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1.3АгАльнl вlдомосrl
Фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства к3АКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФlКОВАНИЙ

вЕнчурниЙ корпорАтивниЙ l нвЕстицlЙниЙ Фонд кФ]нАнсовиЙ стяндлрт> (далi - компа нiя )

за piK що закiнчився З1 грудня 2019 року,

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

€диному державному peecTpi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприемцiв 10701020000044321,

Код за СДРПОУ 37815698.

Види дiяльностi компанiТ : надання iнших фiнансових послуг (KpiM страхування та пенсiЙнОго

забезпечення), H,B.i,y,

Реестрацiйний код за €.ЩРlСl \ЗЗt7О2, дата внесення iнститру спiльного iнвесryвання до €,.ЩРlСl

З0.09.2011 року, строк дiяльностi фонду - 50 poKiB.

офiс КомпанiТ знаходиться в YKpaTHi у MicTi Киевi , iндекс 03150, вулиця fliлова, будинок 2 Б.

управлiння активами Публiчного акцiонерного товариства к3АКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФlКОВАНИЙ

вЕнчурний корпордтивний lнвЕстицlЙний Фонд кФlНАНСоВИй СТАНДАРТ)) здiйснюе

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю кКоМПАНlя 3 упрАвлlння АктивАМИ кПРо кАпlтАл
ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ> згiдно !оговору Ne 21/05-2015 вiд 21.05.2015 року.

1.1. Учасники

Станом на З1 грудня 2О19 року заре€строваними учасниками КомпанiТ е сiмдесят ciM юридичних

компанiй та одна фiзична особа, якi володiють iТ а

N9 Учасники Резиденство Вiдсоток у СК

1

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ГАРАНТ.Н", код

41002004
резидент 0.075364

2

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Н ВК"ФОРМАТ", код

з9309729
резидент 0.061288

з

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "АЙТl нЕТВОРК", код

з8755478
резидент 0.154269

4

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "НВТ"ФОРМАТ", код

40275955
резидент 0.981899

5

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "НВО"ФОРМАТ", код

40276608
резидент 1,68661з

6

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "МСТ"ФОРМАТ", код

39954552
резидент o.147772

7

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "НТС"ФОРМАТ", код

40992580
резидент 0.9992зб

8

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю"ТСП "ФОРМАТ", код

40994952
резидент 0.975648

9

ЛантвоЙт Юлiя Олександрiвна, код
3167620982

резидент 1 1.507285
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Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю " PoMCAT-сEPBlc",

з8958844
код резидент 1.812901

11

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ЛlГАЛ lНФОРМЕЙШН

ClCTEMC", код 23514233
резидент 2.68078

12

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ТЕКОМСЕРВlС", код

з8882000
резидеFlт t.024962

1з

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю " РОМСАТ", код

2з744tlt
резидент t.4з24зз

t4

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Пропетi lHBecT", код

з5635457
резилент 2.952486

15

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "КОМ КАСТ CEPBlC", код

1яяп1 1 62
резидент 1,.62162з

резидент 0.495545

16

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ЛlВlУС С1", код

40267530

t7

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ТЕХНОНЕТ Б1", код

40z69t7L
резидент 0.6024з8

18

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "АРТН ЕТ Л 1", код

40266448
резидент 0.9з4411

резидент l 0.96L627

19

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю " КОННЕКТ Р,1", код

4пr6Б507

резидент о.742з64

20

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "TK-CEPBlC ПЛЮС", код

38590744

| То.ариство з обмеженою

l вiдповiдальнiстю "АЛЬФАКОМ М1", код

21 l 4о26910з
резидент 0.66532з

22

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ЛАН ЕТ КЛ l К",

40265580

код резидент 0.248762

zз

Товариствоз обмеженою
вiдповiдальнiстю "АРКАР,А Г2", код

40266427
резидент 0.14з209

z4

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ОРСЕЙ М2", код

40266598
резидент 0.325196

резидент 0.6з7704

25

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ЮНlОН МЗ", код

40267lТt
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26

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "TPlHET fl2", код

40268560
резилент о.722267

27

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ГАМАНЕТ ГЗ", код

40971309
резидент 0.26з805

28

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "KClHET Г5", код

40971]_36

резидент 0.з05575

29

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ЙОТАлАН П1", код

40974598
резидент 0,з32з18

30

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "МУЛЬТИЛАН П2", код

409б7025
резидент 0.204299

з1

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "3ЕТАЛАЙ Н Б2", код

4о97з421,
резидент 0,290016

0,26зl5з

з2

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю " ЙОтАН ЕТ Б3", код

40964569
резидент

зз

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "СТАРН ЕТ Д4", код

40974857
резидент 0.4з9925

| Товариство з обмеженою

| вiдповiдальнiстю "СИГМАЛАН flЗ", код

34 l 4о974692
резидент 0.3211з2

з5

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ТАУН НЕТ Т2", код

40966091
резидент 0.462479

36

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ТЕТАНЕТ Т1", код

40974980
резидент o.z7248t

з7

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "СlТlЛАН С2", код

40974891
резидент 0.317373

зв

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ОМЕГАНЕТ С3", код

40971288
резидент о.2t727з

з9

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ОМЕГАЛАН М5", код

40965536
резидент 0.24068

40

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "МУЛ ЬТИН ЕТ М4", код

40966194
резидент 0.з05075

41

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ClTlHЕТ Л2", код

40972606
резидент 0.286176
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42

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ПЕТМАН К1", код

40970986
резидент 0.2з8945

4з

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "3ЕТАНЕТ К2", код

4097107з
резидент 0.з 2в286

44

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "СИГМАНЕТ l1", код

40970876
резидент 0.131171

45

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю ",ЩЕЛ ЬТАЛАН l2", код

40970939
резидент 0.176зв9

46

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю " ГАМАЛАН А2", код

4097зз95
резидент o.194t72

47

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "СТАРЛАН А1", код

4097зLL2
резидент 3.5з4192

48

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "МЕГАНЕТ 32", код

40974755
резидент 0.250076

| Товариство з обмеженою

| вiдповiдальнiстю "ТЕТАЛАН 31", код

49 l 4og7:-:-78

резидент l 0.255269

50

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Р,ЕЛ ЬТАН ЕТ Л3", код

4097з495
резидент 0.з0685

1.050711

51

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "КОЛУМБУС.ТК", код

40997154
резидент

1.0469зз

52

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "КОЛУМБУС.lНЕТ", код

40997091
резидент

5з
Приватне мале пiдпри€мство

"БlТТЕРНЕТ", код 23589917
резидент 0.в54798

0.19255

54

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ЗАХl,ЩН И Й ЦЕНТР

lHTEPHET ПОСЛУГ", код З8552489
резидент

55

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "БlТТЕР НЕТ", код

з9276510
резидент 0.06693з

56

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "БlТТЕР-Н ЕТ", код

41471536
резидент 0.60219з

57

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "КОЛУМБУС.НЕТ", код

зз455902
резидент 0.210075

58

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю " БlТТЕР.Н ЕТ", код

резидент 0.1,447 42
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40576996

0.668732

59

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю " БlТТЕР+Н ЕТ", код

4L471651
резидент

0.888777

60

Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю " КОЛУМБУС,М", код

41547160

резидент

0,190098

61

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю " КОЛУМ БУС,ЮН ЕТ",

код 38887150

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "КОЛУМБУС,Б", код

41853954

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю " БlТТЕРН ЕТ,В", код

4185411з

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "БlТТЕРНЕТ,М", код

41 я54о8з

резидент

0.506827

62

бз

резидент

резидент 0.з9з76з

0.269709

64

65

резидент

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю " БlТТЕРН ЕТ,Т", код

41854000

резидент
0.28284

0.486з76

66

Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю " МАРТЕЛ ECEPBlC", код

4108зOзб

резидент

0.635501резидент

67

68

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ФОРМАТ Н ЕТВОРК",

код 41910933

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ФОРМАТ МЕДlА

НЕТВОРК", код 4191З892

резидент 0,625276

резидент 0.340168

69

70

71,

72

l^
G;

Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю " ПАУЕРМАРКЕТlНГ",
код 4108З848

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю " МАКСНЕТ ТЕЛ ЕКОМ-

пlD лEL.|}.ll чпл Д'l ооЗ4З2

резидент 0.776925

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "МАКСН ЕТ ТЕЛЕКОМ-

ПlВНlЧ", код 41003207

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Н ВО "ФОРМАТ", код

40276608

Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю " НВТ "Формат", код

_ __ 40275955 _

резидент
0.7з92зб

0.09931зрезидент

резидент 0.098226

резидент
0,097246L j]-]--

lдl
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вiдповiдальнiстю "НТС "ФОРМАТ", код
доqс7580

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ТСП "ФОРМАТ", код

40994952
резидент 0.100406

0.08015з

75

16

Товариство з обмеженою
rапьнiстю "ClT НЕТ". код З9817110

резидент

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "АЙТl НЕТВОРК", код

38755478

резидент 0.05639з

резидент о.129947

78

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "НВК "ФОРМАТ", код

з9з09729

2. принципи пlдготовки звlтностl

2.1. 3вiтниЙ перiод фiнансовоТ звiтностi

3вiтним перiодом, за який формуеться фiнансова звiтнiсть, вважа€ться

грудня 2019 року.

2.2. Рiшення про затвердження фiнансовот звiтностi

Фiнансова звiтнiсть Компанil затверджена до випуску

КомпанiТ 25 лютого 2О2О року, Hi учасникии КомпанiТ, Hi iншi

цiеi фiнансовот звiтностi пiсля iT затвердження до випуску,

перiод з О1 сiчня по З1

(з метою оприлюднення) керiвником

особи не мають права вносити змiни до

2.3. 3аява про вiдповiднiсть

Фiнансова звiтнiстЬ КомпанiТ пiдготовлеНа вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ

звiтностi (кМСФ3>).

2.4. Основи складання звiтностi

Фiнансова звiтнiсть КомпанiТ складена в ycix супевих умовах вiдповiдно до вимог Нацiонального

Положення (стандарry) бухгалтерського облiку ], кзагальнi вимоги до фiнансовоТ звiтностi>,

затвердженому наказом Мiнiстерсrва фiнансiв Украiни вiд О7,02,2О13 року N9 7з, та вiдображае

достовiрно в ycix суггевих аспектах фiнансовий сrан КомпанiТ станом на З1 грудня 2О19 року, його

фiнансовi результати за 2о19 pik у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi,

Фiнансова звiтнiсть Компанii складена в цiлому вiдповiдно до вимог Мiжнародного стандарту

бухгалтерсЬкого облiКу 1 кПодання фiнанСовоТ звiтностi>, який виданиЙ Радою з Мiжнародних

стандартiв бухгалтерського облiку (рмсБо) та застосову€ться з О1 сiчня 2ОО9 року (зi змiнами та

доповненНями), МiжНародногО стандарry бухгалтерсЬкого облiкУ 7 кзвiТ про рух грошових коштiв>,

який видаНий РадоЮ з МiжнароДних стандаРтiв бухгалтерськогО облiкУ (рмсБо) та застосову€ться з

О]- сiчня 1994 року (зi змiнами та доповненнями), Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi,

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

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

компанiт мя задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при прийняттi ними

економiчних рiшень.

КонцепryаЛьною осноВою фiнансОвоТ звiтносТi Компанii за перiод, що закiнчився 31 грудня 2019

рокУ,€МiжнароднiсгандартифiнансовоТзвiтностi(МсФ3),вклюЧаюЧиМiжнароднiстандарти
бухгалтерськогооблiкУ(МсБо)таТлумачення(КТМФЗ,ПкТ),виданiРадоюзМiжнароднихстандартiв
бухгалтерського облiку (рмсБо), в редакцiТ чиннiЙ на 0]. сiчня 2О19 року, що офiцiйно оприлюдненнi

на веб - саЙтi MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни,

1t



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

вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на 31 грудня 2019 року,
дотримання яких забезпечуе досговiрне подання iнформацiТ в фiнансовiЙ звiтносгi, а саме, доречноj,
достовi рн оТ, з icTa в ноТ та зрозумiлоТ i н фо рма цiТ.

При формуваннi фiнансовоТ звiтностi Компанiя керувалася також вимогами нацiональних
законодавчих та нормативних aKTiB щодо органiзацiТ i ведення бухгалтерського облiку та складання

фiнансовоТ звiтностi в YKpaTHi, якi не суперечать вимогам МСФ3.

2.5. Склад та елементи фiнансовоТ звiтност]

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

1 к3агальнi вимоги до фiнансовоТ звiтностi>.

Баланс (3BiT про фiнансовий стан) - вiдображаеться iнформацiя про фiнансове становище Компанiт

на певну даry.
Звiт прО фiнансовi результати - вiдобража€ться iнформацiя про доходи, витрати та фiнансовi

результати дiяльностi за звiтниЙ перiод.
звiт про рух грошових коштiв - вiдображаеться iнформацiя про змiни у власному капiталi протягом

звiтного перiоду.
звiт про власний капiтал - вiдображаеться iнформацiя про надходження i вибугтя грошових коштiв

унаслiдок операцiйноТ, iнвестицiйноТта фiнансовоТдiяльностi протягом звiтного перiоду.

Примiтки - розкрива€ться iнформацiТ про дiяльнiсть КомпанiТ.

Основними елементами фiнансових звiтiв е TaKi:

активи;
зобов'язання
власний капiтал;

доходи, витрати, прибутки i збитки;

рух грошових коштiв.
Фiнансовi звiти правдиво вiдображують фiнансове становище, фiнансовi результати дiяльностi та

потоки грошових коштiв КомпанiТ.

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

я киЙ забезпечуе я KicHi ха ра ктеристики фiнансових звiтiв.

якiснi характеристики визначають сryпiнь кориснот iнформацi1, наведенот у фiнансових звiтах.

КонцепryаЛьна основа мсФ3 мiсгитЬ чотирИ ocHoBHi якiснi характеристикИ фiнансовоi iнформацiТ:

з розумiл icTb, до реч н icTb, досто Bi рн icTb та зiста вн icTb.

,Щля правДивогО вiдображення фiнансового становища i результатiв дiяльносгi КомпанiТ при

складаннi фiнансових звiтiв дотримано:
основи безперервностi дiял bHocTi;

основи нарахування;
окремого подання активiв i зобов'язань, доходiв i витрат;

окремогО поданнЯ та об'еднаНня статей, виходячи з IхньоТ сугrевостi;

послiдовностi подан ня i нформа цiI;

зiста BHocTi iнформа цiТ.

2.6. Безперервнiсть дiяльностi.

протягом звiтного перiодi дiяльнiсть Компанii була безперервною. 3астереження управлiнського

персоналУ КомпанiТ вiдноснО його здатносгi продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi

вiдсутнi.
Безперервнiсть дiяльносгi означа€, Що керiвництво не мае HaMipy лiквiдувати Компанiю або

припинити операцiТ або не icHye реальноТ альтернативи, KpiM як зробити це. Тому при пiдготовцi

фiнансовоi звiтностi керiвництВо здiйснюе оцiнку здатностi КомпанiТ продовжувати свою дiяльнiсть.
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2.7. Функцiональна валюта та валюта подання звiтностi

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

2.8. 3астосування нових стандартiв i iнтерпретацiй

в складi МСФЗ, офiцiйно наведених на веб-саЙтi MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни, оприлюднено

стандарт МСФ3 16 кОренда>, якиЙ набув чинностi 01 сiчня 2019 року.

3а рiшенням керiвництва КомпанiТ МСФЗ 16 <<Оренда)) до дати набуття чинностi не застосову€ться.

Очiкуеться, що застосування мсФЗ 16 кОренда)) Не буде мати суггевий вплив на фiнансову

звiтнiсть Компанiт, враховуючи, що Компанiя орендуе нежитлове примiщення, в якому знаходиться

офiс, згiдно flоговору суборенди нежитлового примiщення Ns 01/04 /2О\7-З вiд 01 квiтня 2017 РОКУ.

оскiльки станом на кiнець звiтного року Компанiею не застосовувалися вимоги стандарry мсФз 16

кОренда> i плануетьСя застосовУвати З 01 сiчня 2019 року. То, вiдповiдно, ефективна ставка flоговору
оренди Компанiсю буде розрахована з моменry застосування МСФ3 16 кОренда>.

наведенi нижче стандарти, поправки та iнтерпретацiт до стандартiв були випущенi, але не

всryпили в силу станом на З1 грудня 2019 року:

Поправки до МСФ3 1О та МСФ3 28 (Продаж або внесок активiв в угодах мiж iHBecTopoM та його

асоцiйованою органiзацiею або спiльним пiдприемствомD - Рада з МСФ3 перенесла даry набутгя

чинностi даних поправок на невизначениЙ TepMiH;

МСФЗ 16 кОренда> - набувае чинностi з 01сiчня 2019 року;

мсФз 17 кflоговори страхування)) - набувае чинностi з 0]. сiчня 2021 року;

Поправки до МСБО 4О кПереведення iнвестицiйноТ HepyxoMocTi з категорiТ в категорiю> -

набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, починаючи з 01 сiчня 2018р.;

Роз'яснення крмФЗ 2З кНевизначенiсть стосовно правил розрахунку податку на приброк> -

набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, починаючи з 0]. сiчня 2019р.

компанiя не очiкуе, що застосування в майбутнiх перiодах цих стандартiв, поправок та

iнтерпретацiй до стандартiв матиме суггсвиЙ вплив на ii фiнансову звiтнiсть.

3 1сiчня 2О18 року набув чинностi мсФЗ (lFRS)9 кФiнансовi iнструменти>.

Стандарт BBiB HoBi вимоги щодо класифiкацiй та оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB, а також

облiку знецiнення та хеджування.

Учаgгинi класифiкацiТта оцiнки новий стандарт вимага€, щоб оцiнка Bcix фiнансових активiв, за

винятком пайових та похiдних iHcTpyMeHTiB, проводилася на ocHoBi комбiнованого пiдходу

виходячи з бiзнес-моделi, яка використову€ться для управлiння фiнансовими активами та

характеристик фiнансового активу, пов'язаних iз передбаченими договором грошовими потоками.

Замiсть категорiй, встановлених МСФ3 (lдS) 39, вволяться TaKi категорii фiнансових iHcTpyMeHTiB:

оцiнюванi за справедливою вартiстю через прибугок або збиток, за справедливою вартiстю через

iнший сукупниЙ дохiд (lcfl)Ta за амортизованою вартiстю.

мсФЗ (lFRS) 15 кВиручка за договоРами З покупцямИ всryпиВ в силу для рiчних звiтних перiодiв з

01сiчня 201,8 року.

мсФЗ (IFRS) 15 визна€ принципи визнання доходу i повинен застосовуватися до Bcix договорiв з

покупцями. , oKpiM тих, якi безпосередньо пов'язанi з фiнансовими iнструментами та договорами

оренди та мають регулюватися iншим дiючим стандартом мсФ3 (lFRS) 9 кФiнансовi iнструменти>.
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Згiдно МСФЗ (ltRS) 15, виручка повинна визнаватися за фактом передачi ToBapiB або послуг в

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

послуг.

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

Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi та KoMiTeToM з iнтерпретацiЙ Мiжнародних стандартiв

фiнансовоТзвiтностi (далi- кКМСФ3>), якi всryпили вдiюта вiдносяться до фiнансовоТзвiтностiФонду
для рiчних перiодiв, що розпочинаються з 1 сiчня 2016 року, якi набувають чинностi як новий

документ KoMiTeTy з роз'яснень мiжнародних стандартiв фiнансовiЙ звiтностi i лiмiтованi Змiни ряду
мiжнародних станда pTiB:

поправки до МСБО 19 кВиплати працiвникам) дата випуску - листопад 201З року застосовуються

до рiчних перiодiв, якi починаються з О1 липня 2014 року. Поправка, що роз'яснюе облiк BHecKiB В

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

винагород.

Щорiчнi вдосконалення
перiодiв, якi починаються з

Щорiчнi вдосконалення
перiодiв, якi починаються з

2OL0-2O12 дата випуску - грудень 2013 року застосовуються до рiчних
01,07.2014 р.
2О11-2О13 дата випуску - грудень 2013 року застосовуються до рiчних
01.07.2014 р.

мсФз 14 кРахунки вiдстрочених тарифних регулювань) дата випуску - сiчень 2О14 рокУ

застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з О1 сiчня 2017 року. L{еЙ стандарт встановлю€

порядок облiку залишкiв на вiдкладених рахунках тарифного регулювання. Дiя стандарry

поширю€ться тiльки на органiзацii, що вперше застосовують МСФЗ.

у частинi розкриття встановлено вимоry про розкриття iнформацiт про характер регулювання

тарифiв, в результатi яких були визнанi вiдкладенi рахунку, а також про ризики, пов'язанi з

регулюванням тарифiв.

Поправки до МСФ3 1]. кСпiльна дiяльнiсть>, Поправки до МСБо 16 <OcHoBHi засоби> i мсБо 38

кНематерiальнi активИ)) дата випускУ - травенЬ 2014 рокУ застосовуються до рiчних перiодiв, якi

починаються з О1 сiчня 2О18 року. Пiсля внесення поправок до МСФ3 (lAS) 16 KOсHoBHi засоби>

забороняеться застосУвання методУ амортизацiТ на ocHoBi виручки у вiдношеннi об'сктiв основних

засобiв, так як метод вiдображае характер економiчних вигод, що генеруються активом, а не

споживання маЙбутнiх економiчних вигод вiд цього активу.

дналогiчна логiка доречна i для МСФ3 (lAS) 3S кНематерiальнi активи)) - виручка не може буги

належною пiдставою для амортизацiт нематерiального активу, kpiM двох випадкiв: коли

нематерiальний актив виража€ться як Mipa виручки, а також коли виручка i споживання економiчних

вигод вiд використання нематерiального активу TicHo вза€мопов'язанi.

В обидва стандарти вводяться поправки про те, що очiкуване майбрне зниження цiни продажу

продукry, одержуваного з допомогою активу, може вказувати на зменшення майбутнiх економiчних

вигод, пов'язаних з активом.

Поправки до МСБО 16 KOcHoBHi засоби> i мсБО 41 кСiльське господарствоD дата випуску -

червень 2О14 року застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01 сiчня 2018 року. Вiдтепер

бiологiчнi активи, якi вiдповiдають визначенню плодоносного рослини, мають вiдображатися в облiку

як ocHoBHi засоби згiдно мсФЗ (lдS) 16 i оцiнюватися за вартiстю придбання або за переоцiненою

вартiстю.

Плодоноснi рослини - це живi, плодоноснi бiльше одного перiоду рослини, використовуванi при

виробництвi чи постачаннi сiльськогосподарськот продукцiт, ймовiрнiсть продажу яких

сiльськогосподарськот продукцiт невелика (за винятком продажу в якостi вiдходiв). В цiлях зниження

витрат при переходi на HoBi правила облiку дозволено використовувати справедливу BapTicTb як

умовну первiсну BapTicTb для плодоносних рослин.

з)
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Сiльськогосподарська продукцiя, отримана вiд плодоносних рослин, як i ранiше врахову€ться
згiдно МСФЗ (lAS) 41, а державнi субсидii, пов'язанi з плодоносними рослинами, - згiдно МСФЗ (lAS)

20 кОблiк державних субсидiй i розкриття iнформацii про державну допомогу).

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

року застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01 сiчня 2018 року.

Поправки до МСФ3 1"0 кПодiI пiсля звiтного перiоду> i МСБО 28 кlнвестицiТ в асоцiЙованi

пiдприемства> дата випуску - вересень 201"4 року застосовуються до рiчних перiодiв, якi

починаються з 01 сiчня 2018 року.

Щорiчнi вдосконален ня 2012-20].4:

МСФЗ 4 <CTpaxoBi контракти)

МСФ3 7 кФiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiТ>

МСБО 19 кВиплати працiвникам>

мсБО 34 кПромiжна фiнансова звiтнiсть) дата випуску - вересень 2014 року застосовуються дО

рiчних перiодiв, якi починаються з 0]. сiчня 2018 року.

Поправки до мсБо 1 кПодання фiнансовоТ звiтностi> мсФЗ 10 <Консолiдована фiнансова
звiтнiсть)), мсФ3 12 кРозкриття iнформацiТ про часткИ участi в iнших суб'ектах господарювання> i

мсБо 28 кlнвестицiТ в асоцiЙованi пiдпри€мства)) дата випуску - грудень 2014 року застосоВУЮтЬСя ДО

рiчних перiодiв, якi починаються з 01сiчня 2018 року.

3. сутт€вl положЕння оБлlковоТ полlтики

з.1. основа (або основи) оцiнки, застосована при складаннi фiнансовот звiтностi

1{я фiнансОва звiтнiстЬ пiдготовлеНа на ocнoBi iсторичноТ собiвартостi, за винятком оцiнки за

справемиВою вартiстЮ основниХ засобiВ на даry першогО застосуванНя МСФ3 вiдповiдно до МСФ3 1

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

може бутИ використана яК доцiльна собiвартiсть, а також iнвестицiйноТ HepyxoMocтi, яка

вiдображаеться за справемивою вартiстю вiдповiдно до МСБО 40 <lнвестицiйна HepyxoMicTb>, та

оцiнки за справедливою вартiстю окремих фiнансових iHcTpyMeHTiB вiдповiдно до МСФЗ 9 кФiнансовi

iнструменти)), з використанням методiв оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB, дозволених МСФ3 13

кОцiнкИ за справемивоЮ вартiстю>. TaKi методи оцiнки включають використання бiржових

котируванЬ або даниХ про поточНу ринковУ BapTicTb iншого аналогiчного за характером iHcTpyMeHTy,

аналiЗ дисконтованиХ грошовиХ потокiВ абО iншi моделi визначення справедливоi BapTocTi,

передбачувана справедлива BapTicTb фiнансових активiв i зобов'язань визнача€ться з використанням

наявноi iнформацiТ про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки.

3.2. 3агальнi положення щодо облiкових полiтик

3.2.1. Основа формування облiкових полiтик

обл|ковi полiтикИ - KoHKpeTHi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, застосованi

суб'ектом господарювання при складаннi та поданнi фiнансовот звiтностi. мсФ3 наводить облiковi

полiтики, якi, за висновком рмсБо, дають змогу скласти таку фiнансову звiтнiсть, яка мiститиме

доречну та достовiрну iнформацiю про операцir, iншi подiт та умови, до яких вони 3астосовуються.

TaKi полiтики не слiд застосовувати, якщо вплиВ ix застосування € несуп€вим.

облiкова полiтика КомпанiТ розроблена та затверджена керiвництвом КомпанiТ вiдповiдно до

вимог мсБо 8 коблiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки> Та iНШИХ ЧИННИХ МСФ3,

зокрема, мсФЗ 9 <Фiнансовi iнструментИ)), з використанням методiв оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB,

дозволених мсфЗ 13 кОцiнки за справемивою вартiстю>.
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3.2.2. lнформацiя про змiни в облiкових полiтиках

Компанiя обирае та застосовуе своТ облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцii, iнших

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

3 1 сiчня 2018 року Компанiя застосовуе МСФЗ 1_5 кflохiд вiд договорiв з клiентами>. Компанiя

отриму€ основний дохiд вiд надання вiдсоткових позик юридичним особам. Венчурний фонд мае

право надавати кошти у позику. Позики за рахунок коштiв венчурного фонду можугь надаватися

тiльки юридичним особам, за умови що не менш як 10 вiдсоткiв стаryгного капiталу вiдповiдноi

юридичноТ особи належить такому венчурному фонду згiдно абзацу 2 пункry 5 cTaTTi 48 закону кПР,9

i нýJ_и_тути сп iл ьн_9 го. i н весryв_а ц ня >.

Керiвництвом КомпанiТ було прийнято рiшення про застосування мсФ3 9 <Фiнансовi iнструменти>

з 1 сiчнЯ 2О15 рокУ (застосуваНня МСФЗ ранiше дати набуття чинностi дозволя€ться). Зокрема, HoBi

вимоги до класифiкацiТ фiнансових активiв i зобов'язань.

з ]. сiчня 2О18 року мсФз 9 <Фiнансовi iнструменти)) ма€ нову редакцiю, яка серед iншого

передбачае змiну пiдходiв до зменшення корисностi фiнансових iHcTpyMeHTiB. Враховуючи

класифiкацiю фiнансових активiв, що використову€ться Компанiею, розрахунок очiкуваних кредитних

збиткiВ застосовуеТься дО фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою вартiстю. lнформацiя

про суми, обумовленi очiкуваними кредитними збитками наведена у роздiлi 7 цих Примiток.

3.2.3. Методи подання iнформацiТ у фiнансових звiтах

Згiдно нп(с)БО 1 K3BiT про сукупний дохiд> передбачае подання витрат, визнаних у прибрку або

збитку, за класифiкацiсю, основаною на методi кфункцiТ витрат) або ксобiвартостi реалiзацii>, згiдно з

яким витрати класифiкують вiдповiдно до Тх функцiй як частини собiвартосгi чи, наприклад, витрат на

збут або адмiнiстративну дiяльнiсть. Проте, оскiльки iнформацiя про характер витрат е корисною для

прогнозування майбРнiх грошовИх потокiв,то ця iнформацiя наведена в п. 6.1,6.2,6.3 роздiлу б цих

Примiток.

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

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

класи надходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв. lнформацiя про ocHoBHt види

грошових надходжень та грошових виплат формуеться на пiдставi облiкових записiв Компанiт.

пiдходи до розкриття в фiнансовiй звiтностi iнформацiт про витрати, якi визначенi мсБо 1

<ПоданнЯ фiнансовоТ звiтностi)), передбачаЮть необхiДнiсть окреМого розкрИтгя статеЙ доходiв i

витраТ та неприпУстимiстЬ Тх згортанНя, за виклЮченням випадкiв коли того вимага€ або дозволяе

мсФз. Наприклад, дозволеним МСФ3 € згортання статей доходiв та витрат за групами подiбних

операцiй, зокрема операцiТ з купiвлi-пРодажУ валюти, операцiТ з визнання курсових рiзниць, операцiТ

з реалiзацii фiнансових iHcTpyMeHTiB, тощо. Згортання доходiв та витрат € можливим за умови, коли

таке згортання вiдображае cyгHicTb господарськот операцiт. У цьому випадку суб'ект господарювання

розкрива€ на HeTTo-ocHoBi прибрки або збитки вiд групи подiбних операцiй шляхом зменшення

доходУ на сумУ пов'язаниХ з нимИ витрат, якi виникають прИ здiйсненнi TieT самоТ операцiТ.

Вiдображення на HeтTo-ocнoBi передбачае включення до звiтностi результату групи подiбних

операцiй, отриманого шляхом вiднiмання вiд доходiв сум витрат, брутго-основа передбача€ окреме

представлення в звiтностi доходiв та витрат за групами операцiй, Таким чином, операцiт з визнання

курсових рiзниць, операцiт з купiвлi-продажу валюти будуть представленi в фiнансовiй звiтностi на

HeTTo-ocHoBi. ОперацiТ з реалiзаЦiI необорОтних актиВiв, рримуВаних для продажу, реалiзацiТ

фiнансових iHcTpyMeHTiB будуть представленi в фiнансовiй звiтностi на брутто-основi.
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3.3. Облiковi полiтики щодо фiнансових iHcTpyMeHTiB

3.3.1. Визнання та оцiнка фiнансових iHcTpyMeHTiB

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

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

Компанiя спочатку визна€ позики та дебiторську заборгованiсть i депозити на даry Тх видачi

(виникнення). Первiсне визнання Bcix iнших фiнансових активiв (включаючи активи, визначенi в

категорiю iHcTpyMeHTiB, якi оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки яК

прибрку або збитку за перiод) здiйснюеться на даry укладення yrоди, в результатi якоТ пiдприемство

ста€ стороною за договором, який являе собою фiнансовий iHcTpyMeHT.

КомпанiЯ визна€ фiнансовиЙ актив або фiнансове зобов'язання у балансi вiдповiдно до МСФ3,

коли iтiлькИ коли вонО ста€ стороНою контраКтних полоЖень щодО фiнансового iHcTpyMeHTa. ОперацiТ

з придбання або продажу фiнансових iHcTpyMeHTiB визнаються iз застосуванням облiку за датою

розрахунку.
За строкоМ виконання фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання подiляються на поточнi (зi

строком виконання зобов'язань до t2 мiсяцiв) та довгостроковi (зi строком виконання зобов'язань

бiльше 12 мiсяцiв).

компанiя класифiкуе фiнансовi активи як Taki, що оцiнюються у подальшому або за амортизованою

собiвартiстю, або за справемивою вартiстю на ocHoBi обох таких чинникiв:

моделi бiзнесу суб'екта господарювання для управлiння фiнансовими активами; та

ха ра ктеристик контра ктн их грошових потокiв фi на нсового а кти ву.

Компанiя визна€ TaKi категорiТ фiнансових активiв:

фiнансовi активи, що оцiнюються за справемивою вартiстю, з вiдображенням результаry

переоцiнки у прибрку або збитку;

фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю.

Компанiя визна€ TaKi категорiТ фiнансових зобов'язань:

фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю;

фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справемивою вартiстю, з вiдображенням результаry

переоцiнки у прибрку або збитку.

подальша оцiнка фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань описана нижче.

Yci фiнансовi активи, пiдлягають розгляду на предмет знецiнення принаймнi на кожну звiтну даry

мя визначення на наявнiсть об'€ктивних ознак знецiнення фiнансового активу або групи фiнансових

активiв. Рiзнi критерii для визначення категорiй застосовуються для кожноТ категорiТ фiнансових

активiв, якi описанi нижче.

Фiнансовi активи списуються з облiку, коли договiрнi права на грошовi потоки вiд фiнансового

активу закiнчуються, або коли фiнансовий актив i Bci icToTHi ризики i вигоди переданi. Фiнансове

зобов'язання припиня€ться в разi його виконання, скасування або закiнчення TepMiHy.

Bci доходи i витрати, що вiдносяться до фiнансових активiв, якi визнаються у складi прибутку або

збитку за перiод, представленi у фiнансових витратах, фiнансових доходах та iнших фiнансових

показниках, за винятком знецiнення дебiторськот заборгованостi, яка представлена в складi iнших

операцiйних витрат.
позики та дебiторська заборгованiсть пiсля первiсного визнання оцiнюються за аморти3ованою

вартiстю з застосуванням методу ефективнот вiдсотковот ставки, flисконryвання не використову€ться,

коли ефекТ вiд дискоНryваннЯ € несуп€вИм абО першi три мiсяцi з дня виникнення дебiторсько'i

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

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

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

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

При припиненнi визнання фiнансового активу повнiстю рiзниця мiж:

а) балансовою вартiстю (оцiненою на даry припинення визнання) та

б) отриманою компенсацiею (включаючи будь-який новий отриманий актив MiHyc будь-яке нове

взяте зобов'язання) визнають у прибутку або збитку.

Облiкова полiтика щодо подальшоТ оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB розкрива€ться нижче у
вiдповiдних роздiлах облiковоТ полiтики.

3.3.2. Грошовi коtлти та iiHi еквiваленти

Грошовi кошти складаються з готiвки в Kaci та коштiв на поточних рахунках у банках,

Еквiваленти грошових коштiв це KopoтKocтpoKoBi, високолiквiднi iнвестицiТ, якi вiльно

конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни BapTocTi.

lнвестицiя визначаеться зазвичай як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi короткого строку

погашення, наприклад, протягом не бiльше нiж три мiсяцi з дати придбання.

грошовi кошти та Тх еквiваленти можуть утримуватися, а операцiт з ними проводитися в

нацiональнiй валютi та в iноземнiй валютi,

грошовi кошти та iх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання активами.

первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та lх еквiвалентiв здiйснюеться 3а справедливою

вартiстю, яка дорiвнюе Iх номiнальнiЙ BapTocTi.

Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та Тх еквiвалентiв в iноземнiЙ валютi здiйснюеться у

функцiональнiй валютi за офiцiйними курсами Нацiонального банку УкраТни (НБУ).

У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках в у банках (наприклад, у

випадку призначення НБУ в банкiвськiй ycTaHoBi тимчасовоi адмiнiстрацiТ) цi активи можугь буги

класифiкованi у складi не поточних активiв. У випадку прийнятгя НБУ рiшення про лiквiдацiю

банкiвськоТ установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв, визнання Тх як активу

припиня€ться i Тх BapTicTb вiдобража€ться у складi збиткiв звiтного перiоду.

3.3.3. Фiнансовi активи, tцо оцiнюються за амортизованою собiвартiстю

,Що фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, Компанiя вiдносить

облiгацii, депозити, дебiторську заборгованiсть, у тому числi позики, та векселi.

пiсля первiсного визнання Компанiя оцiнюе Тх за амортизованою собiвартiстю, 3астосовуючи

метод ефекти вного вiдсотка.

3астосовуючи аналiз дисконтованих грошових потокiв, Компанiя використову€ одну чи кiлька

ставок дисконry, KoTpi вiдповiдають переважаючим на ринку нормам доходу для фiнансових

iHcTpyMeHTiB, якi мають в основному подiбнi умови i характеристики, включаючи кредитну якiсть

iHcTpyMeHTa, залишоК строку, протягоМ якого ставКа вiдсотка за контрактом € фiксованою, а також

залишок строку до погашення основнот суми та валюry, в якiй здiйснюватимугься платежi.

компанiя оцiнюе станом на кожну звiтну дату резерв пiд збитки за фiнансовим iHcTpyмeHToM у

розмiрi, що дорiвнюе:
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- 12-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам у разi, якщо кредитний ризик на звiтну даry не

зазнав значного зростання з моменту первiсного визнання;

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

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

Станом на кожну звiтну дату Компанiя оцiню€, чи зазнав кредитний ризик за фiнансовим
iHcTpyMeHToM значного зростання з моменry первiсного визнання. При виконаннi такоТ оцiнки

Компанiя замiсть змiни суми очiкуваних кредитних збиткiв використовуе змiну ризику настання

дефолry (невиконання зобов'язань) протягом очiкуваного строку дiТ фiнансового iHcTpyMeHTa. flля
виконання такоТ оцiнки Компанiя порiвнюе ризик настання дефолry (невиконання зобов'язань) за

фiнансовим iHcTpyMeHToM станом на звiтну дату з ризиком настання дефолту за фiнансовим
iHcTpyMeHToM станом на дату первiсного визнання, i враховуе при цьому обlрунтовано необхiдну Та

пiдтверджувану iнформацiю, що е доступною без надмiрних витрат або зусиль, i вказуе на значне

зростання кредитного ризику з моменry первiсного визнання.

Компанiя може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фiнансовим iHcTpyMeHToM не

зазнаВ значногО зростаннЯ з моменry первiсного визнання, якщо було з'ясовано, що фiнансовий

iHcTpyMeHT ма€ низькиЙ piBeHb кредитного ризику станом на звiтну даry.

у випадку фiнансового активу, що е кредитно-знецiненим станом на звiтну дату, аЛе Не €

придбаниМ або створеним кредИтно-знецiненим фiнансовим активом, Компанiя оцiнюе очiкуванi

кредитнi збитки як рiзницю мiж валовою балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю

очiкуваниХ майбрнiх грошових потокiв, дисконтованою за первiсною ефективною ставкою вiдсотка

за фiнансовим активом. Будь-яке коригування визна€ться в прибрку або збитку як приброк або

збиток вiд зменшення корисностi.

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

дати фiнансовот звiтностi, в разi, якщо дострокове погашення таких депозитiв ймовiрно призведе до

значних фiнансових втрат, в складi поточних фiнансових iнвестицiй.

Компанiя вiдносно банкiвських депозитiв ма€ насryпну модель розрахунку збитку вiд знецiнення

фiнансового активу:

при розмiЩеннi депоЗиту в банкУ з високоЮ надiйнiстЮ (iнвестицiЙний piBeHb рейтингу uaAAA,

uаДД, чаД, uaBBB та банки, що маютЬ прогноз <стабiльний)), що присвою€ться рейтинговими

агентствами, якi BHeceHi до flержавного ре€сгру уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР) на

дату розмiщення коштiв резерв збиткiв розрахову€ться в залежностi вiд строку та умов розмiщення

(при розмiЩеннi вiД 1 до 3-Х мiсяцiВ - розмiР збиткУ склада€ ОYо, вiд З-Х мiсяцiВ до 1 року - 1% вiд

суми розмiщення, бiльше 1 року -2%l;

при розмiщеннi депозиту в банку з бiльш низьким кредитним рейтингом (спекулятивний piBeHb

рейтингу, щО присвою€тьсЯ рейтинговимИ агентствами, якi BHeceHi до flержавного ре€стру

уповноважениХ рейтинговИх агентстВ нкцпФр) на датУ розмiщення коштiв резерв збитку

розрахову€ться у розмiрi вiд7% до2О% вiд суми вкладу в залежностi в розмiРу ризикiв.

з.з.4. Фiнансовi актиВИ, ЩО оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням ре3ультату
переоцiнки у прибутку або збитку
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,Що фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату
переоцiнки у прибутку або збитку, вiдносяться акцiТ та паТ (частки) господарських товариств.

Пiсля первiсного визнання Компанiя оцiнюе Тх за справедливою вартiстю.

Вибiр методу оцiнювання фiнансового iHcTpyMeHTy у виглядi корпоративних прав буде залежати:
а) вiд сryпеню впливу iHBecTopa на господарську дiяльнiстю о6'екта iнвесryвання;

б) вiд класифiкацiТ самоТ iнвестицiТ - поточна (для продажу) чи довгострокова (рриму€ться для

отримання дивiдендiв чи iнших вигод.

flолю iHBecTopa в статугному капiталi можна охарактеризувати як несугт€ву, якщо lнBecTop

володiе менше 20% стаryтного капiталу об'екту iнвестування - п. б МСБО 28.

отже, якщо участь у статугному капiталi становить менше 2о%та/або дана iнвестицiя с поточна, то

rT оцiнка здiЙснюеться по методу справедливоТ BapTocTi:

У piK придбання паt/частки госпоДарських товариств оцiнюються за балансовою вартiстю.

У насryпноМу календаРному роцi, до моменry розкриттЯ такиМ господарсЬким товариством рiчноI

фiнансовот звiтностi за pik, у якому цi паr/частки були придбанi, Taki паi/частки оцiнюються за

балансовою вартiстю.
Паt/часткИ господарсЬких товариств, що за результатом своеТ фiнансово-господарськоТ дiяльностi

за попереднiй фiнансовий piK е прибрковими, оцiнюються за балансовою вартiстю.

пат/частки господарських товариств, що за результатами своет господарськот дiяльностi за

попереднi два та бiльше poKiB поспiль € збитковими, оцiнюються шляхом застосування

понижувальних коефiцiентiв (далi - пк) до балансовоi BapTocTi таких патв/часток господарських

товариств, яка склалась на дату, що переду€ датi першого застосування понижувальних коефiцiснтiв,

а саме:

- якщо господарське товариство е збитковим протягом ocTaHHix двох poKiB поспiль, ПК становить

О,75;

- як1цо господарське товариство е збитковим протягом ocTaHHix трьох poKiB поспiль, 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 патв/часток збiльшу€ться на суму останньот уцiнки, а саме:

- за пiдсумками першого року прибрковот дiяльностi вiдновлюеться сума уцiнки, що

застосо вувал ася в оста н н ьому ро цi зб итко воТ дiял bHocTi;

- за пiдсумками другого року прибрковот дiяльностi вiдновлюсться сума уцiнки, що

застосовувалась у попередньому роцi збитковоТ дiяльностi, i т.д.

МеханiзМ застосуванНя ПК дО балансовоТ BapTocTi паТв/частоК застосову€Ться з моменry розкриття

iнформацiТ щодо збитковоi дiяльностi господарського товариства за попереднiЙ piK.

якщо, участь у стаryтному капiталi становить бiльше 20%та дана iнвестицiя е довгостроковою, то

вона оцiню€ться по методу участi в капiталiзгiдно п. 11 МСБо 28.

згiдно з методом участi в капiталi, iнвестицiя в асоцiйоване пiдприсмство первiсно визна€ться за

собiвартiстю i згодом iJ балансова BapTicTb збiльшусться або зменшу€ться рJlя визнання частки

iHBecTopa в прибутку або збитку об'скта iнвесryвання пiсля дати придбання. Частка iHBecTopa в

прибрку або збитку об'скта iнвестування визна€ться в прибутку або збитку iHBecTopa. Виплати,

отриманi вiд об'екта iнвестування, зменшують балансову BapTicTb iнвестицiт. Коригування балансовот

BapTocTi можуть бути необхiдними й при змiнi пропорцiйноТ частки iHBecTopa в об'ектi iнвестування,

яка виникас вiл змiн в iнших сукупних прибутках об'€кта iнвесryвання. TaKi змiни включають i змiни,
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що виникають вiд переоцiнки основних засобiв та вiд рiзницi у валютних курсах.

цих змiнах визна€ться в iнщому сукупному приб\rгку iHBecTopa.
Метод участi в капiталi - це метод облiку фiнансових iнвестицiЙ, згiдно з яким

iнвестицiЙ вiдповiдно збiльшуеться або зменшу€ться на суму збiльшення або

Частка iHBecTopa в

балансова BapTicTb

зменшення частки
iHBecTopa у власному капiталi об'екта iнвестування.

Фiнансовi iнвестицii, що облiковуються за методом участi в капiталi, на даry балансу
вiдображаються за вартiстю, що визначена з урахуванням змiни загальноТ величини власного капiталу

об'екта iнвесryвання, за винятком змiн капiталу, що € результатом операцiй мiж iHBecTopoM i об'сктом
iнвестування.

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

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

звiти iHBecTopa, п. 24 МСБО 28.

3меншення балансовоТ BapTocTi фiнансовоТ iнвестицiТ внаслiдок зменшення власного капiталу

iнвестованого пiдприемства здiйснюеться лише до досягнення нею нульового значення. TaKi

фiнансовi iнвестицiТ вiдображаються в бухгалтерському облiку у складi фiнансових iнвестицiЙ За

нульовою вартiстю.
Якщо в подальшому iHBecToBaHe пiдприсмство буде отримувати прибугки, то iHBecTop повинен

вiдображати свою частку таких прибркiв тiльки пiсля того, як його частка прибркiв буде дорiвнювати
частцi збиткiв, якi не були визнанi.

У разi, якщо з капiталу об'€кта iнвесryвання його учасниками був вилучениЙ капiтал, то балансова

BapTicTb iнвестицiТ коригуеться на суми змiн у капiталi об'екта iнвесryвання, вiдповiдно до HoBo'i

ч а стки.
у випадку, якщо змiни у власному капiталi iнвестованого пiдприемства € результатом операцiЙ мiж

iHBecTopoM i об'сктом iнвесryвання, вiдповiдне коригування балансовоТ BapTocTi iнвестицiЙ не

проводиться,
lHBecTop припиняе застосовувати метод участi в капiталi, починаючи з дати, коли BiH переСтае

сутт€во впливати на асоцiйоване пiдпри€мство, та облiковуе iнвестицiю згiдно мсФ3 9, починаючи з

цiеТ дати.
в разi втрати с}rгг€вого впливу оцiнка будь-яких iнвестицiЙ iHBecTopa, що ЗалИШИЛИСЯ у

колишньому асоцiйованому пiдприемствi, здiЙснюеться за справедливою вартiстю.

У cBoix прибутках чи збитках iHBecTop визнае будь-яку рiзницю мiж:

а) справедливою вартiстю будь-якоТ збереженоТ iнвестицiТ та будь-якими надходженнями вiд

вибупя певноТ частки участi в асоцiЙова ному пiдп риемствi;

б) балансовою вартiстю iнвестицiй на даry втрати сугт€вого впливу.

коли iнвестицiя припиня€ вiдповiдати визначенню асоцiйованого пiдприсмсгва i починае

облiковуватисЯ згiднО мсФЗ 9' iT справедлива BapTicTb на ДOтУ, колИ вона припиняе бути

асоцiйованим пiдприемст8ом, вважа€ться справемиВою вартiстю при первiсному визнаннi iT як

фiнансового активу вiдповiдно до МСФЗ 9.

Справедлива BapTicTb акцiй, якi BHeceHi до бiржового списку, оцiнюеться за бiржовим курсом

орган iзатора торгi влi.

якщо акцiт мають обiг бiльш як на одному органiзаторi торгiвлi, при розрахунку BapTocTi активiв

TaKi iнструМенти оцiнЮютьсЯ за курсом на основному ринку для цього активу або, 3а вiдсутностi

основного ринку, на найсприятливiшому ринку для нього. За вiдсрностi свiдчень на користь

протилежного, ринок, на якому Компанiя зазвичай здiйснюе операцiю продажу активу,

приймаеться за основний ринок або, за вiдсутностi основного ринку, за найсприятливiший ринок.

при оцiнцi справедливоi BapTocTi активiв застосовуються методи оцiнки BapTocTi, якi

вiдповiдають обставинам та для яких € достатньо даних, щоб оцiнити справемиву BapTicTb,

максимiзуючи використання доречних вiдкритих даних та мiнiмiзуючи використання закритих

вхiдних даних.

Якщо е пiдстави вважати, що балансова BapTicTb сутт€во вiдрiзняеться вiд справедливоТ,

КомпанiЯ визнача€ справедлиВу BapTicTb за допомогою iнших методiв оцiнки. Вiдхилення можуть
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бути зумовленi значними змiнами у фiнансовому cTaHi eMiTeHTa та/або змiнами кон'юнктури ринкiв,
на яких eMiTeHT здiйснюе свою дiяльнiсть, а також змiнами у кон'юнктурi фондового ринку.

Одним iз методiв € застосування понижувальних коефiцiентiв (далi - ПК):

1. Акцii, обiг яких зупинено, протягом 12 мiсяцiв з дати оприлюднення рiшення про зупинення

обiгу оцiнюються за останньою балансовою вартiстю.

2. ДкцiТ, обiг яких зупинено, бiльше нiж 12 мiсяцiв з дати оприлюднення 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, якUцо з дати оприлюднення рiшення про зупинення пройшло вiд 12 до 15

мiсяцiв;

- ПК станоВить О,25, якщо З дати оприЛюдненнЯ рiшення про зупинення пройшло вiд 15 до 18

мiсяцiв;

- Пк становить О, якщо з дати оприлюднення рiшення про зупинення пройшло бiльше нiж 18

мiсяцiв.

З. Справедлива BapTicTb акцiй, обiг яких зупинено, 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 фiнансовоТ звiтностi таких eMiTeHTiB,

результатiв Тх дiяльностi, очiкування надходження майбутнiх економiчних вигiд.

4. У разi вiдновлення обiгу акцiй Тх оцiнна BapTicTb збiльшуеться до BapTocTi, що склалась до

застосування ПК.

3.3.5. Фiнансовi активи, що оцiнюються за

сукупному прибугку
справедливою вартiстю з переоцiнкою в iншому

Фiнансовий актив оцiнюеться за справедливою вартiстю

одночасного дотримання обох зазначених нижче умов:

через iнший сукупниЙ дохiд у разi

- фiнансовий актив утриму€ться в рамках бiзнес-моделi, мета якот досяга€ться як шляхом

одержання договiрних грошових потокiв, так i шляхом продажу фiнансових активiв;

- договiрНi умовИ фiнансовоГо активУ генеруютЬ у певнi дати грошовi потоки, KoTpi € суrо

виплатами основноТ суми та процентiв на непогашену частку ocHoBHoi суми.

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

iнструменти власного капiталу, якi в iншому випадку оцiнювалися б за справедливою вартiстю через

приброК або збитоК, безвiдклИчне рiшенНя про вiдображеннЯ подальших змiн справедливоТ BapTocTi

в iншому сукупному доходi.
Компанiя на власний розсуд приймае безвiдкличне рiшення про вiдображення в iншому

сукупному доходi змiн У справедливiй вартосгi iнвестицiт в iHcTpyMeHT власного капiталу, що не

утримуеться для торгiвлi. Таке рiшення приймаеться на piBHi кожного iHcTpyMeHTa. Вiдповiднi суми,

вiдображенi в iншому сукупному доходi, пiсля цього в приброк або збиток не передаються,

HaToMicTb КомпанiЯ може передатИ кумулятивниЙ прибуrоК або збиток у власному капiталi.

,Щивiденди на TaKi iнвестицiТ визнаються в прибутку або збитку KpiM випадкiв, коли дивiденди явно

я вля ють собою вiдш кодува н ня части ни собiвартостi i н вести цiЙ.

3.3.6. flебiторська заборгованiсть

щебiторська заборгованiсть - це фiнансовий актив, який являе собою контрактне право отримати

грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб'екта господарювання.

,щебiторська заборгованiсть визна€ться у звiтi про фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли Компанiя

ста€ сторОною контрактних вiдношень щодо цього iHcTpyMeHry. Первiсна оцiнка дебiторськоТ
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заборгованостi здiйснюсться за справедливою вартiстю, яка дорiвню€ BapтocTi погашення, тобто cyмi
очiкуваних контрактних грошових потокiв на даry оцiнки.

Пiсля первiсного визнання подальша оцiнка дебiторськоТ заборгованостi здiЙснюеться за

амортизованою собiвартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка. !исконryвання не

використову€ться, коли ефект вiд дисконryвання € несугт€вим або першi три мiсяцi з дня виникнення

дебiто рськоi забо рго ва HocTi.

якщо е об'€ктивне свiдчення того, що кредитний збиток вiд кредитних рискiв, то балансова

BapTicTb активу зменшу€ться на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резерВiВ.

компанiя регулярно проводить оцiнку дебiторськоi заборгованостi та передплат виданих

постачальНикам. Резерв на покритгя збиткiв вiд зменшення корисностi визнача€ться як рiзниця мiж

балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбугнiх грошових потокiв. Визначення

суми резеРву на покрИтгя збиткiВ вiд зменшення корисНостi вiдбува€ться на ocHoBi аналiзу дебiторiв
та вiдобраЖа€ суму, яка, на думкУ керiвництва, достатня мя покриття понесених збиткiв. Фактори, якi

КомпанiЯ розгляда€ при визнаЧеннi того, чи € у нього об'ективнi свiдчення наявностi збиткiв вiд

зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiт 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

економiчнiумови у галузi або географiчному регiонi.

Сума збитКiв визнастЬся у прибРку чИ збитку. Якщо в насryпному перiодi сума збитку вiд

зменшеннЯ корисностi зменшу€тЬся i це зменшення може бри об'ективно пов'язаним з подiею, яка

вiдбуваеться пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо ви3наний збиток вiд зменшення

корисностi сторну€ться за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування ви3на€ться у прибрку чи

збитку. У разi неможливостi повернення дебiторськот заборгованостi вона списуеться за рахунок

створеногО резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi.

flебiторська заборгованiсть може бути призначена як така, що оцiнюеться 3а справедливою

вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у прибрку або збитку, якщо таке призначення

усува€ або значно зменшу€ невiдповiднiсть оцiнки чи ви3нання (яку iнколи називають

(неузгодженiстю облiку))), що iнакше виникне внаслiдок оцiнювання активiв або зобов'я3ань чи

визнання прибуткiв або збиткiв за ними на рiзних пiдставах.

подальша оцiнка дебiторськот заборгованостi здiйснюсться за справедливою вартiстю, яка

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

У разi змiн справедливоТ BapTocTi дебiторськОТ заборгованостi, щО маютЬ мiсце на звiтну дату, TaKi

змiни визнаються у прибрку (збитку) звiтного перiоду.

3.3.7. 3обов'язання.

кредиторська заборгованiсть визна€ться як зобов'язання тодi, коли Компанiя ста€ стороною

договору та, внаслiдок цього, набувае юридичне зобов'язання сплатити грошовi кошти,

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

озна к:

компанiя сподiваеться погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягае погашенню протягом

дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;

Компанiя не ма€ безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання протягом щонайменше

дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.

поточнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям ви3нання

зобов'язань.

Поточнi зобов'язання оцiнюються у подальшому за амортизованою вартiстю,

чL
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Поточну кредиторську заборгованiсть без встановленоТ ставки вiдсотка Компанiя оцiнюе за сумою

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

3,3.8. 3гортання фiнансових активiв та зобов'язань

Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якtцо Компанiя мае юридичне право здiЙснювати
залiк визнаних у балансi сум i мас HaMip або зробити вза€мозалiк, або реалiзувати актив та виконати

зобов'язання одночасно.

3.4. Облiковi полiтики щодо основних засобiв та нематерiальних активiв

3.4.1. Визнання та оцiнка основних засобiв

Компанiя визна€ матерiальний об'ект основним засобом, якщо BiH уrриму€ться з метою

використання ix у процесi своеТ дiяльностi, надання послуг, або для здiЙснення адмiнiстративних i

соцiально-кульryрних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiТ) яких бiльше

одного року та BapTicTb яких бiльше 6000 грн.

Первiсно Компанiя оцiнюе ocHoBHi засоби за собiвартiстю. Розглянувши доречнiсть застосування

будь-якого з виключень, передбачених МСФ3 1, ч_цодо ретроспективного застосування, керiвництво

вирiшило застосувати справедливу BapTicTb або переоцiнку як доцiльну собiвартiсть основних засобiв.

у подальшому ocHoBHi засоби оцiнюються за Тх собiвартiстю MiHyc будь-яка накопичена

амортизацiя та будь-Якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченоТ амортизацii

на дату переоцiнки виключа€ться з валовоi балансовот BapTocTi активу та чистоi суми, перерахованоi

до переоцiненот суми активу. ,д,ооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, переноситься до

нерозподiленого п рибутку, кол и п ри пиня€ться визна ння вiдповiдного акти ву.

3.4.2. Подальшi витрати.

компанiя не визна€ в балансовiй BapTocTi об'€кта основних засобiв витрати на щоденне

обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування о6'€кта. l-{i витрати визнаються в прибутку чи

збитку, коли вонИ понесенi. В балансоВiЙ BapTocTi об'€кта основних засобiв визнаються TaKi подальшi

витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу.

3.4.3. Амортизацiя основних засобiв.

дмортизацiя основних засобiв Компанiт нарахову€ться прямолiнiйним протягом строку корисного

використання основних засобiв.

Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом TepMiHy Тх корисного

використання. Дмортизацiю активу починають, коли BiH ста€ придатним мя використання.

дмортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбуваеться ранiше: на даry, з якот актив

класифiкують як утримуваний мя продажу, або на дату, з якот припиняють визнання активу.

В активах Компанii не мае основних засобiв на звiтну даry.

3.4.4. Нематерiальнi активи

нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якот накопиченот

амортизацiТ та будь-яКих накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя нарахову€ться

прямолiнiЙним способом протягОм строкУ корисногО використаНня нематеРiальних активiв. Очiкуванi

строки корисного використання та метод нарахування амортизацiт аналiзуються на кiнець кожного

звiтного року, при цьому Bci змiни в оцiнках вiдображаються в облiку i звiтностi за насryпнi перiоди.

нематерiальнi активи, якi виникають у результатi договiрних або iнших юридичних прав,

амортизуються протягом TepMiHy чинностi цих прав.
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На 31 грудня 2019 року на балансi КомпанiТ не ма€ нематерiальних активiв.

3.4.5. 3менцJення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв

На кожну звiтну даry Компанiя оцiню€, чи € якась ознака того, що кориснiсrь активу може
зменшитися. Компанiя зменшу€ балансову BapTicTb активу до суми Його очiкуваного вiдшкодування,

якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд Його балансовоТ BapTocTi, Таке

зменшення негайно визна€ться в прибрках чи збитках, якщо актив не облiковують за переоцiненою

вартiстю згiдно з МСБО 16. 3биток вiд зменшення корисностi, визнаниЙ для активу (за винятком

гудвiлу) в попереднiх перiодах, Компанiя сторну€, якщо i тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки,

застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшення

корисностi амортизацiя основних засобiв коригу€ться в маЙбутнiх перiодах з метою розподiлення
переглянугоТ балансовоТ BapTocTi необоротного активу на систематичнiЙ ocHoBi протягом строку

корисного використа ння.

3.5. Облiковi полiтики щодо iнвестицiйноТ HepyxoMocTi

3.5. 1. Визнання iнвестицiЙноТ HepyxoMocTi

flo iнвестицiЙноТ Hepyxoмocтi Компанiя вiдносить HepyxoMicTb (землю чи будiвлi, або частину

будiвлi, або Тх поеднання), утримувану на правах власностi або згiдно з угодою про фiнансову оренду

з метою отримання орендних платежiв або збiльшення BapтocTi капiталу чи мя досягнення обох

цiлей, а не мя:

використання у виробництвi чи при постачаннi ToBapiB, при наданнi послуг чи для

адмiнiстративних цiлеЙ, або

продажу в звичайному ходi дiяльностi.

lнвестицiЙна HepyxoMicтb визна€ться як актив тодi iтiльки тодi, коли: (а) е ймовiрнiсть того, що

Компанiя отрима€ майбрнi економiчнi вигоди, якi пов'язанi з цiею iнвестицiЙною нерухомiстю, (б)

собi ва pTicTb i нвести цiЙ ноТ HepyxoMocTi можна достовiрно оцi нити.

якщо будiвлi включають одну частину, яка утриму€ться з метою отримання оренднот плати та

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

бухгалтерському облiку Taki частини об'екту Hepyxoмocтi оцiнюються та вiдображаються окремо,

якщо вони можуть бри проданi окремо.

3.5.2. Первiсна та послiдуюча оцiнка iнвестицiЙноТ HepyxoMocTi

Первiсна оцiнка iнвестицiЙноТ HepyxoMocTi здiйсню€ться за собiвартiстю. Витрати на операцiю

включаютьСя до первiСноТ BapTocTi. СобiвартiСть придбаНоi iнвестиЦiЙноТ HepyxoMocTi включа€ цiну iT

придбаннЯ та будь-якi витрати, якi безпосередньо вiднесенi до придбання. Безпосередньо вiднесенi

витрати охоплюють, наприклад, винагороди за надання професiйних юридичних послуг, податки,

пов'язанi з передачею права власностi, та iншi витрати на операцiю.

Оцiнка пiсля визнання здiйсню€ться за справедливою вартiстю на даry оцiнки. Прибугок або

збитоК вiд змiнИ в справедливiй BapTocTi iнвестицiйноТ HepyxoMocTi визна€ться в прибрку або збитку.

Амортизацiя на TaKi активи не нарахову€ться.

справедлива BapTicTb iнвестицiйнот нерухомосгi зазвичай визначаеться iз залученням незалежного

оцiнювача. Перiодичнiсть перегЛяду справедливоТ BapTocTi зумовлю€ться сутт€вими для облiку

коливаннями цiн на ринку подiбноТ Hepyxoмocтi. Справедлива BapTicTb незавершеного будiвництва

дорiвнюе BapTocTi завершеного об'€кта за вирахуванням витрат на закiнчення будiвництва.
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Якщо оLliнити справемиву BapTicTb неможливо, Компанiя обрае для оцiнки об'ектiв iнвестицiЙноТ

Hepyxoмocтi модель оцiнки за собiвартiстю вiдповiдно до МСБО 16 та застосовуе такиЙ пiдхiд до BcicT

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

справедлива BapTicTb.

На 31 грудня 2019 року на балансi КомпанiТ не ма€ iнвестицiЙноi HepyxoMocTi.

3.6. Облiковi полiтики щодо непоточних активiв, уrримуваних для продажу

компанiя класифiкуе непоточний актив як утримуваний для продажу, якч4о його балансова

BapTicTb буде в основномУ вiдшкодовУватися щляхоМ операцii продажу, а не поточноrо використання.

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

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

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

корисностi при первiсному чи подальшому списаннi активу до справедливот вартосгi за вирахуванням

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

3.7. Облiковi полiтики щодо оренди

Фiнансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному Bci ри3ики та винагороди,

пов'язанi з правом власностi на актив. Компанiя як орендатор на початку строку оренди визна€

фiнансовУ орендУ як активИ та зобов'яЗання за сумами, що дорiвнюють справерливiЙ BapTocTi

орендованого майна на початок оренди або (якщо вони меншi 3а справедливу BapTicTb) за

теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв, Мiнiмальнi оренднi платежi розподiляються

мiж фiнансовими витратами та зменшенням непогашених зобов'язань. Фiнансовi витрати

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

залишок зобов'язань. Непередбаченi оренднi платежi вiдображаються як витрати в тих перiодах, у

яких вони були понесенi. Полiтика нарахування амортизацiт на орендованi активи, що амортизуються,

узгоджена iз стандартною полiтикою компанiт щодо подiбних активiв.

Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов|язанi з правом власностi на актив, фактично

залишаються в орендодавця, класифiкуеться як операцiйна оренда. Оренднi платежi за угодою про

операцiйну оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй ocHoBi протягом строку оренди. ,Щохiд вiд

оренди за угодами про операцiйну оренду Компанiя визна€ на прямолiнiйнiй ocHoBi протягом строку

оренди. 3атрати, 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 плаry на визначений строк в часi. Початок TepMiHy

оренди - це найбiльш рання з дат:

або дата укладання договору,

або прийняття сторонами зобов'язань у вiдношеннi основних умов оренди.

строк оренди - це перiод в продовж якого договiр оренди не може бути розiрваний, та на який

орендар домовився орендувати актив.

визначення того, чи е угода орендою, або чи мiстить вона ознаки оренди, засноване на аналiзi

змiсry угоди на даry початку дii договору. У рамках такого аналiзу потрiбно встановити, чи залежить

виконання договору вiд використання конкретного активу або активiв переходить у право

корисryвання активом або активами в результатi даноТ угоди вiд однiеТ сторони до iнший, HaBiTb якщо

це не вказу€ться в договорi явно.

Перiод амортизацiТ по капiтальних вкладеннях в орендованi ocHoBHi засоби явля€ собою перiод,

протягоМ якого КомПанiя мае можливiстЬ продовжуВати TepMiH оренди з урахуванням юридичних
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положень, що регулюють вiдповiднi умови продовження. Дане положення вiдноситься до договорiв
оренди офiсного примiщення, за якими в неТ е успiшна iсторiя продовження TepMiHiB орендИ.

капiтальнi вкладення у орендованi ocHoBHi засоби (офiсне примiщення) амортизуються протягом

строку корисного використання або TepMiHy вiдповiдноТ оренди, якщо цей TepMiH коротший.

Залишкова BapTicTb та строкИ корисного використання активiв аналiзуються i, при необхiдностi,

коригуютьСя на кожнУ звiтнУ дату, У випадкУ виявленнЯ ознаК того, щО балансова BapTicTb одиницi,

яка генерус грошовi потоки, перевищу€ його оцiнену суму очiкуваного вiдшкодування, балансова

BapTicTb активу спису€ться до його очiкуваного вiдшкодування.

3.8. Облiковiполiтики щодо податку на приброк

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого податкiв.

ПоточниЙ податок визначаеться як сума податкiв на прибуrок, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню)

щодо оподаткованого прибрку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати Компанiт за податками

розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на даry

балансу.

вiдстрочений податок розрахову€ться за балансовим методом облiку зобов'язань та явля€ собою

податковi активи або зобов'язання, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж балансовою

вартiстю активу чи зобов'язання в балансi та ix податковою базою.

Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються, як правило, щодо Bcix тимчасових рiзниць, що

пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням iMoBipHocTi

наявностi в майбрньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуrь бри використанi

тимчасовi рiзницi, що пiдtягають вирахуванню. Балансова BapTicTb вiдстрочених податкових активiв

перегляда€ться на кожну дату й зменшу€ться в тiй Mipi, у якiй бiльше не icHye ймовiрностi того, u_lо

буде отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити використати вигоду вiд

вiдстроченого податкового активу повнiстю або часrково,

ВiдстроченИй податоК розрахову€тьсЯ за податковиМи ставкамИ, якi, яК очiкуеться, будугь

застосовуватися в перiодi реалiзацii вiдповiдних активiв або зобов'язань. Компанiя визнае поточнi та

вiдстроченi податкИ як витратИ або дохiД i включае в прибутоК або збитоК за звiтниЙ перiод, oKpiM

випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, якi визнаються прямо у власному капiталi

або вiд об'еднання бiзнесу.

КомпанiЯ визна€ поточнi та вiдстроЧенi податкИ у капiталi, якщо податок належить до статей, якi

вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi,

Сума поточного податку на прибуток визнача€ться виходячи з розмiру оподатковуваного прибутку

за pik. Оподатковуваний приброк мае вiдмiнностi вiд чистого прибрку, який розраховуеться та

вiдображаеться у звiтi про фiнансовi результати, оскiльки не включае cTaTTi доходiв та витрат, що

пiдлягають оподаткуванню за правилами податкового облiку , Нарахування зобов'язань Компанij з

поточного податку на прибугок здiйснюеться з використанням ставок податку, затверджених

Податковим Кодексом УкраТни фактично встановлених на звiтну даry.

3.9. облiковi полiтики щодо iнtлих актив]в та зобов'язань

3.9.1. 3абезпечення

забезпечення визнаються, коли Компанiя ма€ теперiшню заборгованiсть (юридичну або

конструктивну) внаслiдок минулоТ подiТ, icHye ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж неможливо),

що погашення зобов'язання вимагатиме вибутгя pecypciB, KoTpi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i

можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання,

3,9.2. Виплати працiвникам
zз
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ком анiя визна€ kopoтkocr rkoBi виплати працiвникам як витрати та як зобов lання пiсля

вирахування будь-якоi вже сплаченоТ суми. Компанiя визнас очiкувану BapTicTb короткострокових

виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час надання працiвниками послуг,

якi збiльшують ixHi права на майбутнi виплати вiдпускних,

На З1 грудня 2О19 року Компанiя не мае найманих робiтникiв,

3.9.3. Пенсiйнi зобов'язання

Вiдповiдно до украТнського законодавства, Компанiя визнае внески iз заробiтноТ плати працiвникiв

до Пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз поточних

нарахувань заробiтноТ платнi, TaKi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi

працiвниками послуги, що надають iM право на одержання BHecKiB, та зароблена вiдповiдна

заробiтна платня.

3.10. lншi застосованi облiковi полiтики, що € доречними мя розумiння фiнансовот звiтностi

3.10.1 flоходи та витрати

Компанiя визна€ дохiд вiд надання послуг, коли (або У Mipy того, як) воно задовольня€

зобов'язання щодо виконання, передаючи обiцяну послугу (тобто актив) клiентовi, дктив переда€ться,

коли (або у Mipy того, як) клiент отриму€ контроль над таким активом,

,д,ля визнання доходу Компанiя застосову€ п'яти крокову модель:

iдентифiкуе договiр (контракт);

iдентифiкуе okpeMi зобов'язання щодо виконання в межах укладеного договору;

визнача€ цiну договору (операцiТ);

розподiляс цiну договору (операцiт) мiж зобов'язаннями щодо виконання;

визна€ дохiд, коли (абО в Mipy того, як) вона виконуе (задовольняе) зобов'язання щодо виконання,

КомпанiЯ визна€ одиницеЮ облiкУ виручки окремий договiр (контракт),

компанiя облiковуе договiр з клi€нтом, який належить до сфери застосування цього стандарry,

тiльки тодi, коли виконуються Bci перелiченi далi критерiТ (параграф 9 МСФЗ 15):

сторони договору схвалили договiр (письмово, усно чи у вiдповiдностi з iншою звичною практикою

ведення бiзнесу) i готовi виконувати свотзобов'язання;

Компанiя може визначити права кожноТ сторони вiдносно ToBapiB або послуг, якi будрь

передаватися;

компанiя може визначити умови оплати за товари або послуги, якi будуть передаватися;

договiр ма€ комерцiйну cpHicTb (тобто очiкуеться, що ризик, час або величина майбутнiх грошових

потокiв Компа н iя змiняться внаслiдок договору);

та

цiлком ймовiрно, що Компанiя отримае компенсацiю, на яку вона матиме право в обмiн на товари

або послуги, якi будуть переданi клiснту,

компанiя щокварталу аналiзуе угоди на вiдповiднiсть критерiям визнання контрактами,

коли якась частина договору виконана, Компанiя вiдображае договiр у звiтi про фiнансовий стан

як контрактний актив або контрактне зобов'язання, залежно вiд спiввiдношення мiж виконанням

Компанiею свого зобов'язання за договором та оплатою, здiйсненою клiентом, Компанiя вiдображае

ц\
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будь-якi безумовнi права на компенсацiю окремо якдебiторську заборгованiсть (параграф 105 МСФЗ

15)

пiсля первiсного визнання дебiторськоТ заборгованостi внаслiдок договору з клi€нтом будь-яка

рiзниця мiж оцiнкою дебiторськоi заборгованостi вiдповiдно до МСФ3 9 та вiдповiдноТ визнаноТ сУми

доходу подаються як витрати (наприклад, як збиток вiд зменшення корисностi) (параграф 108 мсФ3

15).

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

момент, коли такий платiж пiдлягае сплатi (залежно вiд того, яка дата ранiше), якщо клiент компенсу€

КомпанiТ BapTicTb активу/послуги або у КомпанiI е безумовне право на суму компенсацiТ (дебiторська

заборгованiсть) до дати фактичного надання послуги клiенry.

Компанiя вiдображае контрактний актив, за винятком сум, якi вiдображаються як дебiторська

заборгованiсть, якщо Компанiя переда€ активи або надас послуги клiенry до того, як клiснт компенсу€

тх BapTicTb, або до дати, коли компенсацiя пiдлягатиме сплатi клiентом.

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

flля компанiт, що управля€ активами пайового iнвестицiйного фонду, при визначеннi винагороди 3

управлiння активами, договором, в розумiннi МСФ3 15, е регламент цього пайового iнвестицiйного

фонду.
враховуючи особливостi взаемодiт компанiт з управлiння активами та Компанiт (lcl) мя пайових

iнвестицiйних фондiв в рiшеннi уповноваженого органу ч_lодо визначення розмiру винагороди за

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

нарахування.

винагорода компанiт за управлiння активами (цiна операцiт) е змiнною, тому що BapTicTb чистих

активiв iнстиryry спiльного iнвесцlвання (компанiт) залежить вiд умов ринку i, вiдповiдно, € чутт€вою

до факторiв поза сферою впливу органiзацii, тому мя вирiшення питання невизначеностi на кiнець

кожного мiсяця/року компанiя з управлiння активами приймае рiшення, що до цiни операцii

включа€ться фактична сума винагороди з управлiння активами.

Витрати на винагороду за управлiння активами, що визнача€ться як вiдсоток BapTocTi чистих

активiв iнстиryry спiльного iнвесryвання, Компанiя визна€ на кiнець кожного мiсяця у cyMi, що

вiдповiдае проведеному розрахунку. Винагорода, u_lo визнача€ться у спiввiдношеннi до приросту

BapTocTi чистиХ активiВ iнститру спiльного iнвестування (у разi наявностi приросту та прийнятгя

вiдповiдного рiшення) визна€ться за результатами року,

Дохiд вiд премiТ за результатами дiяльностi за звiтниЙ piK (у разi наявностi та прийняття

вiдповiдного рiшення) визна€ться за результатами року,

При визначенi BapTocTi винагороди вiд управлiння активами Компанiя, вiдповiдно до мсФз 15,

використову€ метод оцiнювання за результатом. ,д,о методу оцiнювання за результатом належить,

зокрема, аналiЗ виконання, завершенОго на сьогоднiшНiй день, оцiнки досягнутих результатiв,

ВраховуючИ принциП професiЙнОго скептицИзму длЯ змiнноi BapTocTi винагороди розрахунок доходу

здiйснюеться на кiнець кожного мiсяця.

результат визначення розмiру винагороди по управлiнню активами оформлюеться актом

виконаних робiт, в якому вiдображаеться розрахунок (оцiнка) досягнутих результатiв на звiтну дату,

.щля прогресивного визнання виручки за iншими договорами Компанiя використову€ метод

результатiв.

,щивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на

економiчнi вигоди, пов'язаннi з дивiдендами, надiйдуть до

достовiрно оцiнити.

отримання коштiв, е ймовiрнiсть, що

КомпанiТ та суму дивiдендiв можна

,щохiд вiд продажу фiнансових активiв визна€ться у прибутку або збитку в разi задоволення Bcix

наведених далi умов:
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а) Компанiя переда€ договiрнi права на одержання грошових потокiв вiд такого фiнансового

активу;

б) Компанiя передало покупцевi ризики

активом;

та переваги вiд володiння, пов'язанi з фiнансовим

в) Компанii не залиша€ться aHi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка зазвичай

пов'язана з володiнням, aHi ефективний контроль за проданими фiнансовими iнструментами,

iнвести цi Й ною нерухомiстю або iH шими а кти вами;

г) суму доходу можна достовiрно оцiнити;

д) ймовiрно, що до КомпанiТ надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiею;

та

е)витрати'якiбулиабобУдУтьпонесенiУзв,язкузоперацiею,моЖнадостовiрнооцiнити.

,Щивiденди визнаються доходом лише у разi, якщо:

а) право Компанiт на одержання виплат за дивiдендами встановлено;

б) е ймовiРнiсть, щО економiчнi вигоди, пов'язанi з дивiдендами, надiйдрь до КомпанiI;

в) суму дивiдендiв можна достовiрно оцiнити,

flохiд визна€ться у звiтi про прибрки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та критерiям

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

зобов'язань.

ВитратИ - це зменШення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибугrя чи

амортизацii активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого е зменшення чистих

активiв,заВиняткомзМеншеНня,поВ,язаНогозВиплатамиУЧасникам.

витрати визнаються у звiтi про прибрки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та

одночасно з визнанням збiльшення зобов'язань або зменшення активiв,

ВитратИ негайнО визнаютьсЯ у звiтi про прибРки та збитКи, колИ видатки не надають майбрнiх

економiчнихвигiдаботодiтатiеюмiрою,якоюмайбрнiекономiчнiвигодиневiдповiдаютьабо
перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан,

витрати визнаються у звiтi про прибрки та збитки також у тих випадках, коли виникають

зобов'язання без визнання активу,

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

доходи.

3.10.2. Витрати за позиками

витрати за позиками, якi не € частиною фiнансового iнсгруменry та не капiталiзуються як частина

собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Компанiя капiталiзуе витрати на позики, якi

безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, як

частина собiвартостi цього активу,

3.1о.3. YMoBHi зобов'язання та активи,

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

умовне зобов'язання розкрива€ться, якч_lо можливiсть вибуття pecypciB, якi втiлюють у собi

економiчнi вигоди, не е вiддаленою. Компанiя не визна€ yMoBHi активи, Стисла iнформацiя про

УмовниЙактиВрозкриВа€тЬся,колИнадходЖеННяекономiчнихвигiдеЙмовiрним.
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4. ocHoBHl припущЕння, оцlнки тА суджЕння

при пiдготовцi фiнансовоi звiтностi Компанiя здiйснюс оцiнки та припущення, якi мають вплив на

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

з тлумачень мiжнароднот фiнансовот звiтностi. Оцiнки та судження базуються на попередньому

досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих обставин вважаються обlрунтованими i за результатами

яких прийМаютьсЯ судженнЯ щодо балансовоТ BapTocTi активiв та зобов'язань. Хоча цi розрахунки

базуються на наявнiй у керiвництва КомпанiТ iнформацii про поточнi подiТ, фактичнi результати

можугЬ зрештоЮ вiдрiзнятиСя вiд цих розрахункiв. областi, де TaKi судження е особливо важливими,

областi, що характеризуються високим piBHeM складностi, та областi, в яких припYщення й розрахунки

мають велике значення для пiдготовки фiнансовот звiтностi за МсФ3, наведенi нижче,

4.1. Судження ц{одо операцiй, подiй або умов за вiдсрностi конкретних МСФ3

ЯкщонемаеМСФ3,якийконкретНозастосоВУетЬсядооперацil,iншоТподiТабоУмоВи,керiвництво
компанiт застосову€ судження пiд час розроблення та застосування облiковот полiтики, щоб

iнформацiябуладоречНоюдляпотребкорисryвачiвмяприйнятгяекономiчнихрiшеньта
достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть:

пода€ достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки Компанiт;

вiдображаеекономiчнусУтнiстьоперацiй,iншихподiйабоУМоВ,аНелишеюридиЧнУФормУ;

е нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень;

е повною в ycix сутгевих аспектах,

ПiдчасздiЙсненнясУдЖенНякерiвництвоКомпанiТпосИлаетЬсянаприйнятнiстьнаведенихдалi

джерел та врахову€ Тх у низхiдному порядку:

ВИмогИвМСФЗ,УякихiдетьсяпроподiбнiтапоВ'язаНiзнимипитаННя;

визначення, критерiт визнання та концепцiт оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв та витрат у

КонцепryальнiЙ ocHoBi фiнансовоТ звiтностi,

пiд час здiйснення судження керiвництво Компанiт врахову€ найостаннiшi положення iнших

органiв,щорозробляютЬтазатВердЖУютЬстандарти,якiзастосоВУютЬподiбнукоНцепryалЬнУосноВУ

для розробленнЯ стандартiв, iншу професiЙну лiтературу З облiкУ та прийнятi галузевi практики, тiею

мiрою, якою вони не суперечать вич_\езазначеним джерелам,

4.2. Судження щодо справемивоТ BapTocTi активiв Компанii

справедлива BapTicTb iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових ринках,

розрахоВУ€тЬсяНаосновiпоточноТринковоiвартосгiнамомеНтзакрИттяторгiвназвiтнудату.Вiнших
випадкаХ оцiнка справемиВоТ BapTocTi Грунry€ться на судженнях шодо передбачуваних майбутнiх

грошових потокiв, iснуючоi економiчноТ сиryацii, ризикiв, властивих рiзним фiнансовим iHcTpyMeHTaM,

таiншихфакторiвзВрахУВаННямВиМогМсФ3].3коцiнкасправедлИВоТвартостi>.

4.3. Судження щодо змiн

Керiвництво Компанii

фiнансових iHcTpyMeHTiB,

оцiнок, тому що:

справемивоТ BapTocTi фiнансових активiв

вВаЖас,щооблiковiоцiнкитапрИпУЩення,якiМаютЬстосУнокдооцiнки
де ринковi котирування не досryпнi, е ключовим джерелом невизначеностi
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а) вонИ з високиМ сryпенеМ ймовiрносТi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки базуються

на припущенняХ керiвництВа щодО вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн валютних KypciB,

показникiВ кредитоспроможностi контрагентiв, коригувань пiд час оцiнки iHcTpyMeHTiB, а також

специФiчних особливостеЙ операцiЙ; та

б) вплив змiни в оцiнках на

(витрати) може бри значним.

активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на доходи

якби керiвництво Компанiт використовувало iншi припущення щодо вiдсоткових ставок,

волатильностi, KypciB обмiну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти i коригувань пiд

час оцiнкИ iHcTpyMeHTiB, бiльша або менша змiна в оцiнцi BapTocTi фiнансових iHcTpyMeHTiB у разi

вiдсутностi ринкових котирувань мала б iстотний вплив на вiдображений у фiнансовiй звiтностi чистий

приброк та збиток.

викорисгання рiзних маркетингових припущень та/або методiв оцiнки також може мати значнии

tsплив на передбачувану справемиву BapTicTb,

4.4.СУдженняlцодоочiкУванихтермiнiвУтримУВанняфiнансовихiнстрУментiв

Керiвництво КомпанiТ застосову€ професiйне судження щодо TepMiHiB уrримання фiнансових

iHcTpyMeHTiB, що входять до складу фiнансових активiв, професiйне судження за цим питанням

rрУНry€тЬсянаоцiнцiризикiвфiнансовогоiнстрУменry,ЙогоприбУтковостiйдинамiцiтаiнших
факторах, Проте iснують невизначеностi, якi можуть бути пов'язанi з призупиненням обiгу цiнних

паперiв, що не е пiдконтрольним керiвництву Компанii фактором i може сутт€во вплинути на оцiнку

фiнансових iHcTpyMeHTiB.

4.5. Використання ставок дисконryвання

Ставка дисконry - це процеНтна ставка, яка викорИстову€ться мя перерахунку майбутнiх потокiв

доходiв в €дине значення теперiшньоТ (поточноТ) BapTocTi, яка е базою мя визначення ринково'i

BapTocTi бiзнесу. З економiчнот точки зору, в ролi ставки дисконry е бажана iHBecTopy ставка доходу

на вкладен"и *.nlran у вiдповiднi з niBl_eM ризику пол,lоli_lо,екти iнвестування, або _ ставка доходу за

альтернативними варiантами iнвестицiй iз зiставляння рiвня ризику на даry оцiнки, Ставка дисконry

ма€ визначатися з урахуванням трьох факторiв:

а) BapTocTi грошеЙ у часi; .lвестицiйного проекту, якi вимагають рiзнi
б) BapTocTi джерел, якi залучаються для фiнансування tt

отримання очiкуваних у майбутньому доходiв,

СтаноМ на 31 груДня 2О19 року сереДньозважена ставка за портфеЛем банкiвСьких депозитiв у

нацiональнiй валютi в банках, у яких не введено тимчасову адмiнiстрацiю або не запроваджено

лiквiдацiйну комiсiю, становила t1,,2 % рiчних. lнформацiя, ulo використана мя визначення

середнЬозВаженоiстаВкИодерЖаназофiцiйногосайryНБУзапосиланняМ
http://www.bank.gov.ua/files/4_Financial_markets.xls роздiл "4,1,3,з, процентнi ставки за новими

депозитамИнефiнансовихкорпорацiЙУрозрiзiвидiвВалютiстрокiвпогашеННя,,.

4.6. Судження lцодо виявлення ознак знецiнення активiв

На кожну звiтну дату Компанiя проводить аналiз дебiторськоТ заборгованостi, iншоТ дебiторськоi

заборговаНостi та iншиХ фiнансових активiВ на предмет наявностi ознак ix знецiнення, Збиток вiд

знецiнення визна€ться виходячи з власного професiйного судження керiвництва за наявностi

об'ективних даних, ч_l,о свiдчать про зменшення передбачуваних майбугнiх грошових потокiв за

даним активом у результатi однiет або кiлькох подiй, що вiдбулися пiсля визнання фiнансового активу,

Вiдносно фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, Компанiя на дату

виникнення фiнансових активiв та на кожну звiтну дату визначае piBeHb кредитного ризику,

9t
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Компанiя визна€ резерВ пiд збитки для очiкува""* |р"л",них збиткiв за фiнансовими активами, якi

оцiнюютьсЯ за амортиЗованоЮ вартiстю, у розмiрi очiкуваниХ кредитниХ збиткiв за весь строк дii

фiнансовоГо активY ( при значному збiльшеннi кредитного ризикуlцlя кредитно-знецiнених

фiнансових активiв) або 12-мiсячними очiкуваним.tи кредитними збитками (у разi незначного

зростання кредитного ризику),
ЗазвичаЙ очiкусться, що очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дiТ мають бути визнанi до того, як

фiнансовиЙ iHcTpyMeHT стане простроченим. Як пRавJло, кредитниЙ ризик значно зростае u_le до того,

як фiнансовий iHcTpyMeHT стане прострочен"* аОо.{Чле помiчено iншi чинники затримки платежiв,

що е специфiчниМ дп" поr"r.льника 1"uпр"*паД, ,лi|i*"""я модифiкацiй абО реструкryризацii),

Кредитний ризик за фiнансовим iHcTpyMeHToM вв|жаеться низьким, якщо фiнансовиЙ iHcTpyMeHT

ма€ низький ризик настання дефолту, поз"...ало..i"к ма€ поryжнiй потенцiал виконувати свот

зобов'язання щодо грошових потокiв у короткосlроковrй перспективi, а несприятливi змiни в

економiчних i дiлових умовах у довгостроковiй n"p,nu*,"'i можуть знизити, але не обов'язково

звiтнiсть позичальника виконувати cBol зоЬов'яза"ня щодо договiрних грошових потокiв,

Фiнансовi iнструменти не вваЖаються такими, |Цо 
мають низькиЙ кредитниЙ ризик лише на

пiдставiтого,щорИзикдефолryзанИмИенижч|м,нlжрИзикдефолryзаiншимифiнансовими
iнструментамиТоваристваабонiжкредитнийризикfоп1l1кчiтl:.il]ij:.:панiяздiйснюсдiяльнiсть.

очiкуванi кредитнi збитки за весь сrрок дii не визфаються за фiнансовими iнструментами просто на

пiдставi того, шо BiH вважасться iHcTpyMeHToM iз низьким кредитним ризиком у попередньому

звiтному перiодi, але не вважаеться ,.*Ir,' .r."ом н| звiтнч даry, У такому випадкy Компанiя з'ясову€,

чи мало мiсце значне зростання кредитного ризику 1 
моменту первiсного визнання, а отже чи постала

потреба у визнання очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк дll,

Очiкуванi кредитнi збитки .iдоОрu*.оrо,па,"i офi*у,u"", Товариства щодо кредитних збиткiв,

4.7. Судження lцодо перерахунку фiнансовоТ звiтноЬтi в умовах гiперiнфляцiТ

Пiсля проведеннЯ аналiзУ критерiТв, якi характеризують показники гiперiнфляцiТ i передбаченi у

параграфiЗМсБо29кФiнансовазвiтнiстЬВУмоВахгiперiнфляцiТ>,керiвництвоКомпанiiприйняло

рiшеннЯ не проводИти перераХунок фiнанСовоi звiтностi за 2О19 piK, оскiльки вважа€, що економiчний

стан в YKpaiHi не вiдповiдас ситуацiт, шо характеризу€ться гiперiнфляцiсю, п,7,5, роздiл 7 цих

Примiток.

5. розкриття lнФормдцГi щодо викорисгдння спрдвЕмивоi вдртостt

5.1.Методикиоцiнюваннятавхiднiданi,використанiмяскладанняоцiнокзасправемивою
вартiстю

Компанiя здiйснюе виключно безперервнi оцiнки справедливоi BapTocTi активiв та зобов'язань,

тобто Taki оцiнки, якi вимагаються МсФз 9 та МсФз 1з у звiтi про фiнансовий стан на кiнець кожного

звiтного перiоду

Методики оцiнювання

Первiсна та подальша оцiнка

грошових коштiв здiйснюеться за

справедливою вартiстю, яка дорiвнюе
jx номiнальнiй BapTocTi

Первiсна оцiнка iHcTpyMeHTiB капiталу

l здiйснюеться за ix справемивою

l вартiстю, яка зазвичай дорiвнюе цiнi

| операцii, в ходi якоi був отриманий

i а*r"в. Подальша оцiнка iHcTpyMeHTtB

| капiталу _9дЦg ся за

Метод оцiнки
(ринковий,

дохiдний,
витратний)

Вихiднi данi
класи активiв та

зобов'язань, оцiнених
за справедливою

вартiстю-
Ри н кови и Офiцiйнi курси НБУ

Грошовi кошти

Ри нкови и Офiцiйнi бiржовi курси

органiзаторiв торгiв на дату

оцiнки, за вiдсутностi

визначеного бiржового

курсу на дату оцiнки,

використовуються цiни

lнструменти капlталу

Г;
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справедливою вартiстю на даry
оцiнки.

закриття бiржового
торгового дня

,Щебiторська
заборгованiсть

Первiсна та подальша оцiнка

дебiторськоi заборгованостi

здiйснюеться за справемивою
вартiстю, яка дорiвнюе BapTocTi

погашення, тобто cyMi очiкуваних

контрактних грошових потокiв на даry
оцiнки.

,0,охiдний
KoHTpaKTHi умови,
ймовiрнiсть погашення,

очiкуванi вхiднi грошовi
потоки

поточнi зобов'язання Первiсна та подальша оцiнка

поточних зобов'язань здiйснюеться за

вартiстю погашення

Витратний KoHTpaKTHi умови,
ймовiрнiсть погашення,

очiкуванi вихiднi грошовi
потоки

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

компанiя класифiкуе фiнансовi iнструменти, якi е у власностi на звiтну даry за наступними

категорiями.

Фiнансовi активи грошовi коштИ оцiнюються за справемивою вартiстю згiдно piBHiB iерархiй

ведливоТ

та

гi:

класи активiв та

зобов'язань,

оцiнених за

справемивою та

амортизованою

вартiстю

1 piвeнb

(Ti, цо мають

котирування, та

спостережуванi)

2 piBeHb

(Ti, що не мають котирувань,

але спостережуванi)

3 piBeHb

(Ti, що не мають

котирувань i не е

спостережуван ими)

з1.1z.2019 з1.12.20],8
flaTa оцiнки 31.1z.2019 з1.12.2018 31.12. 2019 з1.12. 2018 31.12.2019 з1.1z.2018

lнвесrиц[i

досryпнi до

продажу

lнвесrицii

заблокованi

з

0 20 0 20

6 3 6

Короткострокова

дебiторська

заборгованiсть

Фiнансова

оренда

5.3. Перемiщення мiж 2-м та 3,м рiвнями iepapxiT справед"lивоi Bapтocтi

Станомна3lгрудНя2Оl7рокУНабалансiКомпанiТоблiковУвалисядовгострокоВiфiнансовi
iнвестицiТ в cyцi 81 тис. грн. д саме, акцiТ пдт "Фк "двднгдрд" (код за сдрпоУ з6019681), по яким

було прийняте рiшення нкцпФР N944o вiд 13.О6.2О17р., щодо зупинення внесення змiн до системи

депозитарного облiкУ цiнних паперiв. Починаючи з 14.06,2О18р,, Компанiею були використанi

понижувальнi коефiцiенти щодо вiдображення балансовот BapтocTi вище вказаних акцiй i на 01 сiчня

2019 рокУ залишкова балансова BapтicTb акцiЙ складала 2О тис. грн, На 31 грудня 2019 року балансова

з0
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BapTicтb заблокованих iнвестицiЙ становить 0 тис. грн. У разi вiдновлення обiгу акцiй, згiдно Рiшення

ДКЦПФР Ne 104 вiд 18.О3.2002 р. (зi змiнами та доповненнями), ii оцiнна BapTicTb збiльшиться до
BapTocTi, lцо склалась до застосування понижувальних коефiцiентiв. 3нецiнення фiнансових iнвестицiЙ

в cyMi 20 тис. грн. увiйшло до складу кlнших витратD, рядок 2270, <3Biry про сукупний дохiд>.

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

Компанiя здiйснюе безперервнi оцiнки справедливоТ BapTocTi активiв та зобов'язань iз

використанням закритих вхiдних даних З-го рiвня, якi протягом поточного звiтного перiоду не

призвели до змiни розмiру прибрку або збитку звiтного перiоду.

5.5. Поточнi фiнансовi iнвестицiТ якi належать до категорiТ утримуванi мя продажу та

вiдображаються в статri кПоточнi фiнансовi iнвестицiТ> балансу (рядок 1160)

Справедлива BapTicTb фiнансових активiв та зобов'язань, що визначена та включена у фiнансОВу
звiтнiсть Компанil, явля€ собою суму, на яку може бри обмiняний фiнансовий iHcTpyMeHT в результатi
поточноТ операцiТ мiж бажаючими здiйснити таку операцiю сторонами, вiдмiнноТ вiд вимушеного

продажу або лiквiда цiТ.

станом на 31 грудня 2О19 року на Балансi КомпанiТ поточнi фiнансовi iнвестицiТ не облiковуЮться.

5.6. Довгостроковi фiнансовi iнвестицii

,д,овгостроковi фiнансовi iнвестицiт якi належать до категорiI фiнансових iнвестицiй утримуваних
на перiод понад один pik, а також yci iншi iнвестицiт, koTpi не можугь бути вiльно реалiзованi у будь-

який момент та вiдображаються в cTaTTi <Р,овгостроковi фiнансовi iнвестицiТ> балансу (рядок 1035

к Балансу>).

СтаноМ на 31 груднЯ 2О19 рокУ на балансi КомпанiТ облiковуються довгостроковi фiнансовi

iнвестицiТ в cyMi 4о245 тис. грн... Д саме, корпОративнi права пiдприемств (далiТовариства), частками

яких володiе Компанiя, якi оцiнюються за справедливою вартiсrю з вiдображенням результаry

переоцiнки у прибрку чи збитку вiдповiдно до МСФ3 9.

в 2о18 роцi В статгi к,ЩоВгостроковi фiнансовi iнвестицiТ> Балансу вiдбулися наступнi змiни. 3гiдно

Протоколу 3агальних зборiв Учасникiв тоВ (НВО кРомсат> (код за €дрпоУ з96s9490) Nq1406/2018

вiд 14 червня 2О18 року було здiйснено видiл новоТ юридичноТ особи ТоВ <Глобалком ЛТ!> (код за

€дрпоУ 422з995о), що було вiдображено в балансi КомпанiТ. Також, згiдно Протоколу Загальних

зборiв Учасникiв ТОВ кМережа Ланет> (код за €дрпоУ 403739s6) N9 19/10/2018 вiд 19 жовтня 20]"8

року було збiльшено статрний капiтал Товариства, що вiдображено в балансi Компанiт.

в 2о19 роцi в статгi к,Д,овгосгроковi фiнансовi iнвестицii> Балансу вiдбулися наступнi змiни.3гiдно

Протоколу Загальних зборiв Учасникiв ТоВ кНВО кРомсат> (код за едрпоУ 396s9490) Ns19/07/19 вiд

].9 липня 2Оl9р. було збiльшено статугний капiтал Товариства, що вiдображено в Балансi КомпанiТ на

суму бООО тис. грн..3гiднО Протоколу 3агальних зборiв Учасникiв ТоВ кЛанет Телеком>> (код за

едрпоУ 39з62о54) Ne19/07/19 вiд 19 липня 2Оl9р. було збiльшено стаryтний капiтал Товариства, що

вiдображеНо в кБалаНсi> КомпаНiI на сумУ 4ООО тис. грн.. ЗгiднО ПротоколУ Загальних зборiв

Учасникiв тоВ (НВО кРомсат> (код за €дрпоУ 396s949O) Nэ 1 вiд 17 вересня 2019 року було

здiйснено видiл новоТ юридичноТ особи ТоВ <Тiго ТреЙд> (код за едрпоУ 432з6196) в розмiрi 10%

вартiстЮ О тис. грн., щО було вiдображенО в <Балансi> КомпанiТ. ЗгiднО ПротоколУ 3агальних зборiв

Учасникiв ТОВ кМережа Ланет> (код за €дрпоУ 40з739s6) Ns 26/t2/19 вiд 26 грудня 2019 року було

здiйсненО видiл новОi юридичнОj особИ ТоВ кГлобалнет Ком> (код за €дрпоУ 4з43з7зз) в розмiрi
1О% вартiстю 4 250 тис. грн., що було вiдображено в кБалансi> КомпанiТ. Також, в звiтному роцi

КомпанiЯ придбала часткУ в статуrноМу капiталi ТоВ KPoMcaT-cepBic> (код за €дрпоУ 38958844) в

розмiрi 1О% вартiстю ]" тис. грн., що було вiдображено в кБалансi> КомпанiТ,
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Ринковi котирування по зазначеним фiнансовим iнвестицiям не досryпнi. Товариствами, частки
яких в активах КомпанiТ, на кiнець року була надана рiчна фiнансова звiтнiсть. Проаналiзувавши яку,

було зроблено висновок, що Товариства четвертий piK поспiль прибуrковi, тому балансова BapTicTb

часток залишаеться не змiнною. OKpiM ТОВ KlHTepHeT Трейдiнг> (код за €,ЩРПОУ 40371З34), фiнансова
звiтнiсть Товариства три роки поспiль збиткова, тому Компанiею було використано понижувальнi
коефiцiенти вiдносно балансовоТ BapTocTi часток згiдно рiшення НКЦПФР NеlЗ36, що не протирiчить
МСФ3, Результат переоцiнки вищевказаноТ частки був вiдображениЙ у збитку Фонду на загальну суму
100тис. грн. та увiйшов до складу кlнших витрат)) (рядок 2270) кЗвiry про сукупниЙ дохiд>, про це в

п.6.3. роздiлу б цих Примiток. В разi вiдновлення прибутковостi Товариства балансова BapTicTb частки

буде збiльшено на суму уцiнки згiдно п.3.3.4, роздiлу З цих Примiток.

5.7. Гроrловi коч.lти та ix еквiваленти

грошовi кошти та Тх еквiваленти включають кошти в банках на поточних рахунках, а саме в Ат
<Райффайзен Банк дваль> (код за едрпоУ 14305909), який вiдкрито 16 липня 2016 року. Рахунок в

ПДТ "УнiвеРсал Банк" (код за едрпоУ 211зз352) було закрито 12 вересня 2018 року.

Залишок грошових коштiв Компанii станом на 31 грудня 2019 року на рахунках КомпанiТ склав 39

тис. грн., вiдображасться в cTaTTi кРахунки в банку> (рядок 1167) кБалансу>.

надiйнiсть фiнансовот установи - один з важливих параметрiв для будь-якого клiснта, адже це

гарантiя сво€часного повернення депозиry i вiдсутнiсть проблем iз погашенням кредитiв.

Таким чином, частки облiковуються на Балансi КомпанiТза справедливою вартiстю:

Частка в статутному
капiталi

Частка, % На 31 грудня 2019 року Частка, % На 31 грудня 2018 року

ТОВ "lHTepHeT ТреЙдинг
(код за еДРПОУ 40371ЗЗ4)

10 100 10 200

тов кланет Телеком>
(код за €ДРПОУ З9362054)

].0 2о 25з 10 16 25з

ТОВ кМережа Ланет>
(код за еДРПОУ 40З7З986)

10 750 10 5 000

ТОВ кГлобалком ЛТД)
(код за €ДРПОУ 42239950)

10 0 10 0

ТоВ кНВо (Ромсат))

(код за €ДРПОУ 39689490)
10 14 891 10 8 891

тов кглобалнет ком)
(код за €ДРПОУ 4З43З733)

10 4 250

ТОВ к PoMcaT-cepBic>
(код за СДРПОУ З8958844)

10 1

ТОВ кТiго ТреЙд> (код

за €ДРПОУ 43236196)
10 0

Всього 40 245 30 344
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нацiональним Банком Укратни' пiд час складання рейтингу банкiв Укратни за 2019 pik,

враховувалися насryпнi моменти:

- достатнiсть капiталу. Параметр демонстру€ резерв власних коштiв мя екстреного покриття втрат,

- лiквiднiсть. Характеризу€ можливiсть банку зберiгати свою стiйкiсгь в стресовiй сиryацiТ.

- прибрковiсгь установи. fleMoHcTpye рентабельнiсть фiнансiв, оцiнюеться як сума доходiв i витрат

фiнансовотустанови. Позитивна прибрковiсть банку робить його бiльш стiйким.

- довiра вкладникiв iлюструеться динамiкою депозиту в перiод оцiнювання.

- якiсть активiв. Параметр показу€ вiдсотки проблемних кредитiв в портфелi установи,

- пiдтримка учасникiв. flаниЙ параметр демонстру€ приналежнiсть до певноТ бiзнес-групи, У разi

стресових сиryацiЙ 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:

N9 назва банка
Форма

власностi
Крахна Сайт

1, Райффайзен банк Аваль п ри ватн ий Австрiя www.aval.ua

2, Кредi Агрiколь Банк приватний Францiя www,credit-aяricole.ua

з. Укрсiббанк при ватни й Францiя www,mv.ukrsibbank.com

4. ()щадбанк державний Украiна www.oschadnvbank.com

5. Укрексiмбанк державний Украiна W!цrу.q !ц

6. Укргазба нк державнии Укра'[на www.ukrяasbank.com

7, ПроКредит Банк при ватн и й нiмеччи на www,procreditbank.com. uа

8. Кредобанк при ватн и й Польща www,kredobank.com.ua
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о о-ГП Банк приватний Угорщина www.оtрЬапК!9m.ца

10. ПриватБанк державний УкраТна www,рriчаtQщЩдэ

Таким чином бачимо, що АТ кРайффайзен Банк Аваль> увiЙшов в десятку надiЙних банкiв УкраТни.

5.8. lнrц] розкриття, lцо вимагаються МСФ3 13 кОцiнка справемивоТ Bapтoc{i))

Справеддива BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB в порiвняннi з ii балансовою вартiстю наведена В

таблицi нижче.

справедлива BapTicTb дебiторськот та кредиторськот заборгованостi, а також iнвестицiй, доступних

для продаЖу, неможлИво визначити достовiрно, оскiльки нема€ ринкового котирування цих активiв.

кредиторська заборгованiсть е поточною i включае в себе поточну заборгованiсть перед

компанiями з управлiння активами та за послуги депозитарних установ.

Керiвництво КомпанiТ вважа€, що наведенi розкриття щодо застосування справемивоТ BapTocTi е

достатнiми, i не вважа€, що за межами фiнансовоТ звiтностi залишилась будь-яка сутг€ва iнформацiя

щодо застОсуваннЯ справемиВоi BapTocTi, яка може бри корисною мя корисryвачiв фiнансовоi

звiтностi.

6. розкриття !нФормАцli; що п!дтвЕрджу€ cTATTl подАнlу ФlнАнсових 3BlTAx

6.1, Струкryра доходу

Фiнансовi активи Балансова BapTicTb Справедлива BapTicTb

з1.12.2019 31,12.2018 31,12.2019 31.12.2018

1 z 3 4 5

lнвестицii досryпнi для продажу

lнвестицii, до погашення 0 2о 0 2о

lнвестицii заблокованi

Короткострокова дебiторська
заборгованiсть

э
J 6 3 6

Торговельна дебiторська заборгованiсть

Грошовi кошти та ix еквiваленти з9 1 з9 1

Фiнансова оренда

Rопоткостпоковi пози ки

Торгiвельна кредиторська заборгованiсть з2 з2 з2 з2

з4
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3а 2019 piK 3а 2018 piK 3мiни (+,-)

Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiТ продукцii (ToBapiB,

робiт,послуг)

lншi операцiй Hi доходци 18 062 +18 062

lншi фiнансовi доходи: HapaxoBaHi вiдсотки по договорам позик

Вiдображення премiТ по договорам позики

Первинна премiя по кредиторськiй заборгованостi

77 182 74 42з +2 759

з2з62 0 +З2 З62

1] 604 +17 б04

lншi доходи (вiд продажу фiнансових активiв)

Всього дохiд L45 zLo 74 42з +7о 787

,Щохiд вiд реалiзацiТ послуr та iншi доходи станом на 31 грудня 2019 та 2018 poKiB представленi
таким чином:

кlншi операцiЙнi доходи)) в cyMi 18 062 тис. грн.. виникли за рахунок зменшення резерВу Пlд

збитки в момент погашення дебiторськоТ заборгованостi.

також, на початку звiтного 2о19 року до ,щоговорiв позик було заключено Додатковi угоди про

подовження cTpoKiB дiТ та вiдображено первинну премiю по Договорам позики на 01 сiчня 2019 РОку

в cyMi tt 676 тис. грн., яка виниклаВ результатi приведення BapTocTi позик на балансi у вiдповiдностi

до справеДливоТ BapTocTi. Про це йдетьсЯ в п, 4,5. цих ПримiТок та преДставлено нижче у виглядi

таблицi.

N9 Контрагент та Ng

договору позики
Сума

договору на
кiнець 2018

ooкv, гDн

Вiдсоткова
ставка по

договору, %

Ринкова
ставка, %

flaTa видачi Строк дii договору Дисконт /
премiя за 2015-
2018 piK, rрн.

1 ТоВ кНВо
кРомсат> (код

за €flРПОУ
39689490)

N9Фс(п)-12l10-
2 вiд 12.10.16р.

16з 800 22 14,5 12 10 16р., 12 10 19р. 10 088

2
ТОВ <Мережа
Ланет> (код за

едрпоу
40373986)

N9Фс(п)-08/12-
З вiд 08.12.17р.

84 618 15 t4,2 08 12 17р,. 07.12.19р. 564

з тов кланет
Телеком> (код

за €ДРПОУ
з9з62054)

N9Фс(п)-23l07-
1 вiд 23.07.15р.

17з о67 1з 72,6 23.07.15р. 20.07.19р. 984

4 ТОВ KlHTepHeT

Трейдинг> (код
за €flРПОУ
40371з340)

N9Фс(п)-].5/12-
4 вiд 15.12.17р.

5 905 15 14,2 15.12.17р. 14.t2. ]"9р. 40
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.Що складу кlнших фiнансових доходiв> входять вiдсотки HapaxoBaHi за,Щоговорами по3ик,

укладениМи мiж КомПанiеЮ та тоВ кЛанеТ Телеком> (код за €дрпоУ 39362054) пiд 13% рiчних на три

роки, що був пролонгований в звiтному 2О19 роцi до 20 липня 2020 року зi змiною вiдсотковоТ ставки

до 7Yо, ТоВ кНВО кРомсат> (код за едрпоУ 396s9490) пiд 22% рiчних на три роки, що був

пролонгований в звiтному 2О19 роцi до 12 жовтня 2О2О року, ТОВ KlHTepHeT Трейдинг> (код за

€дрпоУ 40з7lз340) пiд 15% рiчниХ на трИ роки, lцО був пролоНгований в зBiTHoMy 2019 роцi до t2

грудня 2020 року, ТОВ <Мережа Ланет)) (код за сдрпоУ 4оз739s6) пtдt5% рiчних на трИ роки, що буВ

пролонгованиЙ в звiтному 2019 роцi до 06 грудня 2020 року.

ПротягоМ 2019 рокУ премiЯ в cyMi зz з62 тис, грн., а також, по кредиторськiЙ заборгованостi

згiдно ,щоговорiв купiвлi часток або збiльшення вартосгi часток за рахунок збiльшення стаryтних

капiталiв Товариств в cyMi 17 бо4 тис. грн. , яка виникла в результатi того, що середньозважена ставка

дисконryвання на момент видачi позик становила 1з,8% в 2О15-2017 роцi, а при виникненнi

кредиторськоТзаборгованостi tz,t%. Про це йдеться в п.4.5. цих Примiток.

lншиЙ сукупний дохiд Компанiя, за piK що закiнчився 31 грудня 2019 року, не отримувала,

6.2. Адмiнiстративнi витрати та витрати на збр

OcHoBHi витрати Компанii, що пов'язанi iз здiйсненням 1т господарськоТ дiяльностi €

адмiнiстративнi витрати. Загальний розмiр цих витрат за 2019 piK, що закiнчився 31 грудня, склада€

457 тис. грн., якi розподiляються за насryпними елементами в порiВняннi З витратамИ за 2018 piK:

за 2019 piK за 2018 pib
3мiни (+,-

Винагорода керуючiй компанii з60 з6( с

,Д,епозитарнi послуги 2t 21 +]

Суборенда офiсного примiщен ня 40 2Е +t2

Банкiвськi послуги 1

Послуги зберiгання цiнних паперiв 1 +]

Послуги аудитора 2о 1( +1(

Послуги HoTapiyca (юридичнi) з +2

Послуги лiчильноi KoMicii 1

Матерiальнi витрати 8 +

Послуги публiкацii фiнансовоi звiтностi t

технiчне забезпечення звiтностi 0

Р,ержмито (змiни до регламенту) I +1

Разом 457 431 +2t)

6.З. lншi витрати

зб

ý9

всього | 427 з90 11 676

(



В звiтному 2019 роцi результат переоцiнки частки у стаryтному капiталi тов (lHTepHeT Трейдинг>

(код за €дрпоУ 403713з4о) був вiдображениЙ у збитку Компанii на загальну суму 100 тис, грн, та

увiйшоВ до складУ кlншиХ витрат)) (рядоК 227О) кЗвiry про сукупний дохiд>, про це в п,5,6, роздiлу 5 цих

Примiток. Знецiнення фiнансових iнвестицiй, а саме акцiТ ПДт "Фк "двднгдрд" (код за €дрпоу

36о19681), по яким було прийняте рiшення нкt{пФр Ne440 вiд 13.06.2017р,, щодо зупинення

внесення змiн до системи депозитарного облiку цiнних паперiв, в cyMi 20 тис, грн, у звiтному 2019

роцi та в cyMi 6]. тис. грн.. в 2018 роцi увiЙшло до складу кlнших витрат)), рядок 2270, (3BiTy про

сукупниЙ дохiд>,про це в п.5.3. роздiлу 5 цих Примiток,

ти) станом на 31 грчдня 2019 та 2018 poKiB таким ч14ном:

3а 2019 piK 3а 2018 piK 3мiни (+,-)

120 61 +59

Всього iншi витрати L2o 61 +59

6.4. lнrлi операцiЙнi витрати

|,Що складу кlнших операцiйних витрат)) за 2019 piK Компанiя вiднесла формування резерву пiд

збитки у cyMi 2з 445 тис. грн. , що виник згiдно flоговорУ вiдсотковоТ позики з ТоВ "Ланет Телеком>

(код за €дрпоУ з9362о544). Товариство, не сплатило вiдсотки бiльше 9О днiв, На кiнець звiтного 2019

року фiнансова звiтнiсть Товариства е прибрковою. Дле кредитний ризик зазнав значного зростання з

моменту первiсного визнання, тому Компанiсю було прийнято рiшення вiднести суми заборгованостi

в повному обсязi на резерв пiд збитки. Вiдсрнi факти, якi б свiдчили про ризик невиконання

зобов'язанНя, томУ що в кiнцi звiтногО Товариство почало сплачувати вiдсотки i резерв пiд збитки

було зменшено.

31 2О19 та 2О18 poKiB предц9ччi]9ххцчI9м:

lншi операцiйнi витрати

3а 2019 piK За 2l018 piK 3мiни (+, -)

2з 446 1 +2З 445

2з 446 1 + 2З 445
Всього

6.6. Фiнансовi витрати

В звiтномУ 2О19 роцi до кФiнанСових витрат> Компанiя вiднесла амортизацiю премii/дисконту,

розраховаНоТ по методу ефективноi ставки вiдсотка, у cyMi 54 o7z тис, грн" яка склада€ться з

амортизацiт премiт /дисконry при достроковому погашеннi дебiторськот заборгованосгi по

,ЩоговораМ позиК в cyMi зб 468 тис. грн., про це йдетьсЯ в п.6.]- роздiлу б цих Примiток та амортизацiТ

премiТ по iншiЙ кредиторськiй заборгованостi згiдно flоговорiв купiвлi часток або збiльшення BapTocTi

часток за рахунок збiльшення статугних капiталiв Товариств в cyMi t7 бо4 тис. грн., прО це йдеться В

п.6.1 роздiлу б цих Примiток.

кФiнансовi витрати)) станом на 31 грудня 2О19 та 2О]-8 poKiB представленiтаким чином:

--Г.***;

Г*"
иа аабопгованiсть) l '' 

ооо

3а 2018 piK 3мiни (+,-)

п +36 468

0 +t7 604

54 о72 0 +54 072

ПриметодiефективноТставкИвiдсотканадатУпогашеНняпозикиНеаМортизоВаНачастиНапремiТ
буде дорiвнювати нулю, а також дебiторська заборгованiсть i поточна чиста величина виданих позик

будльспiвпадати.Тобто,цейметодгрУНry€тЬсянаприпУЩеннi,щоВитратинасплаryвiдсоткiвпо
з7

ьс

Фiнансовi витрати : Амортизацtя

Амортизацiя премii (кредиторська

lншi витрати



позикам за кожниЙ перiод - це невиплачена частина вiдповiдного зобов'язання, помножена не на

встановлену по договору ставку вiдсоткiв, а на ринкову ставку вiдсоткiв, При застосуваннi цього
методу сума витрат на сплаry вiдсоткiв по позицi i величина амортизацiТ надбавки по позицi

змiнюються кожного перiоду.

6.7. flебiторська заборгованiсть

,Щебiторська заборгованiсть з фiксованими або обумовленими платежами, lщо не котируються на

активному ринку, класифiкуються як кдебiторська заборгованiсть за виданими авансами> та кiнша
поточна дебiторська заборгованiсть> i облiковуються за справедливою вартiстю за вирахуванням
збиткiв вiд знецiнення та cyMHiBHoT заборгованостi.

.Щебi бо рго ва н icTb з1 2019 2018 вл ,аким чином:

flебiторська заборгованiсть КомпанiТ не мае забезпечення. Станом на 3]. грудня 2019 року
компанiя мала прострочену бiльше 9О днiв дебiторську заборгованiсть, tцо було вiдображеНо В

резервi пiд збитки, про це в п.6.4 роздiлу б цих Примiток.

Балансова BapTicTb дебiторськоТ заборгованостi приблизно дорiвнюе lT справедливоТ BapTocTi.

Компанiя проводить аналiз та оцiнку рiвня кредитного ризику з використанням iндивiдуального

пiдходу.

при визначеннi погашення дебiторськот заборгованостi Компанiя врахову€ будь-якi змiни

кредитоспроможностi дебiтора за перiод з дати виникнення заборгованосгi та до ЗВiтноi дати.

компанiя нада€ узгодження залишку резерву пiд збитки на початок звiтного перiоду до залишкУ На

кiнець звiтного перiоду в розрiзi класiв фiнансових iHcTpyMeHTiB у формi таблицi.

бт

торська за за cTa1-1oM на ,дня а релсI а

На З1 rрудня
2019 року

На 31 грудня
201l3 року

3мiни (+,-)

flебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими
авансами з 6 -з

flебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих

доходiв (вiдсотки по позикам) з4 951 з9 004 -4 05з

Очiкуванi кредитнi збитки щодо дебiторськоТ заборгованостi
з нарахованих доходiв (вiдсотки по позикам)

_5 з2з п _5 32з

lнша дебiторська заборгованiсть (пози ки)

Вплив переходу на 01 сiчня 2019 року (премiя/дисконт), за

2019 piK

602 065 427 з9о +174 675

7 57о :Lt 676 -4106

Очiкуванi кредитнi збитки цlодо iншоi дебiторськоi
заборгованостi (позики )

-61 п -61

Всього 639 205 4.78 о76 +161 129

3мiни щодо очiкуваних кредитних збиткiв:

Резерв пiд збитки що оцiнюеться в cyMi, яка На З1 грудня
2019 рокч

На 31 грудня
2018 року

Причини змiн

12-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам,

В т.ч.: за депозитами;

3а дебiторською заборгованiстtоl 3а дебiторсько

Jё



Кредитний ризик
при йнятний

(ii) фiнансовими активами, що € кредитно-

знецiненими на звiтну дату (але не е придбаними

або створеними кредитно-знецiненими
активами)

В т.ч.: за депозитами;

заборгованiстю (позики

(iii) торговельною дебiторською заборгованiстю,

договiрними активами або дебiторською
заборгованiстю за орендою, для яких резерв пiд

збитки оцiнюеться вiдповiдно до параграфа

5.5.15 мсФз 9

фiнансових активiв, що е придбаними або

створеними кредитно-знецiненими фiнансовими

очiкуваним кредитним збиткам протягом строку

дiТ за:

(i) фiнансовими iнструментами, за якими

кредитний ризик зазнав значного зростання з

моменry первiсного визнання, але якi не €

кредитно-знецi неними фiнансовими активами

В т.ч,: за депозитами;

За дебiторською заборгованiстю позики )

Станом на 31 грудня 2О19 року загальна сума резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки склала 2з 445

тис. грн. якi булИ вiднесенi до складУ кlншиХ операцiйних витрат)), рядок 218О, K3BiTy про сукупний

дохiд),

6.8. АкцiонерниЙ капiтал

станом на з1 грудня 2о19 компанiя ма€ випущенi простi iMeHHi акцiТ в кiльКОСТi 500 000 ТИС, ШryК

загальною сумою 5оо оо0 тис. грн. Номiнальна Bapтicтb кожноТ акцiТ становить 1 грн. Форма iснування

акцiй - без документарна. Bci випущенi акцiт були повнiстю оплаченi,

flaTa реестрацiТ випуску акцiй - 16 листопада 2011 року, номер реестрацiТ 2307,

Протягом 2О18 року вiдбулися насryпнi змiни у власному капiталi: розмiщення акцiй КомпанiТ в

кiлькостi 58 о85 877 шryк на суму 1об 866 тис. грн,. з яких 49 I75 тис. грн. склав додатковий капiтал,

За даними Балансу власний капiтал Компанiт станом на 31 грудня 2О18 року склада€ суму 47z 589

тис. грн. BiH складаеться iЗ заре€строваного (пайового) капiталу в розмiрi 500 000 тис, грн,,

додаткового капiталу в розмiрi 94з24тис. грн., нерозподiленого прибрку в розмiрi t48249 тис, грн,

та неоплаченого капiталу в розмiрi 269 984 тис, грн"

3мiнИ у власномУ капiталi за piK, що закiнчИвся 31 груднЯ 2019 року, який показуе змiни згiдно

МСФ3 9 представленi в таблицi.

Пайовий
капiтал

Додатковий
капiтал

НерозподiлениЙ
прибуток

неоплачений
капiтал

Резерв
справедлив
oi BapTocTi

Разом,
капiтал

3алишок на 31

грудня 2018р
500 000 94 з24 148 249 (269 984) 47z 589

вплив змiн 11 676 lt 676

з9

(Z



3алишок на 01

сiчня 2019 року,
перерахований
вiдповiдно до

500 000 94 з24 159 925

*'Чl'l.""*и 
Балансу власний капiтал компанiТ.].1о* " .31 lryry:.':"л:::У*:-::iЧ;Х-Уu,.:l'

тис. грн. BiH складаеться iЗ зареестроВаного (пайового) капiталу в розмiрi 500 000 тис, грн,,

додаткового капiталу в розмiрi 162 039 тис. грн,, нерозподiленого прибутку в розмiрi 2Z7 О40 тис, грн,

та неоплаченого капiталу в розмiРi2L24о2 тис, грн"

Таким чином, власний капiтал представлено в звiтностi на кiнець 2О19 року в порiвняннi з 2018

6.9. flивiденди

На протязi 2019 року учасниками КомпанiТ не приймалося рiшень щодо виплати дивiдендiв, тому

дивiденди учасникам не виплачувалися,

6.10. Кредиторська заборгованiсть з одержаних aBaHciB

Станомна3lгрУдня2Оl9рокУкредиторськоТзаборгованостiзодержанихавансiВНема€.

6.11. Торговельна та iнцlа поточна заборгованiсть

lншi поточнi зобов'язання за станом на 31 грудня 2О19 та 2О18 poKiB представленi таким чином:

поточна кредиторська заборгованiсть представля€ витрати перед Керуючою компанi€ю з

управлiння а кти вами та послуг депозитарноТ установи,

СтаноМ на 31 грудня 2О19 року Компанiя не мала простроченоТ та cyMHiBHoT iншоТ кредиторськоi

заборгованостl. tншJ кредиторська заборгованiсть складаеться з оплати за акцiI Компанiт, поставка

якихпройшлапiслядатиБалансу.ьалансовавартiстьiншоТкредиторськоТзаборгованостiдорiвнюеif
справемивоi BapTocTi. При визначенн| погашення iншоi кредиторськот заборгованостi Компанiя на

кожнУ звiтнУ дату провОдить аналiЗ aу* *рuд"'орськоТ заборговаНостi з вираховуванням TepMiHiB tT

облiкУ на балансi, та TepMiHiB позовноТ давностi за перiод з дати виникнення заборгованостi та до

звiтноi дати.
40

(269 984)

На 31 грудня 2018 року 3мiни (+,-)

статчтний капiтал

Нерозподiлений прибуток
лл.,л,,-,,il ,6,1тпч\

На З1 грудня 2019року

500 000 0
500 000

+67 115
227 о4о 159 925

+67 7t5
162 0з9 94 з24

+57 582
й капiтал (2t2 402\ (269 984)

+L92 4L2
Всьоrо

676 677 484 265

Поточна кредиторська заборгованiсть

боогованiсть

На 31 грудня
2019 року

На 3lL грудня
2018 року

3мiни
(*,-)

з2 2) 0

278о 24 l44 -zlз64

Всього
28L2 z4 L76 -2Lз64

ь

чином:



6.12. Прибрки та збитки

За результатом Bcix видiв дiяльностi в 2О19 роцi Компанiею отриманий прибуток в розмiрi 67 115

тис. грн.,

в 2019 роцi Компанiя корисryвалася пiльгами з податку на прибуток згiдно Податкового кодексу

украiни стаття 141 пункт б пiдпункт 1-, а саме: кзвiльняються вiд оподаткування кошти спiльного

iнвесryвання, а саме: кошти, BHeceHi засновниками корпоративного фонду, кошти та iншi активи,

залученi вiд учасникiв iнстиryry спiльного iнвесryвання, доходи вiд здiйснення операцiй з активами

iнститру спiльного iнвесryвання, доходи, HapaxoBaHi за активами iнститру спiльного iнвесryвання, та

iншi доходи вiд дiяльностi iнституry спiльного iнвесryвання (вiдсотки за позиками, оренднi (лiзинговi)

платежi, роялтi тощо)>.

7. розкриття lншоi lнФормАцli

7.1 YMoBHi зобов'язання

7.1.1. Судовi позови

ПротиКомпанiТпротягомзвiтного2Оl9рокУНеподаВалосЬсУдовихпозовiв.

7.1.2. Оподаткування

Внаслiдок наявностi в yKpaiHcbKoМy податковому законодавствi положень, якi дозволяють бiльш

нiж одиН BapiaHT тлумаченнЯ, а такоЖ череЗ практику, u_lo склалася в нестабiльному економiчному

середович-\i, за якоТ податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчноТ дiяльностi, у разi, якщо

податковi ограни пiддадрь cyMHiBy певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва економiчноi

дiяльносгi КомпанiТ, ймовiрно, що Компанiя змушена буде сплатити додатковi податки, штрафи та

пенi. Така невизначенiсть може вплинуги на BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB, втрати та резерви пiд

знецiненнЯ, а такоЖ на ринковИй piBeHb цiн на угоди. На думку керiвництва Компанiя сплатила yci

податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки, Податковi звiти можуть

переглядатися вiдповiдн ими податковими органами п ротягом трьох poKiB,

7.1.3. Ступiнь повернення дебiторськот заборгованостi та iнlлих фiнансових активiв

внаслiдок сиryацiт, яка склалась в економiцi Укратни, а також як результат економiчнот

нестабiльностi, що склалась на даry балансу, icHye ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бри

реалiзованi за iхньою балансовою вартiстю в ходi звичайнот дiяльностi Компанii,

сryпiнь повернення активiв у значнiй Mipi залежить вiд ефективносгi заходiв, якi знаходяться поза

зоною контролю КомпанIi. Сryпiнь повернення дебiторськоI заборгованосгi Компанiт визначаеться на

пiдставi обставин та iнформацiт, якi наявнi на даry балансу, На думку керiвництва Компанiт, виходячи з

наявних обставин та iнформацii, кредитний ризик для фiнансових активiв Компанiт визначений як

прийнятний. тому кредитний збиток був визнаний при оцiнцi цих активiв, Враховуючи той факт, ч_lо

поточна дебiторська заборгованiсrь буде погашена протягом 2о2о року очiкуваний кредитний збиток

Компанiсю визнаний при оцiнцi фiнансових активiв становить 5 384 тис. грн.., про це в п,6,5, роздiлу б

цих Примiток.

7.2 Розкритгя iнформацiт про пов'язанi сторони

Р,о пов'язаних cTopiH або операцiй з пов'язаними сторонами належать:

пiдприемсrва, якi прямо або опосередковано контролюють або перебувають пiд контролем, або ж

перебувають пiд спiльним контролем разом з Компанiею;

асоцiйованi компанiТ;

спiльнi пiдприсмства, у яких Компанiя € контролюючим учасником;
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члени провiдного уп равл iнського персоналу Компан iT;

близькi родичi особи, зазначеноТ вище;

компанiТ, що контроЛюють КомПанiю, абО здiйснюютЬ суттевиЙ вплив, або мають сутгевиЙ вiдсоток

голосiв у КомпанiТ;

програми виплат по закiнченнi трудовот дiяльностi працiвникiв Компанiт або будь-якого iншого

суб'скта господарювання, який € пов'язаною стороною Компанiт.

Згiдно з МСБо 24 зв'язана сторона - фiзична особа або суб'ект господарювання, зв'язанi з

суб'ектом господарювання, ч_lо складае свою фiнансову звiтнiсть,

а) фiзична особа абО близькиЙ родиЧ такоТ особи € зв'язаною стороною iз суб'сктом

господарювання, що звiтуе, якщо така особа:

- контролюе суб'ект господарювання, що звiryе, або здiйснюе спiльний контроль над ним;

- ма€ сутг€вий вплив на су6'ект господарювання, ц{о звiryс;

- € членом провiдного управлiнського персоналу суб'екта господарювання, що звiryе, або

матери нсьКо го п iдп риемства суб'скта господа рюва н ня, U,lo з BiTye,

б) суб'екТ господарюВання € зв'язаниМ iз суб'ектоМ господарюВання, що звiryе, якч{о викону€ться

будь-яка з таких умов:

- суб'скт господарювання та суб'ект господарювання, що звiryе, е членами однiеТ групи (а це

означа€, що кожне материнсьКе пiдприеМство, дочiРне пiдприеМсгво або дочiрне пiдприемство пiд

спiльним контролем € зв'язанi одне з одним);

- один суб'ект господарювання € асоцiйованим пiдприсмством або спiльним пiдприсмством

iншого суб'екта господарювання (або асоцiйованого пiдприсмства чи спiльного пiдприемства члена

групи, до якоt належитЬ iншиЙ суб'скт господарювання);

- обидва су6'екти господарювання е спiльними пiдпри€мствами однiеТтретьоi сторони;

- один суб'ект господарювання € спiльним пiдприемсгвом третього суб'екта господарювання, а

iнший суб'ект господарювання е асоцiйованим пiдприемством цього третього су6'екта

господарювання;

- суб'ект господарювання € програмою виплат по закiнченнi трудовоi дiяльностi працiвникiв або

суб'екта господарювання, що звiryе, або будь-якого суб'скта господарювання, який е зв'язаним iз

суб'ектом господарювання, що звiryе. Якщо суб'ект господарювання, lцо звiryе, сам € такою

програмою виплат, то працедавцi-спонсори також € зв'язаними iз суб'ектом господарювання, що

звiryе;

- суб'скт господарювання перебувас пiд контролем або спiльним контролем особи, визначенот в

пунктi а);

- особа, визначена в пунктi a)i), мае значний вплив на суб'ект господарlовання або € членом

провiдного управлiнського персоналу суб'екта господарювання (або материнського пiдприемства

суб'екта господа рюва ння).

Операцiя зi зв'язаною стороною - передача pecypciB, послуг або зобов'язань мiж суб'ектом

господарювання, що звiryе, та зв'язаною стороною, незалежно вiд того, чи призначаеться цiна,

Близькi родичi фiзичноТ особИ - членИ родини, якi, за очiкуванняМ, можугЬ впливати на таку особу

або перебувати пiдiт впливом при здiйсненнi операцiй iз суб'ектом господарювання та охоплюють:

а) дiтей, чоловiка/дружину чи шлюбного партнера такоТ фiзичноТ особи;

б) дiтей чоловiка/дружини чи шлюбного партнера такоТ фiзичноi особи;
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в) утриманцiв такоТ фiзичноТ особи або чоловiка/дружини чи шлюбного партнера такоТ фiзичноТ
особи.

Пов'язаними сторонами вважаються сторони, якщо одна сторона ма€ можливiсть контролювати
iншу сторону або здiЙснювати суттевий вплив на прийняття фiнансових та операцiйних рiшень iншою
стороною.

ОперацiТ мiж пов'язаними сторонами - передбачають передачу pecypciB або зобов'язань,
незалежно вiд стягування плати.

СпiльниЙ контроль - зафiксоване угодою розподiлення прав контролю.

Пов'язанi сторони КомпанiТ включають учасникiв, ключовиЙ управлiнськиЙ персонал,

пiдприемства, якi мають спiльних власникiв та перебувають пiд спiльним контролем, пiдприемства,

що перебувають пiд контролем ключового управлiнського персоналу, а також компанiТ, стосовно яких

у КомпанiТ е iстотниЙ вплив.

У таблицi представленi пов'язанi сторони КомпанiТ:

7.2.1. lнформацiя про учасникiв та голову наrлядовоТ ради корпоративного iнвестицiЙного

фонду

Група N9

з/
п

Повне найменування
юридичноi особи -

учасника чи пр|звище,
iм'я, по батьковi фiзичноi
особи - учасника, голови

наглядовоi ради
корпорати вного

iнвестицiйного фонду

Код за €ДРПОУ юридичноi
особи - учасника або

реестрацiйний номер
облiковоi картки платника
податкiв фiзичноi особи -

учасника, голови наглядовоi
ради корпоративного фонду

*

Мiсцезнаходженн
я юридичноi особи
чи паспортнi данi
фiзичноi особи,

чlодо якоТ

пода€ться
iнформацiя

Частка в

стаryтному
капiталi

корпоративн
ого фонду,

уо**

належнiсть

фiзичноТ особи -

учасника до
суб'ектiв,

визначених статте
ю 3 3акону

Украiни кПро
запобiгання

корупцiТ>, та/або
частка державноi
чи комунальноi

власностi у
юридичнiй особi -

учаснику

t 2 з 4 5 6 7

А
Учасники - фiзичнi особи

1

]антвойт Юлiя Олександрiвна з 1 67 620982 Паспорт СО N9 909675,

виданий

Солом'янським РУ ГУ

МВС Украjни у м. Киевi,

дата видачi (22D

жовтня 2002р.

1 1,5072 85

не належить

Б Учасники - юридичнi особи

1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

вlдповlдАльнlстю

"гАрАнт.н"

41002004

(иiвська, 2, Тернопiль,

Гернопiльська обласгь,

16023, YKpaiHa

0,075з64

2

гов"нвк"ФормАт" з9з09729

Патишева, ЗЗ,

и.Марiуполь, Донецька

)бласть, 8755З

0,061288
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з Говаристsо з обмеженою

зiдповiдальнiстю "АЙТl

dETBoPK"

38755478

Патищева, зз,

м.Марiуполь, Донецька

эбласть, 8755з

0,154269

Tot]" llвт' Фор lvlдт" 40275955

Киiвська, 88/73,

м.Марiуполь, Донецька

область, 87557

0,981899

гов"нво"ФормАт" 40276608

]р-т Металургiв, 229,

и.Марiуполь, Донецька

)бласть, 875З5

]",68661з

гов"мст"ФормАт" з 99545 5 2

{иiвська, 62/2,

и,Марiуполь, Донецька

эбласть, 87503

о,\47772

ГОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

вlдповlдАльн |стю"нтс"Фор

vIАт"

40992580

Патишева, 3З,

Марiуполь, Донецька

область, 8755З

0,999 2з 6

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

вlдповlдАльн lстю"тсп"Фор

мАт"

40994952

1атишева, зз,

и.Марiуполь, Донецька

эбласть, 87553

0,975648

Говариство з обмеженою

зiдповiдальнiстю " РОМСАТ-

:EPBlc"

з8958844
]ул.Ревуцькоrо, 46,

и.Киjв, м. Киiв,02140
1,8 1290 1

10 Тоsариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю "ЛlГАЛ

lнФормЕЙшн clcTEMc"

2з5I42зз

пр-т Перемоrи, 89-А,

318, м.Киjв, м. Киiв,

0з115

2,680780

11 Говарисrво з обмеженою

зiдповiдальн iстю

'TEKoMcEPBlc"

з8882000

]ул.Гната Юри,12,

и.Киjв, м, киjв,03148,

/KpaiHa

L,024962

2 Говариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю " РОМСАТ"
2з744tlt

}ул.Василя Сryса, З5-37

и.Киjв, м. Киjв, OЗ142
1,4з24зз

Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiсгю "Пропетi

lнвесг"

з56з5457

]ул.Василя Сryса, З5-З7,

и.Киiв, м. Киiв, OЗ142,

y'KpajHa

2,952486

14 Говарисгво з обмеженою

зiдповiдальнiсrю "КОМКАСТ

:EPBlc"

з880 1 1 62
зул.Генерала Наумова,

], м.киТв, м. Киiв,03164
r,67162з

L5
Гоsариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю "Л lBlYC С1"
402675з0

вул..Щеревообробна, 5,

1/9, м.Киjв, м, Киiв,

0101з

0,495545

16 Говариство з обмеженою

зiдповiдальнiстю "ТЕХНОНЕТ

Б1"

4о769I]I

вул.!еревообробна, 5,

1/8, м.Киiв, м. Киiв,

0101з

0,6024з8

7 Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю "АРТН ЕТ Л 1
4о266448

]ул.Ревуцького, 46,

и.Киiв, м. Киiв, 02140
0,934411
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18
Говариство з обмеженою

лiдповiлальнiстю "КОН Н ЕКТ Д1"
40265507

вул,Ярославська , 4Б,

2/2, м.Киiв, м, Киiв,

04071

o,96t627

19 Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю "TK-CEPBlC

плюс"

з8590744

rp-T Перемоги, 89-А,

{в.318, м.Киjв, м, КиТ8,

]з 115

о,742з64

20 Говариство з обмеженою

]iдпоsiдальнiстю "АЛ ЬФАКОМ

Vl 1"

4026910з

вул.,Д,еревообробна, 5,

1/7, м.Ки'iв, м. Киiв,

0101з

0,665з23

1
Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю "ЛАНЕТ КЛ lK"
40265580

]ул.Ярославська, 4-Б,

Z/4, м.Киiв, м. Киjв,

]4071

o,248762

2 Говариствоз обмеженою

зiдпоsiдальнiстю "АРКАДА Г2"
4о266427

]ул.Ревуцького, 46,

и.Киiв, м, Ки-iв, 02140
0,14з209

2з 'оsариство з обмеженою

}iдповiдальнiстю "ОРСЕЙ М2"
40266598

]ул.Ярославська, 4 Б,

Z/5, м.Киiв, м. Киiв,

)4о71

0, з 25 196

)_4

Говариство з обмеженою

зiдповiдальнiстю " ЮН lOH МЗ"
40267I1I

Вознесенський спуск,

L4, t6|Z2, м,Киiв, м.

Киjв, 0405З

о,6з77о4

]q
Говариство з обмеженою

зiдповiдальнiстю "ТРlНЕТ Д2"
40268560

,ознесенський спуск, 
I

-4, tбlz2,м.киiв, м. I o,-lzzzBl

lиТв, О4О53 l

26
Говариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю " ГАМАН ЕТ ГЗ"
4097 1з09

rp-T Голосiiвський, 108,

rорп.2, 2, м.Киiв, м.

(иiв, 03127

0,26з805

27
Товариfiвозобмеженою l оо9711зб
вiдповiдальнiстю "KClHET Г5" 

I

зул.Володимира

Сосюри, 5, 408/1,

м.ки'iв, м. Киjв, 02090

0,з05575

28 tоsариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю " ЙОТДлДН

п1"

40974598

вул.Ярославiв Вал,

1З/2Б, м.Киjв, м, Киiв,

01054

0,3з2318

l9 Товарисrво з обмеженою

вiдповiдальнiсгю " МУЛ ЬТИЛАН

п2"

409б7025

вул.Автопаркова, 7 Б,

1/8, м,Киiв, м. Киjв,

02660

0,204299

]0 Говарисrsо з обмеженою

вiдповiдальнiстю "ЗЕТАЛАЙН

Б2"

4о97з42L
вул.Куренiвська, 21-€,

2, м.киjв, м. Киiв,04073
0,290016

з1 Говариство з обмеженою

зiдповiдальнiстю " ЙОТдНrт Ьз"
40964569

вул.Пiдлiсна, 1, 10,

м.Киjв, м. Киjв,03164
0,26з153

з2 Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiсгю "СТАРНЕТ fl4"
40974857

зул.Круrий Узвiз, 6/2 А,

и.Ки'iв, м. Киiв, 01004
0,4з9925
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ээ Говариство з обмеженою 
l

аiдповiдальнiстю "СИГМАЛАН l 40974692

цз" I

вул.П рироговського, 19

корпус 6, м.Киiв, м.

Ки'iв, 0З110

о,з211з2

34
Говариствозобмеженою l oonuaon,
зiдповiдальнiстю "ТАУННЕТ Т2" 

I

пр-т Академiка

Корольова, 1, 1/4,

м.Киiв, м. Киjв,03134

0,462479

]5
rоваристsозобмеженою l о0974980
вiдповiдальнiстю "ТЕТАНЕТТ1" 

I

вул.Кирилiвська,82,

256, м.Киiв, м, Киiв,

04080

o,z7248\

]6
Товариствозобмеженою l оо974891
вiдповiдальнiстю "СlТlЛАН С2" 

I

вул. Володим и ра

Покотила, 7 /2, м, Киiв,

м. киjв, Oз148

0,317з7з

з7 Гоsариство з обмеженою 
l

зiдповiдальнiстю "ОМЕгАНЕт | 40971288сз,, l

зул.Лейпцизька, 5,

1/19, м.Киiв, м. Киiв,

с1015

о,2|72-1з

з8 Говарисгво з обмеженою l

]iдповiдальнiстю "оМЕГМАН | +оЭОssЗО

м5' l

зул.Льва Толстоrо, 63,

2/10, м.Киiв, м. Киjв,

эз035

0,240680

39 Говариство з обмеженою 
l

зiдповiдальнiстю "МУЛЬТИНЕТ | 40966194

vl4. l

зул.Перемоги,9, 1/6,

и.Киiв, м. Киjв,03170
0,з05075

10 Говариство з обмеженою

зiдповiдальнiстю "СlТlН ЕТ Л2"
40972606

]ул. ВичJгородська, 4, 1,

и.Ки'iв, м. Киjв, 04074
о,286176

1 tоварисгво з обмеженою

вiдповiдальнiстю " П ЕТАЛАН К1"

lвул.Ольжича, 27 /22, 4,
40970986 

lм.К"iв,,. Киjв, О4060
0,238945

q7
Говарисrво з обмеженою

зiдповiдальнiстю "ЗЕТАНЕТ К2"
4097 107з

tp-T Возз'еднання,

L5l17, 318-А, м.Киiв, м.

{иiв, 02160

0,з28286

з Говарисrво з обмеженою

]iдповiдальнiстю "СИГМАНЕТ

l1"

40970876
зул.Ямська , 41, 2,

м.Киiв, м. Киjв,03150
0,1з 1 17 1

+4 Говариство з обмеженою

зiдпо8iдальнiстю "ДЕЛ ЬТАЛАН

2"

409709з9
зул.3долбунiвська, 7, 4,

и.Киiв, м. Киiв, 02081
0,176з89

15 Говариство з обмеженою

вiдповiдальнiсгю "ГАМАЛАН

А2"

4097зз95
,lp-T Гонгадзе, 5-А, 4,

и,Киjв, м. Киiв,04208
o,I94I72

16 Iоварисrво з обмеженою

вiдповiдальнiстю "СТАРЛАН А1"
4о97з1I2

вул,Чигорiна, 49, 9,

м.киjв, м. Киiв, 01042
з,5з4192

11
Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю " МЕГАН ЕТ З2"
4о97 4-755

вул.Вячеслава

Чорновода, 41,Д, L4,

м.Киiв, м. Киjв, 011З5

0,250076
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18 Говариство з обмеженою

]iдповiдальнiстю "ТЕТАЛАН З1"
4097 1 178

]ул.Амосова, 4, 2,

и.Киiв, м. Киiв, OЗ141
о,255269

49
Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю "ДЕЛ ЬТАНЕТ

лз"

40973495

бул,Марii

Приймаченко, 1/27,

304/1, м.Киiв, м. Киiв,

01042

0,зо6850

;0
Товариство з обмеженою

вiдповiдал ьнiстю
,колумБус.тк"

40997154

вул.КиIвська,2,

м.Тернопiль,

Тернопiльська область,

46023, YKpa'iHa

1,050711

51
Говариство з обмеженою

вiдповiдал ьнiстю

"колумБус.lнЕт"

40997091

Киjвська, 2,

м.Тернопiль,

Тернопiльська область,

46023, YKpaiHa

1,0469зз

2

Приватне мале пiдпри€мство

" БlттЕрнЕт"
235899 17

lул,Медова, 2,

и.Тернопiль,

[ернопiльська область,

46008, УкраIна

0,854798

,з Говариство з обмеженою

зiдповiдальнiстю "3АХlДН ИЙ

цЕнтр lHTEPHЕт послуг"

з 85 5 2489

вул.Степана Бандери,

45, M.PiBHe, PiBHeHcbKa

область, ЗЗ014

0,192550

)4

Говариство з обмеженою

зiдповiдальнiстю " БlТТЕР Н ЕТ"
з 9 2765 10

]ул.Медова, 2,

и.Тернопiль,

[ернопiльська область,

46008, yKpaiHa

0,0669зз

55

'овариствозобмеженою l о14715зб
]iдповiдальнiсгю "БlТТЕР-НЕТ" 

I

lул.Киiвська,2,

л.Тернопiль,

Гернопiльська область,

t6O2З, yKpajHa

0,602193

56
Товарисrво з обмеженою

вiдповiдальнiстю

"колумБус.нЕт"

з з455 902

]чл.Киiвська,2,

м.Тернопiль,

Тернопiльська область,

46023, yKpajнa

0,210075

-7

Товариство з обмеженою

вiдповiдал ьнiстю " БlТТЕР. НЕТ"
40576996

вул.Киiвська,2,

м.Тернопiль,

Тернопiльська область,

46023, yKpa'iнa

o,144742

;8

Говариство з обмеженою

зiдповiдальнiстю "БlТТЕР+НЕТ"
474-1165L

вул.Киiвська, 2,

м.Тернопiль,

Тернопiльська область,

4602З, YKpaiHa

0,6687з2

59
Говариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю

4|547 1,60

вул.Киiiвська,2,

м.Тернопiль,

Тернопiльська область,

о,888777
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колумБус,м" 4602З, YKpaiHa

)0
Говариство з обмеженою

]iдповiдальн iстю

'колумБус.юнЕт"

38887 150

вул.Киiвська,2,

м.Тернопiль,

Тернопiльська обласrь,

46023, yKpaiнa

0,190098

51
Говариство з обмеженою

зiдповiдал ьн iстю

'колумБус.Б"

4185з954

lул,Киiвська,2,

и.Тернопiль,

Iернопiльська область,

1602З, yKpajнa

0,506827

62

Говариfiво з обмеженою

зiдповiдальнiстю " БlТТЕРН ЕТ.В"
4 1854 1 1з

вул. Киiв i с ька, 2,

м.Тернопiль,

Тернопiльська область,

4602З, YKpaiHa

0,з9з763

з
Товариство з обмеженою

вiдповiдал ьнiстю

"БlттЕрнЕт.м"

4185408з

lул,КиТвська , 2,

и.Тернопiль,

Гернопiльська область,

1602З, yKpajHa

0,269709

э4

[оваристsо з обмеженою

зiдповiдальнiсrю "БlТТЕРН ЕТ.Т"
41854000

зул.КиТвська,2,

и.Тернопiль,

rернопiльська обласrь,

l602З, yKpajнa

0,282840

65 Говариство з обмеженою

вiдповiдал ьнiстю
,мАртЕлЕсЕрвlс"

410830зб

]ул.Латишева, ЗЗ,

м.Марiуполь, Донецька

область, 87553

0,486з76

эб
Говариство з обмеженою

]iдповiдальнiстю "ФОРМАТ

l Етворк"

4 19 109зз

пр-т Металургiв, 229,

35, м.Марiуполь,

Цонецька область,

875з5

0,6з5501

61
Говариство з обмеженою

]iдповiдальнiсгю "ФОРМАТ

мЕдlА нЕтворк"

4191з892

rp-T Металургiв, 229,

]5, м.Марiуполь,

Цонецька область,

875з5

0,625276

j8 Товарисгво з обмеженою

вiдповiдал ьнiстю

"пАуЕрмАркЕтlнг"

4108з848

вул.Латич.lева, 33,

м.Марiуполь,,Щонецька

область, 87553

0,з40168

59
rоварист8о з обмеженою

зiдповiдальнiстю " МАКСНЕТ

гЕлЕком-п lвдЕнь"

4100з4з2

{абережна

Цвтосrрадна, 5, 9,

и.Харкiв, XapKiBcbKa

эбласть, 610З8

0,716925

i0 Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю " МАКСН ЕТ

тЕлЕком-пlвнlч"

4100з207

пр-т Гагарiна, З8, 158,

M.xapKiB, XapKiBcbKa

область, 61140

0,7392зб

1 Говаристsо з обмеженою

зiдповiдальнiсгю "нво
40276608 lp-T Металургiв, 229,

и.Марiуполь, Донецька

0,09931з
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ФормАт сбласть,87535

/2
Говариство з обмеженою

зiдповiдальнiстю "НВТ

'Формат"

40275955

вул.Киiвська,88,

примiщення 73,

м.Марiуполь, Донецька

область, 87557

0,098226

Говарисгво з обмеженою

зiдповiдальнiстю "НТС

'ФормАт"

40992580

зул.Латишева,33,

и,Марiуполь,,Щонецька

эбласть, 8755З

0,097246

/4 [овариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю " ТСП

,ФормАт"
40994952

вул.Латишева, ЗЗ,

м.Марiуполь, flонецька

область, 8755з

0,100406

75
Говариство з обмеженою

]iдпоsiдальнiсгю "ClT НЕТ"
з9 8171].0

,lроспект Московський,

25, M.XapKiB, XapKiBcbKa

эбласть, 6100З

0,08015з

76 Говариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю "ДЙТt

н Етворк"

38755478

зул.Латишева, ЗЗ,

м.Марiуполь, !онецька

область, 8755З, yкpaiHa

0,05639з

77 Говариство з обмеженою

зiдповiдальнiстю "НВК

'ФормАт"

з9309729

зул.Латишева, ЗЗ,

и.МарiYполь, Щонецька

эбласть, 8755З, YKpajHa

o,tz9947

3гiдно реестрy учасникiв

88.49 27 15

в 'олова наглядовоi ради

1 Грофимов Олександр

Володимирович

з0 1 1200б94 Паспорт МО N9 674072,

виданий Каховським РВ

УМВС Украiни в

Херсонськiй обл.,

22.02.1999р.

о%

- Д- бir^"",. осiб, якi через cBoi релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реесграцiйноrо номера облiковоi картки платника

податкiв, повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орrан та мають вiдмiтку в паспортi, зазначаються серiя (за наявностi) та номер

паспорта,
++ Розрахунок вiдсотка здiйснюеться вiдносно акцiй корпоративного фонду, що перебувають в обiry.
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N9

з/п
Прiзвище, iм'я,

по батьковi

фiзичноТ особи -

учасника
корпорати вного

фонду, членiв lT

ciM'i та iнших
пов'язаних осiб

Реестрацiй ни й

номер
облiковот

картки
платника
податкiв

фiзичноi особи -

учасника
корпорати вного

фонду, членiв iT

ciM'i та iнших
пов'язаних

осiб*

Символ
юридичноi

особи, щодо
якоТ icHyc

пов'язанiсть**

Код за

€дрпоу
юридичноТ

особи,

щодо якоj
icHye

пов'язанiсть

Повне
найменування

юридичноТ
особи, щодо якоi
icHye пов'язанiсть

Vliсцезнаходження
юридичноi особи,

щодо якоi icHye

пов'язанiсть

Частка в

этатутному
капiталi

пов'язаноi
особи, Yо

1 2 з 4 5 6 7 в

7.2.2. lнформацiя про пов'язаних осiб фiзичних осiб - учасникiв, якi воlлодiють часткою, що
становить не менше 20 % статутного капiталу корпоративного iнвестицiйного фонду

*,д,ля фiзичних осiб, якi через cBoi релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реестрацiйноrо номера облiковоi картки платника

податкiв, повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган та мають вiдмiтку в паспортi, зазначаються серiя (за наявностi) та номер

паспорта.
+*Т-торговцiцiннимИпаперами,К-компанiiЗуправлiннЯактивами,,Щ-1-1,ентральнИйдепозитарiй,flУ-депозитаРнiустанови,3-зберiгачi

активiвiнститУгiвспiльногОiнвесryвання,О-органiзаториторгiвлi,Н-оцiнювачiмайна,А-аудитори(аудиторськiфiрми),l-iнше
господарське товариство (якцо частка особи чи групи пов'язаних з нею осiб у ньому не менше 20 %).

7.2.З. lнфОрмацiЯ про пов'яЗаних юриДичниХ осiб, У яких беруть участь учасники - юридичнi

особи, якi володiють часткою, що становить не менше 20 % статутногО капiталУ

корпорати вного iнвестицiйного фонду

-Т-rорauцiцiннимИпаперами'к-компанijзуправлiннЯактивами,!-l_{ентральнИйдепозитарiй,ДУ-депо3итаРнiустанови,3-зберiгачi

активiвiнсгитрiвспiльногоiнвесryвання,О-органiзаториторгiвлi,Н-оцiнювачi майна,А-аудитори(аудиторськi фiрми), l-iнше
господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осiб у ньому не менше 20 %).

1t

N9

з/п
Повне

найменування, код
за €ДРПОУ учасника

корпорати вного
iнвестицiйного

фонду

Символ
юридичноТ

особи, щодо
якоi icнy€

пов'язанiсть*

Код за €ДРПОУ
юридичноi

особи, щодо
якоi iсну€

пов'язанiсть

Повне
наЙменування

tоридичноi
особи, щодо якоi
icHye пов'язанiсть

Мiсцезнаходження
юридичнот особи,

щодо якоi iсну€
пов'язанiсть

Частка в

стаryтному
капiталi, %

1 2 з 4 5 6 7
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7.2.4. lнформацiя про осiб, якi володiють не менше 20 % статутного капiталу юридичних
осiб - учасникiв, якi володiють часткою, що становить не менше 20 26 статутного капiталу
корпоративного iH вести цiйного фонду

+ 
пщля фiзичних осiб, якi через своi релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реестрацiйного номера облiковоj картки платника

податкiв, повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган та мають вiдмiтку в паспортi, зазначаються серiя (за наявностi) та номер

паспорта.

Ns

з/п
Повне найменування,

код за €ДРПОУ
юридичноi особи -

учасника
корпорати вного

iнвестицiйного фонду

Код за €ДРПОУ
юридичноI особи або

ресстрацiйний номер
облiковоI картки

платника податкiв

фiзичноi особи, щодо
якоi icHye

пов'язанiсть*

Повне
найменуван ня

юридичноi особи
або прiзвище, iм'я,

по батьковi

фiзичноi особи,

щодо якоi icHye

пов'язанiсть

Мiсцезнаходження
юридичноТ особи
або паспортнi данi

фiзичноi особи,

щодо якоi icHye

пов'язанiсть

Частка в стаryтному
капiталi учасника
корпоративного

фонду, %

1 2 3 4 5 6

7.2.5. lнформацiя про юридичних осiб, у яких корпоративний фонд берlе участь

N9

з/п
Код за еДРПОУ
корпоративноrо

фонду

Символ
юридичноТ

особи, щодо якоi
icHye

пов'язанiсть*

Код за еДРПОУ
юридичноi

особи, щодо
якоi icHye

пов'язанiсть

Повне
найменування

юридичноТ
особи, щодо якоi
icHye пов'язанiсть

Мiсцезнаходження
юридичноТ особи,

щодо якоТ icHye

пов'язанiсть

Частка в

стаryтному
капiталi

юридичноI
особи, %

1 2 з 4 5 €; 7

з7815698 I з9з62054 Говарисrво з

эбмеженою

зiдповiдальн iстю

кланет Телеком)

и.Киiв,

]ул,Б.Хмел ьн и цького,

5уд.42

1о%

2 з7815б98 i з9б89490 tовариство з

lбмеженою

зiдповiдал ьнiстю

КНВО POMCaTD

м.Киiв, пр-т Оболонський

З2Б, оф.402

10%

з7815698 I 40з7з986 Iоварисгво з

обмеженою

вiдповiдал ьнiстю

кМережа Ланет>

и.Киiв, вул.Ревуцького,

16

1о%

378 15 698 I 40з71334 Говариство з

эбмеженою

вiдповiдальн iстю

lHTepHeT ТреЙдинrD

и.Киiв, вул,В.Сryса, З5-З7 7о%
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з7815698 I 422з9950 I овариство з

)6меженою

]iдповiдал ьнiстю

:лобалком ЛТД)

чl.Киiв, вул.Шовковична,

42/44

I0%

37815698 i 4з4з з7зз Товариство з

обмеженою

вiдповiдальнiстю

"глоБАлнЕт ком"

и.Киjв, вул,В,Сryса, 35-37 1-о%

з 7815698 I з8958844 Говариство з

rбмеженою

зiдповiдальн iстю

'Ромсат CepBic"

ц. Ки;в, вул. Ревуцького,

5vд.46

1о%

з7815698 I 4з 2з б 196 Говариство з

эбмеженою

зiдповiдал ьнiстю

'Тiго Трейд"

и.Киiв, пр.Космонавта

(омарова, буд. 42, оФiс

L/4

Iо%

*Т-торговцiцiннимИпаперами,К-компанiiзуправлiннЯактивами,Д-ЦентральнИйдепозитарiй,!У-депозитарнiустанови,3-зберiгачi

активiвiнстиryтiвспiльногоiнвесryвання,О-органiзаториторгiвлi,Н-оцiнювачi майна,А-аудитори(аудиторськi фiрми), l-iнше
господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осiб у ньому не менше 20 %).

7.2.6. lнформацiя про пов'язаних осiб голови та членiв наглядовот ради корпоративного

I иного

N9l

з/пl
Прiзвище, iм'я,

по батьковi
голови та членiв
наглядовот ради
корпорати вного
iнвестицiй ного

фонду та членiв
його (ix)ciM'i

Реестрацiйний |

номер |..l
оьлlковоl l

картки l

платника l

податкiв або |

серiя (за 
l

наявностi) та |

номер 
|паспорта l

фiзичноТ особи |

(для фiзичних |

осiб, якi::у": 
l

cвol релlгlинl 
I

переконання 
l

lвlдмовляються |

| 
вlд прии.няття

l 
ре€страцlи ного

| номера

| облiковоi
| картки

I nnrr""*,

| податкiв та

l повlдомили

l . noo.u" 
-

| вlдповlднии

| 

контролюючий

l орган l мають
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-т-r"рa-ццiннимипаперами,к_компанijзуправлiнняактивами,д-центральнийдепозитарiй,,ЩУ-депозитарнiУстановИ,З-зберiгачi

активiвiнстиryтiвспiльногОiнвесryвання,О-органiзаториторгiвлi,Н-оцiнювачi маЙна,А-аудитори(аудиторськi фiрми), l-iнше
господарське товариство (якщо частка особи чи rрупи пов'язаних з нею осiб у ньому не менше 20 %).

В звiтномУ 2019 роцi КомпанiЯ не здiйснЮвала операцiЙ з проДажу та 3акупiвлi ToBapiB, робiт i

послуг мiж пов'язаними сторонами, якi виходять за межi звичайноТ дiяльносгi.

За piK, що закiнчИвся 31 груднЯ 2019 року, Компанiя не ма€ заборгованостi за сумами, що

пiмягають виплатi пов'язаним сторонам.

оцiнка можливот наявностi проведення операцiй з пов'язаними сторонами проводиться

компанiею в кожному фiнансовому роцi за допомогою аналiзу балансу вiдповiднот пов'язанот

сторони та стану ринку, на якому така сторона веде дiяльнiсть.

винагороди у формi акцiй _ не нараховувались та не отримувались,

7.3. Цiлiта полiтики управлiння фiнансовими ризиками

управлiння ризиками ма€ першочергове значення мя ведення бiзнесу Компанiт i е важливим

елементоМ iT дiяльноСтi. ПолiтиКа управлiНня ризиками сконцентрована на непередбачуваностi

фiнансових ринкiв i нацiлена на мiнiмiзацiю потенцiйного негативного впливу на фiнансовi показники

компанii. Оперативний i юридичний контроль ма€ на MeTi забезпечувати належне функцiонування

внуrрiшньоi полiтики та процедур з метою мiнiмiзацiт операцiйних i юридичних ризикiв,

}ь
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Керiвництво КомпанiТ визна€, що дiяльнiсть КомпанiТ пов'язана з фiнансовими ризиками i BapTicTb

чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може сугт€во змiнитись унаслiдок впливу

суб'ективних чинникiв та об'€ктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких заздалегiдь точно
передбачити неможливо. flo таких фiнансових ризикiв вiднесено кредитний ризик, ринковий ризик
та ризик лiквiдностi.

Полiтика з управлiння ризиками opieHToBaHa на визначення, аналiз i управлiння ризиками, з якими

стика€ться Компанiя, на встановлення контролю за ризиками, а також постiЙниЙ монiторинг за piBHeM

ризикiв, дотриманням встановлених обмежень та полiтики управлiння ризиками.

Управлiння ризиками керiвництвом КомпанiТ здiйснюеться на ocHoBi розумiння причин

виникнення ризику, кiлькiсноТ оцiнки Його можливого впливу на BapTicTb чистих активiв та

застосува н ня iHcTpyMeHTapi ю щодо його пом'я кшення.

Основними цiлями КомпанiТ при управлiннi ризиками е:

забезпечення реалiзацiТ стратегiТ розвитку та ефективного функцiонування КомпанiТ, у тому числi

стосовно ризикiв, якi бере на себе Компанiя у своiй дiяльностi;
забезпечення iHTepeciB iHBecTopiB (учасникiв) фондiв, що знаходяться в управлiннi КомпанiТ;

забезпечення вiдповiдностi дiяльностi КомпанiТ вимогам чинного законодавства та внррiшнiм
нормативним документам КомпанiТ.

Управлiння ризиками € неперервним процесом, за допомогою якого Компанiя:
виявля€ (iдентифiкуе) ризики,
проводить оцiнку Тх величини,
контролю€ ризиковi позицiТ КомпанiТта фондiв,
здiЙснюе монiторинг ризикiв фондiв та власного рiвня ризику КомпанiТ.

7.3.1. Органiзацiйне забезпечення системи управлiння ризиками в КомпанiТ

Керiвництво компанiТ забезпечуе:
запровадження органiзацiйних заходiв iз створення та забезпечення функцiонування СУР,

розробку та затвердження внррiшнiх положень та процедур щодо проведення кiлькiсногО Та

якiсного оцiнювання ризикiв;
видiлення необхiдних pecypciB на створення та пiдтримання ефективноi, комплексноТ та

збалансованоТ СУР;

формування системи звiтностi, розподiлу обов'язкiв i вiдповiдальностi стосовно управлiння
ризиками;

уникнення конфлiктiв iHTepeciB у дiяльностi КомпанiТ;

затвердження заходiв та планiв дiй на випадок кризових сиryацiЙ, u_lo виникли через зовнiшнi

фактори;
запровадження процедур i заходiв запобiгання кризовим сиryацiям, що можуrь виникнути чеРеЗ

внррiшнi фактори;
здiйснення внррiшнього контролю за систематичним проведенням вiдповiдальною особОю

аналiзу струкryри, дохiдностi, якостi, лiквiдностi iнвестицiЙних вкладень, наявностi збиткових позицiЙ

та iнших ризикiв, якi пов'язанi з iнвесryванням активiв;

розроблення i запровадження заходiв внррiшнього контролю, якi забезпечують налеЖНе

дотримання вимог законодавства i нормативно-правових aKTiB, виконання договiрних та iнших

зобов'язань, дотримання положень i процедур, правил i норм, а також вiдпоВiдноТ дiлОВОТ

поведiнки;
здiйснення перiодичного перегляду внррiшнiх положень та процедур СУР;

поширення у КомпанiТ единого розумiння та корпоративноТ кульryри щодо управлiння ризиками.

для забезпечення функцiонування системи управлiння ризиками в КомпанiТ призначена

вiдповiдальна особа.
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7.3.2.Управлiння ризиками КомпанiТ

Основними категорiями ризику, що пов'язанi з професiЙною дiяльнiстю компанiТ, е насryпнi:
операцiйний ризик;
ризик репутацiТ;
стратегiчний ризик;
ринковий ризик;
ризик лiквiдностi.
Операцiйний ризик - це ризик втрат для Компанii внаслiдок неналежних чи помилкових

внутрiшнiх процесiв та систем Компанii, дiй спiвробiтникiв КомпанiТ чи зовнiшнiх подiЙ. !ана категорiя

включа€ юридичний та регуляторний ризики, а також ризик невиконання чи неналежного виконання

особою cBolx зобов'язань перед Компанi€ю, i не включае стратегiчниЙ ризик та ризик репрацiТ.
Юридичний ризик - це ризик втрат через порушення або недотримання КомпанiеЮ ВИМОГ

чинного законодавства, угод, прийнятот практики або етичних норм, а також через можливiсть

двознач ного тлумачен ня ч ин ного за конода вства або п ра вил.

регчляторний ризик - це ризик втрат внаслiдок неочiкуваних змiн у чинному законодавствi та дiй

державних органiв.
система iдентифiкацiТ операцiйних ризикiв компанii включа€ розробку класифiкатора подiЙ, щО

вiдносятьсЯ до операЦiйних ризИкiв компанiТ. основою для такого класифiкатора е пiдхiд до
класифiкацiТ операцiйних ризикiв Базельського KoMiTery з банкiвського нагляДУ.

система якiсного та кiлькiсного аналiзу операцiЙних ризикiв Компанii, вклЮЧа€:

класифiкатор (перелiк) подiй, якi вiдносяться до операцiЙних ризикiв компанiТ;

Заходи щодо збирання зовнiшньоТ iнформацiТ по операцiйних ризиках дiяльностi з управлiння
активами;

Внутрiшнi моделi i методИ оцiнюваннЯ розмiрУ втрат внаслiдок операцiйних ризикiв на пiдставi

стати стич н их методi в, сцен а р н о го а н ал iзу точ.1о.

Система реакцiТ на операцiЙнi ризики в КомпанiТ може включа€:

постiйнi реryлярнi заходи з вдосконалення процесiв здiйснення професiйноi дiяльностi з

управлiння активами в КомпанiТта засобiвТх регламентацiТ, спрямованi на мiнiмiзацiю розмiрiв втрат

та частоти виникнення подiТ операцiЙних ризикiв;
Заходи iз запобiгання конфлiктiв iHTepeciB у процесiздiйснення професiйноТдiяльностi;

Процедури та засоби контролю за дотриманням вимог нормативно-правових aKTiB;

процедури та засоби контролю за функцiонуванням iнформацiйних систем Компанiт та

забезпечення безперебiйноТilдiяльностi, зокрема процеси дублювання i вiдновлення iнформацit,

а такоЖ резервнi системИ у разi втраТи досryпУ або знищеНня важливОТ iнформацiТ або техно логiй;

Процес перiодичного тестування встановлених процедур та технологiй здiйснення операцiй, у

тому числi процедур фiзичнот та iнформацiйнот безпеки, з метою контролю за дотриманням цих

процедуР i технологiЙ, та зборУ iнформацiТ щодо li можливого вдосконалення у разi неефективностi;

система монiторинry i контролю операцiйних ризикiв компанiт включа€:

Процедури контролю за визначеними у компанiТ процесами здiйснення професiйноТ дiяльностi;

процедури звiтносri щодо операцiйноrо ризику, пiдготовки пропозицiй та внесення змiн у процеси

здiйсненнЯ професiйнОТ дiяльносТi, спрямованi на мiнiмiзацiю операцiйних ризикiв;
Процедури монiторинry зовнiшнього середовища з точки зору ризикiв настання втрат вiд

операцiйних ризикiв;
Процедури контролю за виконанням законодавства, регуляторних документiв, взаемодiТ з

державними органами.
ризик репугацiт - це ризик втрат для Компанiт через несприятливе сприйняття репутацiт Компанiт

або недовiРи до неТ з бокУ iHBecTopiB фондiв, контрагентiв, iнших осiб, вiд яких залежить Компанiя,

внаслiдоК внррiшнiХ чи зовнiшНiх подiй, у томУ числi застОсування державними органами заходiв

впливу, передбачених законодавством.
Сприйняття репрацiТ КомпанiТ може бри роздiлене на:

РепутацiЮ Компанij з точкИ зору iснуючих та потенцiйних клiентiв;

Репутацiю з точки зору контрагентiв;
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репутацiю з точки зору iнших учасникiв ринку, професiйноТ спiльноти, засобiв iнформацiТ;

Репутацiю з точки зору органiв державного регулювання.
Система управлiння ризиком репрацiТ Компанii включа€:

lнформацiйну полiтику КомпанiТ, включаючи процедури, процеси та органiзацiЙне забеЗпеЧеННЯ

iнфо рмува н ня за i нтересова н их cTopiH п ро дiял bHicTb Компа HiT;

стандарти роботи з клiентами, контрагентами, органами державнот влади та iншими зовнiшнiми

сторонами;
Процеси контролю за репутацiсю компанiТта rT контрагентiв, включно iз регулярним монiторингом

засобiв MacoBoi iнформацiТ;
стратегiчний ризик - ризик втрат мя Компанiт, який виника€ через неправильнi управлiнськi

рiшення, неналежну реалiзацiю прийнятих рiшень i неадекватне реаryвання на змiни в бiзнес-

середовищi. .ЩаниЙ ризик виника€ внаслiдок взаемноТ невiдповiдностi стратегiчних цiлеЙ Компанii,

бiзнес-стратегiй, розроблених мя досягнення цих цiлей, pecypciB, задiяних для Тх досягнення, та

якостi Тх реалiзацii. ,Щана категорiя включа€ ризик втрат, пов'язаних з iнвестицiями коштiв КомпанiТ у

активи фондiв в управлiннi.
Система уп ра вл i н ня стратегiч н им ризиком Компа HiT включа€:

процес стратегiчного планування, u{o врахову€ характер ризикiв дiяльностi Компанii i метою якого

€ створення стратегiчного плану, що визначае сгратеriчнi цiлi, засоби Тх досягнення, потреби Компанiт

у фiнансових, технологiчних та кадрових ресурсах та можливий вплив ризикiв на можливостi

досягнення стратегiчних цiлей;
процедури оцiнки нових стратегiчних iнiцiатив з точки зору ix впливу на ризики дiяльностi Компанiт

та монiторингу Тх виконання.
РинковиЙ ризик - це ризик того, що справемива BapTicTb або майбрнi грошовi потоки вiд

фiнансовоГо iHcTpyMeHTa коливаТимугься внаслiдок змiн ринкових цiн. РинковиЙ ризик охоплю€ три

типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик виника€ у

зв'язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцii, вiдсоткових ставок та валютних

kypciB. Компанiя наражатиметься на ринковi ризики у зв'язку з iнвестицiями в акцii, облiгацii та iншi

фiнансовi iнструменти.

flo заходiв з мiнiмiзацiТ впливу ринкового ризику можна вiднесги:

- диверсифiкацiю портфелю фiнансових iHcTpyMeHTiB, чутливих до змiни вiдсоткових ставок, за

видами цiнних паперiв, строками погашення, емiтентами, галузями;

- хеджування активiв, чугливих до змiни вiдсоткових ставок,

lншиЙ цiновиЙ ризиК - це ризиК того, що справемива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд

фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (oKpiM тих, що виникають

унаслiдок вiдсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно вiд того, чи спричиненi вони

чинниками, характерними мя окремого фiнансового iHcTpyMeHTa або його eMiTeHTa, чи чинниками,

що впливають на Bci подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiйснюються операцiт на ринку.

основним методом оцiнки цiнового ризику е аналiз чутливостi. Серед методiв пом'якшення

цiнового ризи ку Компа нiя ви користову€ диверсифiка цi ю а ктивiв,

За iнвестиЦiйнимИ активами, оцiненимИ за 3-м piBHeM iepapxiT, аналiз чутливостi до iншого

цiнового ризикУ Компанiя не здiйснювала вiдповiдно до п. 27 МСФЗ 7 <Фiнансовi iнструменти:

розкриття iнформа цiТ>.

Протягом звiтного перiоду до складу активiв КомпанiТ не входили акцiТ та iншi фiнансовi

iнструменти з нефiксованим прибугком, вплив iншого цiнового ризикУ на BapTicTb чистих активiв

компанiт вiдсутнiй. Виходячи з цього кiлькiсне оцiнювання впливу iншого цiнового ризику не

здiйснювалось.
Валютний ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або маЙбрнi грошовi потоки вiд

фiна нсового iHcTpyMeHry коли ватимугься внаслiдок змiн вал ютн их Kypci в.

ДлЯ мiнiмiзацiТ та контролю за валютнимИ ризикамИ Компанiя контролю€ частку активiв,

номiнованИх в iноземНiй валютi, у загальному обсягу активiв. Оцiнка валютних ризикiв здiйснюеться

на ocHoBi аналiзу чрливостi.
дктиви HoMiHoBaHi в iноземнiй валютi в КомпанiТ станом на З1 грудня 7о\9 року вiдсутнi, а тому

внаслiдоК коливаннЯ валютних KypciB валютний ризик вiдсрнiй,
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Вiдсотковий ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд

фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимугься внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок. Керiвництво
КомпанiТ усвiдомлюе, що вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це впливатиме як на доходи
КомпанiТ, так i на справедливу BapTicTb чистих активiв. Усвiдомлюючи значнi ризики, пов'язанi з

коливаннями вiдсоткових ставок у високоiнфляцiЙному середовищi, яке € властивим для фiнансовоТ
системи УкраТни, Компанiя протягом 2018-2019 poKiB не мало активiв, розмiч-lених у боргових
зобов'язаннях у нацiональнiй валютi з фiксованою вiдсотковою ставкою.

Ризик лiкqiдностi - ризик того, що Компанiя матиме труднощi при виконаннi зобов'язань,

пов'язаних iз фiнансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв абО

iH шого фiнансового а ктиву.

,Що заходiв з мiнiмiзацiТ впливу ризику лiквiдностi можна вiднести:

- збалансованiсть активiв установи за строками реалiзацiт з iT зобов'язаннями за строками

погашення;
- утримання певного обсягу активiв установи в лiквiднiй формi;
- встанОвленнЯ внррiшнього обмеження обсягу залучених коштiв для фiнансування дiяльностi

установи;
- збалансування вхiдних та вихiдних грошових потокiв.

компанiя здiйснюе контроль лiквiдностi шляхом планування поточнот лiквiдностi. Компанiя

аналiзуе термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими
активами, зобов'язаннями, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйноТ дiяльностi.

Станом на 31 грудня 2019 року, фiнансовi зобов'язання КомпанiТ € поточними.

,Д,ля того щоб обмежити вище зазначенi ризики, при виборi фiнансових iHcTpyMeHTiB полiтика

Компанiт базуеться на високому piBHi контролю з боку працiвникiв КомпанiТ з урахуванням вимог

чинного законодавства УкраТни. Компанiя мiнiмiзуе ризики диверсифiкацiй свого iнвестицiЙного

портфелю, аналiзуе фiнансовi активИ переД ii покупкоЮ i вiдстежуе подальшУ iнформацiю про цi

активи, вкладаючИ бiльшiсть своТх iнвестицiй з високими рейтингами надiйностi.

lнформацiЯ щодо недИсконтованИх платежiВ за фiнансовими зобов'язаннями КомпанiТ в розрiзi

cTpoKiB пога шен ня п редста влена наступ н им чи ном:

PiK, що закiнчився
З1 грудня 2019 року

До1
мiсяця

Вiд 1

мiсяця до 3
мiсяцiв

Вiд З
мiсяцiв до 1

року

Вiд 1

року до 5

poKiB

Бiльше 5

poKiB
Всьоrо

1 z з 4 5 6 7

Короткосгроковi
позики банка

Торговельна та

iнша кредиторська

заборгованiсть

з2 з2

Поточна
заборгованiсть за

довгостроковими
зобов'язаннями

Всього з2 з2

PiK, що закiнчився
31 rрудня 2018 року

До1
мiсяця

Вiд 1

мiсяця до 3
мiсяцiв

Вiд З
мiсяцiв до 1

року

Вiд 1

року до 5

poKiB

Бiльше 5

poKiB
Всього

Короткосrроковi
позики банка
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Торговельна та

iнша кредиторська

поточна
заборгованiсть за

довгостроковими
зобов 'язаннями

7.4. Управлiння капiталом

КомпанiЯ розгляда€ управлiннЯ капiталоМ як системУ принципiВ та методiв розробки i реалiзацii

управлiнських рiшень, пов'язаних з оптимальним формуванням капiталу з рiзноманiтних джерел, а

також забезпеченням ефективного його використання у дiяльностi Компанiт. Ключовi питання та

поточнi рiшення, що впливають на обсяг i струкryру капiталу, а також джерела його формування,

розглядаютьсЯ управлiнськиМ персоналоМ. Механiзм управлiння капiталом передбачас чiтку

постановку цiлей i завдань управлiння капiталом, а також контроль за Тх дотриманням у звiтному

перiодi; удосконалення методики визначення й аналiзу використання ycix видiв капiталу;

розроблен ня за гальнот страте гiт управлiн ня ка пiталом,

УправлiнсЬкий персоНал здiйснЮ€ огляД струкryрИ капiталУ на кiнець кожного звiтного перiоду,

При цьому проводиться аналiз BapTocTi капiталу, його струкryра та можливi ризики, На ocHoBi

отриманих висновкiв Компанiт здiйснюе регулювання капiталу шляхом залучення додаткового

капiталу або фiнансування, а також виплати дивiдендiв та погашення iснуючих позик, Компанiя може

здiйснювати регулювання капiталу шляхом змiни структури капiталу. Система управлiння капiталом

може коригуватись з урахуванням змiн в операцiйному середовичцi, тенденцiях ринку або стратегiТ

розвитку.

КомпанiЯ здiйсню€ управлiннЯ капiталоМ з метоЮ досягнення наступних цiлей:

зберепи спроможнiсть КомпанiТ продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно i надалi

забезпечувало дохiд для учасникiв Компанiт та виплати iншим зацiкавленим сторонам;

забезпечити належний прибугок учасникам Компанiт завдяки встановленню цiн на послуги

КомпанiТ, що вiдповiдають рiвню ризику;

дотримання вимог до капiталу, встановлених реryлятором, i забезпечення здатностi Компанiт

фун кцiонувати в я KocTi безпе рервно го дiючого пiдп риемства,

Компанiя вважае, що загальна сума капiталу, управлiння яким здiйснюеться, дорiвнюе cyMi капiталу,

вiдображеного в балансi.

склад власного капiталу на даry фiнансовот звiтностi

- 3ареестрований капiтал (оплачений капiтал)

- Нерозподiлений приброк (непокритий збиток)

Вiдповiдно до Положення щодо пруденцiйних нормативiв професiйноТ дiяльностi на фондовому

ринку та вимог до системи управлiння ризиками, затвердженого рiшенням НКЩПФР Nэ Ш97 вiд

О1.1О.2О15р. (з врахуванням змiн) Компанiя розрахову€ TaKi показники:

676 677 тис. грн.:

500000тис. грн.

227 04Отис. грн.
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1) розмiр власних коштiв; 2) норматив достатностi власних коштiв; З) коефiцiент покриття
операцi й ного ризи ку; 4) коефiцiент фi на нсовоТ cTi йкостi.

Розмiр регулятивного капiталу (власнi кошти) КомпанiТ станом на З1 грудня 2019 року складае 727
040 тис. грн., якиЙ склада€ться з розмiру пайового капiталу в cyMi 500 000 тис. грн., що збiльшениЙ на

розмiр прибрку поточного року у розмiрi 67 115 тис. грн..

7.5. Стосовно застосування до фiнансовоТ звiтностi норм МСБО 29 кФiнансова звiтнiсть в умовах
гiперiнфляцiТ>

КритерiТ, якi характеризують показник гiперiнфляцiI i передбаченi у параграфi З МСБО 29, а саме:

а) основна маса населення вiдда€ перевагу збереженню своТх цiнностеЙ у формi немонетарних
активiв або у вiдносно стабiльнiй iноземнiЙ валютi. Суми, рримуванi в нацiональнiЙ валютi, негаЙно

iнвесryються для збереження купiвельноТ спроможностi;

б) основна маса населення розгляда€ грошовi суми не в нацiональнiй грошовiЙ одиницi, а у
вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. t-{iни можутьтакож наводитися в цiЙ валютi;

в) продаж та придбання на умовах вiдстрочки платежу здiЙснюсться за цiнами, якi компенСУЮТь

очiкувану втраry купiвельноТ спроможностi протягом перiоду вiдстрочки платежу, HaBiTb якщо цеЙ

строк € коротким;

г) вiдсотковi ставки, заробiтна плата та цiни iндексуються згiдно iндексу цiн;

l) кумулятивний piBeHb iнфляцiТ за трирiчний перiод наближасться до 100% або перевищуе цеЙ
piBeHb.

враховуючи офiцiйнi данi ,ЩержавноТ служби статистики УкраТни, кумулятивниЙ piBeHb iнфляцii за

трирiчниЙ перiод, включаючи ZOt4,2Ot5 та 2016 роки, склав 12З,lЗ%.

це створило передумови мя виникнення питання необхiдностi проведення перерахунку

фiнансовоТ звiтностi згiдно з МСБО 29 за 2017 piK.

Якщо Ж врахуватИ додатковi характериСтики, тО важливиМ фактором с динамiка змiн рiвня

iнфляцiТ. Так, piBeHb iнфляцiТ у 2О15 роцi склав 4З,ЗУо, а в 2016 роцi - t2,4Yo, в 2Ot7 РОцi - 9,1%.

Така динамiка може бути аргументом мя суджеНня щодо невикористання норм мсБо 29 на тiй

пiдставi, що eKoHoMiKa УкраТни з 2О16 року почала виходити зi стану глибоких iнфляцiйних процесiв.

Прогноз НБУ щодо iнфляцiТ на 2019 piK - 6,3% i 5% на кiнець 2020 року.

Проаналiзувавши iншi критерii, можна припустити, що за показниками наведеними у пiдпунктах в)

i г) параграфа 3 МСБО 29 економiчний стан в YKpaTHi не вiдповiдас сиryацil, що характери3у€ться

гiперiнфляцiею. Швидке сповiльнення iнфляцiТ у 2016 роцi дозволило НБУ понизити облiкову ставку 4

рази протягом рокУ - iз 14 до 14,5Yo рiчних. Як наслiдок, з 2016 року спостерiгалося зниження

вiдсоткових ставок за депозитами. kpiM цього, iндекс заробiтнот плати у серпнi 2017 роцi складав

менше 1оо%. Також, не можна стверджувати, u.lo продаж та придбання на умовах вiдстрочки

платежУ здiйснюетьсЯ за цiнами, якi компенсуЮть очiкувану втраry купiвельноТ спроможностi

протягом перiоду вiдстрочки платежу, тим паче, якщо цеЙ строк € коротким.

зважаючи на те, що згiдно з МсБо 29 проведення перерахунку фiнансовот звiтностi € питанням

судження КомпанiТ приймае рiшення щодо не проведення перерахунку показникiв фiнансовоТ

звiтностiза 2019 piK.

s. подlТ пlсля зIзlтноi дАти
Пiсля звiтноТдати 31

показники фiнансовоi
фiнансовоТ звiтностi.

Керiвник

грудня 2019 року не

звiтностi Компанiт т
й, якi справили б iстотний вплив на

примiтках до цiеТiнформацiТ в

Олександр Володими рович
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