНВКIФ "lнтегрум Веrтчурс" (коп €,ЩРПО}
З8656883 та €ДРIСl 13300200) бу" в управлiннi
Товариством з 27 TpaBtM 2020 року по 29 сiчrrя 2021 року
згiдно до Щоговору про управлйтrя активами Ns27/05-
2020 вiд 27 траwм 2020 року та Щодатковою угодою до
Щоговору про управлirпrя активами вiд 29 сiчня 2021

року.
АТ "ЗНВКIФ "Тетон Фiнанс" (код €ЩРПо} 4З609730 та
СДРIСI 13З00908) був в управлiннi Товариством з 02
жовттrя 2020 року по 28 лчтлня 2021 року згiдно до
Щоговору про управлiнтrя активами Ns02/10-2020 вiд 02
жовтrrя 2020 року та ,Щодатковою угодою до Щоговору
про управлiттrя активами вiд 28 лигrrrя 2021 року.
АТ "ЗНВКIФ (Кайрос> (код €ДРПОУ 4З467З22 та €,ЩРIСI
13З00865) був в управлirтнi Товариством з 17 "шотого 2020

року по 01 квiтня 2021 року згiдяо до [оговору про
управлiнrrя активами Na17/02-2020 вiд 17 ,потого 2020

року та Щодатковою угодою до Договору про управлiнrrя
активами вiд 01 квiттrя 2021 року,
ЗНВПlФ "М42" (сДРIО 23300192) згiдно розпорядкенlrя
НКЦПФР Nr0437-IC вiд 30 групня 2021 року виJIучено з

CI.



Аупитори зазначають/ що назва Товариства, його органiзацiйно - llpaBoвa
форма господарювання та види дiяльностi вiдповiдають Статуту Товариства.

lyMKa ауdutпора ulоdо повноzо розкрuпrrпя юрudччною особою (заявнuко,ц обо
учаснuком puHKiB капimа"tу mа орzанiзованлLY лповарнах рuпкiв) iнформацii про кiнцевоzо
бенефiцiарноzо власнuка (у разi наявносmi) па сmруклпуру власносmi сmаном на dаtпу
ауdutпу або оеляDу, BilпoBidHo dо Btllr,toz, вслпановленLy Полоскення.ц про форму mа змiсtп
сmрукmурu влпсносmi, заmверdсrcенuм наказом Мiнiсmерсmва фiнансiв Украiнu Bid 19
березня 202l року М l63, зареесmрован,L|l в MiHicmepcmBi юсmuцii'Украiнч 08 червня 202I
рону за LYз 768/36390:

на думку аудитора станом на З1 грулня 2021 року Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю "КОМПАНlЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ "ПРО КАПIТАЛ
ЕссЕт мЕНЕДЖМЕНТ" в повномУ обсязi розкрита iнформачiя про кiнцевого
бенiфiuiарного власника та структуру власностi вiдповiдно до вимог чинного законодавства.

кiнцевuлtu бенефiцiарнtltt,l власнuкtl,|lч Товарuсmва з обмеженою
ВidпоOidальнiсmю <КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ <ПРО КАПIТАЛ
ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ> е:

ПОЛIХIУК ВОЛОДИМИР ВIКТОРОВИЧ (громадянин }краТни,
ресстрацiйний номер облiковоi картки платника податкiв 28799154З4, паспорт cepii
СН Ns 311908, виданий Радянським РУГУ МВС !краiни в м. Киевi 25.10,1996 року).

Частка Полiщука в. в. в Товариствi з обмеженою вiдповiдапьнiстю
"КОМПАНlЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ "ПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ
мЕнЕджмЕНТо: - з часткою не прямого володiння у розмiрi З9,96.Ь (тридll5ть
дев'ять цLпих дев'яносто шiсть сотих вiдсотка).

ОЛIЙНИК ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ (громалднин }краiни, паспорт cepii ТТ
Ns 257872, виданий Солом'янським РВ Г!ЩМС Украiни в MicTi Кисвi 18.12,2014 року,
ресстраuiйний номер облiковоi картки платника податкiв 271,1,604535, ).

Частка олiйника Щ. М. в Товариствi з обмеженою вiдповiдальнiстю
,,КОМПАНIЯ З УПРАВЛlННЯ АКТИВАМИ "ПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ
МЕНЕЩЖМЕНТ": з часткою не прямого володiння у розмiрi 59,94ОЬ (л' ятдесят
дев'ять цiлих дев'яносто чотири сотих вiдсотка).
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Схематичне зображення структури власностi
ТоВарuсmВа з обмеженою |idпоВidалънiсtпю <КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ

ЛКТИВЛМИ <ПРО КАПIТЛЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ>
станом на 3l,l2,2021 року

Iнформацiя про ,11е, чu е суб'екm еоспоdарюВання: конлпро,4еро^.|,/учаснuком
небанкiвськоi фiнансоаоi zрупu; пiOпрuемсmвом, lцо сmаноаuпtъ cycпi"tbHui iHmepec:

Товариство з обмеженою вiдповiдапьнiстю "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯАКТИВдМИ "ПРо КдПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДжМЕНТ" не €
контролером/учасником небанкiвськоi фiнансовоi групи; та не с лiдприсмством, що
становить суспiльний iHTepec вiдповiдно до норм Закону }краiни ,,ПРО
бухгаптерський облiк та фiнансову звiтнiсть в }KpaiHi".

IнформацiЯ ,1рО наябнiсtпЪ у суб'екПа zоспоdарюВання
маmерuнсъкuddочiрнiх компанiй iз зазначенням найменуOання, орzанiзацiйно-
праВоВоТ формu, мiсцезнахоdження (у разi iаяOносmi):

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯАктивАмИ "ПРо кАпiтАЛ ЕссЕТ мЕнЕджмЕнт" Ее ма€
материнських/дочiрнiх компанiй,

Думка aydumopa ulodo праOuлъносtпi розрахунку пруdенцiйнuх показнuкiВ,
В:паноВленuх нормаmuOно-праOоаuм акmом НКЦПФР dля BidпoOidHozo \udy
iiялtъносmi, за звimнuй перiоd (dля професiuнuх учаснuкiв puHkiТ капimалу па
ор z анiзо 0 aHux mо В apHux puHKi В) :

Вiдповiдно до "Положення щодо пруденцiЙних нормативiв професiйноi
дiяльностi на фондовоМу ринкУ та вимоГ до системИ управлiння ризиками)u,
затвердженого Рiшенням Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв та фоrrдового ринку
01.10,2015 року М 1597 (зi змiнами та доповненнями) Товариство такиЙ розрахунок
здiйснюе.

тов ,ьуА пр0 lАппАл
Ес(€т мЕнЕджмlнт"

з7б41656

то8 групА HoMnAHlli
прO_fАппАл

}79]06,18
gg.s%

Громадянfiа Укрiiни
Медriд5 Олена

2866909767

0,1%

Грмадянин Украi'ни

0лiйникДмtlтtrо
михiirобич
27116045з5

6096

rромадпнин Уiраihи
Поrilцух Boro,qltмllp

BixTopoBl1,1

28799114з4

40%
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Товариство розрахову€ TaKi показники:
1) розмiр власних коштiв;
2) норматив достатностi власних коштiв;
3) коефiцiент покриття операцiйного ризику;
4) коефiцiент фiнансовоi стiйкостi.
Розмiр регулятивного капiталу (власнi кошти) Товариства станом на 31 груд rя

2021 року сюlадае 15 860 тис. грн., яка ск,'Iада€ться з розмiру статутного капiталу в cyMi
15 000 тис. грЕ./ що збiльшевий на розмiр прибутку звiтного перiоду у розмiрi 176 тис.
грн..

В i d по В iOHi сmъ р о з м i р у слп аmу mн о ? о к апitпалу у сtп а н о В чuм d о ку менtпам
дllя облiку статутного капiталу Товариство використовуе рахунок

бухгалтерського облiку 40 "Зар9661рaваний (пайовий) капiтал,,.
Статугний капiтал Товариства з обмеlкеною вiдповiдальнiстю

(КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ (ПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ
мЕнЕджмЕНТ>> станом на 31 групня 2021 року склада€ 15 000 000 (п'ятнадrдять
мiльйонiв) rривень 00 копiйок та повнiстю сформований виключно грошовими
коIлтами, що вiдповiда€ вимогам чинного законодавства та встановленим
нормативам.

Неоплачений капiтал Товариства станом на 31 грулня 2021 року
вiдсушiй.

Загальними зборами !часникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
"КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ "ПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ
мЕнЕджмЕнт" (Протокол No 16/05/2019-1 вiд 16.05,2019 року) було затверджено
рiшентrя про затвердження новоi редакцii Статуту Товариства у зв'язку iз
припинеЕням повноважень ревiзора Товариства.

Щержавна ресстрацiя змiн до установчих документiв проведена 17,05.20"19

року.
Ауduпорu зазнацаюлпъ про ВidпоOidнiсmъ розмiру сmаlпуmноео капiлпаltу

То ЦарuсtпВ а у сtпаноOчuм d окуменmам.

ПоВноtпа формуOання mа сплаmч слпалпуmноео капimалу
Стат}"тний капiтал

ДJlЯ облiкУ статутItогО капiталУ ТовариствО використовуе рахунок
бухгалтерського облiку 40 <Зареестрований (пайовий) капiтал>.

Статутний капiтап Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "КОМПАНIЯ З
УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ "ПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТо на 31 груд}lя
2021 року скпада€ 15 000 000 (п'ятнадrцть мiльйонiв) гривеЕь 00 копiйок та повнiстю
сформованиЙ вию,Iючно грошовими коштами/ що вiдповiдас вимогам чинного
законодавства та встановленим нормативам.

Неогrпачений капiтал Товариства станом на З1 групня 2021 року вiдсутнiй.
Щержавна реестрацй Товаристъа з обмеженою вiдповiдапьнiстю "КОМПАНIЯ

З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ "ОМЕГА КАПIТАЛ" проведена 19.05.2011 року.

1) Загальними зборами Засновникiв Товариства (Протокол No 1 вiд 11.05.2011
року) було прийнято рiшення про створенЕя Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю "КоМПАНIЯ З УПРАВЛlннЯ АКТИВАМИ <оМЕГА КАПIТАЛ" iз
c,l атутним капiтаrом в розмiрi
8 000 000,00 (BiciM мiльйонiв) гривень, затверджено Статуту Товариства.



засновником (учасником) Товариства е особа, iнформацiя про яку наведена в
Таблицi 2.

Таб.:rиrrя 2

Iнформацй про сплату BHecKiB грошовими коштами }часником до статутного
калiталу Товариства наведено в Таблицi 3.

таблиrrя З

засновник
(учасник)

Товариства

Частка в
Стаryтному

капiталi
(грн.)

Внесок
до

Стаryтного
капiталу в
грошовiй

формi (грн.)

Щокумент про сплату
Стацrтного капiтату

Товариство з
обмеженою

вiдповiдальнiстю
<IНВЕСТИЦIЙН

А АгЕнцlя
оМЕГА"

000 000,00 8 000 000,00

Банкiвська виписка вiд
18.05.2011 р. по рахунку

2650230'18313 в ПАТ "Банк
НАЦIОНАЛЬНI

IНВЕСТИЦIi", м. Киiв,
мФо 300498

ВСЬоГо: 8 000 000,00 8 000 000,00

згiдно наведених даних/ Засновником (учасником) Товариства до дати
державноi реестрацii Товариства внесено до статутного капiтапу Товариства 100,00 %
вiд заявленоi загапьнот суми статутного капiта_rу у виг,rядi грошових кошгiв на
рахунок, що був вiддритий в ПАТ "Банк НАЦIоНАЛЬНl IНВЕСТИЦIi,,, м. КиТв,
мФо 300498, що вiдповiдас вимогам чинного законодавства.

2) Загальними зборами !часникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
"КоМПАНIЯ з упрАвлIНня АктивАМИ "оМЕГА кАпIтАл> (Протокол М 4
вiд 07.'l1.2011 року) булО затверджено рiшення про змiну склапу }часникiв
Товариства, а саме/ про виIспючення зi складу !часникiв Товiриства iouupr.*o .
обмеженою вiдповiдальнiстю <IнвЕстицIЙнА АгЕнцIЯ оМвГА" у зв'язку з
вiдчуженняМ п'rIяхоМ укладаннЯ договору купiвлi-продажу належноi йому частки в
статутному капiталi Товариства на користь Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiСтю "Група Компанiй <Про-Капiта-r" у розмiрi 100% Ста,r,утного
капiталу Товариства номiнальною вартiстю 8 000 000,00 грн.

Na

"/п
Засновник (уrасник)

Товариства
Щанi про засновIlика

(учасника)

Загальна
сума внеску

(.рr..)

Частка
в

стац/тн
ому

капiталi
(%)

1

Товариство з
обмеженою

вiдповiдацьнiстю

"iнвЕстицIЙНА
АГЕНЦIЯ ОМЕГА"

€ юридичною особою
згiдно iз законодавством

}краiЪи,
код за еЩРПОУ З7640207

8 000 000,00 100

ВСЬоГо: 8 000 000,00 100
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Було прийнято рiшеннЯ про прийняття до скпаду }часникiв Товариства
нового !часника| а саме, Товариства з обмеженою вiдповiдаJlьнiстю <Група
Компанiй "Про-Капiтал> з часткою у розмiрi 100%, що становитиме S 000 000,00 фн.! зв'язку зi змiною скпаду !часникiв Товариства було прийнято рiшення про
вик,,Iадення Статуту Товариства у новiй редакцii.

Вiдповiдно до HoBoi редакцii Статуту Товариства частки !часникiв Товариства
складають (iнформацiя наведена в Таблицi 4):

Таблиrrя 4

Щержавна реестрацiя змiн до установчих документiв проведена 14.11.2011 року.

3) Загальними зборами }часникiв Товариства з обмеженою вiдповiдапьнiстю
<компАнIЯ з упрАвлIнНя АктивАмИ "оМЕгА КАПIТАЛ" (Протокол No 5
вiд 25.11,2011 року) булО затвердженО рiшеннЯ про затвердження новоi редакцii
Статуту Товариства у зв'язку зi змiвою вiдомостей про !часника Товариства та
змiною мiсцезнаходження Товариства.

розмiр Статутного капiталу та скпад !часникiв Товариства не змiнювацися.
Нове мiсцезнаходжеЕня Товаристъа: 03150, м. Киiв, вулиrц Предславинська,

булинок 11-А.
Щержавна реестрацiя змiн до установчих документiв проведена 28.11.2011

року.

4) Загальними зборами }часникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
(КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ <ОМЕГА КАПIТАЛ" (Протокол М 6
вiц 07 .1220\2 року) булО затвердженО рiшеннЯ про затверддення Ho'oi редакцii
СтатутУ Товариства у зв' язкУ iз збiльшенНям розмiру Статутного капiталу
Товариства ао розмiру 15 000 000,00 грн. за рахунок додаткових BHecKiB }часника
товариства, а саме/ Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю ,,група Компанiй
<Про-Капiтал".

Вiдповiдно до HoBoi редакцii Статуту Товариства частки }часникiв Товариства
складають (iнформачiя наведена в Таблицi 5):

Таблиrrя 5

No
п/п }часник Товариства Щанi про }часника

Товариства

Загальна
сума внеску

(грr.)

Частка в
стач/тЕом
у капiталi

(%)

1

Товариство з обмеженою
вiдповiдапьнiстю "Група
Компанiй "Про-Капiтал"

€ юридичною особою
згiдно iз законодавством

!краiЪи,
код за €!РПОУ 37930648

8 000 000,00 100

ВСЬоГо: 8 000 000,00 100

Na
п/п }часник Товариства Щанi про }часника

Товариства

Загальна
сума внеску

(.р*r..)

Частка в
статуп{о

му
капiталi

(%\

1

Товариство з обмеженою
вiдповiдацьнiстю <Група
Компанiй "Про-Капiтал>

€ юридичною особою
згiдно iз законодавством

}краiни,
код за сдрпоу 379з0648

15 000 000,00 100

ВСЬоГо: 15 000 000,00 100

l1

I
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Таблиrrя 6

!часник Товариства
Внесок

до Стаryтпого капiталу
з грошовiй формi (грн.)

.Щокумеrrт про сплату
Статугrrого капiталу

Товариство з обмеженою
вiдповiдапьнiстю <Група
Компанiй "Про-Капiтал"

7 000 000,00

Банкiвська виписка вiд
78.12,201,2 р. по рахунку
2650900013709.980 в ПАТ
Банк "КоНТРАКТ", м.

КиiЪ,
мФо 322465

ВСЬоГо: 7 000 000,00

Державна реестрацiя змiн до установчих документiв проведена 11.12.2012 року.Iнформацiя про сггIату BHecKiB грошовими коштами !часником до статутного
капiтапу Товариства наведено в Таблицi 6.

отже статутний капiтал Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю<компднIЯ з упрдвлIНня дктивдМИ "омЕгд КдПIТдЛ" станом на
з"l,-l22012 року складав 15 000 000 (п'ятнадцять мiльйонiв) гривень 00 копiйок та
повнiстю сформований виIсlючно грошовими кошIтами/ що вiдповiдае вимогам
чинного закоI]одавства та встановленим нормативам.

Неогr,rачений капiтал Товариства станом на З1,,12.2012 року вiдсутнiй.

5) Загальними Зборами }часникiв Товариства з обмеженою вiдповiдапьнiстю(КоМПдНIЯ з упрдвлIнНя дктивдмИ "оМЕГД кдпIтдл> (Протокол М 7 вiд
01,02,201З року) було затверддено рiшення про переймеrrуuur.,, Товариства тавизначено Еове найменування Товаристъа - Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "КоМПАНIЯ З УПРАВЛIНня АКТИВЪМИ (ПРо КАПIТАЛ
ЕссЕт мЕнЕджмЕнт>.

! зв'язку зi змiною найменуванrrя Товариства було затверджено нову
редакцiю Статуту Товариства.

Щержавна реестрацiя змiн до установчих документiв проведена 06.02.201з
року.

_ 6)загацьними зборами }часникiв Товариства з обмеженою вiдповiдапьнiстю<КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ .,ПРО КАПIТАЛ ЕССЕТмЕнЕджмЕнт> (Протокол М 8 вiд 16.07.201З року) було затверджено рiшенrrяпро затвердЖенrrя новоi редакцii Статуry Товариства у зв' язку iз прийняттям доскладу }часникiв Товариства нового }часника, а саме, Йедвiдь"О. М., та у зв/язку з
перерозподiлом часток мiж !часниками Товариства.

Вiдповiдно до новоi редакцii Статуту Товариства частки }часникiв Товариства
сктадають (iнформацй наведена в Таблицi 7):

Табпиlм7

Na
п/п }часники Товарисгва ,Щанi про }часникiв

Товарисгва

Загальна
сума внеску

(.pH.J

Частка в
стачпном
у капiталi

{%)

1

Товариство з обмеженою
вiдгIовiдальнiстю "Група
Компанiй,,Про-Капiтап,,

€ юридичною особою
згiдно iз законодавством
}краiни, кол за €ДРПО!
з7930648

14 985 000,00 99,9
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2
Медвiдь Олена

миколаiъна

€ фiзичною особою
згiдно iз законодавством
!краiни,
Реестрацiйний
облiковоi
гLrIатника
2866909767

номер
картки

податкiв

15 000,00 0,1

ВСЬоГо: 15 000 000,00 100

Щержавна реестрацiя змiн до устаI]овчих докумеъrтiв проведена 2З.о7.20'lЗ
року.

7) Загальними зборами !часникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
<КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ <ПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ> (Протокол М 12 вiд 04.04.2016 року) було затверджено рiшенняпро затверркення HoBoi редакцii Статуry Товариства у зв| язку iз необхiднiстю
приведенr:я Статуту Товариства у вiдповiднiсть до законодавства.

,Щержавна реестрацiя змiн до установчих документiв проведена 06,04.2016
року.

8) 3агальними зборами }часникiв Товариства з обмеженою вiдловiдальнiстю
"КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ (ПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ
МЕНЕЩжМЕНТ" (Протокол М 16105/2019-1 вiд 16.05.2019 року) було затверркено
рiшення про затвердження новоi редакцii Статуту Товариства у зв'язку iз
припиненнrIм повновакень ревiзора Товариства.

Щержавна реестрацiя змiн до установчих документiв проведеЕа 17.05.201,9
року.

9) Загальними зборами }часникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
"КОМПАНIЯ З УПРАВПIННЯ АКТИВАМИ <ПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ
мЕнЕджмЕнт" (Протокол Ns 05/08/2019-1 вiд 05.08.2019 року) було затверджено
рiшення про змiну мiсцезнаходженrш Товариства.

Нове мiсцезнаходження Товариства: 03150, м. Киiв, вулиця,Щiлова,2б
Щержавна реестрацiя змiн вiдомостей i даних Товариства проведеЕа 07.08.2019

року.
10) Загальними зборами }часникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю

<КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ "ПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ
МЕНЕЩжМЕНТ" (Протокол Nч 27 / 04/ 2020-1 вtц 27 .04.2О20 року) було затверд;t<ено
рiшення про змiну мiсцезнаходження Товариства,

Нове мiсцезнаходr(ення Товариства: 0113З, м. Киiв, провулок Лабораторний,
будинок 1, секцii 3 та 4.

Щержавна реестрацiя змiн вiдомостей
року.

i даних Товариства проведена 28.04.2020
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отже статугний капiтал Товарисгва з обмеженою вiдповiдальнiстю
<КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ (ПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТо 61дцбц tla З1,!1,2.2021, року складае 15 000 000 (п'ятнадцять
мiльйонiв) гривеЕь 00 копiйок та повнiстю сформованиЙ виключно грошовими
коIцтами, що вiдповiда€ вимогам чинЕого законодавства та встановленим
Еормативам.

Неогr;rачений капiтап Товариства станом на 31,,72,2021, року вiдсутнiй.
на думку аудиторiв розмiр статутного капiталу Товариства з обмеженою

вiдповiдапьнiстю <КОМПАнIя З УПРАВЛIННя АКТИВАМИ (ПРо КАПIТАЛ
ЕссЕт мЕнЕд)(мЕнт"
встановлеIiим нормативам.

вlдповlда€ вимогам чинного законодавства та

Частка держави у статутному капiталi Товариства вiдсутня.
Ауdumорu зазначаюлпь про вidповilнiсmь розLлliру слпапуmноzо капitпму

То в ар uc mва у с mан о вч rL|, doKyMe н пa,,tt.

Щодо можливостi (спромОх<ностi) Товариства безперервно здiйснювати
свою дйльнiсгь протягом найбли;кчих 12 мiсяцiв

припущення про безперервнiсть дiя,rьностi розглlяда€ться ауди,tором увiдповiдностi до МСА 570 <Безперервнiсть дiяльностiо (переглянутий) як таке/ що
товариство продовжуватиме свою дiяпьнiсть у близькому майбутньому, не маючи
Hi HaMipy, Hi потреби лiквiдуватися або припиняти iT. Фiнансова звiтнiсть Товариства
пiдготовлена вихоF5чи з припущення безперервностi дiяльностi. }правлiнський
персонаJl Товариства гLланус вживаннJI заходiв д.Iя покращення показникiв
дiяпьностi та подальшого розвитку Товариства.

Зiбранi доказИ та аналiЗ дiяпьностi Товаристъа не дають аудиторам пiдстав
сумнiватись в здатностi Товариства безперервно продовжувати свою дiяльнiсть.

Використовуючи звичайнi процедури та згiдно аналiзу фiнансового стану
Товариства ми не знайШпи доказiВ про порушення принципiв функцiонуваrrня
Товариства.

Не вносячи додаткових застережень до цього висновку/ звертаемо yBal.y на те/
що в lKpaiHi icHyc невпевненiсть щодо мо)юцивого майбутнього напрямку
внутрiшньоi економiчноi полiтики, нормативно-правовоi бази та розвитку
полiтичноi ситуацii. Ми не маемо змоги передбачити мояспивi майбутнi змiни у цих
умовах та ix вгrлив на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi
перспективи Товариства.

IТIодо вiдповiдносгi прийнятоi управлiнським персоЕалом Товариства
облiковоi полiтики вимогам закоllодавства про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть та МСФЗ.

Концептуальною основою фiнансовоi звiтностi Товариства за piK, що
закiнчився 31 грулrтя 2021 року, с Мiжнароднi стандарти фiнансовоi звiтностi
(МСФЗ), включаючи МЬкнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та
ТлумаченнЯ (ктмФз, пкт), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв
бухгаlrтерського облiку (РМСБО).

принципи побудови, мегоди i проrrелури застосування облiковот полiтики
Товариства, здiйснюються згiдно Наказу "Про органiзацiю бухгалтерського облiку та
облiкову полiтику товариства>>.

облiкова полiтика Товариства в перiодi, який перевiрявся/ визначае ocHoBHi
засади ведення бухгаптерського облiку та ск.падання фiнансовоi звiтностi з
дотримаmflм основЕих принципiв та забезпеченням методiв оцiнки та реестрацii
господарських операцiй, якi передбаченi Законом !краiЪи "Про бухгалтерський
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облiк та фiнансову звiтнiсть в lKpaiHi> Nq 996-XIV вiд 16,07,1999р. зi змiнами та
доповненнями та Мiжнародними стандартами фiнансовоi звiтностi, (надапi МсФз).

облiкова полiтика Товариства розкрива€ основи/ стандарти/ правI4,ца та
процедурИ облiку, якi ТоваристВо використовуе при веденi облiку ,u i*,"uдu.r.r,
звiтностi вiдповiдно до МсФз. облiкова полiтика встановлюс принципи визнання та
olIiнки об'ектiв облiку, визначеннJI та деталiзацii окремих статей фiнансовоi
звiтностi Товариства.

Розкриття iнформацii у фiнансовiй звiтностi.
Р озкрumtпя iнф ормацii сmо со Вно акmuOi|

Нематерiальнi активи
За даними фiнансовоi звiтностi Товариства станом на З1,.12.2021

балансi облiковуються нематерiальнi активи первiсною вартiстю 67 тис.
вiдповiдас даним первинних документiв та облiкових регiстрiв.

року на
грн./ що

Сума нарахованого зносу нематерiальних активiв станом на 31.12.2021 року
сюrала -l1 тис. грн,, iцо вiдловiдас даним первинних документiв та облiкових
регiстрiв.

на думку аудиторiв, данi фiнансовоi звiтностi Товариства стосовно
нематерiальних активiв в цiлому вiдповiдають даним ре€стрiв анацiтичного та
синтетичногО облiку ТоварИства та первинниМ документам/ наданим на розгJlяд
аудиторам; скпад нематерiапьних активiв, достовiрнiсть i повнота ix оцiнки в цiлому
вiдповiдають вимогам МСБо та Наказу про облiкову полiтику.

IнформацЙ щодо нематеРiапьних активiв розкрита Товариством в Примiтках
до фiнансовоi звiтностi.

OcHoBHi засоби
За даними фiнансовоi звiтностi Товариства станом на З1,1,22О21 року на

балансi облiковуються ocHoBHi засоби первiсною вартiстю 43 тис. грн., що вiдповiдас
даним первиI]них документiв та облiкових регiстрiв.

Сума нарахованого зносу основних засобiв станом на 31,."],2.2О21 року сrс,rала 2З
тис. грн./ що вiдповiдае даним первинних документiв та облiкових регiстрiв.

На думку аудиторiв, данi фiнансовоi звiтностi Товариства стосовно основЕих
засобiв В цiломУ вiдловiдаю гь даним PeccтpiB аналiтичного та синтетичного облiку
товариства та первинним документам/ наданим на розгляд аудиторам; скпад
основних засобiв, достовiрнiсть i повнота ii оцiнки в цiпому вiдповiдають вимогам
МСБО та Наказу про облiкову полiтику.

Iнформацiя щодо основних засобiв розкрита Товариством в Примiтках до
рiчноi фiнансовоi звiтностi.

.Щебiторська заборгованiсть
Станом на З1.12.2021 року на ба,.rансi Товариства не облlковуеться

довгострокова дебiторська заборгованiсть.
щебiторська заборгованiсть Товариства за товари/ роботи, послум станом на

31.12.2021 року облiковуеться на балансi в cyMi 496 тис. гргt./ що вiдповiдае
первинниМ документам та даниМ peccTpiB аналiтичного та синтетичного облiку.

,щебiторська заборгованiсть Товариства за розрахунками за вт4даЕими авансами
cTaIJoM на 31,.1,2,2021 року стаЕовИть 86 тис. грн./ щО вiдповiдае даним peccTpiB
авалiтичного та синтетичного облiкч.

Iнша дебiторська заборгованiсть Товарис.lва за розрахунками станом на
31.1,2,2021 року склада€ 13 366 тис. грн./ що вiдповiдас даним pe€cTpiB аналiтичного
та синтетичного облiку. Iнша дебiторська заборгованiсть скпадасться/ зокрема/ з
короткостроковоi дебiторськоi заборгованостi за Щоговором продажу векселiв
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простих мБв-316/19 вiд 24 грyдня 2019 року в cyMi 10 200 тис. грн.. Щоговори
наданнrI безвiдсотковоi фiнансовоr допомом строком меЕше одного року на суму 1
037 тис. грн.. Пролонгована дебiторська заборгованiсть по ,Щоговору продажу
цiнних паперiв NrБВ-118/17 вiд 12 червгlя 2017 року в cyMi 131 тис. грн.. Щебiторська
заборгованiсТь по ЩоговоРу переведенНя боргУ NоПВ-271217 / 2 вiд 27 груаня 2017
року в cyMi 1 990 тис. грн.. зi строком погашення до вимом.

Стапом на 31 грувня 2021 року загаJIьна сума резерву пiд очiкуванi кредитнi
збитки сюrала 217 тис. грн.

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

Грошовi кошти
Залишок грошових коштiв Товариства станом ва З7.12.202'l року склав 41 тис.

грн., що вiдповiдае банкiвським випискам та даним/ вiдображеним в фiнансовiй
звiтностi Товариства.

Кошти на поточному рахунку, вiлкритому у вiл,пj-цgццi ДТ КБ .Райффайзен
Банк ABa,rb,' (мФо 380805) 20 лютогО 2013 року' вiдображаютЬся в cTaTTi <Рах}zнки в
банкч" Балансч (оялок 1167).

Кошти Еа поточному рахунку/ вiдкриrгому у Печерськiй фiлii АТ КБ
"Приватбанк>> (МФо З00711) 20 жовтlrя 2014 року, вiдображаються в cTaTTi .,Рахунки
в банкч" Балансч (рядок 1167).

lнформацiя щодо грошових коштiв розкрита Товариством в Примiтках до
рiчноi фiнансовоi звiтностi.

(DiHaHcoBi iнвестицii
За наслiдками проведеного ауци-гу на пiдставi даних первинних документiв,

регiстрiв аналiтичного та синтетичного облiку встановлено, що станом на З1.12.2021
року на балансi Товариства не облiковуюТься довгостроковi фiнансовi iнвестицii.

Станом на З1,,1,2.2021 року на бапансi Товариства облiковуються поточнi
фiнансовi iнвестицii в cyMi 1 926 тис, грн.. В сюпадi поточних фiнансових iнвестицiй
облiковуютьсЯ iнвестицiйнi сертифiкатИ UA4000036396 тов <куА ,,КФС, в iH,l.epecax
ЗнВПIФ "Фонд сприянЕя розвитку будiвництва" в cyMi 1 926 180,00 грн.

Згiдно Щоговору купiвлi цiнних паперiв М БВ-254/17 вiц 20.!2.2017 року
товариством було придбано iнвестицiйнi сертифiкати Тов "к!А <комгrпексний
фiнансовий cepBic" (код €ДРПОУ 35394082) в iHTepecax ЗНВПIФ <Фонд сприяння
розвитку будiвництва", що не мають котирувань на фондовiй бiржi та вiдносяться
Товариством до 2-го рiвня iepapxii справедпивоi BapTocTi.

ринковi котируванЕя по зазначеним фiнансовим iнвестицiям станом на
з"l,12.2021 року не доступнi, що е Iспючовим джерелом невизначеностi оцiнок
зазначених фiнансових iHcr pyMeHTiB.

На думку аудитора вгrлив змiни в оцiвках може бути знач}{им, проте не
всеохоп"пюючим дT я фiнансовоi звiтностi Товариства. Lde i призвело до висловленнrI
думки iз застереженнjIм.

Iнформацiя щодо фiнансових iнвестицiй розкрита Товариством в Примiтках до
рiчноТ фiнансовоТ звiтностi.

Розкрummя iнформацii tцоdо зобо6' язанъ
Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань Товариства

щовгостроковi кредити банкiв та iншi довгостроковi зобов'язання на балансi
Товариства станом на З1,12,2021року не облiковуються.

Станом на З1.12.2021 року на бухга,rтерських рахунках Товариства
облiковуеться поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в
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cyMi 9З тис. грн./ поточнi зобов'язаЕЕя за розрахунками з бюджетом в cyMi З9 тис.
грн.,, поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування в розмiрi вiлсутнi, за
розрахунками з опjIати працi вiдсутнi, що вiдловiдае даним peecTpiB аналiтичного
та синтетичного облiку.

Поточнi забезпечентrя Товариства станом ва 31,,72.2021, року вiдсутнi.
На думку аудитора/ Товариство повинно нараховувати забезпечення вiдловiдно

до вимог Мiжнародного стандарту бухга_ггерського облiку 37 .,Здýgзra.{.ння, yMoBHi
зобов'язання та yMoBHi активи>,l який вицаний Радою з Мiжнародних стандартiв
бухгалтерського облiку (рмсБо) та застосовусться з 01 пилня 1999 року (зi змiнами
та доповненнями). Однак наявнi зауваження не € суттсвими,шпя фiнансовоi звiгностi
Товариства.

Iншi поточнi зобов'язаннЯ стаЕоМ на 31,,1,2.2021, року на ба,тансi Товариства
вiдсутнi, що вiдповiдас даним Pe€cTpiB анапiтичного та синтетичного облiку.

простроченоi кредиторськоi заборгованостi на балансi Товариства станом на
31,.72.2021, року не облiковуеться.

Аудитор пiдтверджус, що зобов'язання вiдображенi на бацансi Товариства за
достовiрrrо визЕаченою оцiнкою, та в майбутньому icHyc ймовiрнiсть ix погашення,
На пiдставi проведеноi перевiрки аудитор робить висновок про вiдповiднiсть
розкриття Товариством iнформачii про зобов'язання вимогам МСФЗ.

Р о зкрumпя iнф ор мацii tцо d о фiнансо Вuх резу лъtпаmiб

Доходи
Вiдображення доходiв в бухгалтерському облiку Товариства здiйснюеться на

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

3а результатами аудиторськоi перевiрки встановлево/ що данi вiдоброкенi в
журналах - ордерах та оборотно - сальдових вiдомостях, наданих аудиторам
стосовно доходiв Товариства за 202\ piK вiдповiдають первиI]ним документам.

Доходи вiд реалiзацii продукцii (ToBapiB, робiт, послуг), iншi операцiйнi
доходи, iншi фiнавсовi доходи, iншi доходи

На думку аудиторiв бухгалтерський облiк доходiв Товариства в ycix суттсвих
аспектах ведеться у вiдповiдностi до норм Мiжнародного стандарту фiнансовоi
звi гностi 'l5 ,.Дохiд вiд договорiв з клiснтами,.

Згiдно даних бухгагггерського облiку та звiтностi величина чистого дохолу вiп
реалiзацii продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) Товариства за 2О21 piK сrс,rала 3 642 тис,
грн.

Iншi операцiйнi доходи Товариства за 202'| piK складають 185 тис. грн., iншi
фiнансовi доходи Товариства за цей перiод становиJIи б тис. грн. , iншi доходи
сю]адаютЬ 2 500 тис. грв.. За звiтпий 2021 РОКУ "Iншi витрати>, ряJ]ок 2240, <Звiry про
сукупний дохiдо та "Iншi доходио, рядок 2270, "Звiry про сукупний дохiд,,, в cyMi 2
500 тис. грн. виниюlи вiд продажу цiнних паперiв, а саме векселiв, якi облiковува,чися
на балансi Товариства станом на 31.12.2020 року та були реалiзованi в 2021 роф.

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

норм МСБО.
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Бухгалтерський облiк витрат Товариства здiйснюсться на пЦставi наступних
первинних документiв: aKTiB виконаних робiт (послуг), ЕаIа.Iадних/ iнших
первинних та розрахункових документiв,

За результатами аудиторськоi перевiрки встановлено/ що данi, якi вiдображено
в журналах-ордерах та оборотно-сальдових вiдомостях, наданих аудиторам/ в
основному вiдповiдають первинним документам та даним фiнансовоi звiтностi
Товариства за 2021 piK.

Адмiнiстративнi витрати Товариства за 202\ piK сюrапи 3 450 тис. грн., iншi
операцiйнi витрати скпадають 163 тис. грн.. фiнансовi витрати скгIадаютъ 5 тис. грн.,
iншi витрати склаJIи 2 500 тис. грн..

Витрати з податку на прибуток за 2021 piK скпадають 39 тис. грн.
Таким чином/ з урахуваЕням доходiв отриманих та витрат/ понесених

Товариством за 2021 piK, фiнансовим результатом дiяпьностi Товариства став
прибуток у розмiрi "1,76 тис, грн.

АулиторИ вважають/ що звiТ про фiнансоВi результатИ (Звiт про сукупний
лохiл) за 2021 piK в ycix суттсвих аспектах повно i лостовiрно вiлображас величину i
структуру доходiв та витрат Товариства.

Iнформацiя 0о ЗOimу про рух ?роulоOuх кошпiВ (за прямuм меmоdом).
IнформацЬ лро грошовi потоки Товариства надае користувачам фiнансових

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

Запишок грошових коштiв станом на З1.12.2021 року ва рахунках у банках
складае 41 тис. грн.

Iнформацiя dо Заimу про Власнuй капimал (змiнч у аласному капitпалi)
За даними Балансу власний капiтац Товариства станом на 31 грулня 2021

сiс,Iадае суму 15 860 тис. грн.
BiH смадасться iз статутного капiталу в

нерозподiпеного прибутку в розмiрi 804 тис. грн.
56 тис. грн.

Загапьними зборами !часникiв Товариства з обмеженою вiдповiдапьнiстю(КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ "ПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ
мЕнЕджмЕнт> (Протокол м 01/03/2021-1 вiд 01,03.2021 року) було затверджено
рiшення про здiйснення вiдрахування до резервного фонду в розмiрi 5% вiд чистого
прибутку за результатами дiя,rьностi Товариства за 2020 piK, що складае 9 тис. грн..

слiд зазначити, що вiдповiдно до Закону }краiни .,про iнститути спiльного
iнвестуванrrя" вiд 05.07.2012 року Nc 5080-и у компанii з управлiнтlя активами
створю€тьсЯ резервниЙ фоrд У розмiрi, визначеному установчими документами, arle
не меншому як 25 вiдсоткiв статутного капiталу.

капiталу у дооrriнках, додаткового капiталу, неоплаченого капiтапу с ганом на
31 грулня 2021 року Товариство не мас.

На думку аудитора, розмiр та aтруктура власного капiталу вiдображенi у
фiнансовiй зВiтностi ТоварИства станом на З\.12.2021, року достовiрно.

Розкриття iнформацii лро змiни у ск,rадi власного капiталу Товариства
протягом 2021 року наведено Товариством в Звiтi про власаий капiтал вiдповiдно до
мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 1,,подання фiнансовоi звiтностi,,,
який виданий Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО) та
застосову€ться з 01 сiчrтя 2009 року (зi змiнами та доповненнями).

року

розмiрi 15 000 тис. грЕ., суми
та резервного капiталу в розмiрi
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вidповiOнiсmъ спану корпораmuOноео управлiння часmuнi mреmiй сmапmi
'1-27 Закону |KpaTHu <Про puHKu капimа,,tу tпа орzанiзоOанi moOapHi рuнкu>

Стан корпоративного управлiння
Товариство з обмеженою вiдповiдапьнiстю пКОМПАнIя з упрАвлIння

АКТИВДМИ <ПРО КАПIТДЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ,, створено у формi Товариства
з обмеженою вiдповiдальнiстю,

чинним законодавством не передбачено розкритIя i, вiдповiдно, наведення в
аудиторському звiтi iнформацii про cтali корпоративного управлiнrrя товариств з
обмеженою вiдповiда,,rьнiстю.

Тому iнформацй щодо корпоративного управлiнгlя в Товариствi вiдсутня.

lptttрuмання 0uMo е нормаmu бн о-пр а В о бuх aKmi| нкlIпФр, ulо ре zy /rююпъ
поряdок 0uзначення Варпосmi чuслпuх акmuВiL ICI

IТIодо BapTocTi чистих активiв
BapTicTb чистих активiв Товариства станом на 31,.12.2021 року становить 15 860

тис. грн., що вiдповiдае пiдсумку роздiлу I пасиву Балансу Товариства на вказану
дату.

BapTicTb чистих активiв бiльша вiд розмiру статутного капiтапу Товариства
станом на З1,.12.2021 року/ що вiдповiдас вимогам чинного законодавства.

Аупитори пiдтверджують достовiрнiсть, повItоту та вiдповiднiсть чинному
законодавствУ в ycix суттевиХ аспектаХ даних щодО визнаннrI/ Iс,rасифiкацii та оцiнки
активiв та зобов'язань.

Товариство в цiломУ дотриму€тьсЯ вимоГ нормативно-правових aKTiB
нацiоналrьноI koMicii З цiнних паперiв та фоrrдовоr,tl ринку/ що реryлюють IIорядок
складаннJI та розкриття iнформачii компанiями з управлiння акгивами, якi
здiйснюють управлiння активами iнституцiйних iнBecTopiB.

! Товариства вiдсутнi простроченi зобов'язання щодо с[rIати податкiв та
зборiв, несгrлачених штрафних санкцiй за порушенЕя законодавства про фiнансовi
послуги/ у тому числi на ринку цiнних паперiв.

Система вну"трiшнього аудиту (контролю)
В Товариствi icHye система внутрiшнього аудиту (рiшення про cTBoPeHlI-яI

СлужбИ внутрiшньогО ауци-lу затвеРдженО Протоколом No 29 / 1,2/ 2О12-1 вЦ
29.12.2072 року), необхiдна д/lя ск,IаданIтI фiвансовоi звiтностi, яка FIе мiстить
суттевих викривлень унаслiдок шахрайства або помиrIок.

Iнформацй про пов'язаних осiб
Вiдповiдно до вимог мсБо 24 "Розкрт,тття iнформацii про зв'язанi сторони> та

мсА 550 ..Пов'язанi сторони> ми звертаlIись до управлiнського персонаJIу iз запитом
щодо наданнrI списку пов'язаних осiб та, за наявностi таких осiб, характеру операцiй
з ними,

Згiдно МСФЗ, пов'язаними сторонами вважаються: пiдприсмства, що
знаходяться пiд контролем або значним впливом iнших осiб; пiдприсмства або
фiзичнi особи, що прямо або опосередковано здiйснюють контроль Товариством або
суттево вгuIиваютъ на його дiя,rьнiсть, а також близькi IrJIени родини TaKoi фiзичноi
особи.
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Iнформацй щодо пов'язаних осiб Товариства rracl,yIIHa:

п"i"ф, *;." N;0530Й--

2866909767 виданий Дарницьким Р! Г}
МВС }краiни в м. Кисвi

19.01.1996р,

01133, м, Киiв, пров,
буа,1, ceKllii 3 99,9

анiй "Про_капiтац)
Керiвник компанii з

Паспорт серй СН Ns 053082,
виданий Дарницьким Р! Г!

МВС !краurи в м, Kl,rcBi
19.01.1996р,

Таблиrrя 8

l

I

I

Товариство з

обмеженою
вiдповЦальнiстю

"компанй з управпiння
активами <про

КАПIТАЛ ЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ"

Товариство з
обмеженою

вiдповiдацьнiстю

"Компанiя .Про-
Коrrса,,ггiнг"

01133, м. Киiв, пров,
Лабораторний,

буд.1, секцii 3 та 4

Власники - юридичнi

Медвiдь Олена
мико-цаiвна

01133, м. Киiв, пров.
Лабораторний,

буд.1, секцii 3 та 4

Товариство з
обмеженою

вЦповЦальнiстю "ПРО

01133, м. Киlв, пров,
Лабораторний,

буд.l,секцii3m4

1\а

|з/л

Медвiдь О,тена
МиколаiRна 0,1

з7930648

2866909767

}сього:

. Iнформацй про юридичних осiб, у яких власники Товариства - юридичнi особи
- беруть участь

N0 *_::Y_li:_."]:,11" код юридично1 юридичнот особи,.-- ЮРИДИrrНОТ ОСОбИ,

чll ^^^а-- -_-- . осоои, щодо яко.i Щодо Якоi icgve щодо.якоr]снУ€
l поа'язанiсIь

Таб,-rиrrя 9

Часгка в
сгат).тному
кацiталi, %,

з79зOы8 з7(А"1656 99,9%

99,8т.2 з79з0648 з79з0655

з79зOм8 378154зб 99,9%
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кАПlТА,r-1 сЕК'К)РIтlз" ]

; Товариство з

l обмеженою
]

r вшповЕальнrстю "1 ll'(J
03150, м. Киiв, вул.

Предславинська, 11- 70%

01133, м, Киiв, пров,
Лабораторний,

буд,1, секцii 3 та 4
з0%

I

Iнформацiя про осiб, якi володiють
юридичних осiб - власникiв Товариства

Iдентифiкацiйний
код юридичноi

особи або
ресgграцiйний

номер облiковоi

бiльш нiж 10 Уо стач/тного капiталу

Таблиця 10

картки платника
податкiв -

фiзичпоi особи -
учасника

власника компанii
з управлiння

активами

Повне
найменуваt{ня

юридичноi особи
або прiзвище,

iм'я, по батьковi
фiзичrrоi особи -

)лIасника
власl]ика
компанii з

управлiння
актт{вами

Мiсцезнаходх<ення
юридичноi особи або

паспортпi данi
фiзичноi особи -

гIасIlика власника
компанii з

управлiння активами
(серiя i номер

паспорта, дата видачi
та найменування
орIаЕу, що його

видав)

]

]

i

i

l

!

]

11 37930648 2711604535

]

l

] Олiйник !митро

Паспорт серй ТТ Nэ
257872, виданий

Со,rом'янським РВ
Г},ЩМС !краirrи в м

Киевi 18,12.2014р.

Часгка в
статrгIrому
капiталi, Уо

60у"
I

I

I

I

l

2

михай.lович

I

i

Паспорт серiя СН М

379з0648 2879915434
По-тiuдук

Володимир
Вiкторович

Iнформацiя про повlязаних осiб керiвника Товариства

Прiзвище, i}t'я,

Таблиrrя 11

по батьковi
керiвника
компанit з

управлiнrrя
активами та
його прямих

родичiв

lvtедвiдь Олена
микоrаiвна

Ре€сrрацiйний
номер

облiковоi
картки

платника
податкiв

Мiсцезнахолже
пня юридичноi

особи, щодо
яко1 icнy€

пов'язанiсгь

] 01133, м. КиiЪ,

]- - 
noou,

]]lаЬораторний,
]оуд,l, секцlI JTa

Часгка в
стач.тному
капiтмi

пов'язfilоi
особи, %

Посада в
пов'язанiй

lдентllбiкаuiй' lloBнa названии код -, юDидичноlNs
з/п

гг
| Товариство з

оомрженок)
вцповцальнlстю

"Компанiя з

г- l

лllректоруправлiння
активами "про

: КАпlтАЦ ЕссЕт
, мЕнЕджмЕнт"

2866909767 з7641656 0,1

1 з79зо648 з8ъ964о

5 з7930648 44407167

Товариство з
обмеженою

вiдповЦа_цьнiстю
.Агманi"

N0
з/п

код юрид}{чноi
особи власника

40у"



Заробiтна гLrIата директОра Товариства за звiтний 2021 piK нарахована у cyMi 86
тис. грн. i вигrпачена вчасно.

Операцiй з пов'язаними сторонами, що виходять за межi нормальноi дiяльностi,
не встановлено.

В процесi перевiрки фiнансовоi звiтностi Товаристъа, в iнформацir щодо
перелiку пов'язаних осiб та операцiй з такими особами rrевiдповiдностей не
встановлено.

Iнформацiя про наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли
вiдображення у фiнансовiй звiтностi, проте мож)rть мати суrтевий вплив на
фiнансовий стан.

Подiй пiсля паr и балансу, шо можуть мати суIт€вий вгLпив на фiнансовий
стан Товариства по заявi управлiнського персонапу/ були вiдсутнi.

Iнформацiю про наяввiсть та обсяг непередбачених активiв тУабо
зобов'язань, ймовiрнiсть визнанЕя яких на балансi € достатЕьо високою, пiд час
перевiрки не виявлено.

имовiрнiсть визнання на балансi Товариства непередбачених активiв
тУабо зобов'язань дуже пизька.

Iнформацiя про наявнiсть iнших фактiв та обставин, якi мох<уть суттево
вплиIIути на дйльнiсть Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю <КоМПАНIЯ
З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ <ПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ> за
тверджеЕнями управлiнського персоналу у майбугньому вiдсугня.

Iдентифiкацii та оцiнки аудитором ризикiв сутг€воrо викривлення
фiнансовоi звiтностi внаслiдок шахрайства

Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаноt з ними дiяльностi дпя
отриманнЯ розумiнгlя суб'екта господарювання та його середовища/ вIо'Iючаючи
його внутрiшнiй коrггроль, як цього вимагас мсА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнювання
ризикiв суттевого викривлення через розумiння суб'екта господарювання i його
середовища>, нами були виконанi процедури необхiднi д]я отримання iнформацii,
яка використовуваlIася пiд час iдентифiкацii ризикiв суттевого викривлен}uI
внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора/ що
стосуеться шахрайства, при аудитi фiнансовоi звiтностi". Нами були поданi запити
до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв Товариства, якi на нашу думку/
можутЬ мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацii ризикiв
суттевого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Нами виконанi
аналiтичнi процедури/ в тому числi по cyTi з використанням деталiзованих даних,
спостереження та iншi. Ми отримали розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi
суб'скта господарювання/ структуру його власностi та корпоративного управлiння,
структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегii i пов'язанi з
ними бiзнес-ризики, оцiнки та огruIди фiнансових результатiв.

ми не отримапи доказiв обставин, якi можуть свiдчити про п,tоlкпивiсть того/
що фiнансова звiтнiсть мiстить сутт€ве викривлення внаслiдок шахрайства.
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Iншi пт,r,гатrня
OcHoBHi 0iOомоопi про ауdumорСъку фiрму ,па l^o\u ОоеоOору на проВеdення

ауduпу
OcHoBHi вiдомостi про аудrfгорську фiрму наведенi в Таблиф 12.

Табпwм12
N0
л/п Показник Зкачецня

1
Повне найменування та
iдентифiкацiйний код
юридичноi особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕ)(EНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ <АУДИТОРСЬКО-
КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА ,,КИТА€ВА ТА
пАртнЕри", 401з1434

2
Вкцючено до Роздiлiв Ресстру
аудиторiв та суб'€ктiв
аудиторськоl дiяцьностi

Свiдоцтво АП} про те/ що
суб'скт аудиторськоi дiяльносr i
пройшов зовнiшню перевiрку
системи контролю якостi
аудиторських послуг/ cTBopeнoi
вiдповiдно до стандартiв
ауци"Iу l норм професiйноi
етики та законодавчих i
нормативних вимог, що
реryлюють
дiяльнiсть

аудиторську

Роздiл : Суб'скти аудиторськоi дiяпьностi
(номер ресстраrriТ у Peccl pi та дата вкцючення
вiдомостей до роздiлу Реестру М4657 вiд
17,10.18 року);
Роздiл: Суб'скти аудиторськоi дiя,rьностi, якi
мають право проводити обов'язковий аудит
фiнансовоi звiтностi (номер реестрацii у
PeccTpi та дата вIоючення вЦомостей до
роздiлу Ресстру Nq4657 вiд 13,12.18 року)

Номер бланку 1591 Рiшенням АП! М З63/5
вiд 12.07.2018 року,

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

Номер реестрацii у PeecTpi
аувиторiв та суб'ектiв
аудиторськоi дiяльностi (Роздiп

$упитори"1

якименко Микола Миколайович

100078

4 Прiзвище, iм'я, по батьковi
директора

Номер реестрацii у PeecTpi
аудиторiв та суб'сктiв
аудиторськоi дiя,тьностi (Роздiл
<iАудитори>)

якименко Микола Миколайович

100078

5 Мiсцезнаходженrrя (юрилична
адреса)

02099. м. КиiЪ, вул. Ялтинська, бувинок 5-Б,
KiMHaTa 12

6 Телефон/ факс 098 473-97-70

Zэ



7 e-mail mail@acg.kieV.ua
8 веб-сайт wwlл,.асg.kiеч,ua

Згiдно з Щоговором No05-5/01 вiд 05 сiчня 2022 року про проведення аудиту
(аулиторськоi перевiрки) ТоВ "дКГ "китд€вД тд пдртнЕРИ", Що вIсцк)чене до
Роздiлiв Реестру аудиторiв та суб'ектiв аудиторськоТ дiяпьностi, а саме:

роздiл: Суб'екти аудиторськоi дiяльностi (номер реестрацii у peecTpi та дата
вIо.]ючен}UI вiдомостей до роздiлу Реестру М4657 вiд 17,10.18 року);

Роздiл: Суб'скти аудиторськоi дiяльностi, якi мають
обов'язковий аудит фiнансовоi звiтностi (номер реестрацii у
включення вiдомостей до роздiлу Ресстру Ns4657 вiд 1З.12.18 року);

СвiдоцтвО АП! прО вiдповiднiстЬ системИ контролЮ якостi (номер бланку
М1591, Рiшенrrя АПУ вЦ 1,2.07,2078 року М36З/5),

провела незаJIе)<ну аудиторську перевiрку первинних та установчих
документiв, бухгалтерського облiку та фiнансових звiтiв Товариства з обмеженою
вiдповiдапьнiстю <КоМПАнIя з упрАвлIннЯ АктивАмИ "ПРо КАПIТАЛI
ЕссЕТ мЕнЕджмЕНТ> у скпадi: Балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на З1
грудня 2021 року, Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) за 2021
piK, Звiту про рух грошових коштiв за 2021 piK, Звiту про власний капiтал за 2021 piK i
Примiток до фiнансовоi звiтностi за 2021 piK на препмет повIfоти/ достовiрностi та
вiдповiдностi чинному законодавству i встановленим нормативам.

Фiнансова звiтнiсть Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "компднIя З
упрАвлIння АктивАмИ "про кАпIтАл ЕссЕТ мЕнЕджмЕНТ,, затверддена
керiвником Товариства 18 лютого 2022 року.

Перiод проведення перевiрки: з 10 сiчlrя
Аулrгор

2022 року.

(Номер peccTpauii у Pe€cтpi аудlггорiв та суб'ектiв а
100078)

,Щиректор
(Номер ресстрацii у PeccTpi аулиторiв та суб'ектiв а
100078)

.Щата складання Звiry незалежного аудитора

право проводити
PeccTpi та дата

енко М.М.
"Аулитори")

енко М.М.
"Ауlитори")

лютого 2022 року
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по Нацiонапьного положення (стандарту) бу\гмтерського

l "За,аJ,ыli вимоги до фlнансово] lBiTHocTl'

Дата (piK. Mlclltb, чнсло)
товаряство ] обмеженою вi,iповiдмьнlстю (компаlllя r !правjrtння акrивами (Про капп,а,1
Бссgr меяеджмент) ' за сдРПоУ

-.u 

КодтУУТериторiя м Киiв, ПечерсьхиП р_нopганiзaцiйнo-лpaвoвaфop"а.o"noааpюванiiтoваpйffiзакoпoг
Вид еxономjчяоI дiяльвостi

Середяя кiльхiсть працisникiвl

трасти, фондл тз подi6 l фiяансовlсуб'.дти

Адреса, телефоя Украiна.0lIЗЗ,м Киiв,провулокЛабораторний.будl,секцiiЗта4,(044)З708?З0
Одиниця BлMipy: тис, грн без десяткового знака (oKpiM роздii} Iv Звiту про фiнансовi результати (Звiт} npo сукулний дохiд) (форма IЧ 1, грошовl

]ra КВЕД
l8

поl€:lяики якOго наводяться ! тйвяях з копiйками)
Складено (зробити позначку "ч' у вiдповiднjй клiтинцi):
за положеянями (стандартамн) бухгмтерського облlку
la мlлнародяими сtахдарlами ф].rансовоl ]Bl,Hocl ]

Бд;lаtlс (]BiT про фiндясовий стдн)
на 3l rрудпя 20 2l р.

Форма N 1 код]адкуд Г-lБlо0Г_l

код
на початок

перiоду

на кiнець
звiтноrо '
лерiоду

] ,]

I. }lеоборотвiактпвfi
Ilематерlальнl акIиви l000 56

00l l1
накопичена амортизачlя ]002 8

не]авеошснr калiта,lыll rllBecTиllrl ]005

0 20
пеDвiсна Ban lLcr ь 2] 1]

2l ]]
lявестицiйна Heptxoмicтb

ПepBicHa BapTicTb lнвестицiйноi HcpyloMocTl
Знос 1нвестицlйно1 Hepr\oMocTr
)вгостроковl бiологiчнl активи ]020
Первlсна BapтicTb довгострокових бiологiчних актявiв 02]
накопичева амортизацiя довгострокових бiоlогiчних активiв 0]]

Довгостроковi фlнансовi iнвестицii
якiоблiковYються за методом участi в капiтмi iнших лiдлDи(мств

1030

lHUri фlнансовi lнвестицii 0]5
Ловгосlрокова дебlторськз заборгованlс lb 0l0
Вllстгочен ло.]атковl активи 015
Гу!вiл 0j0
Вцстроченl аквiзицrйнi витрати 06{)

Залишок коштiв Y центрмiзованих страхових ре]ервних фондах 065
lllmi яеоборотнi активи 090
l cbol,q ]i po|.li.,on I ll 76

lI. Оборо,нifirrяви
ll]l) 1 1

01

I]сзавершене sиробництво 0]
0з

Товарl] 04
поточнi бiоj]огiчнl активи l0
Депо:tити перестрахуваl]ня Ill5
Векселlодержанl j0

]6iTopcbKa заборгованiсть за лродукцjю. товари. роботи. послуги :5 6]6 196
Дебiторська заборгованlсть за розрахунками

за виданйми авансами l 1_10 6 86
]5

у ToMY числl ] податкY яа поибYток зб
эбiторська заборговаяiсть за роrрахунками з нарахованих доходlв .10

Дебiтоосьfiа забоDгованiсть за оозDахчнками lз внчтоiшнlх DoзDax!HK 45

]llша лоточна !ебlторська ]аборговалlсть i5 l]202 lз366
lоточнi фiнансовi lнвестиц]I 60 :r:]26 I926

Грошi та tx еквrваленти 65 ]l 1l
Готiвка 66

1б] ]] .1l

Витрати майбутнiх перiодiв ]0
Частка перестраховика у страхових резервах l]0

lншlоборотнi акти ви 190

}'cbol о ,}а ро]дiлом Il l95 l5li82 l59lб
IIL l]еобоOотнi aK'TtlBrr. rTDпMvBaHi для поопа'{(v. гд I Dr пп внбYття l200

Ба.lанс l]00 l5li9.] l5992

r{



IHL!l поточнi юбовязаяня

Керiвних

Головний бцгалтер

ý,х,
с ,i:

ч:
медвlrь о М



Дата (piK. ttiсяць. чис-lо)

,-. Товdрисlв..l l оdvеженокl BiJпOBila.,lbHiclKJ KovttaHib l rttoaB.tiHHяllI,]ппи.vсlRl\ la СДРl|( )У' активаvп,,ПроК"Щ
(найNlен,-вання 

)

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)
за piк 20 2l р.

ФорNtа N 2 Kojl -.,а ДКУД

l. ФlнАнсовI рЕЗуль,rАтll

С,гаття
Код

рядка

за звiтний
перiол

за ана!огiчний
перiо.л

попереднього

року
1 2 ] .l

Чистий дохiд вiд реалiзачiТ продукчii (ToBapiB, робiт. посlrуг) 2000 з 6,12 з;l8 8

Чистi зароб-lенi cTpaxoBi премii 2010
Собiварт]сть реалiзованоi про.лукчiТ (ToBapiB. робiт, послуг) 205 0
Чистi понесенi збитки за страховими випJата]vи 2(),7 0
Валовий:

прибуr,ок 2090
з642 з488

збиlок 209 5 )

Дохiд (витрати) вiд змiни у резервах.ловгострокових зобов'язань 2l05
Дохiд (витрати) вiд змiни iнших страхових резервiв 2l l0
Iншi операчiйнiдохоли 2l2() ]85 l27

,щохi.а вiл змiни BapTocTi активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю 2121

llохiд вiд первiсного визнання бiологiчних активiв iсi,rьськогосподарськоi
пролукuiТ 2l22

Адмiнiстративнi витрати 2lз0 345 0 з079
Витрати на збут 2]50
lншi сlперачiйtti ви r,рати 2l80 ]6з ]34

Витрат вiл змiни BapTocTi активiв. якi оцiнюються за справедливою вартiстю 2l8 l

витрат Bi.l первiсного визнання бiологiчI]их ак,]ивiв iсiльськогосподарськtlт
про,rукчii 2i82

Фiнавсовr|й результат вiл операцiйвоТ дiяльностi:
прибуток 2l90

2\4 202

збиток 2195

,Цохiл Bil участi в капiтапi 2200
Iншi фiнансовi,rохоли 2220 6 l2
Iншi доходи 2240 2500

Дохiд вiд благодiйноТ доломоги 221l
Фiнансовi витрати 22 50 ) 8

Втрати вiд участi в капiтмi 2255 )

Iншi витрати 7)7о 2500
Прибуток (збиток) вiл впливу iнф,rячii на MoHeтapнi cTaTTi 22,15

Фiнансовий результат до оподаткування:
приб)ток 229о

2l5 206

збиток 2295
Витрати (дохiд) з податку на прибу,],ок 23 00 _39 -з,]

Прибуток (збиток) вiд припиненоТ дiяльностi лiсля оподаткування 2з 05

Чистий фiнавсовий результат:
приб),ток 2з50

176 169

збиток 2355 )

Jп



Стаття
код

рядка

за звiтний
nepio,t

за ана,Iогiчний

перiод
попереднього

Dоку
1 1

Дооцiнка (уцiнка) пеоборотних активiв 2,100

Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iHcTpyMeHTiB 2405
Наколиченi KypcoBi рiзницi 2410

Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних пiдприсмств 2415

Iнший сукупний дохiд 2445

lttшиr"r счкчппий лоti,l по ополатývвання 2{50

Податок flа прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом 215 5

lвший сYкупний лохiд пiсля оподаткYвання 2.160

Сукупний лохiл (сYма рядкiв 2350,2J55 та 2460) 2165 116 l69

II. с},купlIti[:i дохIд

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРЛТ

Iv. розрлхунок покд]}lикIв приБутковостI дкцIЙ

Назва cTaTTi
код

рядка

за звiтний
перiо.л

за анапогiчний
перiол

попереднього

року
l 2 .l

MaTepia"lbH i затрати 2500 l7 1,1

Витрати на оплату працi 2 505 5,15

Вiлрахування на соцi&rыti заходи 25l0 ll8 96

Амортизацiя 25]5 5 2

Iншi операцiйнi витрати 2 520 2928 28,7 6

Ра lov 2550 ]6lз 34lз

назва ста,rтi
Код

ря;lка

за звiтний
перiод

за ана-погiчний
iIерiод

попереднього

рок)
l ] ,1

Середвьорiчна кiлькiсть простих акцiй 2600

Скоригована середньорiчпа кiлькiсть простих акцiй 2605
Чисrий прибуток (збитоk) на одну прост},акцiю 26l0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю . // 26l5
,I1ивi.tсrr.tи ttlt tl.ttlr ttpocIr lKt(iKr // 26 50

KcpiBl t и к

I о,,]овItий б\,хI,а;l1 ер
жи

Мсдвiдь О,М.

J]сYська А,с,



Пiдприсмство
Товариство з обмеженою вiдловiдальнiстю <Компанiя з управлiння
активами <Про Капiтал Ессет Менеджмент>

,Щата (piK, мiсяць, число)

за сдрпоу
(наiiменування)

Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

за piк 20 21 р.

Форма N 3 Код за ДКУД

Стаття
код

рядка
За звiтний перiол

За аяалогiчний лерiод
попереднього року

l 2 4

l. Рух коштiв у результатi операцiйноi дiяльностi
надходження вiл:

Реалiзачii пролукчii (ToBapiB, робiт, послуг) з000 з162 3197
Повернення полаткiв i зборiв 3 005

у тому числi лолатку на додану BapTicTb з006
I{iльового фiнансування з0l0
Надходження вiд отримання субсидiй, дотацiй 30 ] l

Надходження aBaHciB вiл покупчiв iзамовникiв з0l5
Надходження вiд повернення aBaHciB з 020 4 l0
Надходження вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на поточних

рахунках
з 025

Надходження вiд боржникiв неустойки (штрафiв, пенi) зOз5
Надходження вiл операuiйноi орен,ли з040

Надходження вiд отримання роялтi, авторських винагород j 0.15

Надходження вiд страхових лремiй ]050
Надходження фiнансових установ вiд повернення позик j055

Iнцi надходження з095 61 2,7 1

Витрачання на оплату:

ToBapiB (робiт, послуг' з l00 з0ll 2559
Гlраui з l05 444 з52
Вiлрахувань на соцiальнi заходи з l l0 12l 99
Зобов'язань з по,tаткiв iзборiв 'зll5 l48 l08
Витрачання на оплаry зобов'язань з податку на прибуток зllб з7 26
Витрачання на оплаry зобов'язань з податку на додану
BapTicTb

зll7

Витрачання на оллату зобов'язань з iнших лодаткiв i зборiв 3]]8 lll 82
Витрачання на оrrпаry aBaHciB зlз5
Витрачання на оплату повернення aBaнciB з l40
Витрачання на оп,]аry цiльових BHecKiB з l45 ( 12

Витрачання на олJату зобов'язань за страховими контрактами з l50

Витрачання фiнансових установ на надання позик зl55 )
Iншi витрачання з l90 61 2,7l
ЧItстий рух коштiв вiд операцirrноi дiяльностi з I95 30 89

II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйноi дiяльностi
Надходження вiд реалiзацiТ:

фiнансових iнвестицiй з 200 l00
необоротних активiв 3 205

Надходхення вiд отриманих:

п,/



вlдсоткlв з2l5
дивIденд]в 3220

Надходження вiл леривативiв з225
надходження вiд логашення позик з2з0 lбl2 |2,71

Надходження вiд вибуr-rя дочiрнього пiдприсмства та iншоТ
господарськоi одиницi

з2з 5

Iншi надходження з250
Витрачання на придбання:

фiнансових iнвестицiй з255
неоOоротних активlв з260

Виплати за деривативами з270
Витрачання на надання позик з2,7 5 1732 lз29
витрачання на придбання дочiрнього пiдприсмства та iншот
господарськоi одиницi

з280

Iншi платежi з290
Чtrстий рух коштiв вiд iнвестицiйноi дiяльностi 3295 -20 -5ll

IIl. Рух коштiв у результатi фiнансовоТ дiяльностi
надходження вiд:

Власного капiталу зз00
Отримання позик зз05 2зз 2зз

Надходження вiд продажу частки в дочiрньому пiлприсмствi зз 10

lншi надходження з з40
Витрачання на:

Викуп власних акчiй зз45
погацення позик зз50 2зз 2зз
сплаry дивiденлiв зз55
Витрачання на сплаry вiдсоткiв з з60

Витрачання на сплаry заборгованостi з фiнансовоi оренли ]з65

Витрачання на придбання частки в дочiрньому пiлприсмствi зз70

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у лочiрнiх
пiдприсмствах зз75

Iншi ллатежi зз90
Чпстrrй рух коштiв вiд фillа HcoBoi д iя",r ь н oc,r,i 3395

Чистпй рух гроIUових коштiв ]а ]BiTHпit перiод 3,100 l0 ]l
Залишок коштiв на початок року з40 5 зl
Впlив змiни вмютних KypciB на за.rишок коштiв з4l0
Зit-,lиutок кош,t iB на KitteItb poKl э4l5/ .ll зl

Керiвник

Головний бухгаrтер

Медвiдь о.М.

,|р лечська А.С-______:---



Ili:присмtс,гво
Товариство з обмехеною вiдповiдальл iстю <Компанiя з управлiння
активами (Про Капiтм Ессет Менеджмент)

(найменування)

Звiт про власний

за piк

.Щата (piK. мiсяць. число)

за ('ДРПОУ

капlтал

20 20 р.

Форма N 4 Код за ДКУЛ

Ста,ття
код

рядка

Заресстро-
ваний

калiта,1

Капiтаr у
дооцiн-

ках

Додатко-
вий капiтм

Резерв-

ний

капiтм

lJерозпо-
дi.lени й

прибуток
(непокри-

тиЙ ]биток)

I-1еопла-

чений
капiтм

Вил\.
чений

капiгм
всього

l 2 ] .l 5 6 7 lt 9 l0
Залишок
нд початок року

1000 l5000 1] 174 ]55 ]5

Коригування:
змiна облiковот
полiтики

4005

Вилравлення
помилок

40l0

lншi зrviпи ,l090

Скорйгований
залишок на почlток
року

{095 l5000 4l 1,7,t l55 l5

Чистий прибуток
(]биток) за звiтний
перiол

1|00 l69 l69

lнший сукупний
дохiд за звiтний
перiод

{1l0

!oouiHKa (yuiHKa)

необоротних
активiв

1l l!

Дооцiнка (уцiнка)

фiнансових
iHcTpyMeHTiB

1l l2

Накопиченi KypcoBi
pi] н ицi

1l lJ

частка iншого
сукупного доходу
асоцiйованих i

спiльних
пiдприсмств

,t l l,t

Iнший с} купний
дохiд

.tl lб

Розподiл прибутку:

виплати власникам
(;tивiленли)

4200

Спрямування
приб)тку до
заресстрованого
капiталу

4205

lg



Вiдрахуваняя до

резервного капiтму

Сума чистого
прибутку, нм9жна до
бюджсту вiдповiдно
до законодавства

Сума чистого
приб}тку на
створення

спецialльних
(цiльових) фондiв

Анулювання
викуплених акчiй

вилччення частки в

капiталi

зменшення
HoMiHa.rbHoi BapTocTi

акцiй

Iншi змiни в капiтмi

Iншi змiни в KaпiTa.,li

Керiвник

Головний бухгалтер

Медвiдь о,М.

Лечська А.С.



П iлприсмство
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю (Компанiя з управлiння
активами (Про Капiта",I Ессет Менеджмент)

(яаймевування)

Звiт про влдсний

за piK

Дата (piK. мiсяць, число)

за СДРПОУ

капlтал

20 2| р.

Форма N 4 Код за ДКУД

(--r,аrтя код
рядка

Заресстро-
ваний
капiта,

Капiтм у
дооцiн-

ках

Доfатко-
tsий капiтм

Резерв-
ний

капiта-п

Нерозпо-
дiлений

прибуток
(непокри-

тий збиток)

Неопла-
чений
капiтм

Вилу-
чений
капiтм

I]сього

l 2 ] ] 5 6 7 t] l0
За-,lишок

на почrток рокч
1000 l5000 17 637 l5681

Кориryвання:
змiна облiковоi
полiтики

.1005

Виправлення
помилок

40l0

IHmi змiни 4090

Скоригований
залишок на поqаток

року

.1095 l5000 11 бз7 I5681

Чистий прибуток
(збиток) за звiтнпй
перiод

1l00 116 l76

l нший сукупний
дOriд ]s ]вiтний
п€рiод

4l 10

!,oouiHKa (yuiHKa)
необоротних
активiв

1lll

Лоочiнка (yuiHKa)

фiнансових
iHcTpyMeHTiB

,1! l2

Накопичеяi KypcoBi

рi]ницi
41lз

частк& iншого
сукупного доходу
дсоuiйоваяиl i

спiльних
лiдприсмств

,l l 1,1

lнший сукупний
дохiд

{1lб

Розполiл лрибутку:

виплатй власникам
(дивiденди)

4200

Спрямування
приб)тку до
заресстрованого
капiтму

1205

lJ



Медвi_]ь о.М.

Леуська А,С,

вl,qповlдно

приб}тку на

(цi]lьових) фондiв



l. Iнформачiя про компанiю з управлiння активами

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <Компанiя з управлiння активами
"Про Капiтал Ессет Менеджмент" (да.,ti - кТовариствоl' (код СДРПОУ 37641656)
заре€строване 19 травня 201l року вiдповiдно до чинного законодавства Украiни.
Мiсцезнаходження Товариства: Лабораторний провулок, буд. l, секцi'i 3 та 4, м. Киiв,
Украiна, 0l 1 33.

Основним видом дiяльностi Товариства с надання послуг з управлiння активами
iнституцiйних iHBecTopiB.

У звiтному перiодi Товариство здiйснювало управлiння активами дванадцяти
корпоративних iнвестицiйних фондiв, та трьох пайових iнвестицiйних фондiв, з яких:

ПАТ (ЗНВКIФ <Iнтегрум Венчурс> (код СДРПОУ 3865688З та CIPICI l3З00200) був в

управлiннi Товариством з 27 траьня 2020 року по 29 сiчня 2021 року згiдно до .Щоговору
про управлiння активами N927l05-2020 вiд 27 травня 2020 року та.Щодатковою угодою до
!оговору про управлiння активами вiд 29 сiчня 2021 року.

АТ кЗНВКIФ кТетон Фiнанс>> (код СДРПоУ 4з609730 та CIPICI 13300908) був в
управлiннi Товариством з 02 жовтня 2020 року по 28 липня 2021 року згiдно до.Щоговору
про управлiння активами Np02/10-2020 вiд 02 жовтня 2020 року та flодатковою угодою до
.Щоговору про управлiння активами вiд 28 липня 2021 року.

АТ (ЗНВКIФ <Кайрос> (код СДРПОУ 4З467З22 та CIPICI 13З00865) був в управлiннi
Товариством з 17 лютого 2020 року по 01 квiтня 2021 року згiдно до l]оговору про
управлiння активами N9l7/02-2020 вiд l7 лютого 2020 року та Додатковою угодою до
!оговору про управлiння активами вiд 01 квiтня 202l року,

ЗНВПIФ (М42) (СДРIСI 23З00192) згiдпо розпорядження НКI]ПФР M0437-IC вiд 30
грудня 202l року вилучено з CIPICI.

Товариство мас TaKi лiцензii:
лiцензiя М 740, видана НКЦПФР - |2.0'7 .20|6 року, строк дii лiцензii з 19.08,20l б року

необмежений, на провадження професiйноi дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з

управлiння активами iнституцiйних iHBecTopiB (лiяльностi з управлiння активами);
Офiцiйна cTopiHKa в IHTepHeTi: www. am-pro-capital,ua
Адреса електронноi пошти : info@am.pro-capital,ua
Кiлькiсть працiвникiв станом на 3l грудня 2021 року склала 18 осiб.
Станом на 3l грудня 2021 року учасниками Товариства були:

Учасники товариства:
Медвiдь Олена Миколаiвна 0,1

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <Група Компанiй кПро-Капiтм> 99.9
Всього 100,0

2. Загальна основа формування фiнансовоi звiтностi

2.1. !ocToBipHe подання та вйповiднiсть МСФЗ
Фiнансова звiтнiсть Товариства е фiнансовою звiтнiстю загального призначення! яка

сформована з метою достовiрно поданнi фiнансового стану, фiнансових результатiв
дiяльностi та грошових потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб
широкого кола користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень.

Концептуа.rьною основою фiнансовоi звiтностi Товариства за перiод, що закiнчився З 1

грудня 2021 року, € Мiжнароднi стандарти фiнансовоi звiтностi (МСФЗ), включаючи
Мiжнаролнi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ),
виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцii

to



чиннiй на 01 сiчня 2021 року, що офiцiйно оприлюдненнi на веб - сайтi MiHicTepcTBa
фiнансiв Украiни,

Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень
вiдповiдае BciM вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на
З1 грулня 2021 року, дотримання яких забезпечус достовiрне подання iнформацii в

фiнансовiй звiтностi, а саме, доречноi. достовiрноi, зiставноi та зрозумiлоi iнформацii.
При формуваннi фiнансовоi звiтностi Товариство керувмося також вимогами

нацiональних законодавчих та нормативних aKTiB щодо органiзацiТ i ведення
бухгмтерського облiку та складання фiнансовоi звiтностi в YKpaiHi, якi не суперечать
вимогам МСФЗ.

2.2. HoBi та переглянутi стандарти та iнтерпретацii МСФЗ та правки до них, якi
прийнятi та набули чинностi

Стандарти та правки до них Вплив на
фiнансову
звiтнiсть

Концептуальнi основи фiнансовоi звiтностi - Введено концепцiю
дiяльностi керiвництва в iHTepecax власникiв i уточнено
iнформачiю, виникае в зв'язку з цим. Повернена концепцiя
обачностi, яка пiдтримус нейтральнiсть iнформачii iToMy описус
обачнiсть як <обережнiсть при винесеннi суджень в умовах
невизначеностi >. Невизначенiсть оцiнки с фактором, який може
вплинути на достовiрне надання iнформацii. Суб'скт, що звiтус -

це органiзацiя, яка за власною iнiцiативою склада€ або зобов'язана
складати фiнансову звiтнiсть i не обов'язково е юридичною
особою. Актив - iснуючий економiчний ресурс, контрольований
органiзацiею в результатi минулих подiй. Економiчний ресурс - це
право, яке може принести економiчнi вигоди. Зобов'язання -
iснуючий обов'язок органiзачiТ передавати економiчний ресурс в

результатi минулих подiй. Зобов'язання - це обов'язкова
вiдповiдал bHicTb, якоi у органiзачii вiдсутня практична можливiсть
уникнути. Визнання - це процес фiксачiТ для включення в звiт про
фiнансовий стан або в звiт (и) про фiнансовi результати cTaTTi, яка
вiдповiдае визначенню активу, зобовlязання, капiталу, доходiв або
витрат. Припинення визнання - це виключення повнiстю або
частково визнаноТ активу або зобов'язання зi звiту про фiнансовий
стан органiзацii. Введено двi категорii методiв оцiнки: Оцiнка на
ocHoBi iсторичноi (первiсноi) BapTocTi. Показники iсторичноi
BapTocTi надають iнформацiю про об'€кти облiку, яка формусться
на ocHoBi iсторичноi (первiсноi) суми операцii або подii. Оцiнка на
ocHoBi поточноi (переоцiненоi) BapTocTi. Показники поточноi
BapTocTi надають грошову iнформацiю про об'€кти облiку,
оновлену для вiдображення поточних умов на дату оцiнки. Методи
оцiнки цiсi категорii можуть включати справедливу BapTicTb,
цiннiсть використання, BapTicтb виконання i поточну BapTicTb.
Введено TepMiH кзвiт (и) про фiнансовi результати) для позначення
Звiту про прибутки i збитки разом зi Звiтом про IC!. Звiт про
прибутки та збитки с основним джерелом iнформачii лро фiнансовi
рез}льтати компанiТ. 3а замовчуванням Bci доходи i ви грати
повиннi бути вiдповiлним чином класифiкованi i включенi в звiт
про прибутки i збитки.

компанiя з

управлiння
активами
розраховуе
вплив, та
попередньо
вважае що BiH
буде незначним,
або взагалi не
позначиться на
показниках
фiнансовоi
звiтностi
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МСФЗ 9 Фiнансовi iнструменти . МСБО 39 Фiнансовi iнструменти: Компанiя з
Визнання та оцiнка , МСФЗ 7 Фiнансовi iнструменти: Розкриття |управлiння
iнформачii, МСФЗ 4 CTpaxoBi контракти та МСФЗ lб Оренда j активами
У серпнi 2020 року Рада з МСФЗ в рамках Реформи IBOR | розраховус
опублiкувала поправки, що доповнюють випущенi у 2019 poui та |вплив. та
зосереджують увагу на наслiдках реформи базового рiвня | попере,lньо
процентних с,lавок на фiнансовiй звiтностi компанii. якi | вважас цо BiH
виникають, коли, наприклад. базовий показник процентноi ставки. | буде незначним,
який використовуеться для обчислення процентiв за фiнансовим | або взагалi не
активом замiнено альтернативною базовою ставкою. позначиться на
Поправки до фази 2 розглядають питання, якi можуть вплинути на показниках
фiнансову звiтнiсть пiд час реформи базового рiвня процентних фiнансовоi
ставок, включаючи наслiдки змiн j]оговiрних грошових потокiв або звiтносr i

вlдносин хеджування, що виникають внаслiдок замiни базового
рiвня процентноi ставки, з альтернативною базовою ставкою
(проблеми iз замiною).
На етапi 2 свого проекту Рада внесла
стандартiв, що стосуються:

змiни до вимог зазначених

. змiни договiрних грошових потокiв - компанii не доведеться
припиняти визнання або коригувати балансову BapTicTb

фiнансових iHcTpyMeHTiB для змiн, що вимагаються реформою, а
замiсть цього оновить ефективну процентну ставку! щоб
вiлобразити змiну ло альтернативноi базовоТ ставки;. облiк хеджування - компанii не доведеться припиняти облiк
хеджування виключно тому. шо вона вноси,lь змiни, якi вимагас
реформа, якщо хеджування вiдповiдае iншим критерiям облiку
хеджування; i. розкриття iнформацii - компанiя повинна буле розкривати
iнформацiю про HoBi ризики, що виникають внаслiдок реформи, та
про те, як вона управляс переходом до альтернативних ставок.
Поправки до Фази 2 поширюються лише на змiни. якi вимагас
реформа базового рiвня процентних ставок до фiнансових
iHcTpyMeHTiB та вiдносин хе ня.

2.2.1.МСФЗ, якi прийнятi, але ще не набули чпнностi.

Станом на звiтну лату опублiковано наступнi МСФЗ, змiни до них та iнтерпретачii,
ктивна да га яких не HacTa_-la:

Стандарти та правки до них Ефективна
дата

Можливий вплив
на звiтнiсть

МСБо 16 KOcHoBHi засоби)
Поправки забороняють компанii вираховувати з BapTocTi
основних засобiв суми, отриманi вiд реалiзацii
вироблених предметiв, коли компанiя готу€ актив до його
цiльового використання. HaToMicTb компанiя визнае TaKi
надходження вiд продажу та пов'язанi з ними витрати у
прибутку або збитку.

0 1 .01 .2022 Не мас

МСБО З7 кЗабезпечення, непередбаченi зобов'язання та
непередбаченi активи)
Поправки уточнюють, що (витрати на виконання
договору) являють собою витрати, безпосередньо
пов'язанi з договором - тобто або додатковi витрати

0 l .0l .2022 Не мас
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виконання договору (наприклад, прямi витрати на працю
i матерiали), або розподiл iнших витрат, якi також
безпосередньо пов'язанi з договором (наприклад ,

розподiл амортизацii об'екта основних засобiв, що
використовуеться при виконаннi договору).
МСФЗ 3 <Об'еднання бiзнесу> Актуалiзацiя посилань
в МСФЗ (IFRS) З на Концептуальнi основи пiдготовки
фiнансовоТ звiтностi, не змiнюючи вимог до облiку лля
об'€днання бiзнесiв.
!одано виняток щодо зобов'язань i умовних зобов'язань.
l{ей виняток передбачае, що стосовно деяких видiв
зобов'язань i умовних зобов'язань органiзачiя, яка
застосовуе МСФЗ (IFRS) 3, повинна посилатися на
МСФЗ (IAS) З7 кЗабезпечення, непередбаченi
зобов'язання та непередбаченi активи" або на Роз'яснення
КТМФЗ (IFRIC) 21 (Збори ), а не на Концептуальнi
засади фiнансовоi звiтностi 20l 8 року.

0|.0| ,2022 Не мас

Щорiчнi поправки в МСФЗ (20l8-2020): МСФЗ (IFRS) 1

!очiрне пiдприемство, яке уперше застосува,rо МСФЗ.
Поправка дозволяе дочiрньому пiдпри€мству, що
застосовус IFRS 1: D16 (а) (яке переходить на МСФЗ
пiзнiше свосi материнськоi компанii), виконати оцiнку
накопиченого ефекту курсових рiзниць у складi iншого
сукупного доходу - на пiдставi такоi оцiнки, виконаноТ
материнською компанi€ю на дату iJ переходу на МСФЗ.

01 .0 l .2022 Не мас

Щорiчнi поправки в МСФЗ (20l8-2020): МСФЗ (IFRS) 9

Комiсiйна винагорода, що включа€ться в к10-
вiдсотковий) тест при припиненнi визнання фiнансових
зобов'язань. Поправка уточнюс характер такоI комiсiйноi
винагороди - воно включа€ тiльки винагороду. сплачене
мiж позикодавцем i позикоотримувачем! включаючи
винагороду, сплачену або отриману вiд особи iнших
cтopiH.

01 ,01 .2022 Не мас

Щорiчнi поправки в МСФЗ (2018_2020): МСФЗ (IFRS) 16

Стимулюючi платежi по орендi. Поправка уточнюс
iлюстративний приклад М 13 до МСФЗ (IFRS) l б шляхом
виключення прикладу урахування вiдшкодування,
отриманого орендарем вiд орендодавця в якостi
компенсацii за понесенi витрати на полiпшення об'екта
орендил

0l .0l ,2022 Не мае, але в
маЙбутнiх
перiодах така
вiрогiднiсть може
бути

Щорiчнi поправки в МСФЗ (20l8_2020): МСБО 0AS) 41

Ефекти ополаткування при ви,]наченнi справелливоТ
BapTocTi. Поправка вик".rючас вимогу lAS 4|:22, яка
вка}у€, що потоки грошових коштiв, пов'язанi з
оподаткуванням, не включаються до розрахункiв
справедливоi BapTocTi бiологiчних активiв, Поправка
призводить до вiдповiдностi IAS 41 i IFRS l3.

01.01.2022 Не мае

МСБО 1 кПодання фiнансовоi звiтностi> 01.0l .202з
4
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Поправки роз'яснюють критерiй у МСБО 1 для
класифiкацii зобов'язання як довгострокового: вимога до
суб'екта господарювання мати право вiдкласти
погашення зобов'язання принаймнi на l2 мiсяцiв пiсля
звiтного перiоду.
CyTHicTb поправок:
. уточнено, що зобов'язання класифiкусться як
довгострокове, якщо у органiзацiТ € право вiдстрочити
врегулювання зобов'язання щонайменше на l2 мiсяцiв, а
право компанii на вiдстрочку розрахункiв мае iснувати на
кiнець звiтного перiолу:
. класифiкацiя залежить тiльки при наявностi такого
права iHe змежить вiд iMoBipHocTi того. чи плануе
компанiя скористатися цим правом - на класифiкацiю не
впливають намiри чи очiкування керiвництва щодо того,
чи компанiя реа,riзус свос право на вiдстрочку
розрахункiв;
. роз'яснення впливу умов кредитування на
класифiкацiю - якщо право вiдстрочити врегулювання
зобов'язання заJIежить вiд виконання органiзацiсю певних
умов, то дане право icHye на дату закiнчення звiтного
перiоду тiльки в 1ому випадку. якшо органiзаuiя
виконала цi умови на дату закiнчення звiтного перiоду.
Органiзацiя повинна виконати цi умови на дату
закiнчення звiтного перiоду, HaBiTb якщо перевiрка iх
виконання здiйснюсться креди гором пiзнiшеl i
. роз'яснення вимог ло класифiкацii зобов'язань, якi
компанiя може або може погасити шляхом випуску
власних iHcTpyMeHr iB власного капiтму.
МСФЗ l7 CTpaxoBi контракти
Виключення деяких видiв договорiв зi сфери
застосування МСФЗ l7. Спрощене подання активiв i зобов'язань,
пов'язаних з договорами страхування в звiтi про

фiнансовий стан. Вплив облiкових оцiнок, зроблених в попереднiх
промiжних фiнансових звiтах. Визнання i розподiл аквiзицiйних грошових
потокiв
. Змiна у визнаннi вiдшкодування за договорами
перестрахування в звiтi про прибутки i збитки. Розподiл маржi за передбаченi договором
страхування iнвестицiйнi послуги (CSM)
. Можливiсть зниження фiнансового ризику для
логоворiв вхiдного перестрахування i непохiдних
фiнансових iHcTpyMeHTiB. Перенесення дати вступу в силу МСФЗ 17, а також
продовження перiоду звiльнення вiд застосування МСФЗ
(IFRS) 9 для страхових компанiй до 1 сiчня 202З року. Спрощений облiк зобов'язань по врегулюванню
збиткiв за договорами, якi виникли до дати переходу на
мсФз 17

0l .0l .2023 Фонд не здiйснюс
операuiй якi
пiдпадають до дii
МСФЗ 17, тому
очiкуеться, що
набуття чинностi
стандартом не
вплине на
показники
фiнансовоi
звiтностi у
майбутнiх
перiодах
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. Послаблення в застосуваннi TexHiK дJя зниження
фiнансового ризику. Можливiсть визначення iнвестицiйного договору з

умовами дискрецiйного участi в момент переходу на
новии нlж в момент виникнення д

2.3. Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, сryпiнь округлення

Валюта подання звiтностi вiдповiда€ функцiональнiй валютi, якою с нацiона.льна
валюта Украiни - гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч,

2.4. Припущення про безперервпiсть дiяльностi

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервносгi
дiяльностi, вiдповiдно до якого реалiзачiя активiв i логашення зобов'язань вiдбувасться в
ходi звичайноi дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включа€ коригування! якi необхiдно
було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подаJIьше
здiйснення фiнансово-господарськоi дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi
дiяльностi,

2.5. Рiшенпя про затвердrкення фiнансовоi звiтностi

Фiнансова звiтнiсть Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення)
керiвником Товариства 18 лютого 2022 року. Hi учасники Товариства, Hi iншi особи не
мають права вносити змiни до цiсi фiнансовоi звiтностi пiсля iT затвердження до випуску.

2.6. Звiтний перiод фiнансовоi звiтностi

Звiтним перiодом, за який формуеться фiнансова звiтнiсть, вважаеться перiод з 01 сiчня
по З l грудня 2021 року.

3. CyTTcBi положення облiковоi полiтики

3.1. Основа (або основи) оцiнки, застосована при складавнi фiнансовоi звiтностi

Ilя фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на ocHoBi iсторичноi собiвартостi, за винятком
оцiнки за справедливою вартiстю окремих фiнансових iHcTpyMeHTiB вiдповiлно до МСФЗ
9 кФiнансовi iнструменти>. OuiHKa справедливоТ BapтocTi здiйснюсться з використанням
методiв оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB. до]волених МСФЗ lЗ uОцiнка справелливоi
BapTocTi>. TaKi методи оцiнки включають використання бiржових котирувань або даних
про поточну ринкову варгiсть iншого анмогiчного за характером iHcTpyMeHry, аналiз
дисконтованих грошових потокiв або iншi моделi визначення справедливоТ вартосгi.
Передбачувана справедлива BapTicTb фiнансових активiв i зобов'язань визначасться з

використанням наявноi iнформацii про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки.

3.2. Загальнi положення щодо облiкових полiтик

3.2.1. Основа формування облiкових полiтпк

облiковi полiтики - KoHKpeTHi принципи. основи. домовленостi. правила ]а практика.
застосованi суб'сктом господарювання при складаннi ra поданнi фiнансовот звiтностi.
МСФЗ наводить облiковi полiтики, якi, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку
фiнансову звiтнiсть, яка мiститиме доречну та достовiрну iнформачiю про операцii, iншi
подii та умови, до яких вони застосовуються. TaKi полiтики не слiд застосовувати, якщо
вплив ix застосування е несуттсвим.
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Облiкова полiтика Товариства розроблена та затверджена керiвництвом Товариства
вiДповiдно до вимог МСБо 8 коблiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки)
та iнших чинних МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 кФiнансовi iнструменти>, з використанням
методiв оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB, дозволених МСФЗ 1З <Оцiнки за справедливою
вартiстю> та МСФЗ l5 к!охiд вiд договорiв з клiснтами).

Протягом звiтного перiолу Товариство дотримувалося наступних принчипiв дiяльносli.
облiку та складання фiнансовоi звiтностi: aBToHoMHicTb, безперервнiсть, перiодичнiсть,
нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, повного висвiтлення, послiдовностi,
преваJIювання cyTHocTi над формою та €диного грошового вимiрника,

3.2.2. Iнформацiя про змiни в облiкових полiтиках

Товариство обирас та застосову€ cBoi облiковi полiтики послiдовно для подiбних
операцii, iнших подii або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагас або не дозволяс
визначення категорii статей, для яких iншi полiтики можуть бути доречними.

Починаючи з 1 сiчня 2018 року Товариство застосову€ МСФЗ 15 <Дохiд вiд договорiв з
клiентами>. Товариство отримуе основний дохiд вiд дiяльностi з управлiння активами.
Застосування МСФЗ 15 к!охiд вiд договорiв з клi€нтами) на вiдображення результатiв
дiяльностi не мало суттсвого впливу.

Керiвництвом Товариства було прийнято рiшення про застосування МСФЗ 9
<Фiнансовi iнструменти> з l сiчня 2015 року (застосування МСФЗ ранiше дати набуття
чинностi дозволясться). Зокрема. HoBi вимоги ло класифiкашii фiнансових активiв i

зобов'язань.
З l сiчня 2018 року МСФЗ 9 <Фiнансовi iнструменти > мас нову редакчiю, яка серед

iншого перелбачас змiну пiдходiв до зменшення корисностi фiнансових iHcTpyMeHriB,
Враховуючи класифiкацiю фiнансових активiв, що використовуеться Товариством,
розрахунок очiкуваних кредитних збиткiв застосовуеться до фiнансових активiв, що
оцiнюються за амортизованою вартiстю. Iнформачiя про облiковi полiтики щодо
очiкуваних кредитних збиткiв наведена у п.3.3.3. роздiлу З цих Примiток, а iнформачiя
про суми) обумовленi очiкуваними кредитними збитками наведена у роздiлi б uих
Примiток.

3.2.3. Форма та назви фiнаясових звiтiв
Формат фiнансовоТ звiтностi МСБО 1 кПодання фiнансових звiтiв) не встановлюс

сдиного формату фiнансових звiтiв. у станлартi наводиlься перелiк показникiв. якi
необхiдно наводити в кожнiй з форм звiтностi та у примiтках. Порядком встановленим
MiHicTepcTBoM фiнансiв Украiни та Законом Украiни <Про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть в YKpaiHi> вiд lб липня 1999 року Ns 996-XIV (зi змiнами та
доповненнями) для звiтностi за МСФЗ Компанiя з управлiння активами Фонду
застосовувала форми звiтностi, передбаченi нацiональними положеннями (стандартами)
бухга.ттерського облiку (НП(С)БО). CTaTTi фiнансовоi звiтностi за МСФЗ вписанi в
найбi,цьш доречнi рядки форм фiнансових звiтiв, затверджених MiHicTepcTBoM фiнансiв
украiни. Розкриття додатковоi iнформаuii, як це передбачено МсФз/мсБо,
здiйснюеться у примiтках до рiчноi фiнансовоi звiтностi. Перелiк та назви форм
фiнансовоi звiтностi Фонду вiдповiдають вимогам, встановленим нп(с)Бо 1 кзагальнi
вимоги до фiнансовоi звiтностi), та примiток, що розробленi у вiдповiдностi до МСФЗ.

Iнформацiя представлена наступними формами фiнансовоi звiтностi:
-звiт про фiнансовий стан (баланс) - станом на 3l грулня 2021 року;
-звiт про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд (звiти про фiнансовi результати) -
за 202 lpiK:
-звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) - за 2021piK;
-звiт про змiни у власному капiталi (звiти про власний капiтал) за 202lpiK;
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-примiтки до фiнансовоi звiтностi за 2021 piK.

3.2.4, Методи подання iнформацii у фiнансових звiтах

Згiлно НП(С)БО l <Звiт про сукупний дохiд) передбачае подання витрат, визнаних у
прибутку або збитку, за класифiкацiсю, основаною на методi кфункчii витрат> або
<собiвартостi реа,riзацii>, згiдно з яким витрати класифiкують вiдповiдно до ix функчiй як
частинИ собiвартостi чи, наприклад) витрат на збут абО адмiнiстративну дiяльнiсть. Проте,
оскiльки iнформацiя про характер витрат е корисною для прогнозування майбутнiх
грошових потокiв, то ця iнформацiя наведена в п.6.1. роздiлу б цих Примiток.

представлення грошових потокiв вiд операцiйноi дiяльностi у Звiтi про рух грошових
коштiв здiйснюеться iз застосуванням прямого методу! згiдно з яким розкривасться
iнформаuiя про ocHoBHi к-lаси над\оджень грошових коштiв чи виплаI грошових коштiв.
Iнформацiя про ocHoBHi види грошових надходжень та грошових виплат формуеться на
п iдсr aBi облiкових записiв Товариства.

пiдходи До розкриття в фiнансовiй звiтностi iнформаuii про витрати, якi визначенi
МСБО l <Подання фiнансовоi звiтностi>>, передбачають необхiднiсть окремого розкриття
статей доходiв i витрат та неприпустимiсть tx згортання, за виключенням випадкiв коли
того вимагас або дозволяе МСФЗ. Наприклад, дозволеним МСФЗ с згортання статей
доходiв та витрат за групами подiбних операцiй, зокрема операчiТ з купiвлi-продажу
ва.IIюти, операцiт з визнання курсових рiзниць, операцii з реалiзаuii фiнансових
iHcTpyMeHTiB, тощо. Згортання доходiв та витрат с можливиМ за умови, коли таке
згортання вiдображае cyTHicTb господарськоi операuii. У цьому випадку суб'скт
господарювання розкривае на HeTTo-ocHoBi прибутки або збитки вiд групи подiбних
операцiй шляхом зменшення доходу на суму пов'язаних з ними витрат, якi виникають
при злiйсненнi тiеi caMoi операцii. Вiдображення на HeTTo-ocHoBi передбачас включення
до звiтностi резульгату групи по:iбних операчiй. отриманого шляхом вiднiмання вiд
доходiВ c},I!{ витрат, брутто-основа передбачае окреме представлення в звiтностi доходiв
та витрат за групами операцiй. Таким чином, операцii з визнання курсових рiзничь,
операцii з купiвлi-пролажу ва,rюти булуть представленi в фiнансовiй звiтностi на нетто-
ocHoBi, Операuii з реалiзацii необоротних активiв, утримуваних для продажу, реа.riзацii
фiнансових iHcTpyMeHTiB будуть представленi в фiнансовiй звiтностi на брутто-основi.

3.3. Облiковi полiтики щодо фiнансовпх iHcTpyMeHTiB

3.3.1. Визнання та оцiнка фiнансових iHcTpyMeHTiB

До фiнансових iHcTpyMeHTiB To"up".r"o вiдносить дебiторську заборгованiсть за
наданi послуги та iншу дебiторську заборгованiсть, грошовi кошти та ix еквiваленти.
позики, а також кредиторську заборгованiсть за наданi послуги та iншу кредиторську
заборгованiсть.

Товариство спочатку визна€ позики та лебiторську заборгованiсть i депозити на дату iх
видачi /виникнення. Первiсне визнання Bcix iнших фiнансових активiв (включаючи
активи. визначенi в кагегорiю iнсгруvентiв. якi оцiнюються за справедливою вартiсIю з
вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку за перiод) здiйснюеться на дату
укладення угоди, в результатi якоi пiдприсмство стас стороною за договором, який являе
собою фiнансовий iHcTpyMeHT.

Товариство визнае фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi вiдповiдно
до МСФЗ, 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
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поточнi (зi строком виконання зобов'язань до 12 мiсяцiв) та довгостроковi (зi с.гроком
виконання зобов'язань бiльше 12 мiсяцiв),

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

а) молелi бiзнесу суб'екта господарювання лля управлiння фiнансовими активами; та
б) характеристик контрактних грошових потокiв фiнансового активу.
Коли фiнансовий актив вперше визнасться в активах, BiH класифiкуеться вiдповiдно до

параграфiв 4.1 .1-4. l .5 МСФЗ 9.
Товариство визнае TaKi категорii фiнансових активiв:
фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням

результату переоцiнки у прибутку або збитку;
фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю.
Товариство визнас TaKi категорii фiнансових зобов'язань:
фiнансовi зобов'язання. оцiнен i за амор гизованою собiвартiстю:
фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням резуJIьтату

переоцiнки у прибутку або збитку,
Пода,rьша оцiнка фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань описана нижче.
yci фiнансовi активи, пiдлягають розгляду на предмет знецiнення принаймнi на кожну

звiтну датУ для визначення на наявнiсть об'сктивних ознак знецiнення фiнансового активу
або групи фiнансових активiв. Рiзнi критерiт для визначення категорiй застосовуються для
кожноi категорii 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 припинясться в разi його виконання, скасування або
закiнчення TepMiHy .

Bci доходи iвитрати. цо вiдносяться ло фiнансових активiв. якi визнаюгься у склалi
прибутку або збитку за перiод, представленi у фiнансових витратах! фiнансових доходах
та iнших фiнансових показниках. ]а винятком знецiнення лебiгорськоi заборгованостi. яка
представлена в складi iнших операцiйних витрат.

Позики та дебiторська заборгованiсть пiсля первiсного визнання оцiнюються за
амортизованою вартiстю з застосуванням методу ефективно'i вiдсотковоi ставки,
.Щисконтування не використовусться, коли ефект вiд дисконтування с несуттевим або
першi шiсть мiсяцiв з дня виникнення дебiторськоi заборгованостi.

OKpeMi дебiтори вважаються предметом знецiнення, коли вони е простроченими, або
icH}roTb iншi об'сктивнi свiдчення того, що певний агент збанкрутуе.

Фiнансовi активи оцiнюються за справедливОю вартiстю з вiдображенням переоuiнки у
прибутку або збитку.

пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання
Товариство оцiнюс Тх за iхньою справедливою вартiстю плюс операuiйнi витрати. якi
безпосередньО нzrлежитЬ до придбаннЯ або випускУ фiнансового активу чи фiнансового
зобов'язання.

Фiнансовий актив припиня€ визнаватись, коли:
- активи погашенi.
- права на отримання грошових потокiв вiд активiв втратили свою чиннiсть
Фiнансове зобов'язання припиняе визнаватись, коли воно виконане, анульоване або

минае строк його дii. У випадку коли в iснуюче фiнансове зобов'язання вносяться icToTHi
коригування, то така замiна вважаеться припиненням визнання первiсного зобов'язання
та визнанням нового зобов'язання, а рiзниця вiдповiдноТ балансовоi BapTocTi визна€ться в
Звiтi про прибутки та збитки.

облiкова полiтика щодо подаJIьШоi оцiнкИ фiнансових iHcTpyMeHTiB розкривасться
нижче у вiдповiдних роздiлах облiковоi полiтики.
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3.3.2. Грошовi коштп та ixHi еквiваленти

Грошовi кошти складаються з готiвки в Kaci та коштiв на поточних рахунках у банках.
Еквiва,,Iенти грошових коштiв - це KopoTкocтpoKoBi, високолiквiднi iнвестицii, якi

вiльно конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний
РИЗИК змiни Bapтocтi. [нвестицiя визначасться зазвичай як еквiвалент грошових коштiв
тiльки в разi корогкого строку погашення. наприклад. протягом не бiльше нiж три мiсячi з

дати придбання.
Грошовi кошти та ix еквiваленти можуть утримуватися, а операцii з ними проводитися

в нацiональнiй валютi та в iноземнiй валютi.
Грошовi кошти та Тх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi кри]ерiям

визнання активами.
Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та ix еквiвалентiв здiйснюсться за

справедливою вартiстю, яка дорiвнюс ix номiнальнiй BapTocTi.
ПеРвiСна та подаJIьша оцiнка грошових коштiв та iх еквiвалентiв в iноземнiй валютi

здiйснюсться у функчiональнiй в&,Iютi за офiцiйними курсами Нацiона.,rьного банку
Украiни (НБУ).

У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках в у банках
(наприклад, у випадку призначення НБУ в банкiвськiй ycTaHoBi тимчасовоi адмiнiстрацii)
цi активи можуть бути класифiкованi у складi не поточних активiв. У випадку прийняття
НБУ рiшення про лiквiдацiю банкiвськоi установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення
грошових коштiв, визнання ii як активу прилинясться i Iх BapTicTb вiдображас,гься у
складi збиткiв звiтного перiоду.

3.3.3. Фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю

!о фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, Товариство
вiдносить облiгацii. депозити. лебiторську заборгованiсть. у тому числi позики. га векселi.

Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнюс ix за амортизованою собiвартiстю,
зас,l осов},lочи метод ефективного вiдсотка.

Застосовуючи аналiз дисконтованих грошових потокiв, Товариство використовус одну
чи кiлька ставок дисконту, KoTpi вiдповiдають переважаючим на ринку нормам доходу для
фiнансових iHcTpyMeHTiB, якi мають в основному подiбнi умови i характеристики,
включаючи кредитну якiсrь iHcTpylreнTa. заlишок строку. протягом якого ставка вiдсогка
за контрактом е фiксованою, а також залишок строку до погашення основноi суми та
ваJIюту. в якiй здiйснюватимуl ься п.rатежi.

Товариство оцiнюс станом на кожну звiтну лату резерв пiд збитки за фiнансовим
iHcTpyMeHToM у розмiрi. що дорiвнюс:

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

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

У випалку фiнансових активiв крелитним збитком с теперiшня Bapтicrb рiзничi мiж
договiрними грошовими лотоками! нмежними до сплати на користь Товариства за
договором; i грошовими потоками! якi Товариство очiкус одержати на свою користь.

Станом на кожну звiтну дату Товариство оцiнюс, чи зазнав кредитний ризик за

фiнансовим iHcTpyMeHToM значного зростання з моменту первiсного визнання. При
виконаннi такоi оцiнки Товариство замiсть змiни суми очiкуваних кредитних збиткiв
використовус змiну ризику настання дефолту (невиконання зобов'язань) протягом
очiкуваного строку дii фiнансового iHcTpyMeHTa. .Щля виконання Taкoi оцiнки Товариство
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порiвнюс ризик настання дефолту (невиконання зобов'язань) за фiнансовим iHcTpyMeHToM
станом на звiтну лату з ризиком настання дефолту за фiнансовим iHcTpyMeHToM сrаном на
дату первiсного визнання. i враховуе при чьому обrрунтовано необхiдну та
пiдтверджувану iнформацiю, що € доступною без надмiрних витрат або зусиль, i вказус на
значне зростання кредитного ризику з моменту первiсного визнання.

Товариство може зробити припущення про те. що кредитний ризик за фiнансовим
iHcTpyMeHToM не зазнав значного зростання з моменту первiсного визнання, якщо було
з'ясовано, що фiнансовий iHcTpyMeHT мас низький piBeHb кредитного ризику станом на
звiтну дату.

У випадку фiнансового активу. шо с кредитно-знецiнен им станом на звiтну дату. але не
с придбаним або створеним кредитно-знецiненим фiнансовим активом, Товариство
оцiнюе очiкуванi кредитнi збитки як рiзницю мiж ва,rовою балансовою вартiстю активу та
теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, дисконтованою за
первiсною ефективною ставкою вiдсотка за фiнансовим активом. Будь-яке коригування
визнасться в прибутку або збитку як прибуток або збиток вiд зменшення корисностi.

Товариство визнае банкiвськi депозити зi строком погашення вiд чотирьох до
дванадцяти мiсяцiв з дати фiнансовоi звiтностi, в разi, якщо дострокове погашення таких
депозитiв ймовiрно призведе до значних фiнансових втрат, в складi поточних
фiнансових iнвестицiй.

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

при розмiщеннi депозиту в банку з високою надiйнiстю (iнвестичiйний piBeHb
рейтингу uaAAA, uaAA, uaA, чаВВВ та банки. що мають прогноз "стабiльний>l. що
присвоюсться рейтинговими агентствами, якi BHeceHi до !ержавного ре€стру
уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР) на дату розмiщення коштiв резерв
збиткiв розраховусться в залежностi вiд сгроку та умов розмiщення 1при розмiшеннi вiл
l до 3-х мiсяцiв - розмiр збитку складае 0%, вiд З-х мiсяцiв до l року * 1о% вiл суми
розмiщення, бiльше 1 року - 2%);

при розмiценнi депозиту в банку з бiльш низьким кредитним рейтингом
(спекулятивний piBeHb рейтингу. шо присвоюсгься рейтинговими агенlсrвами. якi
BHeceHi до !ержавного ре€стру уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР) на дату
розмiцення коштiв резерв збитку розраховусться у розмiрi вiд 7О/о до 2ОYо вiд суми
вкладу в залежносr i вiл розviру ризикiв.

3.3.4. Фiнансовi активи, що оцiнlоються за справедливою
вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку

.Що фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням
результату переоцiЕки у прибутку або збитку, вiдносяться акцii та паi (частки)
господарських товариств.

Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнюе ix за справедливою вартiстю,
Вибiр методу оцiнювання фiнансового iHcTpyMeHTy у виглялi корпоративних прав буде

залежати:
l. Вiд ступеню впливу iHBecTopa на господарську дiяльнiстю об'скта iнвестування;
2. Вiд класифiкацii caMoi iнвестицii - поточна (лля продажу) чи довгострокова

(утримуеться для отримання дивiдендiв чи iнших вигод,
.Щолю iHBecTopa в статутному капiталi можна охарактеризувати як несутт€ву, якщо

iHBecTop володiе менше 207о статутного капiталу об'екту iнвестування - п. б МСБО 28.
ОтЖе. якrцо участь у статутному капiталi становить менше 20Уо таlабо дана iнвестицiя с

поточriа, то ii' оцiнка здiйснюеться по методу справедливоi BapTocTi:
У piK придбання паilчастки господарських товариств оцiнюються за балансовою

вартiстю.

вартiстю, з
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у наступному ка,rендарному роцi, до моменту розкриття таким господарським
товариством рiчноi фiнансовоi звiтностi за pik, у якому ui паi7частки були придбанi, Taki
паi/частки оцiнюються за ба.rансовою Bapr ic гю.

Паi7частки господарських товариств, що за результатом свосi фiнансово-господарськоi
дiяльностi за попереднiй фiнансовий pik е прибутковими, оцiнюються за ба,rансовою
вартiстю.

Паi7частки господарських товариств, що за результатами cBoei господарськоi дiяльностi
за попереднi два та бiльше pokiB поспiль е збитковими, оцiнюються шляхом застосування
понижувitльних коефiцiснтiв (далi - Пк) до балансовоi BapTocTi таких паiв/часток
господарських товариств, яка скла.]'Iась на дату, що передус датi першого застосування
понижувальних коефiцiентiв, а саме:

-якщо господарське товариство с збитковим протягом ocTaHHix двох poKiB поспiль, ПК
становить 0,75;

-якщо господарське товариство е збитковим протягом ocTaHHix трьох poKiB поспi.пь, ПК
становить 0,50;

_якщо господарське товариство е збитковим протягом ocTaHHix трьох poKiB поспiль, ПК
становить 0,25.

У РаЗi ВiДНОВлення прибутковоi дiяльностi такого господарського товариства балансова
BapTicTb його паiв/часток збiльшуеться на суму ocTaHHboi уцiнки, а саме:

-за пiдсумками першого року прибутковоi дiяльностi вiдновлюсться
застосовуваJIася в останньому роцi збитковоi дiяльностi;

-за пiдсумками другого року прибутковоТ дiяльностi вiдновлюеться
застосовувалась у попередньому роцi збитковоi дiяльностi, i т,д.

МеХаНiЗМ ЗаСТОСУвання ПК до бапансовоi BapTocTi паiв/часток застосовуеться з моменту
розкриття iнформачii щодо збитковоi дiяльностi господарського товариства за поперелнiй
piK.

якцо, гlасть у статутному капiталi становить бiльше 20% та дана iнвестицiя е
довгостроковою, то вона оцiнюеться по методу участi в капiталi згiдно п. 11 МСБО 28.

Згiдно з методом участi в капiта,ri, iнвестицiя в асоцiйоване пiдприемство первiсно
визнаеться за собiвартiстю i згодом ii балансова BapTicTb збiльшуеться або зменшусться
для визнання частки iHBecTopa в прибlтку або збитку об'екта iнвестування пiсля дати
придбання. Частка iHBecTopa в прибутку або збитку об'скта iнвестування визна€ться в
прибутку або збитку iHBecTopa. Виплати, отриманi вiд об'скта iнвестування, зменшують
ба.rансову BapTicTb iнвестицii. Коригування балансовоi BapTocTi можуть бути необхiдними
й при змiнi пропорчiйнот часrки iHBecTopa в об'сктi iнвестування. яка виникас вiд змiн в
iнших сукупних прибутках об'скта iнвестування. TaKi змiни включають i змiни, rцо
виникають вiд переоцiнки основних засобiв та вiд рiзничi у вмютних курсах. Частка
iHBecTopa в цих змiнм визнасться в iншому сукупному прибутку iHBecTopa.

метод участi в капiталi - це метод облiку фiнансових iнвестицiй, згiдно з яким
балансова BapTicTb iнвестицiй вiдповiдно збiльшуеться або зменшуеться на суму
збiльшення або зменшення частки iHBecTopa у власному капiтмi об'скта iнвестування.

Фiнансовi iнвестицii, що облiковуються за методом участi в капiталi, на дату бмансу
вiдображаються за вартiстю, що визначена з урахуванням змiни загапьноi величини
власного капiталу об'скта iнвестування. за винятком змiн капiтапу. шо F резульlаlом
операцiй мiж iHBec гором i об'скr ом iнвестування.

!ля вiдображення фiнансових iнвестицiй за методом облiку участi в капiталi
використовутоться фiнансовi звiти дочiрнiх, спiльних та асоцiйованих пiдприемств, якi
складенi на ту ж звiтну дату що i звiти iHBecTopa, п, 24 МСБО 28.

ЗМеншення балансовоi BapTocTi фiнансовоi iнвестицii внаслiдок зменшення власного
капiталу iнвестованого пiдприемства здiйснюсться лише до досягнення.нею нульового
значення. TaKi фiнансовi iнвестицii вiдображаються в бухгалтерському облiку у складr
фiнансових iнвестиuiй за нульовою Bapr iстю.

сума уцlнки! що

сума уцiнки, що
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Якщо в подальшому iHBecToBaHe пiдприсмство буле отримувати прибутки, то iHBecTop
повинен вiдображати свою частку таких прибуткiв тiльки пiсля того, як його частка
прибуткiв буде лорiвнювати частцi збиткiв, якi не були визнанi.

У разi, якщо з капiталу об'екта iнвестування його учасниками був вилучений капiтал,
то балансова BapTicTb iнвестицiТ коригу€ться на суми змiн у капiталi об'скта iнвестування,
вiдповiдно до HoBoi частки.

у випадку. якцо змiни у власному капiталi iнвестованого пiдприсмства с реlульта,lом
операцiй мiж iHBecTopoM i об'сктом iнвесryвання, вiдповiдне коригування ба,rансовоi
BapTocTi iнвестицiй не проводиться.

IHBecToP припиняС засгосовуватИ мегол учасгi в капiталi. починаючи з дати, коли BiH
перестас сутт€во впливати на асоцiйоване пiдприемство, та облiковус iнвестицiю згiдно
МсФЗ 9, починаючи з цiсi дати.

В разi втратИ суттсвогО впливу оцiнка будь-яких iнвестицiй iHBecTopa, що залишиJlися у
колишньомУ асоцiйованому пiдприемствi, здiйснюсться за справедливою вартiстю.

У своТх прибутках чи збитках iHBecTop визнае буль-яку рiзницю мiж:
-справедливою вартiстю будь-якоi збереженоi iнвестицii та будь-якими надходженнями

вiд вибуття певноi частки yiacTi в асоuiйованому пiдприсмствi;
-балансовою вартiстю iнвестицiй на дату втрати суттсвого впливу,
Коли iнвестицiя припиняс вiдповiдати визначенню асоцiйованого пiлприсмства i

починае облiковуватися згiдно МСФЗ 9, ii справедлива BapTicTb на дату! коли вона
припиняс бути асочiйованим пi.lпригмством. вважагться справедливою варгiсrкl при
первiсному визнаннi ii як фiнансового активу вiдповiдно до мсФз 9.

Справедлива BapTicTb акцiй, якi BHeceHi до бiржового списку, оцiнюеться за бiржовим
курсом орган iзатора торгiвлi.

Якцо акцii мають обiг бiльш як на одному органiзаторi торгiвлi, при розрахунку
BapTocTi активiв TaKi iнструменти оцiнюються за курсом на основному ринку для цього
активу або, за вiдсутностi основного ринку, на найсприятли вiшому ринку для нього. За
вiдсутностi свiдчень на користь протилежного, ринок, на якому Товариство зазвичай
здiйснюС операuiЮ продажУ акrиву. приймасться за основний ринок або. за вiдсугностi
основного ринку! за найсприятливiший ринок.

ПРИ ouiHui Справе:ливоТ варгостi активiв засгосовуються метоJи оцiнки BapTocTi. якi
вiдповiдають обставинам та для яких е достатньо даних, щоб оцiнити справелJlиву
BapTicTb. максимiзуючи викорисIання доречних вiдкритих даних та мiнiмiзуючи
використання закритих вхiдних даних.

Якщо с пiдстави вважати, що балансова BapTicTb суттево вiдрiзняеться вiд
справедливоi. Товариство визначас справедливу варгiсть за допомогою iнших методiв
оцiнки. Вiдхилення можуть бути зумовленi ' значними змiнами у фiнансовому cTaHi
eMiTeHTa таlабо змiнами кон'юнктури ринкiв, на яких eMiTeHT здiйснюе свою дiяльнiсть,
а також змiнами у кон'юнктурi фондового ринку.

Одним iз методiв € застосування понижувальних коефiцiентiв (лалi - ПК):
1. Акцii, обiг яких зупинений, протягом l2 мiсяцiв з дати опри.lюднення рiшення про

зупинення обiгу очiнюються за останньою балансовою вартiстю,
2. АкцiТ. обiг яких зупинений. бiльше нiж l2 мiсяцiв з дати оприлюлнення рiшення

про зупинення обiгу оцiнюються з використанням ПК, що застосовуються до балансовоТ
BapTocTi таких акцiй, що склалася на дату оцiнки, наступну за датою оприлюднення
рiшення про зупинення, а саме:

-ПК становить 0,5, якцо з дати оприлюднення рiшення про зупинення пройшло вiд l2
до 1 5 мiсяцiв;

-ПК становить 0.25. якшо з дати оприлюлнення рiшення про зупинення пройшло вiл
15 до l8 мiсяцiв;

-ПК становить 0, якщо з дати олрилюднення рiшення про зупинення пройшло бiльше
нiж 18 мiсяцiв.
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3, Справедлива BapTicTb акцiй, обiг яких зупинений, у тому числi цiнних паперiв
eMiTeHTiB, якi включенi до Списку eMiTeHTiB, що мають ознаки фiктивностi, визначаеться
iз урахуванням наявностi cTpokiB вiдновлення обiгу таких цiнних паперiв, наявностi
фiнансовоi звiтностi таких eMiTeHTiB, результатiв Тх дiяльностi, очiкування надходження
майбутнiх економ iчних вигiд.

4. У разi вiдновленнЯ обiгу акцiЙ ix оцiнна BapTicTb збiльшусться до BapTocTi, що
склалась до застосування ПК.

3.3.5. Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю з переоцiнкою в
iпшому сукупному прибутку

Фiнансовий актив оцiнюсться за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд у
разi одночасного дотримання обох зазначених нижче умов:- фiнансовий актив утримусться в рамках бiзнес-моделi, мета якоi досяга€ться як
шляхоМ одержаннЯ договiрниХ грошовиХ потокiв. так i шляхом продаж} фiнансових
активiв;

- договiрнi умови фiнансового активу генерують у певнi дати грошовi потоки, KoTpi с
суто виплатами основноi суми та проuентiв на непогашену частку основноТ суми.

товариство 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 прибуток або збиток, безвiдкличне рiшення про
вiдображення пода!,lьших змiн справедливоi BapTocTi в iншому сукупному лоiолi.

Товариство на власний розсуд приймае безвiдкличне рiшення про вiдображення в
iншому сукупному лоходi змiн у справедливiй BapTocTi iнвестицii в iHcrpyMeHi власного
капiтату, що не утриму€ться для торгiвлi. Таке рiшення приймаеться на piBHi кожного
iHcTpyMeHTa. Вiдповiднi суми, вiдображенi в iншому сукупному доходi, пiсля цього в
прибуток або збиток не передаються. HaToMicTb Товариство може передати кумулятивний
прибуток або збиток у власному капiтаqi. Дивiденди на Taki iнвестицii визнакlться в
прибуткУ або збиткУ KpiM випадкiв, коли дивiденди явно являють собою вiдшкодування
частини собiвартостi iнвестицiй.

3,3.6. fl ебiторська заборгованiсть

.щебiторська заборгованiсть - ue фiнансовий актив, який являс собою контрактне право
отриматИ грошовi коштИ абО iншиЙ фiнансовиЙ актиВ вiд iншого суб'скта
господарювання.

!ебiторська заборгованiсть визнасться у звiтi про фiнансовий стан тодi iлише тодi.
коли Товариство стас стороною конграктних вiдношень цодо цього iнстрlменгу,
Первiсна оцiнка дебiторськоi заборгованостi здiйснюсться за справедли"ою варriсrю, яка
дорiвнюс BapTocTi погашення, тобто cyMi очiкуваних контрактних грошових потокiв на
дату оцiнки.

Пiсля первiсного визнання подаJIьша оцiнка дебiторськоi заборгованостi здiйснюеться
за амортизованою собiвартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка.
!исконтування не використовусться, коли ефект вiд лисконтування е несуттсвим або
строк дii договору, по якому виникла дебiторська заборгованiсть менше 12 мiсяцiв.

Якщо е об'сктивне свiдчення того) що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi,
балансова BapTicTb активу зменшуеться на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку
резервiв.

товариство регулярно проводить оцiнку дебiторськот заборгованостi та передплат
виданих посгачальникам. Резерв на покрит,гя збиткiв вiд зменшення корисносri
визнача€ться як рiзниця мiж ба,rансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних
майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення
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корисностi вiдбуваеться на ocнoBi аналiзу дебiторiв та вiдображае суму, яка, на думку
керiвництва, достатнЯ для покриттЯ понесениХ збиткiв. Фактори, якi Товариство розглядас
при визначеннi того, чи с у нього об'сктивнi свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшсння
корисностi, включають iнформацiю про тенденцii непогашення заборгованостi у строк,
лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника. .щля групи дебiторiв такими факторами е
негативнi змiни У cTaHi платежiв позичальникiв у групi, таких як збiльшення кiлькостi
прострочених платежiв; негативнi економiчнi умови у галузi або географiчному регiонi.

Сума збиткiв визна€ться у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку
вiд зменшення корисностi зменшу€ться i це зменшення може бути об'сктивно пов'язаним з
подiею, яка вiдбуваеться пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний
збиток вiд зменшення корисностi зменшу€ться методом сторно за рахунок кориI.ування
резервiв. Сума сторнування визнаеться у прибутку чи збитку. У разi немЬжливостi
повернення дебiторськот заборгованостi вона списуеться за рахунок створеного резерву на
покриття збиткiв вiд зменшення корисностi.

!ебirорська заборгованiсть може бути призначена як така, що оцiнюсться за
справедливоЮ вартiстЮ з вiдображеннЯм результатУ переоцiнки у прибутку або збитку,
якщо таке призначення усувае або значно зменшус невiдповiднiсть оцiнки чи визнання
(яку iнколИ нaвиваютЬ <неузгодженiсТю облiк1 ,,). цо iнакше виникне внас-riдок
оцiнювання активiв або зобов'язань чи визнання прибуткiв або збиткiв за ними на рiзних
пiдставах.

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

у разi змiн справедливоi BapTocTi дебiторськоi заборгованостi, що мають мiсце на
звiтну дату, TaKi змiни визнаються у прибутку (збитку) звiтного перiоду.

3.3.7. Зобов'язання.

Кредиторська заборгованiсть визна€ться як зобов'язання тодi, коли Товариство стас
стороноЮ договорУ та, внаслiдоК цього, набуваС юридичне зобов'язання сплатити грошовi
кошти.

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

товариство сподiваеться погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягас погашенню
протягом дванадцяти мiсяцiв пiс,.Iя звiтного перiоду;

товариство не мас безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання протягом
щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного'перiоду.

Поточнi зобов'язання визнаюгься ]а умови вiдповiдностi визначенню i критерiям
визнання зобов'язань.

Поточнi зобов'язання оцiнюються у подмьшому за аморти]ованою вартiстю,
ПоточнУ кредиторськУ заборгованiстЬ без встановленоi ставки вiдсотка Товариство

оцiнюс за сумою первiсного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування с несутт€вим.

3.3.8. Згортання фiнансових активiв та зобов'язань

Фiнансовi активи та зобов'язаннЯ згортаються, якщо ТоварисТво мас юридичне право
здiйснювати за,Tiк визнаних у балансi сум i мас HaMip або зробити взасмоза-пiк, або
реалiзувати актив та виконати зобов'язання одночасно.

3.4. об"пiковi полiтики щодо основtlих засобiв та нематерiальних акr.ивiв

3.,1.1. Визнання та оцiнка основних засобiв
l5

цr



Товариство визнас матерiальний об'ект основним засобом, якщо BiH утримусться з
метою використання iх у процесi своеi дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення
адмiнiстративних i соuiапьно-ку,qьтурних функuiй, очiкуваний строк корисного
використаннЯ (експлуатацii) яких бiльше одного рокУ та BapTicTb яких бiльше 6000 (шiсть
тисяч) грн.

ПервiснО Товариство оцiнюе ocHoBHi засоби за собiвартiстю. Розглянувши доречнiсть
застосування буль-якого з виключень! передбачених мсФз l, щодо ретроспективного
застосування. керiвничгво вирiшило застосувати справедливу BapricTb або переоuiнку як
доцiльну собiвартiсть основних засобiв. Товариство здiйснило ouiHKy основних засобiв за
справедливою вартiстю на дату переходу на МСФЗ (0l сiчня 20l4 року) та використовус
цю справедливу BapTicTb як доцiльну собiвартiсть основних засобiв на цю дату.У подальшомУ ocHoBHi засоби оцiнюЮться за ix собiвартiсТю MiHyc буль-яка
накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Сума
накопиченоТ амортизачii на дату переоцiнки виключасtься з валовоi балансовоТ BapTbcTi
активу та чистоi суми, перерахованоi до переоuiненоi суми активу. !ооцiнка, яка входить
до складу власного капiта.rу. переноситься ло нерозподiленого прибутку, коли
припинясться визнан ня вiдповiлного активу.

3.4.2. Подальшi витрати.
товариство не визнас в ба,rансовiй BapTocTi об'скта основних засобiв витрати на

щоденне обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'скта. I-{i витрати
визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй BapTocTi об'скта
основних засобiв визнаюrься TaKi подальшi витрати. якi задовольняюгь критерiям
визнання активу.

3.4.3. Амортизацiя основних засобiв.

Амортизацiя основних засобiв Товариства нарахову€ться прямолiнiйним методом з
використанням таких протягом очiкуваного строку корисного використання таким чином:

машини та обладнання - 5- 1 0 poKiB;
iнструменти, прибори та iHBeHTap - 4- 10 роки.
Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом TepMiHy iх

корисного використання. Амортизачiю акlиву починають. коли BiH стас придатним для
використання. АмортизацiЮ активу припиНяють на одну з двох дат, яка вiдбуваеться
ранiше: на дату, з якоi актив класифiкують як утримуваний для продажу! або на дату, з
якоi припиняють визнання активу.

3.4.4. Нематерiальнi активи

HeMaTepia.TbHi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням буль-якоi
накопиченоi амортизацii та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Амортизацiя нараховусться прямолiнiйним способом протягом строку корисного
використання нематерiа"rьних активiв. очiкуванi строки корисного використання та метод
нарахуваннЯ амортизачiТ аналiзуютьсЯ на кiнецЬ кожногО звiтногО року. при чьому Bci
змiни В оцiнкаХ вiдображаютьСя в облiкУ i звiтностi за наступнi перiоди. Очiкуваний
строк корисного використання по класах нематерiапьних активiв представлений таким
чином,. Лiцензii - TepMiH корисного використання обмежений - 12 poKiB, амортизусться
прямолiнiйним методом (постiйнi вiдрахування протягом строку кориснот експлуатацii);
проzрамне забезпечення mа авmорськi права - TepMiH корисного використання обмежений
- l2 poKiB, амортизусться прямолiнiйним методом (постiйнi вiдрахування протягом строку
корисноi експлуатачii);
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HeMaTepia.TbHi активи, якi виникають у результатi договiрних або iнших юридичних
прав, амортизуються протягом TepMiHy чинностi цих прав.

3.4.5. Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальнпх активiв
На кожнУ звiтну латУ Товариство оцiнюс. чи с якась ознака того. що кориснiсть активу

може зменшитися. Товариство зменшуе ба,rансову BapTicTb активу до суми його
очiкуваного вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу
менша вiд його балансовоТ BapTocTi. Таке зменшення негайно визнасться в прибутках чи
збитках, якщо актив не облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з МсБб 16. Збиток
вiд зменшення корисностi, визнаний для активу (за винятком гулвiлу) в попереднiх
перiолах. Товариство сторнус. якшо i тiльки якщо змiнилися попереднi оuiнки.
застосованi для визначеннЯ суми очiкуванОго вiдшкодуваНня. Пiсля urrrunr" збитку вiд
зменшення корисностi амортизацiя основних засобiв коригусться в майбутнiх перiодах з
метою розподiлення переглянутоi балансовоi BapTocTi необоротного u*rйuу. nu
систематичнiй ocHoBi протягом строку корисного використання.

3.5, облiковi полiтики щодо iнвестицiйноi HepyxoMocTi

3.5.1. Визнання iнвестицiйноi HepyxoMocTi

До iнвестицiйНоi HepyxoMocTi ТовариствО вiдноситЬ HepyxoMicTb (землю чи булiвлi, або
частину булiвлi, або ix поеднання), утримувану на правах власностi або згiдно з угодою
про фiнансову оренду з метою отримання орендних платежiв або збiльшення BapTocTi
капiталу чи для досягнення обох цiлей, а не для:

(а) використання у виробництвi чи при постачаннi ToBapiB, при наданнi послуг чи для
адмiнiстративних цiлей, або

(б) продажу в звичайному ходi дiяльностi.
Iнвестицiйна HeplxoMicTb визнаеться як актив тодi i тiльки тодi, коли:
(а) е ймовiрнiсть того, що Товариство отрима€ майбутнi економiчнi вигоди, якi

пов'язанi з цiсю iнвестицiйною HepyxoMic гю.
(б) собiвартiсть iнвестицiйноi HepyxoMocTi можна достовiрно оцiнити.
Якщо булiвлi включаютЬ одну частину! яка утримусться з метою отримання орендноi

плати та другу частину для використання у прочесi дiяльностi Товариства або для
адмiнiстративних цiлей, в бухгалтерському облiку TaKi частини об'скiу HepyxoMocTi
оцiнюються та вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути проланi окремо, 

-

3.5.2. Первiсна та послiдуюча оцiнка iнвестицiйноi HepyxoMocTi

Первiсна оцiнка iнвестицiйноi HepyxoMocTi здiйснюеться за собiвартiстю. Витрати на
операuiю включаються до первiсноi BapTocTi. Собiвартiсть придбаноi iнвестицiйноi
HepyxoMocTi включа€ цiну ii придбання та буль-якi витрати, якi безпосередньо вiднесенi до
придбання. Безпосередньо вiднесенi витрати охоплюють, наприклад, винагороди за
надацня професiйних юридичних послуг. податки. пов'язанi з передачею права власносti,
та iншi витрати на операчiю.

оцiнка пiсля визнання здiйснюсться за справедливою вартiстю на дату оцiнки.
Прибуток або збиток вiд змiни в справедливiй BapTocTi iнвестицiйноi HepyxoMocTi
визнаеться в прибутку або збитку. Амортизацiя на Taki активи не нарахову€ться.

Справедлива BapTicTb iнвестицiйноi HeplxoMocTi зазвичай визначаеться iз залученням
незалежногО оцiнювача. Перiодичнiсть перегляду справедливоТ BapTocTi зумовлюсться
сутт€вимИ для облiкУ коливаннямИ uiH на ринкУ подiбноi Hepyr<oMocTi, Справедлива
BapTicTb незавершеного будiвництва дорiвнюс BapTocTi завершеноfо об'скта за
вирахуванням витрат на закiнчення будiвничтва.
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Якщо оцiнити справедливу BapTicTb немож"rlиво, Товариство обирас лля оцiнки об'сктiв
iнвестицiйноi HepyxoMocTi модель оцiнки за собiвартiстю вiдповiдно до МСБО lб та
застосовуе такий пiдхiд до Bcici iнвестицiйноТ HeplxoMocTi. при цьому розкриваються
причини, з яких не використовусться справедлива BapTicTb.

3.б. Облiковi полiтики щодо непоточних активiв, утримуваних для продажy

Товариство класифiкуе непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його
ба,тансова BapTicTb буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операuii продажу) а не
поточного використання. Непоточнi активи, утри]\rУванi для продажу! оцiнюються i
вiдображаються в бухгалтерському облiку за найменшою з двох величин: ба.лансовою або
справедливою вартiстю з вирахуванням витрат на операцii, пов'язанi з продажем.
Амортизачiя на гакi акгиви не нараховусться. Збиrок вiд зменшення корисносгi при
первiсному чи подirльшому списаннi активу до справедливоi вартосгi за вирахуванням
витрат на продаж визнасться 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. Товариство як орендатор на початку
строку оренди визнас фiнансову оренду як активи та зобов'язання за сумами! що
лорiвнюютЬ справедливiЙ BapTocTi орендованого майна на початок оренли або (якщо вони
меншi за справедливу вартiсгь) за теперiшньою вартiсrю мiнiма_rьних оренлних 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 амортизачii на орендованi активи, що
амортизуються, узгоджена iз стандартною полiтикою Товариства цодо подiбних активiв.

оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив,
фактичнО заJIишаютьсЯ в орендодавця, класифiкустьсЯ як операцiйна оренда. Оренднi
платежi за угодою про операчiйну оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй ocHoBi
протягом строку оренди. !охiд вiл оренди за угодами про операчiйну оренду Товариство
визна€ на прямолiнiйнiй ocHoBi протягом строку оренди. Затрати, включаючи
амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, визнаються як витрати,

Оренда - це контракт за яким власник активiв (орендодавець передае iншiй cTopoHi
(орендатору) ексклюзивне право користування активом за плату на визначений сl.рок в
часi. Початок TepMiHy оренди - це найбiльш рацня з дат:

або дата укладання договору,
або прийняття сторонами зобов'язань у вiдношеннi основних умов оренди.
Строк оренли - ue перiол в продовж якого логовiр оренди не може б1 ги розiрваний. ra

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

аналiзi змiсту угоди на дату початку дii договору. У рамках такого аналiзу потрiбно
встановити, чи змежить виконання договору вiд використання конкретного активу або
активiв перехОдить у правО користуваннЯ активоМ або активамИ в результатi ланоi угоди
вiд однiсТ сторони до iнший, HaBiTb якщо це не вказуеться в договорi явно.

перiод амортизацii по капiтальних витратах в орендованi ocHoBHi засоби являс собою
перiо:. протягом якого Товариство мас мож-rивiсть продовжувати TepMiH оренди з
урахуванням юридичних положень. шо регулюють вiдповi.rнi умови продовження. !ане
по-lоження вiдносиlься ло .fоговорiв оренли офiсноlо примiщення. за якими в Hei с
успiшна iсторiя продовження TepMiHiB оренди. Капiтмьнi вкладення у орендованi ocHoBHi
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засоби (офiсне примiщення) амортизуються протягом сlроку корисного використання або
TepMiHy вiдповiдноi оренди, якщо чей TepMiH коротший,

За,rишкова BapTicTb та строкИ корисного використання активiв аналiзуються i, при
необхiдностi, коригуються на кожну звiтну дату. У виllадку виявлення ознак того, що
ба,тансова BapTicTb одиницi, яка генерус грошовi потоки, перевип{ус його оцiнену суму
очiкуваного вiдшкодування, бмансова BapTicTb активу списуеться до його очiкуваного
вiдшкодування.

3.8. облiковi полiтики щодо податку на прибуток

витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та
вiдстроченого податкiв. Поточний податок визнача€ться як сума податкiв на прибуток, цо
пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний
перiод. Поточнi витрати Товариства за податками розраховуються з використанням
податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу

Вiдстрочений податок розраховуеться за балансовим методом облiку зобов'язань та
являе собою податковi активи або зобов'язання, що виникають у результатi тимчасових
рiзниць мiж ба.тансовою вартiстю активу чи зобов'язання в ба,rансi та ix податковою
базою.

Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються, як лравило, щодо Bcix тимчасових
рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з
урахуванням iMoBipHocTi наявностi в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок
якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова
BapTicTb вiдстрочених податкових активiв перегляда€ться на кожну дату й зменшуеться в
тiй Mipi, у якiй бiльше не icHye ймовiрностi того, що буде отриманий оподаткований
прибуток, достатнiй, щоб дозволити використати вигоду вiд вiдстроченого податкового
активу повнiстю або частково.

Вiдстрочений податок розраховусться за податковими ставкамиJ якi, як очiкусться.
будlть застосовуватися в перiодi реалiзацiт вiдповiдних активiв або зобов'язань.
товариство визнае поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включае в
прибуток або збиток за звiтний перiол. oKpiM випадкiв. коли податки виникаюгь вiд
операцiй або подiй, якi визнаються прямо у власному капiтмi або вiд об'сднання бiзнесу.

товариство визнас поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок належить
до статей, якi вiдображено безпосередньо у власному капiтмi в тому самому чи в iншому
перiодi.

3.9. облiковi полiтики щодо iнших аlсгивiв та зобовrязань

3.9.1. Забезпечення

Забезпечення визнаються, коли Товариство мас теперiшню заборгованiсть (юридичну
або конструктивну) внаслiдок минулоi подii, icHye ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо.
нiж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття pecypciB, KoTpi втiлюють
у собi економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання.

3.9.2. Виплати працiвникам

Товариство визнас KopoтKocTpoKoBi виплати працiвникам як витраги та як зобов'язання
пiсля вирахування будь-якоi вже сплаченоi суми. Товариство визнае очiкувану BapTicTb
короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час
надання працiвниками послуг, якi збiльшують ixHi права на майбутнi виплати вiдпускних.

3.9.3. Пенсiйнi зобов'язання
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Вiдповiдно до украiнського законодавства, Товариство утримус внески iз заробiтноi
плати працiвникiв до Пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi
вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтноi платнi, TaKi витрати вiдображiються у
перiолi. В якому булИ Ha.raHi прачiвниками послуги. цо надаюlь iм право пЪ олер*оп""
BHecKiB, та зароблена вiдповiдна заробiтна платня.

3.10. Iншi застосованi облiковi полiтики, що € доречними для розумiння фiнансовоi
звiтностi

3.10.1 !оходи та витрати

Товариство визнае дохiл вiд надання послуг, коли (або у Mipy того, як) воно
задовольняс зобов'язання щодо виконання, передаючи обiцяну послугу (тобто актив)
клiентовi. Актив передаеться, коли (або у Mipy того, як) клiент отримус ковтроль над
таким активом.

!ля визнання Доходу Товариство застосову€ п'яти крокову модель:
iдентифiкуе договiр (контракт);
iдентифiкуе okpeMi зобов'язання щодо виконання в межах укладеного договору;
визначае чiну логовору (операuii);
розподiляс цiну договору (операчii) мiж зобов'язаннями щOдо виконання;
визнае дохiд, коли (або в Mipy того, як) вона виконус (задовольняе) зобов'язання щодо
виконання.

Товариство визнас одиницею облiку виручки окремий договiр (контракт).
товариство облiковуе договiр з клiентом, який належить до сфери застосування цього

стандарту, тiльки тодi, коли виконуються Bci перелiченi далi критерii (параграф 9 мсФз
l5):
а) сторони договору схвалили
звичною практикою ведення
б) Товариство може визначити
булуть

договiр (письмово, усно чи у вiдповiдностi з iншою
бiзнесу) i готовi виконувати cBoi зобов'язання;

права кожноi сторони вiдносно ToBapiB або послуг, якi
передаватися;

в) Товариство може визначити умови оплати за товари або послуги! якi булуть
передаватися;
г) логовiр мас комерчiйну cyTHicTb (тобто очiкуеться, що ризик, час або величина
майбутнiх грошових потокiв Товариство змiняться внаслiдок договору); та
д) цiлком ймовiрно, що Товариство отримас компенсацiю, на яку вона,urr"a npu"o u
обмiн на товари або послуги, якi будуть переданi клiснту.

товариство щокварталу аналiзус угоди _ на вiдповiднiсть критерiям визнання
контрактами.

Коли якасЬ частина договорУ виконана, Товариство вiдображас договiр у звiтi про
фiнансовий стан як контрактний актив або контрактне зобов'язання, ,-"*no вiд
спiввiдношення мiж виконанням Товариством свого зобов'язання за договором та
оплатою, здiйсненою клiентом. Товариство вiдображас буль-якi безумовнi npuuu nu
компенсацiю окремо як дебiторську заборгованiсть (параграф 105 МСФЗ l5).

пiсля первiсного визнання дебiторськоi заборгованостi внаслiдок договору з клiснтом
будь-яка рiзниця мiж оцiнкою дебiторськоi заборгованостi вiдповiдно до МСФЗ 9 та
вiдповiдноi визнаноi суми доходу подаються як витрати (наприклад, як збиток вiд
зменшення корисностi) (параграф 108 МСФЗ l5).

товариство вiдображае контрактне зобов'язання в момент здiйснення платежу клiснтом
або в момент, коли такий платiж пiдлягае сплатi (за,rежно вiд того, яка дата ранiше), якщо
клiент компенсуе Товариству BapTicTb активу/послуги або у Товариства е беiумовне право
на суму компенсацii (лебiторська заборгованiсть) до дати фактичного надання послуги
клiенту.

20

?е



Товариство вiдображае контрактний актив, за винятком сум, якi вiдображаються як
лебiторська заборгованiсть, якщо Товариство передае активи або надас послу., клiснту до
того. як клiснт компенсус iх BapTicTb. або до дати. коли коvпенсацiя пiдлягатиме сплаIi
клiснтом.

!ля облiку контрактних активiв та контрактних зобов'язань Товариство використовус
рахунок 376.

!ля Товариства, що управляе активами пайового iнвестицiйного фонду, при визначеннi
винагороди з управлiння активами, договором, в розумiннi мсФз l5, € регламент цього
пайового iнвестицiйного фонду.

Враховуючи особливостi взасмодii Товариства та ICI для пайових iнвестицiйних фондiв
в рiшеннi уповноваженого органУ щодо визначення розмiру винагороди за управ.riння
активами, передбачасться право на оплату послуг у кiнцi кожного мiсяця пiсля
нарахування.

винагорода Товариства за управлiння активами (uiHa операцii) с змiнною, тому що
BapTicTb чистих активiв iнституту спi.rьного iнвестування заJIежи,l ь вiл ploB ринку i.
вiдповiдно, с чуттевою до факторiв поза сферою впливу органiзацii, тому дп" "rpi*."""питання невизначеностi на кiнець кожного мiсяця/року Товариство приймае рiшення, цо
до цiни операцii включаеться фактична сума винагороди з управлiння unr""*".

Дохiд вiд винагороди за управлiння активами. шо визначасться як вiдсоток вартосгi
чистих активiв iнституту спiльного iнвестування, Товариство визнас на кiнець кожного
мiсяця у cyMi, що вiдповiдае проведеному розрахунку. Винагорода, що визначасться у
спiввiдношеннi до приросту BapTocTi чистих активiв iнституту спiльного iнвестування (у
разi HMBHocTi приросту та прийняття вiдповiдного рiшення) визнаеться за результатами
року.

Дохiд вiД премii за результатами дiяльностi за звiтний piK (у разi наявностi та прийняття
вiдповiдного рiшення) визна€ться за результатами року.

!ля прогресивного визнання виручки за iншими договорами Товариство викориотову€
метод результатiв.

ДивiдендИ визнаються доходом) коли встановлено право на отримання коштiв, с
ймовiрнiсть, що економiчнi вигоди, пов'язаннi з дивiдендами, надiйдуть до Товариства та
суму ливiленлiв можна достовiрно оцiнити.

При визначенi BapTocTi винагороди вiд управлiння активами Товариство вiдповiдно до
мсФз 15 використовус метод оцiнювання за результатом. !о методу оцiнювання за
резульгатом наJlежить. зокреvа. аналiз виконання. завершеного на сьогоднiшнiй день,
оцiнки досягнутих результатiв. Враховуючи принцип професiйного скептицизму лля
змiнноi BapTocTi винагороди розрахунок доходу здiйснюсться на кiнець кожного мiсяця

РезультаТ визначеннЯ розмiрУ винагороди'по управлiнню активами оформлюеться
актом виконаних робiт, в якому вiдображасться розрахунок (оцiнка) досягнутих
результатiв на звiтну лату.

!охiл вiл продажу фiнансових активiв визнасться у прибутку або збитку в разi
задоволення Bcix наведених лалi умов:

а) Товарисrво передас логовiрнi права на одержання грошових потокiв вiд такого
фiнансового активу;

б) Товариство передало покупцевi ризики та переваги вiд володiння, пов'язанi з

фiнансовим активом;
в) за Товариством не залишасться aHi подalльша участь управлiнського персоналу у

формi, яка зазвичай пов'язана з володiнням, aHi ефективний контроль за проданими
фiнансовими iнструментами, iнвестицiйною нерухомiстю або iншими активами;

г) суму лохолу можна лосr oBipHo оцiнити:
л) ймовiрно, що до Товариства надiйд)ть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiсю;

та
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е) витрати. якi були або буд}Iь понесенi у зв'язку з операцiсю. можна достовiрно
оцiнити.

!ивiденли визнаються доходом лише у разi. якшо:
право Товариства на одержання виплат за дивiдендами tsстановлено;
е ймовiрнiсть, що економiчнi вигоди, пов'язанi з дивiдендами, надiйдуть до Товариства;
суму дивiденлiв можна достовiрно оцiнити.
.щохiд визнаеться у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначеннIо та

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

витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виrлядr
вибуття чи амортизацii активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, paayn"aurb, uo.o u
зменшення чистих активiв. за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам.

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

витрати негайно визнаються у звiтi про прибутки та збитки, коли видатки не надають
майбутнiх економiчних вигiд або тодi та тiсю мiрою, якою майбутнi економiчнi вигоди не
вiдповiдають або перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан.

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

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

3.10.2. Витрати зд позиками

Витрати за позиками) якi не с частиною фiнансового iHcTpyMeHTy та не капiта,riзуrоться
як частина собiвартостi активiв. визнаюгься як витрати перiолу. Товариство капiталiзlс
витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвничтва або
виробництва квалiфiкованого активу, як частина собiвартостi цього активу.

3.10.3. YMoBHi зобов'язання та активи.

Товариство не визна€ yMoBHi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан Товариства.
IнформацiЯ про умовне зобов'язаннЯ розкриваеться, якщо можливiсть вибуття pecypciB,
якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не е вiддаленою, Товариство не визнаЪ yMoBHi
активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкриваеться, коли надхолження
економiчних вигiд е ймовiрним.

3.10.4. Операчii з iноземною валютою

Товариство не визнае yMoBHi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан Товариства.
Iнформацiя про умовне зобов'язання розкрива€ться! якщо можливiсть вибуття pecypciB,
якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не с вiддаленою. Товариство не визнаЪ yMoBHi
активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкрива€ться! коли надхолження
економiчних вигiд е ймовiрним.

MoHeTapHi активи та зобов'язання. вираженi в iноземних вмютах, перераховуються в
гривню за вiдповiдними курсами обмiну НБУ на дату балансу. HeMoHeTapHi cTaTTi, якi
оцiнюються за iсторичною собiвартiстю в iноземнiй вмютi, вiдображаюr"с" за курсом на
дату операцii, HeMoHeTapHi cTaTTi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй
вмютi, вiдобРажаютьсЯ за курсоМ на датУ визначеннЯ справедливоi BapTocTi. KypcoBi
рiзницi, що виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються 

" прибуr*у
або збитку в тому перiодi, у якому вони виникають.
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3.10.5. CyTTcBicTb

На доречнiсть iнформацii ма€ вплив ii характер та cyTTcBicTb, Iнформацiя
вважасться суттсвою, якщо ii опущення або викривлення може вплинути на економiчнi
рiшеннЯ користувачiв, прийнятi на пiдставi фiнансовоi звiтностi. CyTTcBicTb оцiнюеться в
конкретних умовiж значущостi iнформацii в за,rежностi вiд величини об'скта, що
оцiнюсться i не с основною якiсною характеристи кою. яку повинна маrи iнформачiя:ля
того, щоб бути корисною.

Застосування критерiiв cyTTcBocTi до звiтностi Товариства не передбачас
можливiсть використання спрощеноi системи бухга,lтерського облiку та звiтностi.

Установити межу cyTr cBocr i лля:
- окремих об'сктiв облiку, що наJIежать до активiв, зобов'язань та власного капiтму

пiдприсмства, - 5 % пiдсумкУ Bcix активiв, зобов'язань i власного капiта,rу вiдповiдно;
- окремих видiв доходiв i витрат - 2 о% чистого прибутку (збитку) пiдприемства;

4. OcHoBHi приtryщення, оцiнки та судження

При пiдготовцi фiнансовоi звiтностi Товариство здiйснюе оцiнки та припущення, якi
мають вплив на елементи фiнансовоi звiтностi, rрунтуючись на МсФз. МсБо та
тлумаченнях, розроблених koMiTeToM з тлумачень мiжнаролноi фiнансовоi звiтностi,
Оцiнки та судження базуються на попередньому досвiдi та iншйх факторах, що за
iснуючих обставин вважаються обrрунтованими i за результатами яких приймаються
судженнЯ щодо ба",1ансоВоi BapTocTi активiв та зобов'язань. Хоча цi розрахунки базук,lться
на наявнiй у керiвництва Товариства iнформачii про поточнi подii, фактичнi результати
можуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв, областi, де Taki судження е особливо
важливими, областi, що характеризуються високим piBHeM складностi, та областi. в яких
припущення й розрахунки мають велике значення для пiдготовки фiнансовоi звiтностi за
МСФЗ, наведенi нижче.

З кiнця 20l9 року розпочалося поширення KopoHaBipycy, який отримав назву COVID-
19, здатного викликати важкi наслiлки, шо призводять до загибелi людини. На кiнець 2019
р Всесвiтня органiзацiя охорони здоров'я повiдомляла про обмежене число випадкiв
зараження covlD-19, ме 3l сiчня 2020 рокУ оголосиjIа надзвичайну ситуацiю в областi
охорони здоров'я, а 1З березня 2020 року - про початок пандемii з зв'язку зi стрiмким
поширенням coVID-l9 в Свропi та iнших регiонах. Заходи, що вживаються по всьому
cBiTy з метою боротьби з поширенням COVID-19, призводять до необхiдностi обмеження
дiловоi активностi, а також до необхiдностi профiлактичних заходiв, спрямованих на
запобiганнЯ поширеннЮ iнфекчii, На тлi циХ подiй вiдбулоСя icToTHe падiння фондових
ринкiв, скороТилися цiнИ на сировиннi товари, зокреМа, icToTHo знизилася чiна нафти,
вiдбулося ослаблення украiнськоi гривнi до долара СшА i Свро, i пiдвищилися ставки
кредитування для багатьох компанiй, що розвиваються. Незважаючи на те! що, на момент
випуску даноi фiнансовоТ звiтностi ситуацiя все ще знаходиться в процесi розвитку,
представляеться) що негативний вплив на cBiToBy eKoHoMiKy i невизначенiсть щодо
подмьшого економiчного зростання можуть в майбутньому негативно позначитися на
фiнансовому становищi i фiнансових результатах Фонду. Керiвництво Компанii уважно
стежить за ситуацiею i реалiзуе заходи щодо зниження негативного впливу зазначених
подiй на Фонд.

ТовариствО визначило, що цi подii € некориryючими по вiдношенню до фiнансовоi
звiтностi за звiтний 2021 piK. Вiдповiдно, фiнансовий стан на 3l грулня 2021 року та
результати дiяльностi за звiтний 2021 року, не бу;rtr скориговано на вплив подiй.
пов язаних з COVID- l9.

Тривмiсть та вплив пандемii CovID-19. а також ефективнiсть державноi лiдтримки
на дату пiдготовки цiеi фiнансовоi звiтностi залишаються невизначеними, що не дозволяс
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з достатнiм ступенем достовiрностi оцiнити обсяги, тривалiсть iтяжкiсть цих наслiдкiв, а
також iх вплив на фiнансовий стан та результати дiяльностi Товариства

в майбутнiх перiодах.

4.1. Судясення щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ
Якщо немае МСФЗ, якиЙ конкретнО застосовуетьсЯ до операцii, iншоi подii або умови,

керiвництво Товариства застосовус судження пiд час розроблення та застосування
облiковоi полiтики, щоб iнформацiя була доречною для потреб користувачiв для
прийняття економiчних рiшень та лостовiрною. у гому значеннi. шо фiнансова звiтнiсгь:

подас достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки
Товариства;

вiдображае економiчну cyTHicTb операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну
фор"у;

с нейтральною. тобто вiльною вiл уперелжень:
с повною в ycix суттевих аспектах.

Пiд чаС здiйснення судження керiвництво Товариства посилаеться на прийнятнiсть
наведених дмi джерел та врахову€ Тх у низхiдному порялку:

вимоги В МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов'язанi з ними питання;
визначення, критерi'i визнання та концепцii оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв та

витрат у Концептуа,,rьнiй ocHoBi фiнансовоТ звiтностi.
пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства враховус найостаннiшi

положення iнших органiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують
подiбну концептуальну основу для розроблення стандартiв, iншу прЬфесiйну лiтературу з
об,чiку та прийнятi галузевi практики! тiсю Miporo, якою вони не суперечать
вищезазначеним джерелам.

Операцii, що не регламентованi МСФЗ вiдсутнi.

4.2. Судження щодо справедливоi BapTocTi активiв Товариства

Справедлива BapTicTb iнвестицiй, цо активно обертаються на органiзованих фiнансових
ринках. розрахОвусться на ocHoBi погочноТ ринковоТ BapTocTi на момент закриття торгiв на
звiтну дату. В iнших випадках оцiнка справедливоi BapTocTi rрунту€ться на судженнях
щодо передбачуваних майбутнiх грошових потокiв, iснуючоi економiчноi ситуацii,
ризикiв, властивих рiзним фiнансовим iHcTpyMeHTaM, та iнших факторiв з врахуванням
вимог МСФЗ l3 коцiнка справелливоТ BapTocTi>.

4.3. Сулження щодо змiн справедливоi BapTocTi фiнансових активiв

керiвництво Товариства вважа€, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають
стосуноК до оцiнкИ фiнансовиХ iHcTpyMeHTiB. ле ринковi когирування не доступнi. с
ключовим джерелом невизначеностi оцiнок. тому що:

вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу. оскiльки оцiнки
баз}lоться }ia припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн
валютних KypciB. показникiв крелитосп роможностi контрагентiв^ коригувань пiд час
оцiнки iHcTpyMeHTiB, а також специфiчних особливостей операцiй; та

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

Якби керiвництво Товариства використовувало iншi припущення щодо вiдсоткових
ставок, волатильностi, KypciB обмiну ваJIют, кредитного рейтинry ко{iрагента, дати
оферти i коригувань пiд час оцiнки iHcTpyMeHTiB, бiльша або менша змiна в оцiнцi BapTocTi
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фiнансових iHcTpyMeHTiB у разi вiлсутностi ринкових котирувань мала б iстотний вплив на
вiдображений у фiнансовiй звiтностi чистий прибуток та збиток.

розумiючи важливiсть використання облiкових оцiнок та припущень щодо
справедливоi BapTocTi фiнансових активiв в разi вiдсутностi вхiдних даних щодо
справедливоi BapTocTi першого рiвня, Товариство планус використовувати оцiнки та
судження якi базуються на професiйнiй компетенцii працiвникiв Товариства, досвiдiта минулих подiях, а також з використанням розрахункiв та моделей BapTocTi
фiнансових активiв. Залучення зовнiшнiх експертних оцiнок цодо таких фiнансових
iHcTpyMeHTiB де оцiнка, яка базусться на професiйнiй компетенцii, досвiдi та
розрахунках е недостатньою. на думку керiвничтва е прийнятним та необхiдним.

Використання рiзних маркетингових припущень та,/або методiв оцiнки також може
мати значний вплив на передбачувану справедливу BapTicTb.

4.4. Судяtення щодо очiкryваних TepMiHiB утримування фiнансових iHcTpyMeHTiB

КерiвництвО Товариства застосовуС професiйне судження щодо TepMiHiB утримання
фiнансовиХ iHcTpyMeHTiB, що входять до складу фiнансових активiв. Прфесiйне судження
за цим питанням rрунтусться на оцiнцi ризикiв фiнансового iHcTpyMeHTy, його
прибутковостi й динамiцi та iнших факторах. Проте iснують невизначеностi, якi можуть
бути пов'язанi з призупиненням обiгу цiнних паперiв, що не е пiдконтрольним
керiвничтву Товариства фактором iможе сутт€во вплинути на оцiнку фiнансових
1HcTpyMeHTlB.

4.5. Використання ставок дисконтуванпя
ставка дисконту - це процентна ставка, яка використовусться для перерахунку

майбутнiх потокiв доходiв в едине значення теперiшньоi (поточноi) BapTocTi, 
"*uЪ 

б*о.
для визначенНя ринковоi BapTocTi бiзнесу, З економiчноТ точки зору. в ролi ставки
дисконту с бажана iHBecTopy ставка доходу на вкладений капiтал у вiдповiднi з piBHeM
ризику подiбнi об'екти iнвестУвання. або - ставка доходу за альтернативними варiантами
iнвестицiй iз зiставляння рiвня ризику на дату оцiнки. Ставка дисконту 

"ua ""arurur"." 
,

урахуванням трьох факторiв:
а) вартос гi грошей у часi:
б) BapTocTi джерел, якi залучаються для фiнансування iнвестицiйного проекту, якi

вимагають рiзнi piBHi компенсацii;
в) фактору ризику або мiри ймовiрностi отримання очiкуваних у майбутньому доходiв.
станом на Зl грудня 202l року середньозважена ставка за портфелем бънкiвських

депозитiв у нацiональнiй валютi в банках, у яких не введено тимчасову- адмiнiстрацiю або
не запроваджено лiквiдацiйну комiсiю, становила 4,3 % рiчних. Iнформацiя, що
використана для визначення середньозваженоi ставки одержана з офiцiйного сайту НБУ за
посиланням http://www.bank.gov.ua./files/4-Financial,markets.xls роздiл 

.,4. 
1 .з.з. Процентнi

ставки за новими депозитами нефiнансових корпорацiй у розрiзi видiв валют i cTpoKiB
погашення".

4.б. Сулження щодо виявлення ознак знецiнення активiв
На кожну звiтну дату Товариство проводить аналiз дебiторськоi заборгованостi, iншоi

дебiторськоi заборгованостi та iнших фiнансових активiв на предмет HbBHocTi ознак iх
знецiнення' Збиток вiд знецiнення визна€ться виходячи з власноiо професiйного судження
керiвництва за наявностi об'сктивних даних, що свiдчать про зменшення передбачуваних
майбутнiх грошових потокiв за даним активом у результатi однiеi або кiлькох подiй, що
вiдбулися пiсля визнання фiнансового активу.

Вiдносно фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою вартiс{ю, Товариство
на дату виникнення фiнансових активiв та на кожну звiтну лату визначас piBeHb
кредитного ризику.
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ТовариствО визнае резерВ пiд збиткИ для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовими
активами, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, у розмiрi очiкуваних кредитних
збиткiв за весь строк дii фiнансового активу ( при значному збiльшеннi кръдитного
ризику/для кредитно-знецiнених фiнансових активiв) або 12-мiсячниr" ouinyuur"r"
кредитнимИ збиткамИ (у разi незначнОго зростаннЯ кредитного ризику).

Зазвичай очiку€ться. що очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дii мають бути визнанi
до того! як фiнансовий iHcTpyMeHT стане простроченим. Як правило, кредитний ризик
значно зростае ще до того, як фiнансовий iHcTpyMeHT стане простроченим або буде
помiчено iншi чинники затримки платежiв, що с специфiчrrм дr" позичаjlьника
(наприклад, здiйснення модифiкацiй або реструктуризацii).
. Кредитний ризик за фiнансовим iHcTpyrvreHToM вважа€ться низьким, якЩо фiнансовий
iHcTpyMeHT мае низький ризик настання дефолту, позичальник мае потужнiй потенцiа,r
виконувати своi зобов'язання щодо грошових погокiв у короткостроковiй перспективi. а
несприятливi змiни в економiчних i дiлових умовах у довгостроковiй перспекiивi можуть
знизити, але не обов'язКово звiтнiстЬ позичаJlьника виконуватИ cBoi зобов'язання щодо
логовiрних грошових по гокiв.

Фiнансовi iнструменти не вважаються такими, Що маютЬ низький креДитний ризик
лише на пiдставi того, що ризик дефолту за ними е нижчим, нiж ризик д"фопrу за iншими
фiнансовими iнструментами Товариства або нiж кредитний pr."n .рй.дr*цiI, в якiй
Товариство здiйснюс дiяльнiсть.

Очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дi'i не визнаються за фiнансовими
iнструментами просто на пiдставi того! що BiH вважаеться iHcTpyMeHToM iз низьким
кредитним ризиком у попередньому звiтному перiодi, a,qe не вважа€ться таким станом на
звiтну дату. У такому випадку Товариство з'ясовуе, чи MaJlo мiсце значне зростання
кредитного ризику з моменту первiсного визнання, а отже чи постала потреба у визнання
очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк дii.

Очiкуванi кредитнi збитки вiдображають власнi очiкування Товариства щодо
кредитних збиткiв.

4.7. Сулження щодо перерахунку фiнансовоi звiтностi в умовах гiперiнфляцii
Пiсля проведення аналiзу критерiiв, якi характериз}.оть показники гiперiнфляцii i

передбаченi у параграфi з мсБО 29 кФiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфлячii>,
керiвництво Товариства прийняло рiшення не проводити перерахунок фiнансовоi
звiтностi за звiтний I квартал 202l року, оскiльки вважа€, що економiчний стаr в YKpaTHi
не вiдповiдае ситуацii, що характеризусться гiперiнфляцiею, п.7.5, роздiл 7 цих Примiiок.

5. Розкриття iнформацii щодо використанн" 
"npu""o"rruoi 

BapTocTi

5.1. Методики оцiнювання та вхiднi данi, викорпстанi для складання оцiнок з а
справедливою вартiстю

товарисrво здiйснюс виключно безперервнi оцiнки справелливоi BapTocTi активiв та
зобов'язань, тобто TaKi оцiнки, якi вимагаються мсФз 9 та МСФj 13 у звiтi про
фiнансовий стан на кiнець кожного звiтного перiоду.

класи активiв та
зобов'язань, оцiнених

за справедливою
вартiстю

Методики оцiнювання
метод оцiнки

(ринковий,
лохiлний,

витратний)

вихiднi данi

Грошовi кошти Первiсна та лолальша оцiнка
грошових коштiв здiйснюеться за
справедливою вартiстю, яка дорiвнюс
ix номiнальнiй BapTocTi

рtrнковиtj Офiцiйнi курси НБУ

Iнструменти капiта,rч Первiсна ouiHKa iHcTpyMeHTiB капiта,,lч Ринковий Офiчiйнi бiржовi курси
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здiйсню€ться за ix слраведливою
вар]iстю. яка ]азвичаЙ дорiвнюс цiнi
операцii. в ходi якоТ б} в отиманиЙ
ак гив. Подальша o[liHKa iHcTpyMeHTiB
капiталу здiЙснюсться за
справедливою вартiстю на дату
olll н ки.

органiзаторiв торгiв на
дату оцiнки, за
вiдсутностi
визначеного бiржового
курсу на дату оцiнки,
використовуються цiни
закриmя бiржового
торгового дня

!ебiторська
заборгованiсть

Первiсна та подальца оцiнка
лебiторськоi заборгованостi
здiйснюсться за слраведливою
вартiстю, яка лорiвнюс BapTocTi
погашення, тобто cyMi оч iкуваних
контрактних грошових потокiв на

_лату очiнки,

,Щохiлний KoHTpaKTHi умови,
ймовiрнiсть погашення,
очiкуванi вхiлнi
грошовi потоки

поточнi зобов'язання Первiсна та подаlьша оцjнка
поточних зобов'язань здiйсню€ться.]а
вартiстю погашення

Витра,гний KoHTpaKTHi умови,
ймовiрнiсть погашення,
очiкуванi вихiлнi
грошовi потоки

5.2. Вплив використання закритпх вхiдних даних (З-го рiвня) для перiодичних оцiнок
справедливоi BapTocTi на прибуток або збиток

Товариство '}.]iйснюс безперервнi оцiнки справедливоТ BapTocl i активiв та зобов'язань iз
використанням закритих вхiдних даних 3-го рiвня. якi прогягом погочноlо звilного
лерiодУ не призвелИ до змiнИ розмiрУ прибуткУ або збиткУ звiтного перiоду,

5.3. PiBeHb icpapxii справедЛиВоi BapTocTi, до якого належать оцiнки справед;rивоi
BapTocTi

класи дкrивiв тд

]обоs'язднь,

оцiнених la

справедливою т&

аllорти]оваllою

вартiстю

l piBeHb

(Ti що мають

котирування, тд

спостерец}вsнi)

2 piBeHb

(Ti, шо пе мдють

кOтшрувднь, але

спостсреrкуванi)

3 piBeHb

(Ti, що ле мsють

котrtрувднь i не с

спо(тереrкувдними)

Всього

Да Ia оцiнки з1.12.202l J 1.12,2020 ] 1.12.202l J1.12.2020 J1.12.202l з 1.12.2020 J1.12.]tl2l з1,12,]020

Iнвестицii до

логашення
0 100 0 l00

lнвестицii доступнi

ДО ПРОДФКУ l926 l926 l926 ] 926

lнвеgгицii

заблокоsанi
0 0 0 0

Короткосц)окова

дебiторська

заборгованiсть

496 бlб 496 бlб
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Дебiторська

заборгованiсть за

розр&\унками з

нара\ованих

доходlв

Поточна

кредитOрська

заборгованiсть

9з l59 9з l_-ý9

перемiщення мiж рiвнями iepapxii справедливот BapTocTi та складова активiв, що
зна..<одяться в кожнiй iз груп описано в п.5.3, розлiлу 5 цих Примiток.

5.4, Перемiщення мiж 1-м та 2-м рiвнями icpapxii справедливоi BapTocTi
Станом на 0l сiчня 2017 року цiннi папери ПАТ кФК кАоА lHBecTMeHTc> (код

едрпоУ З'7997 662) та ТоВ кКУА <Холдинг Груп> (код сдрпоУ з514l l10) в iHTepecax
знвпIФ кЛайф Сайенс>) на]lежалИ до 3 рiвнЯ icpapxii у cyMi 250 тис. грн. Причина
переведення полягала в тому, що було прийняте рiшення нкцпФР Jф 642 вiд 07 червня
20lб року. шодо зупинення внесення змiн до сисIеми депози.lарного облiку чiнних
паперiв. Починаючи з 07 червня 20l7 року по I KBapTan 20l8 року "*n..rro. 

Товариством
було використано понижуваJIьнi коефiцiснти та прийнято рiшення вiдобразити акцii ПАт
кФК кАоА IHBecTMeHTc> (код С!РПОУ з7997662) та ТоВ кКУА кХолдинг Груп> (кол
сдрпоУ з514lll0) в iHTepecax знвпIФ <Лайф Сайенсl> за балансово. 

"upii.r,o, що
становить 0 тис. грн. У разi вiдновлення обiгу акцiй, згiдно Рiшення дкцпФР Jф 104 вiд
18.03,2002 р. (зi змiнами та доповненнями), ix оцiнна BapTicTb збiльшиться до BapTocTi, що
склаJIась до застосування понижуваJ.Iьних коефiцiентiв.

На 0l сiчня 20l7 року цiннi папери ПАТ кЕлiт IHBecT Проект> (кол СflРПОу з845023з)
наJIежалИ ЛО 3 рiвнЯ icpapxii У cyMi 398 тис. грн. Причина переведення полягала в тому, що
було прийняте рiшеннЯ нкцпФР Nsll33 вiД 22 листопада 20lб року, щодо зупинення
внесення змiн до системи депозитарного облiку цiнних паперiв. Починаючи з 23
листопада 2017 року та протягом 2018 року, Товариством були використанi понижуватьнi
коефiцiснтИ щодо вiдобраЖення балансовоi BapTocTi вище вказаних акцiй. На 3l грулня
2018 року балансова BapTicTb акцiй Пдт <Елiт IHBecT Проект> (код СДРПОу зs450233)
становить 0 тис. грн. У разi вiдновлення обiгу акцiй, згiдно Рiшення дкцпФР Ns l04 вiд
18.0з.2002 р. (зi змiнамИ та доповненняМи), ix оцiнна BapTicTb збiльшиться до BapTocTi, tцо
склмась до застосування понижувальних коефiцiентiв.

ПротягоМ II кварталУ 2017 рокУ вiдбулосЯ перемiщення мiж рiвнями icpapxii
справедливоi BapTocTi фiнансових iнвестицiй, !о З-го рiвня iepapxii справедливоТ BapTocTi
були вiднесенi iнвестицiйнi сертифiкатИ тов "куА "Абсолют Капiiал" (код С!РПОУ
38404576) в iHTepecax зНВПIФ "Абсолют Платинум" (кол CIPICI 23з00125) в cyMi 20О
тис. грн.. Причина переведення полягма в тому! що було прийняте рiшення нкцпФр
Nq440 вiд lЗ червня 2017 року, щодо зупинення внесення змiн до систёми депозитарнOго
облiку цiнних паперiв. Протягом 20l8 року по I квартал 20l9 року Товариством було
використано понижувальнi коефiцiснти щодо вiдображення балансовоi BapTocTi вище
вказаниХ iнвестицiйниХ сертифiкатiв. На З0 червнЯ 20l9 рокУ балансова BapTicTb
iнвестицiйних сертифiкатiв ТоВ "КУА "Абсолют Капiтал" (код е!РПоУ 38404576) в
iHTepecax знвпlФ "Абсолют Платинум" (код СДРIСI 2з300l25) становить 0 тис. грн. У
разi вiдновлення обiгу iнвестицiйних сертифiкатiв, згiдно Рiшення дкцпФр М l04 вiд
l8.0з.2002 р. (зi змiналrИ та доповненняМи). Тх оцiнна BapTicTb збiльшиться до BapTocTi, що
склапась до застосування понижуваrIьних коефiцiснтiв.

Згiдно .ЩоговОру купiвлi цiнних паперiв м Бв-254/17 вiд 20 грудня 2017 року
товариством було придбано iнвестицiйнi сертифiкати тов ,,куд ''комплексний
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фiнансовий cepBic" (код €дрпоУ ]5з94082) в iHTepecax знвпIФ "Фонд сприяння
розвитку будiвництва", що не мають котирувань на фондовiй бiржi та вiдносяться до 2-го
рiвня iepapxii справедливоi BapTocTi, п.5.3. роздiлу 5 чих Примiток.

_ _ 
В звiтному 202l роцi, згiдно !оговору купiвлi-продажу цiнних паперiв NчБВ-l Il21 ьiд

05 лютого 2021 року на суму 2 400 тис. грн. було придбано вексель, наЪедений в таблицi
нижче:

Згiдно до Акту взасмозалiку взасмних вимог вiд 05 лютого 2021 року було проведено
взаемоза,riк мiж .Щоговором купiвлi-продажУ цiнних паперiв NоБВ-i til Ьiд 0j ,,-rо.о
202l року та .Щоговором купiвлi-продажу цiнних паперiв ЙБВ-З бЗl2О вiдZЗlрудr" ZOZO
року на суму 2 400 тис. грн.,

Згiдно до .Щоговору купiвлi-продажу цiнних паперiв .lФБВ-l Зl2l. вiд 08 лютого 202l
чокY, н1 суму 2 400 тис., грн_, було продано векселЬ через Повiреного ТОВ сПро Капiтал
Сек'юрiтiз> (код за е!РПОу з7815436), строк оплати до 3l сiчня 2022 року, на""ден"й в
таблицi нижче:

Згiдно .Щоговору купiвлi-продажу цiнних паперiв ЛЪ08/0212О2о-| вiд 08 лютого 202l
року, на суму 100 тис. грн., було продано векселi, наведенi в таблицi нижче:

Сплата за векселi отримана в звiтному перiодi.
Згiдно Додаткового договору мl-БВ-365/20 вiд 08;lютого

!оговору купiвлi _ продажу цiнних паперiв NБВ-365/20 вiд
202l року про розiрвання
24 грулня 2020 року було

.l Впд/тил/
рi,lновид

яаймену
вдllня
uп

Форма
iснувдпня

цп

Формs
вяп}ску

цп

Ilаймепувдння та код
la €дРпоУ особя. шо

видаJа ЦП

Серiя та
немер

векселя

дята внлдчi Датr
пога шен ня

Сумs

грн.

BapтicTb
прOдажу

I р,l.

вексе]]ь
просгий а

Тов <ПРо_кАПlТАЛD
(ко,l СДРПОУ ]79]0648)

АА 2]з280l 08 I]20l]p 08 lI 2021р 20 000.00 20 000.00

2 Вексеlь докуменmрн
а

тоВ (ПРо-кАПrrАЛ,
(код СДРПОУ З79З0648)

АА 23з2802 08 ll20llp 08 l l 202lp 20 000,00 20 000.00

] вексель
прости'1

документарн
а

ордерна тов (пРо_кАПltАЛ>
(код сДРПоУ з79]0648)

АА 2зз280з 08 l1 20l lp 08 l l 202lp 20 000,00 20 000.00

1 вексеlь ордерна Тов (ПРо-КАпIТАЛ)
(код СДРПОУ 379ЗО64s)

АА 2з]2804 08 ll20Ilp 08 l] 202]р 20 000,00 20 000,00

документарн
а

ордерна ТОв <ПРо_кАПIтАл)
(код СДРПОУ З79]0648)

АА 2]з2805 08 lI 20l lp 08 l l 202lp 20 000,00 20 000,00

Bcboro 5 (п'я гь) просT их BeKce.IiB
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документарн | орjеряа

l-;;;;:;;

по}rер
вексе.lя

векселя, | продажу
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видаJIя Ill1
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п/l
Внд/тип/
рiзновид

паЙмену
_вяння

цп

Формд
iснувrння

цп

Форма
вип}ск}

цп

Найменуванпя та код
зд €]ДРПОУ особя, шо

виддла ЦП

Серiя га
помtр

векселя

Дsта вилачi
вексеJlя

Дата
погашення

вексе.iя

С!rlя

rрн,

Вдртiсть
проддrку

грн.

l вексель
простий

документаря ТоВ <llРо_КАПIТАЛл
(код сдРпоУ з79]0648)

АА l65з627 08 l1,20llp 08 l I 202Ip l00 000.00 ]00 000.00

вехсель
а

Тов (ПРо-кАпIТАл,
(код сДРПоУ 379з0648)

АА l65]628 08 1l20llp 08 ll 2021р l00 000,00 l00 000.00

BeKccnb Тов (пРо-кАпIТАЛ,
(код СДРПОУ З7930648)

АА 1653629 08 ll20llp 08 l ] 202]р l00 000.00 l00 000,00

.l вексель документарн
а

Тов (пРо-кАПIТАЛ,
(код СДРIlОУ З7930648)

АА l653630 08 ll20llp 08 l l 202lp 7 500 000.00 7 500 000,00

В(ьоrо,l (чотири) простllt век(елiв

повернуто векселi простi документарнi, форма випуску - ордерна та вiдповiдним образом
проведена в об"цiку (методом сторно).

Затим, згiдно !оговору купiвлi-продажу фiнансових iHcTpyMeHTiB NsБВ-462/2l вiд 09
листопада 202l року, строк оплати до 07 листопада 2022 року, було продано векселi,
наведенi в таблицi нижче:

Враховуючi попереднi проведення (методом сторно), доходи i витрати вiд продажу
векселiв, не вiдображалися у Звiтi про фiнансовi результати.

Таким чином, на кiнець 2021 року, на Балансi Товариства не утримувiIлися iнвестицii
до погашення.

5.5. Iншi розкриття, що вимдгаються МСФЗ 13 кОцiнка справедливоi Bapтocтi)

Справедлива BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB в порiвняннi з it балансовою вартiстю
наведена в таблицi нижче:

пl.
Вид/тип/
рirновид/
rrайпrсп!,

вдння
IIп

Формд
iснування

цп

Форма
вилуску

цп

llайменувдвпя та код ]а
СДРПО}'особи, шо

аидеJlr ЦП

Серiя гз
помер

вексе.lя

Лата видrчi дяr.а
погашен ня

С} !а

I рн.

BapTicTb
пpo]lltrKy

грн.

BeKcerrb
простий а

ордерна Тов (пРо_кАПIТАЛ,
(код СДРПОУ 37930618)

АА l65з627 08.1I 20llp 08 l l 20З lp l00 000,00 l00 000.00

2 BeKcejlb
просrий

документарн Тов (пРо-кАПIТАЛ)
(код СДРПоУ з7930648)

АА l65з628 08 ll 20llp. 08 l l 20Зlр l00 000,00 l00 000,00

Вексель
просгиi1

ТОв (ПРо-кАПlТАЛ,
(код СДРПОУ ]79]0648)

АА l65]629 0Ell20lIp. 08 l l 20]lp l00 000,00 00 000.00

4 BeKcelb доryментарн
а

Тов (пРо_кАлIТАЛ)
(код СДРпоУ з79з06,18)

АА l65збз0 08 lI 20l lp 08 l l 203lp 7 500 000,00 7 500 000.00

Всьоrо 4 1ЧО'I'ИРИ) простих BeKceJliB

Фiнансовi актrtви Ба"rансова BapTicTb Справелл ива BapTicTb

J1.12.202l з1.12.2020 _] l,l2.202l J 1.12,2020

l 2 J ,l 5

Iнвестицii досryпнi лля лролажу 1926 1926 l926 l926

lнвестицiт. до погашення 0 ]00 0 ]00

lнвестиuii заблокованi 0 0 0 0

.Щовгострокова лебiторська заборгованiсть

Торговельна лебiторська заборгованiсть 496 6]6 196 6]6

з0

.{о



Грошовi кошти та ii еквiваленти 4] 4l зl

Фiнансова оренда

KopoTKocTpoKoBi позики

Торгiве;ьна крелиторська заборгованiсть 9з ]59 9] l59

Справедлива BapTicTb дебiторськоi та кредиторськоi заборгованостi, а також iнвестицiй,
доступних для продажу та .fo погашення. неможливо визначити достовiрно. оскiльки
немаF ринкового котирування цих активiв.

Керiвництво Товариства вважас, що наведенi розкриття щодо застосування
справедливоТ BapTocTi с достатнiми. i не вважас. цо за межчlми фiнансовоТ звiтностi
змишилась буль-яка суттсва iнформацiя шодо засгосування справедливоТ Bapтocтi. яка
може бути корисною для користувачiв фiнансовоi звiтностi.

5.6. Грошовi кошти та ii еквiваленти

Грошовi кошти та ix еквiваленти включають кошти в банках на поточних рахунках.
Кошти на поточному рахунку. вiлкритому у вiддiленнi АТ КБ кРайффайзен Банк

Авмь> (МФО З80805) 20 лютого 2013 року, вiдображаються в cTaTTi кРахунки в банку>
Ба"rансу (рядок l167),

Кошти на поточному рахунку, вiдкритому у Печерськiй фiлii АТ КБ <Приватбанк>
(МФО 300711) 20 жовтня 20l4 року, вiдображаються в cTaTTi кРахчнки в банку> Ба.лансу
(рядок l 167).

Зачrишок грошових коштiв Товариства станом на звiтну дату 31 грулня 2021 року на
поточному рахунку склав 4l тис, грн. в порiвняннi з 3l грулня 2020 року., представ,rено
нижче в таблицi:

Надiйнiсть фiнансовоi установи - один з важливих параметрiв для будь-якого клiента,
адже це гарантiя своечасного повернення депозиту i вiдсутнiсть проблем iз погашенням
кредитiв.

Нацiональним Банком Украiни. пiд час складання рейтингу банкiв Украiни за 2021 piK,
враховувалися наступнi моменти :

достатнiсть капiталу. Параметр демонструе резерв власних коштiв для екстреного
покриття втрат.

лiкЁiднiсть. Характеризуе можливiсть банку зберiгати свою стiйкigть в стресовiй
ситуацii.

Балансова BapTicTb Справедлива BapTicTb

]1.12.202l J1.12.2020 3 !.l2.202l з 1.12.2020

1 2 3 ,t 5

Каса та рахунки в банках, в тис, грн. 4l зl 4l 3]

Каса та рахунки в банках, в дол, США

Банкiвськi делозити, в тис. грн,

Всьоrо ,ll зl .ll зl

з1

бо



прибутковiсть установи. ,Щемонструе рентабельнiсть фiнансiв, оцiнюеться як сума
доходiв i витрат фiнансовоi установи. Позитивна прибутковiсть банку робить його бiльш
стiйким.

ловiра вклалникiв iлюструсться динамiкою депо]иlу в перiол оцiнювання.
якiсть активiв, Параметр показус вiдсотки проблемних кредитiв в портфелi установи.
пiдтримка акцiонерiв. .Щаний параметр демонструе приналежнiсть до певноi бiзнес-

групи. У разi стресових ситуачiй банк може додатково фiнансуватися державою!
iноземними iнвесторами, вiтчизняними бiзнесменами.

З урахуванням ycix цих факторiв було сформовано рейтинг найбiльш надiйних банкiв,
що наведено в таблицi нижче:

Таким чином бачимо, що дТ (Райффайзен Банк дваль> та дТ КБ <Приватбанк>
увiйшли в одинадцять надiйних банкiв Украiни.

Рейгинг банкiв за надiйнiсгю вкладiв демонсIрус таку ж закономiрнiсть.
Станом на 31 грудня 202l року АТ КБ кПРИВАТБАНК) (код СДРПОУ 14360570) за

нацiона,rьною шкалою:
,Щовгостроковий крелитний рейтинг АТ КБ (ПРИВАТБАНК) за нацiональною шкалою

на piBHi uaAA. Банк або окремий борговий iHcTpyMeHT з рейтингом uаАА
характеризу€ться дуже високою кредитоспроможн iстю порiвняно з iншими украТнськими
позичальниками або борговими iнструментами,

Короткостроковий кредитний рейтинг АТ КБ кПРИВАТБАНК)) за нацiона,тьною
шкалою Агентства на piBHi uaK l .

l|азва банка Форма
власностi KpaiHa Сайт банку PiBeH ь

надiйностi

Укрсiббанк прива,Iний Фраllцiя ц_rlд.рlr,, ulirs i bbank,сr2ш
наив!lUlии

1-
Kpe,li Агрiколь Банк приватний Фраttlriя ý}ý,.Iedil-agгic(}le,ui]

lIаиви1llии

]
Крсдобанк приgаl,ний Польша i:ý!,,дýdцЬ4ф.!!I]l.!]!t

наивиции

4,
Правексбанк приватний It,lтtiя

високии

),
Рtrйфr|lайзен баrrк прива,гний Двстрiя високий

6.
ощцtбанк державний YKpa'.tнa шrлw,оsсhаdлчЬапk,сqLJ! державний

1,
Укрексiмбанк державний УкраТна державний

t],
Укргазбанк державний yKpaIlla ý\!\\.ukrpatbank aоm державIlий

9.
I lриватБанк державllий yKPaiHa rr rr r^,,privirthlLlt1, rril

лержавний

l0, Гlрокрелит банк приватний
Нiмеччив

а
ý}ý.д!i]gdr!!dцLq_o&

цд
достатIIiй

ll оТП Банк llриватний Угорцина ..r rr..r i,1}--h.il,]i.cilttr Ll.,
доста,l,нiй

з2

й



Рейтинг депозитiв АТ КБ (ПРИВАТБАНК) оновлено на piBHiua.l за шкалою РА
<Стандарт-Рейтинг>.

б. Розкриття iнформацii', що пiдтвердlкус cTaTTi поланi у фiнансових звiтах

Товариство далi наводить додаткову iнформацiю, яка необхiдна для кращого розумiння
результатiв дiяльностi Товариства:

облiкова полiтика щодо визнання доходу;
види доходiв та витрат за кожною групою для розумiння звiтностi користувачtlми;
склад i суму витрат, вiдображених у статтях <Iншi операцiйнi витрати) та <Iншi>

витрати) Звiту про сукупний дохiд>. ,

6.1. Визнання доходiв та витрат

визнання доходiв i витрат за звiтний перiод вiдображено в Звiтi про фiнансовi
результати:

б.1.1. ДохЦ вй реалiзацii

Дохiд вiд реалiзацii послуг та iншi доходи станом на 31 грудня 2021 та Зl грудня 2020
poKiB представленi таким чином:

6.1.2. Адуiнiстративнi витрати

За 2021 piK la 2020 piK ЗNliн и (+,-)

,Щохiл вiл реалiзацii послуг з управлiння активiв КIФ з 276 з 062 +2l4
дохiд вiд реалiзацii пос,rуг управлiння активiв ПlФ збз -6l
Щохiл Bi,r реалiзачiТ iнших послуг з 2 +l
Всього доходи вiд реалiзацii 3 612 J 188 +l54

За 202l piK fа 2020 ptK Змiнп (+,-)

Витратнi матерiали (госполарськi товари.
канцтовари)

(l7) (l7) 0

Витрати на оплату прачi (545 ) (42z) l23

Страхування життя слiвробiтникiв (7) -7

Витрати на соцiальнi заходи ( 109) (96) lз

Амортизацiя основних засобiв i нематерiальних
активiв

(5) (2) _з

Утримання основних засобiв (4) (l2l) +] l7

Оренла примiщення ( l59) (l70) +l l

Орен,ла офiсного об.rаднання (z62) (20з ) -59

Оренла веб-сайту ( l2) ( l2) 0

Аулиторськi послуги (25) (35) +l0

Банкiвськi послуги (5 ) (4) l

зз

р,/.



Пос;lуги зберiгача l{П (5) (5) 0

Послуги торгiвrи ЩП (4) (2) a

внески до Сро (10) (40) 0

Нотарiальнi послуги (4) (2)

Атестачiя фахiвчiв ( l6) (]2) +lб

Використання ПЗ та сертифiкачiя ЕIlП (5) (5) 0

lнформачiйно-консультачiйнi послуги ( l 602) (l 419) -l8з

lнформачiйно-технiчнi послуги (6l5) (189) -126

Перiодичнi видання (9) (з) _6

Всього алм iHicTpaTи вн и х витрат (3 ,l50) (3 079) -371

6.1.3. Iпшi операцiйнi дохоitи, iпшi витрати

Iншi операцiйнi доходи За 202l piк За 2020 piK Змiн и (+,_)

,Щохоли вiл реалiзацiТ iноземноi валюти

!оходи вiл операцiйноi орснли активiв

,Щохiл вiл змiни справел_ливоТ BapTocTi

iнвестицiйноТ HepyxoMocTi
Iншi операчiйнi лоходи (використання резерву
сумнiвних боргiв)

l85 127 +58

Вiлшколування ранiше списаних активiв

,Щохоли вiл субсилiТ

Всього l85 |27 +58

lншi опсраuiitнi витрати За 202l piK 3а 2020 piK Змiни (+,-)

Б,lагодiйнiсть

збитки вiд ремiзацiт запасiв

Представницькi витрати

Штрафи, пенi

Резерв сумнiвних боргiв у смалi iнших
операчiйних витрат

( l42) (з28) +l86

Iншi операчiйнi витрати (2l ) (6) l5

Збитки Bi;t курсових рiзничь

з4

р5
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Зменшення корисностi необоротних активiв

Списання необоротних активiв

збитки вiд зменшення корисностi запасiв

Витрати на дослiдження

Збитки вiл реалiзачii необоротних активiв

Всього (l63) (331) + l71

За 2020 piK в складi cTaTTi (Iншi операцiйнi доходи) в cyмi 127 тис. грн. виникли за

рахунок зменшення резерву пiд збитки в момент погашення поточноi дебiторськоi
заборгованостi. (IHmi операцiйнi витрати) в cyмi 328 тис. грн, виникли вiд нарахування
резерву срлнiвних боргiв на поточну дебiторську заборгованiсть за .Щоговорами
безвiдсотковоi фiнансовоi допомоги зi строком погашення до 12 мiсяцiв в cyMi 100 тис.грн.!
за Договорами продажу векселiв rчiж ТОВ <Дльтера Фiнанс> J\Ъ БВ_ЗбЗl20 вiд 23 грулня
2020 року та J\ЪБВ-З65/20 вiд 24 грудня 2020 року в cyMi 1 тис, грн., а також за Догоtsором
про управлiння активами Nр12l04l2012-| вiд 12 квiтня 20l2 року мiж Товариством та
ЗНВПIФ кБуковина> в розмiрi 56 тис. грн.,,Щоговором про управiiння активами N927l05-
2020 вiд 27 травня 2020 року мiж Товариством та ПАТ кЗНВКIФ (Iнтегрум Венчурс> в
cyмi 117 тис. грн. та Договором про управлiння активами Ml2/09-2019 вiд 12 вересня
2019 року мiж Товариством та ДТ кЗНВКlФ кНЕРД> в с}ъ{i 54 тис. грн., про це йдеться в
п, 6.6. цих Примiток, Також, до складу витрат увiйшли витрати по обслуговуванню
програмного забезпечення в cyмi б тис. грн..

Аналогiчно, за звiтний 2021 piK в складi cTaTTi (Iншi операцiйнi доходи ) в cyMi 1 85 тис.
грн. виникли за рахунок зменшення резерву пiд збитки в момент погашення поточноi
дебiторськоi заборгованостi. кIншi операцiйнi витрати> в cyMi l63 тис, грн. виникли вiд
нар.Lхування резерву сумнiвних боргiв на поточну дебiторську заборгованiсть .Щоговором
про управлiння активами Np|2l04l2012-1 вiд 12 квiтня 2012 року мiж Товариством та
ЗНВПIФ кБуковина>>, ЗНВПIФ кМ42> в розмiрi 105 тис. грн., .Щоговором про управлiння
активами Nr27/05-2020 вiд 27 травня 2020 року мiж Товариством та ПАТ (ЗНВКIФ
кIнтегрум Венчурс> в cyMi З7 тис. грн. та включених витрат по обслуговуванню
програмного забезпечення та в cyMi 2l тис. грн..

6.1.,l. Фiнансовi доходи та витрати

За 202l piK За 2020 piK Змiн и (+,_)

Прочентнi лохоли

Прочентний лохiл за борговими цiнними папераtvи

lншi фiнансовi лохоли 6 ]2 -6

Iншi лоходи 2 500 0 +2 500

Всьогс фiнансовi доходrt 2 506 l2 +2 194

Прочент Hi витрати

з5

ь4



Банкiвськi крелити та оверлрафти

Фiнансовi витрати (5) (8) +з

Iншi витрати (2 500) (0) -2 500

Всього фiнавсовi витрати (2 505) (8) -2 497

В 2020 роui кФiнансовi витрати) в cyMi 8 тис виникли при первинному вiдображеннi
дисконту, який виник в результатi того, що ставка дисконтування на момент продовження
!оговору продажу цiнних паперiв J\ЪБВ-118/l7 вiд l2 червня 2017 року була 6,1%, <Iншi

фiнансовi доходи) в cyMi l2 тис. грн.. виникJIи за рахунок амортизаuii дисконту, згiдно
вищевказаного !оговору продажу цiнних паперiв NsБВ-l l8/l7 вiд l2 червня 2017 року.

За звiтний 202l року кIншi витрати>, рядок 2240, <Звiту про сукупний дохiд) та (Iншi
доходи), рядок 2270, <Звiту про сукупний дохiд), в clMi 2 500 тис. грн. виникли вiд
продажу цiнних паперiв, а саме векселiв, про це в п. п. 5,4. роздiлу 5 цих Примiток.

<Фiнансовi витрати), рядок 2250, кЗвiту про сукупний дохiд> в cyMi 5 тис виникли при
первинному вiдображеннi дисконту, який виник в результатi того, що ставка
дисконтування на момент продовження !оговору продажу цiнних паперiв NsБВ-1l8/17 вiд
12 червня 2017 року була 4,2Yо. кIншi фiнансовi доходи>, рядок 2220, кЗвiту про сукупний
дохiд) в cyMi б тис. грн. виникли за рахунок амортизацii дисконту.

б.2. Податок на прибуток

Товариством, в порядку передбаченому пiдпунктом lЗ4.1.1 ПКУ, було прийнято
рiшення про незастосування коригувань фiнансового результату з метою оподаткування.

OcHoBHi компоненти витрат з податку на прибуток за звiтний перiод:

6.3. Збитки вiд непоточних активiв, утримуванi для продажу.

Станом на 3'l грулня 202l року Товариство не мас непоточних активiв, утримуваних
для продажу,

б.9. Нематерiальнi активи

Нижче наводяться данi в розрiзi нематерiа,rьних активiв, якi використовуЪало Товарисr,во
в господарськiй дiяльностi на 3 1 грулня 202l року та iх балансова BapтicTb:

За 202l piK 'lл 2020 piK Зм iни (+,-)

прибутоtt/збиток до оподаткування 2l5 206 +9

Всього прибчтоldзбиток до олодаткування 215 206 +9

Податкова ставка ( l 89'о)

податок за встановленою податковою ставкою 39 +2

На кiнечь перiолу J9 37 +2
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Лiцензiя на дiяльнiсть з управлiння активами J\Ъ 740, видана НкЦПФР - |2 липня 2016
року, строк дii лiцензii з l9 серпня 20 l б року необмежений - 2 тис. грн.,

Програмний прод1кт " 1С:Пiдприемство 8 Бухгалтерiя для Украiни" - 54 тис. грн.
Протягом звiтного 2021 року було модернiзовано програмний продукт " l С:Пiдприсмство 8
Бцгалтерiя для Украiни" на суму 50 тис. грн., що вiдображено в Балансi Товариства.

Станом на 3l грулня 202l року Товариство не мае зобов'язань з прлtдбання лiцензii, та
прогрд.{ного забезпечення, витрат на розробку та модернiзацiю.

Амортизацiйнi вiдрахування були вiдображенi в складi <Собiвартiсть реалiзацiТ),
п.п.6.1 ,2 п.6. l розлiлу б чих Примiток.

6.10. OcHoBHi засоби.

Ба,.Iансова BapTicтb основних засобiв в розрiзi груп на звiтну дату 31 грулня 2021 року:
Машини та обладнання - 20 тис, грн., так як протягом звiтного 2021 року було придбано

офiсну TexHiKy на с)му 20 тис, грн..
Амортизацiйнi вiдрмування були вiдображенi в складi кСобiвартiсть реа",liзаuii>,

п.п.6.1.2. п.6.1. роздiлу б цих Примiток.

6.11. IнвестицiЦ досryпнi для прода)l'y

Iнформацiя наведена в п.5.4 роздiлу 5 цих Примiток.

6.12. Iнвестицii до погашення в складi фiнансових iпвестицiй досryпних до пролаяry

На звiтну дату 31 грулня 202l року Товариство не мас на Ба,rансi iнвестицiй до
погашення. Iнформацiя наведена в п.5.3 роздiлу 5 цих Примiток.

6.13. Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть

!ебiторська заборгованiсть з фiксованими або обумовленими платежами, що не
котируються на активному ринку, класифiкуються як кдебiторська заборгованiсть за
виданими авансilми) та <iнша поточна дебiторська заборгованiсть> i облiков),rоться за
справедливою вартiстю за вирахуванням. збиткiв вiд знецiнення та cyMHiBHoi
заборгованостi.

Станом на 3l грулня 2021 року Товариство не мало простроченоi та знецiненоТ
лебiторськоi заборгованостi.

Балансова BapTicTb дебiторськоi заборгованостi приблизно дорiвнюе ii справедливоТ
BapTocTi,

При визначеннi погашення дебiторськоi заборгованостi Товариство враховуе буль-якi
змiни кредитоспроможностi дебiтора за перiод з дати виникнення заборгованостi та до
звiтноi дати.

!ебiторська заборгованiсть за станом на 3l грулня 2О2| та 3l грулня 2О20 poKiB
представленi таким чином:

На 3l грулня 202l
року

На 31 груаня 2020
року

Змiни (+,-)

Торгiвельна лебiторська заборгованiсть 496 616 _l20

Частка На 3l rрудяя 202l року На 31 грулня 2020
року

Iнвестицiйнi сертифiкати
ТОВ "КУА "Комгrпексний фiнансовий cepBic" в
iHTepecax ЗНВПIФ "Фонд сприяння розвитку
будiвничтва"

0 | 926 l926

l]lc ього l 92б l926
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дванси виданi 86 6 +80

!ебiторська заборгованiсть за розрахунками iз
внутрiшнiх розрахункiв

l l 0

Iнша,lебiторська заборгованiс,ть l] 58з +l2l

Резерв пiл зменшення корисностi

лебiторськоi заборгованостi

(2l7) (260) t13

Чиста BapTicTb торrовельноI

лебiторськоi заборгованостi

1J 919 1] 825 +l21

!о складу торгiвельноi дебiторськоi заборгованостi входить поточна заборгованiсть
мiж Товариством та iнвестицiйними фондами спiльного iнвестування за Договорами про
управл iH ня активами.

.Що складу aBaHciB виданих на 31 грудня 2020 року в cyMi б тис. грн.. входять aBaнcoBi
платежi за перiодичнi видання, сертифiкацiю Еl{п лля подачi звiтностi до державних
установ, що вiдносяться до витрат Товариства за пропорцiйним методом протягом всього
строку сплати.

[нша лебiторська заборгованiсть ск-lадасться з коро] костроковоi дебiторськоi
заборгованостi за Договором продажу векселiв простих NчБВ-3l6/19 вiд 24 грудня 2019
року в cyМi l0 200 тис. грн,. Договори надання безвiдсотковоi фiнансовоi допомоги
строком менше одного року на суму 10з7 тис. грн,. Пролонгована дебiторська
заборгованiсть по Договору продажу цiнних паперiв NsБВ-l18/17 вiд 12 червня 2017року
в cyMi l31 тис. грн.. Та дебiторська заборгованiсть по Договору переведення боргу NчПВ-
27121712 вiд 27 грудня 2017 року в cyMi 1990 тис. грн.. зi строком погашення до вимоги.

На 31 грудня 2021 року до складу <ABaHciB виданих), рядок 11З0, <Балансуll, в суvi
86 тис. грн., входять aBaнcoвi платежi за перiодичнi видання, сертифiкацiю ЕЦП для
подачi звiтностi до державних установ, що вiдносяться до витрат Товариства за
пропорчiйним методом протягом строку використання. кIнша поточна дебiторська
заборгованiсть), рядок 1l55, кБалансу>, складаеться з короткостроковоi дебiторськоi
заборгованостi за !оговором продажу векселiв простих }lЪБВ-462/21 вiд 09 листопада
2021 року в cyMi 7 800 тис. грн.., !оговору продажу векселя МБВ-l3121 вiд 08 лютого
202l року в cyMi 2 400 тис. грн, !оговори надання безвiдсотковоТ фiнансовоi допомоги
строком менше одного року на суму 1 262 тис, грн.. Пролонгована дебiторська
заборгованiсть по Договору продажу цiнних паперiв МБВ-118/17 вiд l2 червня 20l7poKy
в cyмi 130 тис. грн, та дебiторська заборгованiсть по .Щоговору переведення боргу ЛЪПВ-
27121712. вiд 27 грулня 20l7 року в cyMi 1990 тис, грн.. зi строком погашення до вимоги.

.Щебiторська заборгованiсть Товариства не мас забезпечення. Прострочена дебirорська
заборгованiсть вiлсутня. Товариство проводить анаJliз га ouiHKy рiвня кредитного ри Jик) з

викорис ганням iнливiлуальноr о пiлхолу.

товариство надас узгодження залишку резерву пiл збитки на почагок звiтного перiоду
до заJlишку на кiнець звiтного перiоду в розрiзi класiв фiнансових iHcTpyMeHTiB у формi
таблицi. Змiни щодо очiкуваних кредитних збиткiв:
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Товариство надас узгодження заJ-lишку
pelepB1 пiл ]би]ки на почаlок }BilHolo
перiод) до Jалишку на кiнеuь lBirttoro
перiолу в розрiзi класiв фiнансових
iHcTpyMeHTiB у формi таблиui. Змiни шодо
очiкуваниr кредlllних lбltгкiв: perepB пi_r

Jби] ки шо оцiнюсться в cylri, яка дорiвню( :

На 3l грулня
202l року

На 0l сiчня
202l року

Прrrчини зм iH

12-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам,
В т,ч,:за депозитами;
За лебiторською заборгованiстю 2l1 260

Кредитний ризик
майже вiдсутнiй

очiкуваним кредитним збиткам протягом
строку лii за:
(i) фiнансовими iнструментами, за якими
кредитний ризик зазнав значного зростання з
vоменг1 первiсного ви]нання. але якi не t
кредитно-знецiненими фiнансовими активами
В т.ч,: за депозитами:
За лебiторською заборгованiстю (позики)
(ii) фiнансовими активами, що с кредитно-
знецiненими на звiтну дату (а.lе не с
прилбаними або створеними кредитно-
знецiненими активами)
В т,ч,: за депозитами;
За лебiторською заборгованiстю (позики)
(iiD торговельною дебiторською
заборгованiсIю. договiрними активами або
дебiторською заборгованiстю за орендою! ll",lя
яких резерв пiл збитки оцiню.ться вiлповiдно
до параmафа 5,5,15 МсФз 9

фiнансових активiв, що с придбаними або
сlвореними кре.rитно-знеuiнениv и

фiнансовими активами
Pa]oNr: 2l7 260

Кредитний ризик Товариством визначений як дуже низький, п,п.7 .1.2, п,7.1 . роздiл 7
цих Примiток. !ебiторська заборгованiсть Товариства не ма€ забезпечення. Прострочена
дебiторська заборгованiсть вiдс}тня.

Станом на 31 грулня 202l року загальна сума резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки
склала 2|7 тис, грн.

б.14. Грошовi кошти

Iнформацiю про поточнi рахунки Товариства,розкрито в п.5.6 роздiлу 5 цих Примiток.

б.l5. Власний капirал

Станом на 31 грулня 202l року заре€стрований та сплачений капiтал складав l5 000
тис. грн. Станом на 31 грулня 2020 року зареестрований та сплачений капiтал складае з 15
000 тис. грн..

В I кварталi 2021 року було створено резервний капiтал за результатамш дiяльностi 2020
року, в розмiрi 57о чистого приб}тку, а саме 9 тис. грн. згiдно Протоколу Зага.тьних зборiв

На JI грудня 202l року На 3l грулня 2020 року Зм iни (+,-)

Каса та рахунки в банках, в грн, 4l зl +l0
Каса та рахунки в банках, в долл, США
Банкiвськi депозити, в долл, США
Всього ,ll зl +l0
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учасникiв N9 01/03/2021-1 вiд 01 березня 202l року. Що було вiдображено у власному
капiта,,li Товариства.

За даними Балансу власний капiтм Товариства станом на 31 грулня 202l року склав 15

684 тис, грн. А саме, зареестрований статутний капiтал 15 000 тис. грн., резервний капiта,т в

розмiрi 56 тис. грн., нерозподiлений прибlток в розмiрi 804 тис. грн.
Таким чином, структура власного капiталу на звiтну дату 31 грулня 2021 року в

порiвняннi з 3l грулня 2020 роком в таблицi нижче:

б.I6. Поточна та iнша кредиторська заборгованiсть

Iншi поточнi зобов'язання за станом на 3l грулня 202l року в порiвняннi з З'l грулня
2020 роком представленi таким чином:

На 3l грудня 2020 року кПоточна кредиторська заборгованiсть,) представля€ витрати за
!оговором оренди офiсноi технiки та меблiв Nsl5/03/12-2 вiд 15 березня 2012 року в cyMi
152 тис. грн.,,Щоговором суборенди офiсного примiщення ХЬ804/20 вiд 27 квiтня 2020 року
в cyMi б тис. грн. та flоговором про обслуговування рахунку у цiнних паперах M500000l-
Д вiд l0 грулня 201З року в cyMi l тис. грн..

На звiтну дату 3l грулня 2021 року кПоточна кредиторська заборгованiсть ll
представля€ витрати за !оговором оренди офiсноi технiки та меблiв Л!l5/03 112-2 ьiд |5
березня 2012 року в cyMi 84 тис. грн., .Щоговором суборенди офiсного примiщення
М704/21 вiд 27 квiтня 202l року в cyMi 8 тис. грн. та !оговором лро обслуговування
рахунку у цiнних паперах J\Ъ5000001-.Щ вiл l0 грулня 2013 року в cyMi 1 тис. грн,.

Станом на 3l грулня 2021 року Товариство не мае простроченоТ та сумнiвноi iншоi
кредиторськоТ заборгованостi. Балансова BapTicTb iншоТ кредиторськоТ заборгованостi
дорiвнюс ii сп равелли воi BapTocTi,

При визначеннi погашення iншоi кредиторськоi заборгованостi Компанiя на кожну
звiтну лату проводи гь ана.riз сум кредиторськоi заборгованостi з вираховуsанням TepviHiB
iT облiку на балансi, та TepMiHiB позовноi давностi за перiол з дати виникнення
заборгованостi та до звiтноi дати.

Найlrенчвання cTaTTi На 3| грудня 202l року На 3l гру,rня 2020 року Змiв и (+,)

Статутний капiтал l5 000 ]5 000 0

Резервний калiтал 56 1,7 +9

Нерозполiлений прибуток (нелокритий
збиток)

804 631 +l67

змiна облiковоi полiтики

всього в"цасниil капiтал l5 860 15 681 +l76

На 3l груаня 202l року На 31 грулня 2020 рок} Змiп и (+.-)

Торговельна кредиторська заборгованiсть 9з l59 -66

Розрахунки з бюджетом 39 з9 0

Олержанi аванси

Заробiтна плата та соцiальнi внески 0 ]l ll
lншi поточнi зобов'язання

Всього кредиторська заборгованiсть lJ2 209 -17
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7 .Розкриття iншоi iнформацii

7.1 YMoBHi зобов'язання.

7.1.1. Оподаткування

внаслiдок наявносri в укратнському подагковому законодавсгвi положень, якi
дозволяють бiльш нiж один BapiaHT тлумачення, а також через практику, що склаJIася в
нестабiльному економiчному середовищi, за якоi податковi органи довiльно тлумачать
аспекти економiчноi дiяльностi. у разi, якщо податковi ограни пiддадуть cyMHiBy певне
тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва економiчноI дiяльностi Товариства,
ймовiрно, що Товариство змушене буде сплатити додатковi податки! штрафи та пенi. Така
невизначенiсть може вплинути на BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHr iB. вграти та резерви пi.r
знецiнення, а також на ринковий piBeHb цiн на угоди. На думку керiвництва Товариство
сплатило yci податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки.
Податковi звiти можуть переглядатися вiдповiдними податковими органами протягом
трьох poKiB.

7.1.2. Сryпiнь повернення дебiторськоi заборгованостi та iнших фiнансових активiв

Внаслiдок ситуацii, яка склалась в економiцi Украiни, а також як результат економiчноi
нестабiльностi, що скJIаJIась на дату балансу, icHye ймовiрнiсть того, що активи не
зможуть бути реалiзованi за iхньою балансовою вартiстю в ходi звичайноi дiяльностi
Товариства.

Ступiнь повернення цих активiв у значнiй Mipi за,rежить вiд ефективностi заходiв, якi
знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступiнь повернення дебiторськоi
заборгованостi Товариству визначаеться на пiдставi обставин та iнформацii, якi наявнi на
дату балансу.

На думку керiвництва Товариства, виходячи з нfulвних обставин та iнформачii,
кредитний ризик для фiнансових активiв Товариством визначений як дуже низький.
Враховуючи той факт, що поточна дебiторська заборгованiсть буде погашена у KBiTHi 2022
року, очiкуваний кредитний збиток Товариством визнаний при ouiHui цього фiнансового
активу становить к0,01 > вiдсоток.

7.2 Розкриття iнформацii про пов'язанi сторони

,Що 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 Товариством,

асоцiйованi компанii;
спiльнi пiдприемства, у яких Товариство е контролюючим учасником;
члени провiдного управлiнського персоналу Товариства;
близькi родичi особи, зазначеноt вище; компанiТ, що контролюють Товариства, або
здiйснюють суттсвий вплив, або мають суттсвий вiдсоток голосiв у Товариствi;

програми виплат по закiнченнi трудовоТ дiяльностi працiвникiв Товариства або будь-якого
iншого суб'екта господарювання, який е пов'язаною стороною Товариства.

Згiдно з МСБО 24 зв'язана сторона - фiзична особа або суб'ект господарювання. зв'язанi
з суб'сктом господарювання, що складас свЬю фiнансову звiтнiсть:

а) фiзична особа або близький родич TaKo'i особи е зв'язаною стороЕою iз суб'сктом
господарювання, що звiтус, якщо така особа:

контролюс суб'ект господарюванняJ що звiryе. або здiйснюе спiльний контроль над
ним;

мас сутт€вий вплив на суб'скт господарювання, що звiтус;

+l

ю



с членом провiдного управлiнського персонa}лу суб'скта господарювання) що звiтус, або
материнського пiдприсмства суб'€кта господарювання, що звiтус.

б) суб'ект господарювання е зв'язаним iз суб'ектом господарювання, цо звiтус, якцо
виконуеться будь-яка з таких р{ов:

суб'ект господарювання та суб'скт господарювання, що звiтус, е членами однiеi групи (а
це означас. що кожне магеринське пiлприсмсгво. дочiрнс пiлприсмсrво або лочiрнс
пiдприсмство пiд спiльним контролем е зв'язанi одне з одним);

один суб'скт господарювання с асоцiйованим пiдприемством або спiльним
пiдприемством iншого суб'скта господарювання (або асоцiйованого пiдприсмства чи
спiльного пiдприсмства члена групи, до якоi на.тежить iнший суб'скт господарювання);

обидва суб'екти господарювання е спiльними пiдприемствами однiеi третьоi сторони;
один суб'ект господарювання € спiльним пiдприсмством третього суб'екта

господарювання, а iнший суб'ект господарювання е асоцiйованим пiдприсмством цього
третього суб'скта господарювання;

суб'ект господарювання с програмою виплат по закiнченнi трудовоI дiяльн'остi
лрацiвникiв або суб'скта господарювання, що звiтуе, або будь-якого суб'екта
господарювання, який с зв'язаним iз суб'сктом господарювання, шtо звiтуе. Якщо суб'скт
господарювання, що звiтус, сам е такою програмою виплат, то прачелавчi-спонсори також
с зв'язаними iз суб'сктом господарювання. що звiтус:

суб'скт господарювання перебувае пiд контролем або спiльним контролем особи.
визначеноi в пунктi а); особа, визначена в пунктi а) i), мае значний вплив на суб'ект.
госполарювання або € членоv провiдного управлiнського персоналу суб'скта
господарювання (або материнського пiдприемства суб'скта господарювання).

Операцiя зi зв'язаною стороною - передача pecypciB, послуг або зобов'язань мiж
суб'сктом господарювання, що звiту€, та зв'язаною стороною, незалежно вiд того, чи
призначаеться цiна.

Близькi родичi фiзичноi особи - члени родини, якi, за очiкуванням, Nlожуть впливати на
таку особу або перебувати пiд 'rj' впливом при здiйсненнi операчiй iз суб'сктом
господарювання та охоплюють:

а) лiтей, чоловiка./дружину чи шлюбного партнера такоi фiзичноi особи;
б) дiтей чоловiка.iдружини чи шлюбного партнера Taкoi фiзичноi особи;
в) утриманчiв такоi фiзичноi особи або чоловiка./дружини чи шлюбного партнера TaKoi

фiзичноi особи.
Протягом звiтного 2021 року у Товариства виникали операцii з пов'язаними сторонами,

зокрема оплати працi провiдному управлiнському персонаJIу Товариства.
,Що провiдного управлiнського персоналу, згiдно Статуту Товариства, вiдноситься

директор Товариства та йоl о заступник.
Заробiтна плата директора Товариства за звiтний 2021 piK нарахована у cyMi 86 тис.

грн. i виплачена вчасно. За 2020 piK - нарахована у cyмi 82 тис. грн. та виплачена вчасно.

7.2.1. Iнформацiя про власникiв та керiвника Товариства

i Г 
-f-з*". 

li l наименчвання l l
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* Iнформацiя про спiльне з iншими особами володiння часткою у заявника:

У разi наявностi спiльного володiння зазначасться iнформацiя про осiб, спiльно з якими с
володiння часткою у заявника, iз зазначенням пiдстав, чому участь вважасться спiльною.
та шляхiв ii придбання. Зазначаються повне найменування, мiсцезнаходження,
iдентифiкацiйний код щодо кожноi юридичноi особи - спiввласника. Зазначаються
прiзвище, iм'я та по батьковi, паспортнi данi (номер, серiя (за наявностi), ким i коли
виданий), ресстрацiйний номер облiковоi картки платяика податкiв (у разi HMBHocTi)
шодо кожноi фiзичноi особи спiввласника.

** 
,Щля фiзичних осiб, якi через своi реjliгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття

ресстрацiйного номера облiковоТ картки платника податкiв, офiuiйно повiдомили про це
вiдповiдний контролюючий орган та мають вiлмiтку в паспортi. зазначаються серiя (]а
HaяBHocTi) та номер паспорта.

*** Заповнюсться) якщо у власника заявника е опосередкована частка (опосередковане
володiння у будь-якому розмiрi) у заявнику, та становить пiдсумок iнформацii, зазначеноi
в колонцi 7. та опосередкованоi часгки,

7.2.2. Illфорпrачiя tIpo ltабl,ття права I,о,лосy

Набуте'
право
голосу

(вiлсотки
статутного
капiталу)

Спосiб
передавання права

голосу

Загальний розмiр впливу на
заявника *
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лр 05з082. виланий

286690916'7 ;!арничьким РУ ГУ : 0,1
МВС Украiни в v,
Кисвi l9.01.1996p.

N з,lп
серiя (за серiя (за
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ресстраuiйний ресстрачiйний
номер облiковоТ номер об.riковоI
картки платника , картки ллатника
полаткiв (1 разi полаткiв t1 pati
наявностi) щоло l наявностi) щодо
кожноi фiзичноi ко}iноi фi]ич ноI

особи) i особи)
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=
* Заповнюсться, якщо у особи, яка набула права голосу у зfuIвнику! с пряма та,/або

опосередкована частка ( у будь-якому розмiрi) у заявнику, та становить пiдсумок
iнформаuii, зазначеноi в колонцi 4, та прямоi7опосередкованоi частки.

7.2.3. Iнформаuiя про пов'язаних осiб власникiв Товариства - фiзичних осiб

N
з/

п

Прiзвище,
iм'я, по
батьковi
фiзичноi
особи -

власника
Товариства
та ii' прямих

роличiв,
iнших

пов'язаних
осiб

Ресстацiйн
ий номер
облiковоi

картки
платника
податкiв *

Мiсцезнаходж
ення

юридично'i
особи. щодо
якоi icHyc

пов'язанiсть

Частка в

статутно
му

капiталi
пов'rзан

Посада
в

пов'яза

Найменування
юридичноi особи,
щоло я Koi icHyc

пов'язан icTb
нiй

особiособи,
о/о

5

Медвiдь
олена

миколаiвна

г

Пов'язанi
особи

Медвiдь
олени,Мик
олаiвни не
володiють

10% i

бiльше
части8ами в
товариствах

,тане€
керiвникам
и в таких

товариствах гг
'+ !ля фiзичних осiб, якi через своi релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття

ре€страцiйного номера облiковоi картки платника податкiв, офiчiйно повiдомили про це
вiдповiдний орган державноТ податковоТ служби та мають BiJMiTKy в паспортi.
зазначаються серiя та номер паспорта.

*+ т - торговui цiннимипаперами.р-незмежнi ресстра,lори.к-компанii]управлiння
активамиiнституцiйнихiHBecTopiB,д-депозитарii,з-зберiгачi,о-органiзаториторгiвлi,
н - неза,,lежнi оцiнювачi майна, а - аудитори, i - iнше господарське товариство (якщо
частка особи чи групи пов'язаних з нею осiб у ньому перевицуе 1О О/о та/або особа €
керiвником цього товариства).
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7.2.4. Iнфорпrачiя про юридичних осiб, у яких власнпки Товариства - юрпдичнi особи
- беруть участь

з45

Повна найменування
юридичноi особи,
щоло якоi icHyc

пов'язанiсть

овариство з

м iсцезнаходження
юрилич Hoi особи,
щоло якоi icHyc

пов'язанiсть

Частка в
статутному
капiталi, %о

,З79З0648 , ' 
З82З9640 Товариство з 03150, м, Киiв, 1О%

l обмеженою вул.
4 l вiдповiдальнiстю прелславинс"па,

,,про кАпIl Ал I l_A
IHBtCl мЕнт"

з764l656

Повне
найменчванн
я юридичноi

особи або

]?ЪЗб64s l 44407167 Говарисrво ] 0Il3З, м, Китв. ЗOОо

5 обvеженою провулок
вiлповiдальнiстю Лабораторний.
<АГМАНIь бул, l. секцii з rа 4

* т - торговчi цiнними паперами. р - незаJIежнi ресстратори. к - компанii з управлiння
активаý.{иiнституцiЙнихiHBecTopiB,д-депозитlрii,з-зберiгачi,о-органiзаториторгiвлi,
н - незаJIежнi оцiнювачi майна, а - аудитори, i - iнше господарське товариство (якщо
частка особи в ньому перевищус l0 %).

7.2,5, Iнформачiя про осiб, якi во",rодiють бi",rьш цiж 10 7о стаr.утного капiта"lу
юридичних осiб - власникiв Товариства
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l власника
i.,.l комланll з

управлiння
активами

]

]

управлlння
активами

i5
Быи""*-
L
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iМихайлович

органу, що його
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lь
]Гi;.""р. ;pt" iT
]N, 25'78'72,
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;РВ ГУДМС
:УкраIни в м, Ки€вi
l8.12,20l4p,
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I
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* !ля фiзичних осiб, якi через своi релiгiЙнi переконання вiдмовилися вiд прийнятrя
ресстрацiйного номера облiковоi картки платника податкiв, офiчiйно повiдомили про це
вiдповiдний орган державнот податковот служби та мають вiдмiтку в паспортi,
зазначаються серiя та номер паспорта.
** Iнформацiя про спiльне з iншими особами пряме володiння iстотною участю у
власника змвника:

за наявностi спiльного володiння зазначасться iнформаuiя про осiб, спiльно з якими с
пряме володiння iстотною участю у власника зш{вника, iз зазначенням пiдстав, чому
участь вважасться спiльною, та шляхiв iT придбання. Зазначаються повне найменування,
мiсцезнаходження, iдентифiкацiйний код щодо кожноi юридичноi особи , спiввласника.
Зазначаються прiзвище, iм'я та по батьковi, паспортнi данi (номер, серiя (за наявностi).
ким i коли виданий), ресстрацiйний номер облiковоТ картки п,,lатItика податкiв (за
наявностi) щодо кожноi фiзичноТ особи - спiввласника.

7,2.6. Iнформацiя про осiб, якi опосередковано володiють l0-Ma та бiльше У.
стац,тного капiталу юридичних осiб - в.пасникiв Товарис.l.ва

: tлентиqiка ilдентифiкацiйн Вид Повне Мiсцезнаходження Чаiтка в Частка
цiйний коД ий код участi найменуванн юриличноI особи c'laTyTHoMy опосередкованого
,юридичноТ юриличноi (олноосi я юридичноi або паспортнi данi капilалi, % , володiння

особи особи або бно або особи або фiзичноТ особи. акцiями
власника , ресстрачiйний спiльно* прiзвичrе. ' 

"*u "ua truar*u""1 tj9".p,, *) iм'я. по опосередковану стату] ному
L l облiковоi батьковi участь в ] |капiталi заявника,

картки фiзичноТ юриличнiй особi 9о
N платника особи. яка власнику заявника

_з/п i податкiв* - , мас (серiя (за ] l

фiзичноТособи., опосередкова наявностi) iHoмep , 
l

яка ма( , ну участь в паспорrа. лчrч 
- ' 

Lопосередкован юридичнiй видачi та . l

у ласть в особi - найменування : 
,

юриличнiй . власнику органу, цо його
особi ] заявника вилав)

в-'lасник\/

] ] .u"r""*u-,']''l--Г--' ] 5 6 1 8

] ] заявника-,,],,l--г--'

о,rноосiб По;iщук
но Вололимир

Вiкторович
з4

4о

YJ-



i

* !ля фiзичнЙх оЬiб, якi через cBoi релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття
ресстрацiйногО номера облiкоВоi карткИ платника податкiв, офiцiйно повiдомили tlpo це
вiдповiдний контролюючий орган та маюrь вiлмirку в паспортi. зазначаються серiя (за
HMBHocTi) та номер паспорта.

** Iнформацiя про спiльне з iншими особами опосередковане володiння iстотною
участю у власника заJIвника:

7.2.7. Iнформачiя про кiнцевих бенефiцiарнпх власнuкiв (контролерiв) Товариства
мiсцезн Частка в Спосiб
а стаryтном здiйснення

ходжен iукал|талl вирlшаJlьного

: "" ;юридичноТ впливу
юридичноi особи.

i особи, i через яку

(контролера) картки

icHyc
пов'язанiс

ть,7о] яку icHyc

]пов'язанiс

l:].]56

через
яку icHyc

пов'язанiсть

7

П-Г о,iи"й 2?lйй
]lД""rроiЗS

01 133, м,
Киiв, пров,
Лабораторн

ий, бул.l,
секцiТ 3 та 4

Опосере,lкова
не володiння

5 9,94%

Ей;6-;-"*
i не володtння

_ з996%

8

60

]40

|Михайлович
I

I

I

Гz i п;;*у- pi?-99l54
Вололимир
Вiкторович

-|зiяJооав i T"*p"Ёi"" .i ] обмеженою
]ВlДПОВlДzШЬНlС

, тю <Група
, компанiй
.<Про-Капiтал>

i 0l l33, м.
Киiв, лров.
Лабораторн

ий, бул, |,
секцiТ З та 4

* !ля фiзичних осiб, якi через своi релiгiЙнi переконання вiдмовилися вiд прийняття
реестрацiйного номера облiковоi картки платника податкiв, офiцiйно повiдомили ttpo це
вiдповiдний контролюючий орган та мають вiдмiтку в паслортi, зазначаються серiя (за
наявностi) та номер паспорта.

** Т торговцi цiнними паперами. Р незалежнi реестратори, К - компанii з

управлiння активами iнституцiйних iHBecTopiB. ! - депозитарii, З - зберiгачi, О -
органiзаторИ торгiвлi, Н - неза.,lежнi оцiнювачi майна, А - аудитори, I iнше господарське
товариство,

7.2.8. Iнформачiя про юридичних осiб, в яких Товариство бере участь

1 Iлентифiкачiй""й ] л:"У"_О'__ 'l:]]"ф*ilОllО ""оrux""Ъ'"""" 
,i.u*"u*oo*.""" t ..]ш кодкьмпанiтз :pj".:l"_l :::.:l:::::l" ;;;;;;;;i .;;;;;"i;;;;.'i ЧаСТКаВ

- з/п управлiння ] 
о:о0:]: lЦодо осоOи, ЦоДо якоl 

""6о"_,"r" 
l ;;;; ;;i;;;'' l статУтномУ-u*r".u"" 

";T""],';lT- 
_л_,'_'лlУ:"_. ] "*oii;y; ] 

-"o"'".""i.lJ' *"i'";ть" пов'язанlсть 
";;;;;;;L 

1 
-""iБЙ"' КаПiТаЛi,О'о

I12з,]561

* t-Toptoвцi цiнни\]илJлера\,и.р-незапежнi рсгстраIори.к-коrtttанiiзlправ:titttlя
активамиiнституцiйнихiнвесторiв,д-депозитарii,з-зберiгачi,о-органiзаториторгiвлi,
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батьковi цiйни ;особи. через чiйни юриличноТ
фiзичноI й яку icнyc й код особи. через

N особи - номе пов'язанiсгь юридично l яку icHlc
I пов'язанiсть

i ]бенефiцiарно облiк i ] особи
з/л кiнцевого р

бенефiцiарно обl
i ] го власника овоТ , через

ть



N
з/л

н - незмежнi оцiнювачi маЙна, а - аудитори, i
частка особи в ньому перевищуе 5 %).

1нше господарське товариство (якщо

7.2.9. Iнформачiя про пов'язаних осiб керiвника Товариства та його пов'язаних осiб

]].]56189

г[Гг[-[
* !ля фiзичних осiб, якi через своi релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття

ресстрацiйного номера облiковоi картки платника податкiв, офiцiйно повiдомили llpo це
вiдповiдний орган державноТ по.lатковоi служби та мають вiдмilку в паспортi.
зазначаються серiя та номер паспорта.

*+т - торговчi цiнними паперами. р - незапежнi ресстратори. к - компанii з управ.riння
активамиiнституцiйнихiHBecTopiB,д-депозитарii,з-зберiгачi,о-органiзаториторгiвлi,
н - незалежнi оцiнювачi майна, а - аудитори) i - iнше господарське товариство (якщо
частка особи чи групи пов'язаних з нею осiб в ньому перевищуе 10 %).

Пов'язанi
особи

директора
Медвiдь
о,М. не

володiють
l0% i

бiльше
частинами

в

товариства
х
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l Чr"r*u " l

.ruryr"o 
I

му Посада в
капiталi пов'язанi

пов'язано й особi
,о:;о", 

]

iю <Компанiя : 0l 1З3, м.Киjв,
, управлiння провулок

; активами Лабораторний,i (ПРО бул. l, секчii З

i КАПlТАЛ та 4
| вссвт 

.

iмЕнЕджмЕI
i т))

0,l ]лиректор



тOв ,вуА про кАппАл
t((Ет мЕнЕджмЕнт

]7641656

то8 "групА номпАнlй
"пРо,liАпlтАл"

з79з0648

99,99{.

Громадянкi Ухраiни

меАбlдь олена
миfiолаjъЕа

2866909767

0,196

Грмадянин Украlни

ОлiйникДмитро
михайrоаич

27116045з5

Громадянин Укра[ни

Полiцук Володимир
Вiкторович

28799154]4

40%

7.2.10. Схематичне зоображення структури власностi тов ,,куА ''Про Капiтал Ессет
Менеджмент"

7.3. Щiлi та полiтики управлiння фiнансовими ризиками
Управлiння ризиками мас першочергове значення для ведення бiзнесу Товариства i €

важливим елементом 't'i' дiяльностi. Полiтика управлiння ризиками сконцентрована на
непередбачуваностi фiнансових ринкiв i нацiлена на мiнiмiзацiю потенцiйного
негативного впливу на фiнансовi показники Товариства. Оперативний i юридичний
контроль мае на MeTi забезпечувати належне функцiонування внутрiшньоi полiтики та
процедур з метою мiнiмiзацii операцiйних i юридичних ризикiв.

Керiвництво Товариства визнас, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з фiнансовими
ризиками i BapTicTb чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може сутт€во
ЗМiНИТИСЬ УНаСлiдок впливу суб'сктивних чинникiв та об'сктивних чинникiв, вiрогiднiсть i
напрямок впливу яких заздалегiдь точно передбачити неможливо. .Що таких фiнансових
ризикiв вiднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик лiквiдностi.

Полiтика з управлiння ризиками орiснгована на ви]начення. аналiз i управ.riння
ризиками, з якими стика€ться Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також
постiйний монiторинг за piBHeM ризикiв, дотриманням встановлених обмежень та
полiтики управлiння ризиками.

Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюеться на ocHoBi розумiння
причин виникнення ризику, кiлькiсноi оцiнки його можливого впливу на BapTicTb чистих
активiв та застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення,

Основними цiлями Товариства при управлiннi ризиками е:
забезпечення ремiзачii стратегii розвитltу та ефективного функчiонування Товариства,

у тому числi стосовно ризикiв, якi бере на себе Товариство у своiй лiяльностi;
забезпечення iHTepeciB iHBecTopiB (учасникiв) фон:iв. шо знаходяться в yпpaB_riHHi

Товариства;
забезпечення вiдповiдностi дiяльностi Товариства вимогам чинного законодавства та

BH}T pimHiM нормативним документам Товариства.
Управлiння ризиками е неперервним процесом, за допомогою якого Товариство:
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виявляе (iлентифiкус) ризики,
проводить оцiнку iх величини,
контролюе ризиковi позицii Товариства та фондiв,
здiйснюе монiторинг ризикiв фондiв та власного рiвня ризику Товариства.

7.3.1. Органiзацiйне забезпечення системи управлiння ризиками в Товариствi

Керiвництво Товариства забезпечус :

запровадження органiзацiйних заходiв iз створення та забезпечення функцiонування
СУР, розробку та затвердження внутрiшнiх положень та процедур щодо проведення
кiлькiсного та якiсного оцiнювання ризикiв:

видiлення необхiдних pecypciB на створення та пiдтримання ефективноi. комплексноI та
збалансованоi СУР;

формування системи звiтностi, розподiлу обов'язкiв i вiдповiдмьностi стосовно
управлiння ризикамиl

уникненЕя конфлiктiв iHTepeciB у дiяльностi Товариства;
затвердження заходiв та плаiriв дiй на випадок кризових ситуацiй, що виникли через

зовнiшнi фактори;
запровадження процедур i заходiв запобiгання кризовим ситуацiям, що можуть

виникнути через внутрiшнi фактори;
здiйснення внутрiшнього контролю за систематичним лроведенням вiдповiдальною

особою аналiзу структури, дохiдностi, якостi, лiквiдностi iнвестицiйних вкладень,
наявностi збитковиХ позицiЙ та iншиХ ризикiв, якi пов'язанi з iнвестуванням активiв;

розроблення i запровадження заходiв внутрiшнього контролю, якi забезпечують
належне дотримання вимог законодавства i нормати вно-правових aKTiB. виконання
договiрних та iнших зобов'язань, дотримання положень i процедур, правил i норм, а
також вiдповiдноi дiловот поведiнки;

здiйснення перiодичного перегляду внутрiшнiх положень та процедур СУР;
поширення у Товариствi сдиного розlмiння та корпоративноi культури щодо

управлiння ризиками.
!ля забезпечення функuiонування системи управлiння ри]иками в Товариствi

призначена вiдповiдальна особа згiдно до Наказу м l0-ФМ вiд 22 травня 201 8 року.

7.3.2. Управлiння ризиками Товариства

основними категорiями ризику, що пов'язанi з професiйною дiяльнiстю Товариства, с
наступнi:

операцiйний ризик;
ризик репутацii;
стратегiчний ризик;
ринковий ризик;
ризик лiквiдностi.

7.3.2.1. Ризик репутачii

ризик репутацif - це ризик втрат для Товариства через несприятливе сприйняття
репутацii Товариства або недовiри до неi з боку iHBecTopiB фондiв, контрагентiв, iнших
осiб, вiд яких змежить Товариство, внаслiдок внутрiшнiх чи зовнiшнiх полiй, у тому
ЧИСЛi ЗаСТОСУВання державними органами заходiв впливу, передбачених законодавством.

Сприйняття репутацii Товариства може бути роздiлене на:
Репутацiю Товариства з точки зору iснуючих та потенцiйних клiснтiв;
Репутачiю з точки ]ору контрагентiв:
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Репутацiю з точки зору iнших учасникiв ринку, професiйноi спiльноти, засобiв
iнформачii;

Репlтацiю з точки зору органiв лержавfiого регулювавня.
Система управлiння ризиком репутацii Товариства включас:
Iнформачiйну полiтику Товариства, включаючи процедури, процеси та органiзацiйне

забезпечення iнформування заiнтересованих cTopiH про дiяльнiсть Товариства;
Стандарти роботи з клiентами, контрагента}4и, органами державноi влади та iншими

зовнiшнiми сторонами;
Процеси контролю за репутаuiсю Товариства та iT контрагентiв, включно iз регулярним

монiторингом засобiв масовоi iнформацii;

7.3,2.2. Стратегiчний ризик

Стратегiчний ризик - ризик втрат для Товариства, який виникас через неправильнi
1правлiнськi рiшення. ненаJIежну реалiзачiю прийнятих рiшень i неадеквdrне
реагування на змiни в бiзнес-серелови щi. Даний ри]ик виника€ внаслiдок взасмноi
невiдповiдностi стратегiчних цiлей Товариства, бiзнес-стратегiй, розроблених для
досягнення цих цiлеЙ, pecypciB, задiяних для ix досягнення, та якостi ix ремiзацii. !ана
категорiя включас ризик втрат, пов'язаних з iнвестицiями коштiв Товариства у активи
фондiв в управлiннi.

Система управлiння стратегiчним ризиком Товариства включа€:
Процес стратегiчного планування, що врахову€ характер ризикiв дiяльностi Товариства

i метою якого с створення стратегiчного плану. що визначас стратегiчнi цi-зi. засоби iх
досягнення, потреби Товариства у фiнансових, технологiчних та кадрових ресурсах та
можливий вплив ризикiв на можливостi досягнення стратегiчних цiлей;

процедури оцiнки нових стратегiчних iнiцiатив з точки зору Тх впливу на ризики
дiяльностi Товариства та монiторингу ix виконання.

7.3.2.3. Крелитний ризик

Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iHcTpyMeHT
не зможе виконати зобов'язання i це буде причиною виникнення фiнансового збитку
iншоi сторони. Кредитний ризик притаманний таким фiнансовим iHcTpyMeHTaM. як
поточнi та депозитнi рахунки в банках, облiгацii та дебiторська заборгованiсть.

Основним методом оцiнки крелитних ризикiв керiвничтвом Товариства с оцiнка
кредитоспроможностi контрагентiв, для чого використов}тоться кредитнi рейтинги та
будь-яка iнша доступна iнформацiя щодо ix спроможностi виконувати борговi
зобов'язання. Товариство використовус наступнi методи управлiння кредитними
ризиками:

лiмiти щодо боргових зобов'язань за класами фiнансових iHcTpyMeHTiB;
лiмiти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою

групою);
лiмiти щодо вкладень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за

Нацiональною рейтинговою шкаJIою;
лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами та випадки дефолту

та неповернення депозитiв протягом ocTaнHix п'яти poKiB.
Станом на 31 грулня 2021 року в активах Товариства с видана протягом звiтного

перiоду безвiдсоткова фiнансова допомога на загаJIьну суму 1 262 тис. грн. строком до l2
мiсяцiв. За резу-rьтатами проведеного анмiзу. враховуючи пiдходи затверлженi в
Товариствi у межах системи управлiння ризиками, Керiвництво прийшло'ilисновку, rцо з

дати первiсного визнання (видачi позики) кредитний ризик позичмьника не зазнав
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зростання i е низьким. Вiдсутнi факти, якi б свiдчи,,rи про ризик невиконання
зобов'язання.

До заходiв мiнiмiзацii впливу кредитного ризику Товариство вiдносить:
встановлення внутрiшнього обмеження обсягу дебiторськоil заборгованостi в активах;

ливерсифi качiю структури активiв:
аналiз платоспроможностi контрагентiв;
здiйснення заходiв шодо недопущення наявностi в активах Товариства простроченоi

лебi горськоi заборгованостi.
У Товариства для внутрiшньоi системи заходiв iз запобiгання та мiнiмiзацii вrrlrиву

ризикiв cTBopeHi: система управлiння ризиками, внутрiшнiй аулит (контроль).
Товариство використову€ наступнi методи управ,,tiння кредитними ризиками:
лiмiти щодо боргових зобов'язань за класами фiнансових iHcTpyMeHTiB;
лiмiти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою

групою);
лiмiти щодо вкладень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингid за

Нацiона.тьною рейтинговою шкаJIою;
лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами.

7.3.2.4. Ринковий ризик
Ринковий ризик це ризик того, що справед,lива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки

вiд фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий
ризик охоплюс три типи ризику: iнший цiновий ризик, вмютний ризик та вiдсотковий
ризик. Ринковий ризик виникас у зв'язку з ризиками збигкiв. зумовлених коливаннями цiн
на акцii, вiдсоткових ставок та валютних KypciB. Товариство наражатиметься на ринковi
ризики у зв'язку з iнвестицiями в акцii, облiгацii та iншi фiнансовi iнструменти.

До заходiв з мiнiмiзацiТ впливу ринкового ризику можна вiднести:
ливерсифiкацiю портфелю фiнансових iHcTpyMeHTiB, чутливих до змiни вiдсоткових

ставок. за видами цiнних паперiв. строками погашення. емiтентами- гаJIузями:
хеджування активiв, чутливих до змiни вiдсоткових ставок.
Iнший цiновий ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутяi грошовi

потоки вiд фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (oKpiM
тих. шо виникають унаслiлок вiдсоткового ри]ику чи ваJIютного 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 операцii на.ринку.

основниv ме]одоМ оцiнки цiновОго ризикУ с аналiз чутливостi. Серел меголiв
пом'якшення цiнового ризику Товариство використовус диверсифiкацiю активiв та
дотримання лiмiтiв на вкладення в акцii та iншi фiнансовi iнструменти з нефiксованим
прибутком. На ocHoBi ана.тiзу iсторичноТ волатильностi фонлового iндексу ПФТС
керiвництво Товариства визначило, що цiновий ризик дrя акцiй украiнських пiдприсмств
становить +1-40A% (у поперелньому роцi +1-70,7o/o). Потенцiйна змiна цiн визначена на
спостереженнях iсторичноi волатильностi дохiдностi цього класу активiв. Потенцiйна
волатильнiсть визначасться як така. цо вiдповiдас стандаргному вiдхиленню рiчних
дохiдностi акцiй протягом ocTaHHix 5 poKiB. Якщо ринковi цiни змiнюватимуться за таким
сценарiем, це може впливати на BapTicTb чистих активiв. Але в портфелi Товариства на Зl
грулня 2021 року знаходяться акчii, обiг яких заблоковаво НКЦПФР i ix балансова
BapTicTb дорiвню€ <0> грн..

Валютний ризик - це ризик того. що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки
вiд фiнансового iHcTpyMeHTy коливатимуться внаслiдок змiн ва.тютних KypciB.
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!ля мiнiмiзацiт та контролю за валютними ризиками Товариство контролюе частку
активiв, номiнованих в iноземнiй валютi, у загальному обсягу активiв. оцiнка ва,rютних
ризикiв злiйсню€ться на ocHoBi анапiзу чутливостi.

Визначення порогу чутлиВостi керiвництво Товариства здiйснюва.rо на ocHoBi
сlатистичних даних НБУ шодо динамiки курсу гривнi до iноземних валют, на ocHoBi яких
була розрахована iсторична волатильнiсть курсу, що визначасться як станлартне
вiдхилення рiчноi дохiдностi вiд володiння iноземною валютою за перiод. Протягом 2020
року, а також на звiтну дату 3l грулня 202l року Товариство не володiло фiнансовими
iнструментами, номiнованими в iноземнiй вмютi.

вiдсотковий ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi
потоки вiд фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових
ставок. Керiвництво Товариства усвiдомлюе, цо вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i
це впливатиме як на доходи Товариства. так i на справедливу варгiсть чистих активiв.
Усвiдомлюючи значнi ризики, пов'язанi з коливаннями вiдсоткових ставок у
високоiнфлячiЙному середовИщi. яке с властивиМ лля фiнансовоТ системи Украiни.
Товариства протягом 2020 року, а також на звiтну дату 31 грулня 2021 року не мало
активiв, розмiщених у боргових зобов'язаннях у нацiона.тьнiй вмютi з фiксованою
вiдсотковою ставкою.

7.3.2.5. Ризик лiквiдностi

Ризик лiквiдностi - ризик того. що Товариство матиме труднощi при виконаннi
зобов'язань, пов'язаних iз фiнансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом
поставки грошових коштiв або iншого фiнансового активу.

.що заходiв з мiнiмiзацiт впливу ризику лiквiдностi можна вiднести:
Зба,ТаНСОВанiСть активiв установи за строками реа,riзацii з ii зобов'язаннями за строками

погашення;

утримання певного обсягу активiв установи в лiквiднiй формi;
встановлення внутрiшнього обмеження обсягу змучених коштiв для фiнансування

дiяльностi Товариства;
збалансування вхiдних та вихiдних грошових потокiв.

товариство здiйснюс конlроль лiквiдносгi ш.,lяхом планування поточноi лiквiдносгi,
Товариство анмiзуС термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та
iншими фiнансовими активами, зобов'язаннями, а також прогнознi потоки грошових
коштiв вiд операцiйноi лiяльностi.

Станом на 31 грулня 202l року, фiнансовi зобов'язання Товариства € поточнимиj l1.Il.
6. l6, розлiлу б чих Примiток.

Для того шоб обмежити вище зазначенi ризики. при виборi фiнансових iHcTpyMeHriB
полiтика Товарисгва базусться на високому piBHi контро_rю з боку праuiвникiв
Товариства з урахуванням вимог чинного законодавства Украiни. Товариство мiнiмiзус
ризики диверсифiкацiй свого iнвестицiйного портфелю, анмiзуе фiнансовi активи перед
iх покупкою i вiдстежуе подаJIьшу iнформацiю про цi активи, вкладаючи бiльшiсть cBoix
iнвестицiй з високими рейтингами надiйностi.

Iнформацiя щодо недисконтованих платежiв за фiнансовими зобов'язаннями
Товариства в розрiзi cTpoKiB погашення представлена наступним чином:
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На 3l грудня 2021
року

Доlмlсяця
Вiд 1

мiсяttя до
3 мiсяцiв

виз
мiсяцiв

до 1 року

Вiд 1

року ло 5
poKiB

Бi"rьше 5
poKiB

Всьсtго

1 7 _] ] 5 6 7

KopoTKocTpoKoBi
позики банка
Торгове"льна та
iнша кредиторська
заборгованiсть

з0 бз 66 159

поточна
заборгованiсть
за
довгостоковими
зобов'язаннями
Всього з0 63 66 l59
На березня 2020

року
дul

},lся ця
Вiд l

rriсяця ilo
3 пriсяцiв

Вiл 3
мiсяцiв

до 1 року

ви1
року до 5

poKiB

Бiльше 5
poKiB

I}cb о го

KopoTKocTpoKoBi
позики банка
Торговельна та
Iнша кредиторська
заборгованiсть

зl 42 22 9з

Поточна
заборгованiсть
за
довгостроковим
и зобов'заннями

Всього зl 12 22 9з

7.4. Управлiння ризиком капiталу

Управлiння ризиком капiталу - метою Товариства у пи,Iаннях управлiння капi,lалом
€ захист здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi
для того, цоб забезпечити прибутки учасникам та вигоди зацiкавленим сторонам, а
також забезпечувати виконання вимог украiнського законодавства та регулятивних
вимог НКI_{ПФР, загальнодержавного регулятивного органу в сферi цiнних паперiв та
фондового ринку.

ТовариствО розглядаС управлiннЯ капi га.,rоМ як системУ принчипiв та методiв ро]робки i

реалiзаlrii управлiнських рiшень, пов'язаних з оптимаJIьним формуванням капiтму з

рiзноманiтних джерел, а також забезпеченням ефективного його використання у
дiяльностi Товариства. Ключовi питання та поточнi рiшення, що впливають на обсяг i
структуру капiталу, а також джерела його формування, розглядаються управлiнським
персоналом. Механiзм управлiння капiталом передбачас чiтку постановку чiлей i завдань
управлiння капiгалом. а також контроль за iх дотриманням у звiтному перiо:i:
удосконмення vетодики визначення й аналiзу викорис.lання ycix вилiв капiталу:
розроблення загальноi стратегii управлiння капiта,rом.

управлiнський персонал здiйснюс огляд структури капiталу на кiнець кожного звiтного
перiоду. При цьому проводиться аналiз BapTocTi капiта,rу, його структура та можливi
ризики. На ocHoBi отриманих висновкiв Товариство здiйснюе регулювання капiталу
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шляхом залучення додаткового капiталу або фiнансування. а гакож виплати дивiдендiв та
погашення iсн}rочих позик. Товариство може здiйснювати регулювання капiтаJlу шляхом
змiни структури капiта,,tу. Система управлiння капiталом може коригуватись з

урахуванням змiн в операчiйному середовищi, тенленцiях ринку або стратегii розвиr.ку.
Товариство здiйснюе управлiння капiта,tом з метою досягнення наступних цiлей:
зберегти спроможнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно i

надалi забезпечувало лохiд для учасникiв Товариства та виплати iншим зацiкавленим
сторонам;

забезпечити на,тежний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цiн на
послуги Товарис гва. шо вiдповiдають рiвню ризику:

отримання вимог до капiгапу. встанов-]ених регуJuiтором. i забезпечення здаIностi
Товариства функцiонувати в якостi безперервного дiючого пiдприсмства.

Товарис гво вважа€. шо загальна сума капiтму. управлiння яким з:iйснюггься. дорiвнюс
cyMi капiталу, вiдображеного в балансi на звiтну дату.

Склад власного капiта,rу на дату фiнансовоi звiтностi
Заресстрований капiта.r (оплачений капiта,r)
Резервний капiта.r
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)

вiдповiдно до Положення щодо пруденпiйних нормативiв професiйноi дiяльностi на
фондовому ринку та вимог до сисtеми управлiння ризиками. затвердженого рiшенням
НКЦПФР N9 1597 вiл 01.10.2015p. (з врахуванням змiн) Товариство розраховус TaKi
покавники:

l) розмiр власн и х коштiв:
2) норматив достатностi власних кошl iB;
3) коефiцiент покриття операцiйного ризику;
4) коефiцiент фiнансовоi стiйкостi.
Розмiр регулятивного капiталу (власнi кошти) Товариства станом на 31 грулня 202l

року скJIада€ 15 860 тис. грн.l яка склада€ться з розмiру статутного капiта.rу в cyMi l5 000
тис. грн., цо збiльшений на розмiр прибутку звiтного перiоду у розмiрi 176 тис. грн..

7.5. Стосовно застосування до фiнансовоi звiтностi норм МСБО 29 <Фiнансова
звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiiЬ

Критерii, якi характеризують показник гiперiнфляцiТ i передбаченi у параграфi З МСБО
29, а саме:

основна маса населення вiддас перевагу збереженню cBoix цiнностей у формi
немонетарних активiв або у вiдносно стабiльнiй iноземнiй ва,,lютi. Суми, утримуванi в
нацiональнiй ва,rютi, негайно iнвестуються для збереження купiвельноi спроможностi;

основна маса населення розглядас грошовi суми не в нацiональнiй грошовiй одиницi. а
у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. IJiни можуть також наводитися в цiй вмютi;

продаж та прилбання на умовах вiлстрочки платежу здiйснюсться за чiнами, якi
компенсують очiкувану втрату купiвельноi спроможностi протягом перiоду вiдсr.рочки
платежу, HaBiTb якщо цей строк € коротким;

вiдсотковi ставки. заробiтна плаIа та чiни iнлексуються згiдно iнлексу uiH:
кумулятивний piBeHb iнфлячii за трирiчний перiод наближасться до 10о% або

перевищус цей piBeHb.
Враховуючи офiчiйнi данi !ержавноi служби статистики Украiни, кумулятивний piBeHb

iнфляцii за трирiчний перiод, включаючи 20l8, 2019 та 2020 роки, склав 123,13%.
I{e створило передумови для виникнення питання необхiдностi проведення

перерахунку фiнансовоi звiтностi згiдно з МСБО 29.
I_{i характеристики с кiлькiсними i якiсними.

1 5 860 тис. грн.:
15 000 тис. грн.

56 тис. грн.
804 тис, грн.
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щодо аналiзу кiлькiсного фактору. Статистичнi ланi MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни
свiдчать, що кумулятивний piBeHb iнфлячiТ за ocTaHHi три роки не перевищив 100О%.

Упроловж звiтного 2021 року iнфляuiя перебувала переважно нижче цiльового
дiапазону 5% + 1 в.п. Падiння свiтових цiн на енергоносii, а також зниження поIlигу на
непершочерговi товари i послуги стримували зростання цiн пiд час пандемii. Волночас
наприкiнчi року iнфлячiя очiкувано прискорилася. I{e зумов-lювалося Jинамiчним
вiднов.rенням cBiToBoi економiки. подальшим зростанням внугрiшнього споживчоtо
попиту, а також подорожчанням енергоносiIв та окремих продуктiв харчування, У
результатi, в грулнi iнфляцiя повернулася до цiльового дiапазону i сягнула його
центра,rьноi точки. Нацiональний банк переглянув прогноз зростання iнфлячii у 2021 рочi
у бiк пiдвищення з 6,5Yо до 8,5%. У другому пiврiччi вплив проiнфляцiйних чинникiв
слабшатиме, що розверне iнфляцiйну динамiку. Завдяки нарощуванню пропозицii
внаслiдок краших врожаiв сповiльниться продовольча iнф.rячiя. а наприкiнui року
вичерпасться ефект низькот бази порiвняння для окремих ToBapiB. Монетарна по;tiтика
НацiонапьногО банку такоЖ буле спрямована на послаблення фундаментапьного
iнфляцiйного тиску з боку погiршення очiкувань i стiйкого споживчого попиту. У
результатi покiвник базовоi iнфляцii на кiнець 2021 року становитиме 5.9%о, а зага.rьна
iнфляцiя знову повернеться до цiльового дiапазону в першiй половинi наступного року. У
2022,202З роках iнфляцiя перебуватиме поблизу середньостроковоi цiлi в 5%.
Мiжнародний вмютний фонд прогнозус piBeHb iнфляцii в YKpaiHi на piBHi 5 % у 202l рочi
. При цьому за попереднi три роки с тенденцiя до зниження рiвня iнфляцiт: за 20l7 pik -
1З,7О/о, за 20l8 piK * 9,8Yо, за 20l9 piK - 4,1%, за 2020 piK - 5,0%.

Протягом звiтного 2021 року офiчiйний обмiнний курс гривнi до долару США
Нацiонального банку Украiни знизився на 0,9% з 28л2746 за долар США на 0l сiчня 2021
року до 27,2782 гривень за долар США на 3l грулня 202l року. У звiтному перiодi з 0l
сiчня 2021 року по 31 грулня 2021 року Нацiональний банк Украiни збiльшив облiкову
ставку з 6,0% до 9,0%.

Аналiз якiсних факторiв пункту 3 МСБО 29 не дас аргументованих доказiв Toгo, що
eKoHoMiKa УкраТни е гiперiнфляцiйною, а саме:

Немае офiцiйно пiдтвердженоi iнформачii. що основна маса населення вiддае перевагу
збереженню cBoix цiнностей у формi немонетарних активiв або у вiдносно стабiльнiй
iноземнiй вмютi i що суми, утримуванi в нацiональнiй валютi, негайно iнвестуються для
збереження куп iвельноТ спроможнос t il

Немае офiцiйно пiдтвердженоi iнформацiТ i даних, що основна маса населення
розгляда€ грошовi суми не в нацiональнiй грошовiй одиницi, а у вiдносно стабiльнiй
iноземнiй ва,rютi. За офiцiйними даними Нацiонального банку Украiни схильнiсть до
заощаджень населення на цей час досi становить величину нижче нуля, тобто основна
маса населення витрачас ранiше заощалженi кошти;

Вiдсотковi ставки, реальна заробiтна плата та цiни формуються ринком (тобто через
попит та пропозичiю) i не обов'язково iндексуються згiдно iндексу iнфляцii. Iндексацii
пiдлягас лише частка заробiтноi плати i лише при деяких умовах;

Немас офiцiйно пiдтвердженоi iнформацii та спостереження! що продаж та придбання
на умовах вiдстрочки платежу пiдприсмствами здiйснюеться за цiнами, якi компенсукlть
очiкувану BrpaTy купiвельноТ спроможносti протягом перiолу вiлсrрочки платежу. навirь
якщо цей строк с коротким:

У 2021 рочi украiнський уряд продовжуе здiйснювати всеосяжну програму структурноi
реформи, спрямованоi на усунення iснуючих лиспропорчiй в економiцi, державних
фiнансах та управлiннi, боротьбi з корупцiсю, реформування судовоi системи з метою
забезпечити умови для вiдновлення економiки в KpaiHi. Стабiлiзацiя економiки Украiни у
найближчому майбутньому заJ]ежить вiд успiшностi дiй, яких вживас уряд, та
забезпечення безперервноi фiнансовоi пiдтримки Украiни з боку мiжнародних донорiв та
мiжнародних фiнансових установ;
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Мiжнаролнi рейтинговi агенцiI Flitch та Standard&Poor's, пiдвищили суверенний
рейтинг Украiни до рiвня В. Агенцii вiдзначили суттсве покращення макроекономiчноi
сигуачii. вiлповiлальну фiскапьну rа бю.lжетну по.riгику. а також появу ,,BiKHa
можливостей> для здiйснення економiчних реформ.

Отже, здiйснивши аналiз кiлькiсних та якiсних факторiв, управлiнський персонал
Компанii з управлiння активами Фонду дiйшов висновку щодо вiдсутностi характеристик,
якi свiдчать, що загальний стан економiки краiни € гiперiнфляцiйним. Тому управлiнським
персонаJlом було прийняте рiшення не ]астосовувати за результаrами звiтноlо перiолу
норми МСБО 29 i не здiйснювати перерахунок показникiв фiнансовоi звiтностi.

Зважаючи на те, що згiдно з МСБО 29 проведення перерахунку фiнансовоi звiтностi с
питанням судження Керiвництва Товариства приймас рiшення щодо не проведення
перерахунку показникiв фiнансовоi звiтностi за звiтний 2021 piK.

7.б. Суловi позови

Станом на З1 грудня 2021 року Товариство вiд власного iMeHi i за власний рахунок
не являеться учасником судових процесiв та проти Товариства не висувалися претензii
та вiдсутнi будь-якi судовi позови.

7.7. Подii пiсля Балансу

Пiсля звiтноi дати З1 грулня 202l року не вiдбулося жодних подiй, якi справили б
iстотний вплив на показники фiнансовоi звiтностi КомпанiТ та вимагають розкриття
iнформацii в примiтках до цiсТ фiнансовоi звiтностi.

!иректор Товарпства Олена Медвiдь

го,rrовний бухгалтер Ал"па Леуська
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АУДИТОРGЬКА ПАЛАТА УКРАlНИ
орган аудиторського самоврядування

вул, Велика Житомирська, З3, м, КиТв, 01601

Мреса для лисryвання: вул, cтpiтeнcbкa, 10, оф.434, м. КиТв, 04053
Тел./факс (044) 279-59-78, 279-59-80

E-mail: ]дЦ@зрцддде
http:// vWWv,aDu,com, ua
Код еДРПОУ 00049972

10.01.2022 J\! 01-03-.l/18
на .]Ys 2 вiд 05.01.2022

тоВ (Акг (китА€ВА ТА пАРтнЕРи>

вул. Ялтинська" буд.5-Б, KiMHaTa 12, м. КиТв,02099

rнФормАцйнддовtдкд

CeKpeTapiaT Аудиторськоi палати Украiни на
кКИТАеВА ТА ПАРТНЕРИ> повiдомляе наступне.

ТОВАРИСТВО З оБмЕжЕноlо вIдповIдАлыItсllо
(АУД4ТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУТlА (КИТАеВА ТА ПАРТНЕРИ)
(код еДПОУ 401314З4) включено до Реестру аудиторiв та суб'ск,гiв
аудиторськоi дiяльностi (номер реестрацii 4657), якиЙ веде Аудиторська палата

Украiни вiдповiдно до вимог Закону Украiни кПро аудит фiнансовоi звiтностi
та аудиторську дiяльнiсть> ьiд 2|,|2.2017 М 2258-vIП (зi змiнами).

Вiдомостi про ТоВАРИсТВо з оБМЕ)IGноЮ ВIДпоВIДАЛЬнlСТЮ
(АУД4ТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА (КИТАСВА ТА ГIАРТНЕРИ)
BHeceHi до таких роздiлiв Реестру аудиторiв та суб'€ктiв аудиторськоf
дiяльностi:

<Суб'екти аудиторськоi дiяльностi>>;
<Суб'скrи аУдиторськоi дiяльностi, якi м,lють право проводити

обов' язковий аулит фiнансовоi звiтностi)).
Реестр аудиторiв та суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi е публiчним,

оприлюднюеться i пiдтримуеться в актуальному cTaHi у мереясi IHTepHeT на
вебсторiнцi АудиторськоI паJIати Украiни за посиланням
https://www.apu.com.ual201 8/10/01/реесm-аудиторiв-та-субектiв-аудитор/.

,Щовiдка видана для подання за мiсцем вимоги.

уповноваrrrена особа Апу -
Начальпик вiддi.lrу реестрацii

запит ТоВ (АкГ

h#б

Тереrценко С. М.
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АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАТН И
орган аудиторського самоврядування

вул, Велика Житомирська, 33, м. Ки'в, 01601
Мреса для листування: вул, cтpiтeнcbKa, ,10, оф. 434, м Киiв, 0405З

Тел /факс (044) 27 9-59-7 В, 279-59_В0
E-mail info@a0u com Ua
http // WWW aou.com, ча
Код 0ДРПОУ 00049972

лъ 01-03-114
lritt 05.{) 1.2022

Дуltи,r tlpy
lI ки м clr rcy М.М.

I н<Il()рх4д1l1Й t l л л<l вtдlсл
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