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1.3АгАльн| вlдомостl
Фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства кЗдКРИТИЙ нЕдивЕрсиФlковдниЙвЕнчурниЙ корпорАтИвниЙ lнвЕстицlЙниЙ оон[ 

"lНДЕНТ)) (далi - Компанiя) за pi* щозакiнчився 31 грудня 2019 року пiдготовлена керiвництвом КомпанiТ .

Компанiя е Публiчним акцiонерним товариством, створеним 25 квiтня 2012 року, номер запису в€ДИНОМУ ДеРЖаВНОМУ PeecTPi ЮРИдИЧних осiб та фiзичних осiб-пiдприемцiв 1о67102000 o;t7764.
Код за СДРПОУ З8L96g27.

Види дiяльНостi компанiТ : трасти, фонди та подiбнi фiнансовi суб'екти , надання iнших фiнансовихпослуг (KpiM страхування та пенсiйного забезпечення).

Офiс КомпанiТзнаходиться в YKpaTHi, у MicTi Киевi, оз150, вулиця fliлова, будинок 2 Б, тел..(О4 4)з7о87-з4.

Управлiння активами Публiчного акцi.онерного товариства (ЗдкРИтИЙ НЕДИВЕРсИФ|коВдНИйвЕнчурниЙ корпорАтИвниЙ lнвЕстицlЙниЙ ФонД "lндiнт" здiйснюе Товариство з обмеженоюВiДПОВiДаЛЬНiСТЮ кКОМПАНlЯ З УПРАВЛlНня АктивАми кпро кАпlтАл ЕссЕт мЕнЕджмЕнт> згiдно
,Щоговору Nч 11106-2ОlЗ вiд 11.О6.2О13 року.

1.1. Учасники

станом на 31 грудня 2о19 року зареестрованими учасниками Компанiт е двi юридичнi компанii якi
l акцlями:

Учаснuкч

нЕ302894, компАнlя тЕкомАрlя lHBEсTMEHTc лlмlтЕд

нЕз02з01, компАнlя нlоБЕрА lHBEсTMEHTс лlмlтЕд
(NloBERA lNVESTMENTS LlMlTED, кlлр)

резчdенсmво Вidсоmоку СК,9/6

нерезчdенm 72,094307

1,316805нерезчdенm

2. принципи пlдготовки звlтностl
2.1. 3вiтниЙ перiод фiнансовоi звiтностl

звiтним перiодом, за який формуеться фiнансова звiтнiсть, вважаеться перiод з О1 сiчня по З].
грудня 2019 року.

2.2. Р]щення про затвердження фiнансовоТ звiтностj

Фiнансова звiтнiсть КомпанiТ затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керiвником
КомпанiТ 25 лютого 202О року. Hi учасники Компанii, Hi iншi особи не мають права вносити змiни до
цiет фiнансовот звiтностi пiсля iT затвердження до випуску.

2.3. 3аява про вiдповiднiсть

Фiнансова звiтнiстЬ КомпанiТ пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансовоТзвiтностi (кМСФЗ>).

2.4. Основи складання звiтностi

Фiнансова звiтнiсть КомпанiТ складена в ycix супевих умовах вiдповiдно до вимог НацiональногоПоложення (стандарry) бухгалтерського облiку 1 кЗагальнi вимоги до фiнансовоi звiтностi>,затверджеНому наказом MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiд О7.о2.201З року Ne 7З, та вiдображае
достовiрно в ycix суггсвих аспектах фiнансовий стан КомпанiТ станом на З1 грудня 2О19 року, його
фiнансовi результати за 2о19 pik у вiдповiдностiдо Мiжнародних стандартiв фiнансовоIзвiтностi.

Фiнансова звiтнiсть Компанiт складена в цiлому вiдповiдно до вимог Мiжнародного стандартубухгалтерського облiкУ 1 кПодання фiнансовоТ звiтностi>, якиЙ виданиЙ Радою з Мiжнароднихстандартiв бухгалтерського облiку (рмсБо) та застосову€ться з О1 сiчня 2О09 року (зi змiнами та
доповненнями), Мiжнародного стандарry бухгалтерського облiку 7 <Звiт про рух грошових коштiв>,який виданий Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (рмсБо) та застосову€ться з01 СiЧНЯ 1994 РОКУ (Зi ЗМiНаМИ Та доповненнями), Мiжнародних стандартiв фiнансовот звiтностi.
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Фiнансова звiтнiсть КомпанiТ е фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована з

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

компанiт для задоволення iнформацiйних потреб цирокого кола користувачiв при прийняттi ними

економiчних рiшень.

КонцепryаЛьною осноВою фiнансОвоi звiтностi КомпанiТ за перiод, tt{o закiнчився 3]" грудня 2019

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

бухгалтерського облiку (мсБо)та Тлумачення (КТМФ3, пкт), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв

бухгалтерського облiку (рмсБо), в редакцiТ чиннiй на 01 сiчня 2018 року, що офiцiйно оприлюдненнi

на веб - саЙтi MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни,

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

вимогаМ чинниХ мсФЗ з врахуваНням змiн, внесениХ рмсБО станом на З1 грудня 2019 року,

дотриманНя якиХ забезпечуе достовiрне подання iнформацiТ в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречноТ,

досто Bi р н oi, зiста в ноТ та зрозумiлоi 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

фiнансово'r звiтностi в YKpaTHi, якi не суперечать вимогам мсФ3,

2.5. Склад та елементи фiнансовоТ звiтностi

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

1 к3агальнi вимоги до фiнансовоТ звiтностi>,

Баланс(3вiтпрофiнансовийстан)_вiдображаетьсяiнформацiяпрофiнансове
-, 

:::,J,"Ё:}i*.".oui результати - вiдобража€ться iнформацiя про доходи, витрати та фiнансовi

результати дiяльностi за звiтниЙ перiод,

звiт про рух грошових коштiв - вiдображасться iнформацiя про змiни у власному капiталi протягом

звiтногоперiоду. _ | _..а
звiт про власний капiтал - вiдображасться iнформацiя про надходження i вибуття грошових коштlв

унаслiдок операцiйнот, iнвестицiйнотта фiнансовотдiяльностi протягом звiтного перiоду,

примiтки - розкрива€ться iнформацiт про дiяльнiсть Компанii,

основними елементами фiнансових звiтiв е Taki:

активи;
зобов'язання
власний капiтал;

доходи, витрати, прибутки i збитки;

рух грошових коштiв,

Фiнансовi звiти правдиво вiдображують фiнансове становиlце, фiнансовi результати дiяльностi та

потоки грошових коштiв КомпанiТ,

НеобхiдноюУмоВоюпраВдИВоговiдображеннядiяльностiКомпанiТ€поданняiнформацiТуспосiб,
який забезпечуе якiснi характеристики фiнансових звiтiв,

якiснi характеристики визначають сryпiнь кориснот iнформацiт, наведенот у фiнансових звiтах,

КонцепryалЬнаосноваМсФзмiститьчотирИосновнiякiснiхарактерИстикИфiнансовоiiнформацiТ:
з розумiл icTb, дореч н icTb, достовi р н icTb та зiста вн icTb,

flля правдивого вiдображення фiнансового становиша i результатiв дiяльностi Компанii при

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

окремого noj."", та об'еднання статей, виходячи з jхньоi супевостi;

послiдовностi подання iнформацiТ;

зiставностi iнформа цiТ,

2.6. Безперервнiсть дiяльностi

протягом звiтного перiодi дiяльнiсть Компанiт була безперервною, Застереження управлiнського

персоналу Компанiт вiдносно його здатностi продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi

вiдсрнi.

становище Компанii
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Безперервнiсть дiяльностi означас, що керiвництво не ма€ HaMipy лiквiдувати Компанiю або

припинитИ операцii або не icHye реальноi альтернативи| KpiM як зробити це. Тому при пiдготовцi

фiнансовоТ звiтностi керiвництво здiйснюе оцiнку здатностi КомпанiТ продовжувати свою дiяльнiсть.

2.7. Функцiональна валюта та валюта подання звiтностi

flaHa фiнансова звiтнiсть представлена в нацiональнiй валютi Укратни (гривнi), яка € грошовою

одиницею Украiни, функцiональною валютою Компанiт i валютою представлення звiтностi.

Функцiональна валюта визначалася як валюта основного економiчного середовища, в якiй Компанiя

здiйсн юс свою дiяльнiсть.

2.8. 3астосування нових стандартiв i iнтерпретацiй

В складi мсФз, офiцiйно наведених на веб-сайтi MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни, оприлюднено

стандарт мсФЗ 16 кОренда>, який набув чинностi 01 сiчня 2019 року.

За рiшенняМ керiвництВа КомпанiТ мсФЗ 16 кОренда)) до датИ набуття чинностi не застосову€ться,

Очiкусться, що застосування мсФЗ 16 (Оренда)) не буде мати сугrсвиЙ вплив на фiнансову

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

офiс, згiдно ýоговору суборенди нежитлового примiщення Ne О1/04 /2о1-7-З вiд 01 квiтня 2017 року,

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

<Оренда> i плануеться застосовувати з О1 сiчня 2О19 року. То, вiдповiдно, ефективна ставка ,Щоговору

оренди Компанiею буде розрахована з моменry застосування МСФЗ 16 кОренда>,

компанiя несе витрати по утриманню орендованого примiщення, Оренднi платежi та витрати

на утримання в 2о]_9 роцiсклали 27 тис. грн. iбули вiдображенi в складi кддмiнiстративних витратта

витрат на збут> .

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

вступили в силу станом на 31 грудня 2019 року:

ПоправкидоМСФ3lОтаМСФ328кПродажабовнесокактивiвв
асоцiйоваНою органiзацiею або спiльним пiдприсмством)) - Рада з

чинностi даниХ поправок на невизначениЙ TepMiH;

мсФ3 16 кОренда> - набувае чинностi з 01 сiчня 2019 року;

мсФЗ 17 к.ЩоговОри страхування)) - набувае чинносri з 01сiчня 2021" року;

поправки до мсБо 4о (переведення iнвестицiЙноi HepyxoMocTi з каТеГОРii В КаТеГОРiЮ> -

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

Роз'яснення крмФ3 23 кНевизначенiсть стосовно правил розрахунку податку на прибугок> -

набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, починаючи з 01 сiчня 2019р,

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

iнтерпретацiй до стандартiв матиме суггевиЙ вплив на iТ фiнансову звiтнiсть,

угодах мiж iHBecTopoM та його

МСФЗ перенесла дату набуття

року набув чинностi мсФ3 (IFRS)9 кФiнансовi iнструменти>,

HoBi вимоги щодо класифiкацiй та оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB, а також

та хеджування.

3 1 сiчня 2018

Стандарт BBiB

облiку знецiнення

участинi класифiкацiтта оцiнки новий стандарт вимага€, щоб оцiнка Bcix фiнансових активiв, за

винятком пайових та похiдних iHcTpyMeHTiB, проводилася на ocHoBi комбiнованого пiдходу

виходячи з бiзнес-моделi, яка 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 справемивою вартiстю через приброк або збиток, за справедливою вартiстю через

iншиЙ сукупниЙ дохiд (lСД)та за амортизованою вартiстю,

мсФЗ (IFRS) 15 кВиручка за договорами з покупцями всryпив в силу для рiчних звiтних перiодiв з

01сiчня 2018 року.
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мсФЗ (IFRS) 15 визнае 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>,

Згiдно мсФЗ (lFRS) 15, виручка повинна визнаватися за фактом передачi ToBapiB або послуг в

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

послуг.

компанiя застосову€ насryпнi HoBi або переглянутi стандарти i iнтерпретацii, випущенi koMiTeToM з

Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi та KoMiTeToM з iнтерпретацiй Мiжнародних стандартiв

фiнансовоТзвiтностi (далi-кКМСФ3))),якi всryпиливдiютавiдносятьсядо фiнансовоiзвiтностiФонду

для рiчних перiодiв, що розпочинаються з ]. сiчня 2016 року, якi набувають чинностi як новий

документ KoMiTeTy з роз'яснень мiжнародних стандартiв фiнансовiй звiтностi i лiмiтованi змiни ряду

мiжна родн их ста нда pTiB:

поправки до мсБо 19 квиплати працiвникам)) дата випуску _ листопад 201з року застосовуються

до рiчних перiодiв, якi починаються з О1 липня 2О14 року. Поправка, ч_lо роз'яснюе облiк BHecKiB в

пла-ни, що зобов'язали працiвникiв або TpeTi сторони робити внески мя покриття витрат на виплаry

винагород.
Щорiчнi вдосконалення 2ОlО-2О12 дата випуску - грудень 201З

перiодiв, якi починаються з 01 липня 2014 року,

Щорiчнi вдосконалення 2011-201З дата випуску - грудень 2013

перiодiв, якi починаються з 0]- липня 2014 року,

мсФз t4 (Рахунки вiдстрочених тарифних регулювань) дата випуску - с|чень 2Ot4 року

застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з О1 сiчня 2О17 року, L{ей стандарт встановлю€

порядок облiку залишкiв на вiдкладених рахунках тарифного регулювання, Дiя стандарry

поширю€ться тiльки на органiзацiТ, що вперше застосовують МСФ3,

у частинi розкриття встановлено вимогу про розкриття iнформацiт про характер регулювання

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

регулюванням тарифiв.

Поправки до МСФЗ 11 кСпiльна дiяльнiсть>, Поправки до МСБо 16 <OcHoBHi засоби> i мсБо 38

кНематерiальнi активИ)) дата випускУ - травенЬ 2О1_4 року застосовуються до рiчних перiодiв, якi

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

забороняеться застосування методу амортизацii на ocHoBi виручки у вiдношеннi об'ектiв основних

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

споживання майбутнiх економiчних вигод вiд цього активу,

Дналогiчна логiка доречна i для МСФ3 (lДS) 3S кНематерiальнi активи)) _ виручка не може бри

належною пiдставою мя амортизацii нематерiального активу, kpiM двох випадкiв: коли

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

вигод вiд використання нематерiал ьного активу TicHo вза€мопов'яза Hi.

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 господарстВО)) ДаТа ВИПУСКУ -

червень 2О14 року застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з О1 сiчня 2018 року, Вiдтепер

бiологiчнi активи, якi вiдповiДають визначеннЮ плодоносного рослини, мають вiдображатися в облiку

як ocHoBHi засоби згiдно мсФз (lдs) 1б i оцiнюватися за вартiстю придбання або за переоцiненою

вартiстю.

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

виробництвi чи постачаннi сiльськогосподарськоi 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,

сiльськогосподарська продукцiя, отримана вiд плодоносних рослин, як i ранiше врахову€ться

згiдно мсФз (lдS) 41, а державнi субсидiт, пов,язанi з плодоносними рослинами, _ згiдно мсФз (lдS)

2о коблiк державних субсидiй i розкриття iнформацiт про державну допомоry),

року застосовуються до рiчних

року застосовуються до рiчних
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Поправки до МСБО 27 <Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть)) дата випуску - серпень 2О14

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

Поправки до МСФ3 10 кПодiТ пiсля звiтного перiоду> i МСБО 28 кlнвестицiТ в асоцiйованi
пiдприемства> дата випуску - вересень 2014 року застосовуються до рiчних перiодiв, якi
починаються з 01 сiчня 2018 року.

Щорiчнi вдосконалення 2012-2014:

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 01 сiчня 2018 року.

Поправки до МСБО 1 <Подання фiнансовоТ звiтностi> МСФ3 10 кКонсолiдована фiнансова
звiтнiсть>, МСФЗ 12 кРозкритгя iнформацiТ про частки участi в iнших суб'сктах господарювання> i

МСБО 28 кlнвестицiТ в асоцiЙованi пiдпри€мства)) дата випуску - грудень 2014 року застосовуються до
рiчних перiодiв, якi починаються з 01 сiчня 2018 року.

3. сутг€вl положЕння оБлlковоi полlтики

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

L{я фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на ocHoBi iсторичноТ собiвартостi, за винятком оцiнки за

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

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

може бyти використана як доцiльна собiвартiсть, а також iнвестицiЙноТ HepyxoMocTi, яка

вiдображаеться за справедливою вартiстю вiдповiдно до МСБО 40 кlнвестицiЙна HepyxoмicTb>, та

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

iнструменти)), з використанням методiв оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB, дозволених МСФ3 1З

кОцiнки за справедливою вартiстю>. TaKi методи оцiнки включають використання бiржових

котирувань або даних про поточну ринкову BapTicTb iншого аналогiчного за характером iHcTpyMeHTyl

аналiз дисконтованих грошових потокiв або iншi моделi визначення справедливоТ BapTocTi.

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

наявноi iнформацii'про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки.

3.2. 3а гальн] положення lцодо облiкових полiтик

3.2.1. Основа формування облiкових полiтик

Облiковi полiтики - KoHKpeTHi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, застосованi

суб'ектом господарювання при складаннi та поданнi фiнансовоТ звiтностi. МСФЗ наводить облiковi

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

доречну та достовiрну iнформацiю про операцii, iншi подiТ та умови, до яких вони застосовуються.

TaKi полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив ix застосування € несутr€вим.

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

дозволених МСФЗ 13 кОцiнки за справедливою вартiстю>.

3.2.2. lнформацiя про змiни в облiкових полiтиках

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

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

3 1 сiчня 2018 року Компанiя застосову€ МСФЗ 15 к,Щохiд вiд договорiв з клiентами>. Компанiя

отриму€ основний дохiд вiд надання вiдсоткових позик юридичним особам. ВенчурниЙ фонд мае
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право надавати кошти у позику. Позики за рахунок коштiв венчурного фонду можугь надаватися

тiльки юридичним особам, за умови що не менш як ].0 вiдсоткiв стаryтноrо капiталу вiдповiдноТ

юридичноТ особи належить такому венчурному фонду згiдно абзацу 2 пункry 5 cTaTTi 48 закону л<<_!_lр9

ittститrги.с_пiлр_н_q.г_q_iн__ве.с:!у_в._а_|_|_t|_8_1]_.

Керiвництвом КомпанiТ було приЙнято рiшення про застосування МСФЗ 9 кФiнансовi iнструменти>

з 1 сiчня 2015 року (застосування МСФЗ ранiше дати набуття чинностi дозволя€ться). Зокрема, HoBi

вимоги до класифiкацiТ фiнансових активiв i зобов'язань.

3 ], сiчня 2018 року МСФ3 9 кФiнансовi iнструменти)) ма€ нову редакцiю, яка серед iншого

передбачае змiну пiдходiв до зменшення корисностi фiнансових iHcTpyMeHTiB. Враховуючи

класифiкацiю фiнансових активiв, що використову€ться Компанiсю, розрахунок очiкуваних кредитtlих

збиткiв застосову€ться до фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою вартiстю. lнформацiя

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

3.2.3. Методи подання iнформацiТ у фiнансових звiтах

Згiдно НП(С)БО 1 <Звiт про сукупниЙ дохiд> передбачае подання витрат, визнаних у прибрку або

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

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

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

прогнозування майбрнiх грошових потокiв, то ця iнформацiя наведена в п, 6.t,6.2,6.З роздiлу б цих

Примiток.

Представлення грошових потокiв вiд операцiЙноТ дiяльностi у Звiтi 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 ocнoBHi Види

грошових надходжень та грошових виплат формусться на пiдставi облiкових записiВ КомпанiТ.

пiдходи до розкриття в фiнансовiй звiтностi iнформацiТ про витрати, якi визначенi МСБО 1

кПоданнЯ фiнансовоТ звiтностi>, передбачаЮть необхiДнiсть окреМого розкриття статеЙ доходiв i

витрат та неприпустимiсть Тх згортання, за виключенням випадкiв коли того вимага€ або дозВОЛЯс

мсФ3, 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 реалiзацiТ фiнансових iHcTpyMeHTiB, тощо. 3гортання доходiв та витрат € можливим за умОВИ, КОЛИ

таке згортання вiдображае cyTHicTb 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, брутто-основа передбача€ окреме

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

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

HeTTo-ocHoBi. ОперацiТ з реалiзацiТ необоротних активiв, рримуваних для продажу, реалiЗацii

фiнансових iHcTpyMeHTiB будуть представленi в фiнансовiЙ звiтносгi на брутго-основi.

3.3. Облiковi полiтики щодо фiнансових iHcTpyMeHTiB

3.3.1. Визнання та оцiнка фiнансових iHcTpyMeHTiB

flo фiнансових iHcTpyMeHTiB Компанiя вiдносить дебiторську заборгованiсть за наданi послуги Та

iншу дебiторську заборгованiсть, грошовi кошти та iх 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 угоди, в результатi якоi пiдпри€мстВо

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

компанiя визна€ фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi вiдповiдно до МСФ3,

коли iтiльки коли воно ста€ стороною контрактних положень щодо фiнансового iHcTpyMeHTa. ОПеРаЦii

з придбання або продажу фiнансових iHcTpyMeHTiB визнаються iз застосуванням облiку за датою
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розрахунку.
За строком виконання фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання подiляються на поточнi (зi

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

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

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

ха ра кте ристик контра ктн их грошових потокiв фiна нсового а кти ву.

Компанiя визна€ TaKi категорiТ фiнансових активiв:

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

фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю,

Компанiя визнае TaKi категорiТ фiнансових зобов'язань:

фiна HcoBi зобов'яза н ня, оцiнен i за амортизова ною собi ва ртiстю;

фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою 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

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

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

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

збитку за перiод, представленi у фiнансових витратах, фiнансових доходах та iнших фiнансових
показниках, за винятком знецiнення дебiторськоТ заборгованостi, яка представлена в складi iнших
операцiйних витрат.

Позики та дебiторська заборгованiсть пiсля первiсного визнання оцiнюються за амортизованою
вартiстю з застосуванням методу ефективноТ вiдсотковоj ставки. flисконryвання не використову€ться,

коли ефект вiд дисконryвання е несутт€вим або першi три мiсяцi з дня виникнення дебiторськоТ
заборгованостi.

OKpeMi дебiтори вважаються предметом знецiнення, коли вони € простроченими, або iснують iншi

об'€ктивнi свiдчення того, ч{о певний агент збанкругу€.

Фiнансовi активи оцiнюються за справемивою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у прибутку

або збитку.

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

за Тхньою справемивою 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

6) отриманою компенсацiею (включаючи будь-який новий отриманиЙ актив MiHyc будь-яке
нове взяте зобов'язання) визнають у прибрку або збитку.

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

3.3.2. Грочlовi коtлти та ixHj еквiваленти

Грошовi кошти складаються з готiвки в KaciTa коштiв на поточних рахункахубанках.
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Еквiваленти грошових коштiв це KopoтKocTpoKoBi, високолiквiднi iнвестицiТ, якi вiльно
конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв iяким притаманний незначний ризик змiни BapTocTi.
lнвестицiя визнача€ться зазвичаЙ як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi короткого строку
погашення, наприклад, протягом не бiльше нiжтри мiсяцi з дати придбання.

Грошовi кошти та Тх еквiваленти можуть угримуватися, а операцiТ з ними проводитися в

нацiональнiй валютi та в iноземнiй валютi.

Грошовi кошти та Тх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання активами.

Первiсна та подальша оцiнка грощових коштiв та Тх еквiвалентiв здiйснюеться за справедливою
вартiстю, яка дорiвнюе Тх номiнальнiЙ BapTocTi.

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

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

У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках в у банках (наприклад, у
випадку призначення НБУ в банкiвськiй ycTaHoBi тимчасовоТ адмiнiстрацiТ) цi активи можуть бри
класифiкованi у складi не поточних активiв. У випадку прийняття НБУ рiшення про лiквiдацiю
банкiвськоТ установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв, визнання Тх як активу
припиня€ться i Тх BapTicTb вiдобража€ться у складi збиткiв звiтного перiоду.

3.3.3. Фiнансовi активи, цо оцiнюються за амортизованою собiвартiстю

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

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

Пiсля первiсного визнання Компанiя оцiнюе ix за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи

метод ефекти вного вiдсотка.

Застосовуючи аналiз дисконтованих грошових потокiв, Компанiя використову€ одну чи кiлька

ставок дисконry, KoTpi вiдповiдають переважаючим на ринку нормам доходу для фiнансових
iHcTpyMeHTiB, якi мають в основному подiбнi умови iхарактеристики, включаючи кредитну якiСть

iHcTpyMeHTa, залишок строку, протягом якого ставка вiдсотка за контрактом € фiксованою, а такОж

залишок строку до погашення ocHoвHoi суми та валюту, в якiй здiЙснюватимугься платежi.

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

розмiрi, що дорiвнюе:

- 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 BapTicTb рiзницi мiж договiрними
грошовими потоками, належними до сплати на користь КомпанiТ за договором; i грошовими

потоками, якi Компанiя очiкуе одержати на свою користь.

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

Компанiя замiсть змiни суми очiкуваних кредитних збиткiв використовуе змiну ризику настання

дефолry (невиконання зобов'язань) протягом очiкуваного строку дiТ фiнансового iHcTpyMeHTa. .'Д,ля

виконання такоi оцiнки Компанiя порiвнюс 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 € досryпною без надмiрних витрат або зусиль, i вказуе на значне

зростання кредитного ризику з моменту первiсного визнання.

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

зазнав значного зростання з моменry первiсного визнання, якщо було 3'ясовано, що фiнансОВиЙ

iHcTpyMeHT ма€ низький piBeHb кредитного ризику станом на звiтну даry.
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У випадку фiнансового активу, що € кредитно-знецiненим станом на звiтну даry, але не е

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 прибугок або
збиток вiд зменшення корисностi.

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

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

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

фiнансового активу:

при розмiщеннi депозиту в банку з високою надiйнiстю (iнвестицiйниЙ piBeHb рейтингу uaAAA,
uaAA, чаА, uaBBB та банки, що мають прогноз <стабiльниЙD, що присвою€ться реЙтинговими
агентствами, якi BHeceHi до flержавного ре€стру уповноважених реЙтингових агентств НКЩПФР) на

дату розмiщення коштiв резерв збиткiв розрахову€ться в залежностi вiд строку та умов розмiщення
(при розмiщеннi вiд 1 до З-х мiсяцiв - розмiр збитку склада€ ОYо, вiд З-х мiсяцiв до 1 року - 1% вiд
суми розмiщення, бiльше 1 року -Z%|

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

рейтингу, що присвою€ться рейтинговими агентствами, якi BHeceHi до Р,ержавного 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.

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

,Що фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результаry
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 iHcTpyMeнry 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 (утримуеться для
отримання дивiдендiв чи iнших вигод.

,Д,олю iHBecTopa в статугному капiталi можна охарактеризувати як несугт€ву, якщо iHBecTop

володiс менше 20% стаryтного капiталу об'скту iнвестування - п. б МСБО 28.

Отже, якщо участь у статугному капiталi становить менше 20%таlабо дана iнвестицiя е поточна, то

iT оцiнка здiЙснюеться по методу справемивоТ BapTocTi:

У piK придбання па/частки господарських товариств оцiнюються за балансовою вартiстю.

У наступному календарному роцi, до моменту розкриття таким господарським товариством рiчноi
фiнансовоТ звiтностi за piK, у якому цi паТ/часгки були придбанi, TaKi паt/частки оцiнюються за

балансовою вартiстю.

ПаТ/частки господарських товариств, ц_{о за результатом своеТ фiнансово-господарськоТ дiяльностi
за попереднiй фiнансовий piK с прибрковими, оцiнюються за балансовою вартiстю.

Паi/частки господарських товариств, що за результатами своеТ господарськоТ дiяльностi за

попереднi два та бiльше poKiB поспiль с збитковими, оцiнюються шляхом застосування
понижувальних коефiцiентiв (далi - ПК) до балансовоТ BapTocTi таких паТв/часток господарських
товариств, яка склалась на дату, що переду€ датi першого застосування понижувальних коефiцiснтiв,

а саме:

- якщо господарське товариство е збитковим протягом ocTaнHix двох poKiB поспiль, ПК становить
о,75;
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- якщо господарське товариство € збитковим протягом ocтaHHix трьох

0,50;

- якlцо господарське товариство е збитковим протягом ocTaHHix трьох

0,25.

poKiB поспiль, ПК становить

poKiB поспiль, ПК становить

у разi вiдновлення прибутковоТ дiяльностi такого господарського товариства балансОВа BapTicTb

його паIв/часток збiльшу€ться на суму осганньоТуцiнки, а саме:

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

застосовувалася в останньому роцi збитковоТ дiяльностi;

- за пiдсумками другого року прибрковоi дiяльностi вiдновлюеться сума уцiнки, що

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

Механiзм застосуванНя ПК до балансовоi BapTocTi паТв/часток застосову€ться з моменry розкриття

iнформацiТ щодо збитКовоТ дiяльНостi госпоДарськогО товариства за попереднiй piK.

якщо, участь у стаryтному капiталi становить бiльше 2оyо та дана iнвестицiя е довгостроковою, то

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

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

собiвартiстю i згодом li балансова BapTicTb збiльшусться або зменшу€ться для визнання частки

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

прибрку або збитку об'екта iнвесгування визна€ться в прибутку або збитку iHBecTopa. Виплати,

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

BapTocTi можуrЬ бути необхiдними й при змiнi пропорцiйноТ частки iнвесrора в o6'eKTi iнвестування,

яка виникае вiд змiН в iншиХ сукупниХ прибуткаХ об'€кта iнвесryванНя. TaKi змiни включають i змiни,

що виникають вiд переоцiнки основних засобiв та вiд рiзницi у валютних курсах. Частка iHBecTopa в

цих змiнах визна€ться в iншому сукупному прибуrку iHBecTopa,

Метод участi в капiталi - це метод облiку фiнансових iнвестицiй, згiдно 3 яким балансова BapTicTb

iнвестицiй вiдповiдно збiльшуеться або зменшу€ться на суму збiльшення або зменшення частки

iHBecTopa у власному капiталi об'€кта iнвестування.

Фiнансовi iнвестицiТ, що облiковуються за методом участi в капiталi, на дату балансу

вiдображаються за вартiстю, що визначена з урахуванням змiни загальноi величини власного капiталу

об'€кта iнвесryвання, за винятком змiн капiталу, що € результатом операцiй мiж iHBecTopoM i об'ектом

iнвесryвання.

,щля вiдображення фiнансових iнвестицiй за методом облiку участi в капiталi використовуються

фiнансовi звiти дочiРнiх, спiльнИх та асоцiйОваниХ пiдприемсТв, якi склаДенi на ту ж звiтну даry що i

звiти iHBecTopa, п. 24 МСБО 28.

зменшеннЯ балансовоТ BapTocTi фiнансовоТ iнвестицii внаслiдок зменшення власного капiталу

iнвестованого пiдприемства здiйснюеться лише до досягнення нею нульового значення. TaKi

фiнансовi iнвестицiI вiдображаються в бухгалтерському облiку у складi фiнансових iнвестицiй за

нульовою вартiстю.

Якщо в подальшоМу iHBecToBaHe пiдприемство 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 коригу€тьсЯ на сумИ змiн у капiталi об'скта iнвесryвання, вiдповiдно до новоТ

частки.

У випадку, якщо змiнИ у власномУ капiталi iнвестованого пiдприсмства € результатом операцiй мiж

iHBecTopoM i об'ектом iнвесryвання, вiдповiдне коригування балансовоТ BapтocTi iнвестицiй не

проводиться.

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

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

цiеТ дати.

В разi втрати суттевого впливу оцiнка будь-яких iнвестицiй iHBecTopa, що залишилися у

колишньому асоцiйованому пiдпри€мствi, здiйснюеться за справедливою вартiстю.

Зz
11



У своТх прибутках чи збитках iHBecTop визна€ будь-яку рiзницю мiж:

а) справедливою вартiстю будь-якоТ збереженоТ iнвестицiТ та будь-якими надходженнями вiд
вибупя певноТ частки участi в асоцiйованому пiдприемствi;

б) балансовою вартiстю iнвестицiй на даry втрати суп€вого впливу,

КОли iнвестицiя припиняе вiдповiдати визначенню асоцiйованого пiдприемства iпочинае
ОбЛiКОВуВатися згiдно МСФЗ 9, lT справедлива BapTicTb на дату, коли вона припиня€ бути
аСОцiЙОваним пiдприемством, вважасться справедливою вартiстю при первiсному визнаttнi iT як

фiнансового активу вiдповiдно до МСФ3 9.

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

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, за вiдсутностi
основного ринку, на наЙсприятливiшому ринку для нього. За вiдсутностi 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 справедливоТ BapTocTi активiв застосовуються методи оцiнки BapTocTi, якi
вiдповiдають обставинам та для яких € достатньо даних, щоб оцiнити справедливу BapTicTb,

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

Якщо е пiдстави вважати, що балансова BapTicTb сутт€во вiдрiзнясться вiд справедливоi,
Компанiя визнача€ справедливу BapTicTb за допомогою iнших методiв оцiнки. Вiдхилення можуть
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. АкцiТ, обiг яких зупинено, протягом 12 мiсяцiв з дати оприлюднення рiшення про зупинення
обiгу оцiнюються за останньою балансовою вартiстю.

2. АкцiТ, 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, якщо з дати оприлюднення рiшення про зупинення проЙшло вiд 12 до 15

мiсяцiв;

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

мiсяцiв;

-ПК становить 0, якщо з дати оприлюднення рiшення про зупинення проЙшло бiльше нiж 18

мiсяцiв.

З. Справедлива BapTicTb акцiЙ, обiг яких зупинено, у тому числi цiнних паперiв eMiTeHTiB, якi

включенi до Списку eMiTeHTiB, що мають ознаки фiктивностi, визнача€ться iз урахуванням наявностi

cTpoKiB вiдновлення обiгу таких цiнних паперiв, наявностi фiнансовоi звiтностi таких eMiTeHTiB,

результатiв Iх 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. Фjнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю з переоцiнкою в iншому
сукупному прибутку

Фiнансовий актив оцiню€ться за справедливою вартiстю через iнший сукупниЙ дохiд у разi
одночасного дотримання обох зазначених нижче умов:

- фiнансовий актив утриму€ться в рамках бiзнес-моделi, мета якоТ досяга€ться як шляхом
одержання договiрних грошових потокiв, так i шляхом продажу фiнансових активiв;
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- договiрнi умови фiнансового активу генерують у певнi дати грошовi потоки, KoTpi е сро

виплатами основнот суми та процентiв на непогашену частку основноi суми,

Компанiя може на власниЙ розсуд прийняти пiд час первiсного ви3нання певних iнвестицiЙ в

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

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

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

сукупному доходi змiн У справедлиВiй BapTocTi iнвестицii в iHcTpyMeHT власного капiталу, що не

утриму€тьСя для торгiвлi. Таке рiшеннЯ приймаетьСя на piBHi кожного iHcTpyMeHTa. Вiдповiднi сYми,

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

HaToMicTb КомпанiЯ може передатИ кумулятивниЙ приброк або збиток у власному капiталi,

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

я вля ють собо ю вiдш кодуван 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,

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

ста€ стороною контрактних вiдношень щодо цього iHcTpyMeHry, Первiсна оцiнка дебiторськоi

заборговаНостi здiйснЮ€ться за справедлиВою вартiстЮ, яка дорiвню€ BapTocTi погашення, тобто cyMi

очiкуваних контрактних грошових потокiв на даry оцiнки,

пiсля первiсного визнання подальша оцiнка дебiторськот заборгованостi здiйснюеться за

амортизованою собiвартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка, !,исконryвання не

використову€ться, коли ефект вiд дисконтування € несутr€вим,

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

BapTicTb активУ зменшу€ться на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв,

компанiя регулярно проводить оцiнку дебiторськот заборгованостi та передплат виданих

постачальНикам. РезеРв на покрИтгя збиткiВ вiд зменшення корисностi визнача€ться як рiзниця мiж

балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбрнiх грошових потокiв, Визначення

суми резеРву на покрИтrя 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 розглядае при визнаЧеннi того, чи е У нього об'ективнi свiдчення наявностi збиткiв вiд

зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiт непогашення заборгованостi у строк,

лiквiднiсть, платоспроМожнiстЬ боржника. flля групИ дебiторiВ такимИ факторами е негативнi змiни у

cTaHi платежiв позичаЛьникiв у групi, таких як збiльшення кiлькостi просгрочених платежiв; негативнi

економiчнi умови у галузi або географiчному регiонi,

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

зменшення корисностi зменшу€ться i це зменшення може бри об'€ктивно пов'язаним з подiею, яка

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

корисностi сторну€ться за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування визна€ться у прибуrку чи

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

створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi,

,щебiторська заборгованiсть може бути призначена як така, що оцiнюеться за справедливою

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

усува€ або значно зменшуе невiдповiднiсть оцiнки чи визнання (яку iнколи називають

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

визнання прибуткiв або збиткiв за ними на рiзних пiдставах.

подальша оцiнка дебiторськот заборгованостi 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 даry, TaKi

змiни визнаються у прибрку (збитку) звiтного перiоду,

3.3.7.3обов'язання.
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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'я3ання - 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 визнання
зобов'яза н ь.

Поточ н i зобов'яза н ня оцiн юються у подал ьшому за амортизова ною ва ртiстю.

Поточну кредиторську заборгованiсть без встановленоТ ставки вiдсотка Компанiя оцiнюе за сумою
первiсного рахунку факryри, якщо вплив дисконтування € несутт€вим.

3.3.8. 3rортання фiнансових активiв та зобов'язань

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

3.4. Облiков] полiтики щодо основних засобiв та нематерiальних активiв

3.4.1. Визнання та оцiнка основних засобiв

Компанiя визна€ матерiальний об'ект основним засобом, якщо BiH утриму€ться з метою
використання ii у процесi своеТ дiяльностi, надання послуг, або для здiЙснення адмiнiстративних i

соцiально-культурних 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, щодо ретроспективного застосування, керiвництво
вирiшило застосувати справедливу BapTicTb або переоцiнку як доцiльну собiвартiсть основних засобiв.

У подальшому ocHoBHi засоби оцiнюються за ix собiвартiстю MiHyc будь-яка накопичена

амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченоТ амортизацiТ

на дату переоцiнки виключа€ться з валовоТ балансовоI BapTocTi активу та чистоТ суми, перерахованоТ

до переоцiненоi суми активу. flооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, переноситься до
нерозподiленого п рибутку, кол и п ри п иня€ться визна н ня вiдповiдного а кти 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'скта. L{i витрати визнаються в прибутку чи

збитку, коли вони понесенi. В балансовiЙ BapTocTi об'€кта основних засобiв визнаються TaKi подальшi
витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу.

3.4.3. Амортизацiя основних засобiв.

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

Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом TepMiHy Тх корисного
використання. Амортизацiю активу починають, коли BiH ста€ придатним для використання.

Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбуваеться ранiше: на даry, з якоТ актив
класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якоТ припиняють визнання активу.

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

3.4.4. Нематерiальнi активи
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Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якоТ накопиченоТ
амортизацiТ та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшеt.{ня корисностi. Амортизацiя нарахову€ться
прямолiнiЙним способом протягом строку корисного використання нематерiальних активiв. Очiкуванi
строки корисного використання та метод нарахування амортизацiТ аналiзуються на кiнець кожного
звiтноrо року, при цьому Bci змiни в оцiнках вiдображаються в облiку iзвiтностi за насryпнi перiоди.

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

В активах КомпанiТ не ма€ на звiтну дату не ма€ нематерiальних активiв.

3.4.5. 3меншення корисностi основних засобjв та нематерiальних активiв

На кожну звiтну даry Компанiя оцiню€, чи € якась ознака того, що кориснiсть активу може

зменшитися. Компанiя зменшу€ балансову BapTicTb активу до суми його очiкуваного вiдшкодування,

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

зменшення негайно визна€ться в прибрках чи збитках, якч_{о актив не облiковують за переоцiненою
вартiстю згiдно з МСБО 16. 3биток вiд зменшення корисностi, визнаниЙ для активу (за винятком

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

застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшення
корисностi амортизацiя основних засобiв коригу€ться в майбутнiх перiодах з метою розподiлення
переглянугоТ балансовоТ BapTocTi необоротного активу на систематичнiЙ ocHoBi протягом строку

корисного використання.

3.5. Облiковi полiтики щодо iнвестицiЙноТ HepyxoMocTi

3.5.1. Визнання iнвестицiЙноТ HepyxoMocTi

.Що iнвестицiйноТ Hepyxoмocтi Компанiя вiдносить HepyxoMicTb (землю чи будiвлi, або частину

будiвлi, або ii посднання), 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 для:

використання у виробництвi чи при постачаннi ToBapiB, при наданнi послуг чи мя
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)

собiва pTicTb iH весги цiЙ ноТ HepyxoMocTi можна достовiрно оцiнити.

Якщо будiвлi включають одну частину, яка утримуеться з метою отримання орендноТ плати та

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

бухгалтерському облiку TaKi частини об'екry Hepyxoмocтi оцiнюються та вiдображаються окремо,

якщо вони можуть буги 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 придбаноТ 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. Приброк або

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

Амортизацiя на TaKi активи не нарахову€ться.

Справедлива BapTicTb iнвестицiЙноТ HepyxoMocTi зазвичаЙ визначасться iз залученням незалежного

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

дорiвнюе BapTocTi завершеного об'екта за вирахуванням витрат на закiнчення будiвництва.

Якщо оцiнити справемиву BapTicTb неможливо, Компанiя обирае для оцiнки об'ектiв iнвестицiйноI
HepyxoмocTi модель оцiнки за собiвартiстю вiдповiдно до МСБО 16 та застосовуе такий пiдхiд до BcieT

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

справемива BapTicTb.

На 31 грудня 2019 року на балансi КомпанiТ не облiковуеться iнвестицiЙна HepyxoMicTb.

3.6, Облiковi полiтики щодо непоточних активiв, уrримуваних для продажу

Компанiя класифiкуе непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо Його балансова

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

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

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

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

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

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

3.7. Облiковj полiтики щодо оренди

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

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

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

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

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

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

залишок зобов'язань, Непередбаченi оренднi платежi вiдображаються як витрати в тих перiод?х, 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 передас iншiЙ cTopoHi (орендатору)

ексклюзивне право користування активом за плату на визначений строк в часi. Початок TepMiHy

оренди - це найбiльш рання з дат:

або дата укладання договору,

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

строк оренди - це перiод в продовж якого договiр оренди не може бути розiрваниЙ, та на якиЙ

орендар домовився орендувати актив.

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

змiсту угоди на даry початку дiТ договору. У рамках такого аналiзу потрiбно встановити, чи залежить

виконання договору вiд використання конкретного активу або активiв перехОдиТь У ПРаВО

корисryвання активом або активами в результатi даноТугоди вiд однiеТ сторони до iншиЙ, HaBiTb якuцО

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

положень, що регулюють вiдповiднi умови продовження. Р,ане положення вiдноситься до договорiв
оренди офiсного примiщення, за якими в неТ е успiшна iсторiя продовження TepMiHiB оРенДи.
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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 генеруе грошовi потоки, перевищу€ його оцiнену суму очiкуваного вiдшкодування, балансова

BapTicTb активу спису€ться до його очiкуваного вiдшкодування.

3.8. Облiковi полiтики щодо податку на приброк

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

Поточний податок визнача€ться як сума податкiв на приброк, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню)

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

розраховуються З використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату

балансу.

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

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

вартiстю активу чи зобов'язання в балансi та Тх 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 можугь буги використанi

тимчасовi рiзницl, що пiдлягають вирахуванню. Балансова BapTicTb вiдстрочених податкових активiв

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

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

вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково,

ВiдстроченИй податоК розрахову€тьсЯ за податковиМи ставками, якi, як очiку€ться, 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'сднання бiзнесу.

Компан|Я 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 визначаеться виходячи з розмiру оподатковуваного прибутку

за pik. Оподатковуваний приброк мас вiдмiнностi вiд чистого прибрку, який розрахову€ться та

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

пiдлягають оподаткуванню за правилами податкового облiку. Нарахування зобов'язань Компанiт з

поточного податку на приброк здiйснюеться з використанням ставок податку, затверджених

Податковим Кодексом УкраТни фактично встановлених на звiтну даry.

3.9. облiковi полiтики щодо iнlлих активiв 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 вибуття pecypciB, KoTpi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i

можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання,

3.9.2. Виплати працiвникам

Компанiя визна€ KopoтKocтpoKoBi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля

вирахування будь-якоТ вже сплаченоТ суми. Компанiя визнае очiкувану BapTicTb короткострокових

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

якi збiльшують lxHi права на майбутнi виплати вiдпускних,

|,)
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На 31 грудня 2019 року Компанiя не мае найманих робiтникiв,

3.9.3. Пенсiйнi зобов'язання

ВiдповiднО до украiнсЬкого законОдавства, КомпанiЯ визна€ внескИ iз заробiтноТ плати працiвникiв

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

нарахувань заробiтнот платнi, Taki витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi

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

заробiтна платня.

з.10. lнrдi застосованi облiковi полiтики, що € доречними для розумiння фiнансовот звiтностi

3.10.1 flоходи та витрати

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

зобов'язання щодо виконання, передаючи обiцяну послугу (тобто актив) клiентовi, дктив передаеться,

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

для 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);

розподiляецiнудоговору(операцiТ)мiжзобов'язанняМИщодоВИкоНанНя;

визна€дохiд, коли (або в мiрутого, як) вона виконуе (задовольняе) зобов'язання щодо виконання,

Компанiя визна€ одиницею облiку виручки окремий договiр (контракт),

компанiя облiковуе договiр з клiентом, 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 свот зобов'язання;

Компанiя може визначити права кожноi сторони вiдносно ToBapiB або послуг, якi будуть

передаватися;

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

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

потокiв Компанiя 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

будь-якi безумовнi права на компенсацiю окремо як дебiторську заборгованiсть (параграф 105 мсФз

15).

Пiсля первiсного визНання дебiторськоТ заборгованостi внаслiдок договору з клiснтом 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 мсФз

15).

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

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

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

,Щля облiку контрактних активiв та контрактних зобов'язань Компанiя використову€ рахунок 376.

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

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

фонду.
Враховуючи особливостi взасмодiI компанiТ з управлiння активами та КомпанiТ (lCl) для паЙових

iнвестицiйних фондiв в рiшеннi уповноваженого органу щодо визначення розмiру винагороди за

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

нарахування.

Винагорода компанiТ за управлiння активами (цiна операцiТ) €змiнною, тому що BapTicTb чистих

активiв iнстиryry спiльного iнвестування (КомпанiТ) залежить вiд умов ринку i, вiдповiдно, € чутт€вою

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

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

включа€ться фактична сума винагороди з управлiння активами.

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

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

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

BapTocTi чистих активiв iнститру спiльного iнвестування (у разi наявностi приросту та приЙняття

вiдповiдного рiшення) визна€ться за результатами року.

flохiд вiд премiТ за результатами дiяльностi за звiтний piK (у разi наявностi та приЙнятгя

вiдповiдного рiшення) визна€ться за результатами року.
При визначенi BapTocTi винагороди вiд управлiння активами Компанiя, вiдповiдно до МСФЗ 15,

використову€ метод оцiнювання за результатом. ,Що методу оцiнювання за результатом належитьl

зокрема, аналiз виконання, завершеного на сьогоднiщнiЙ день, оцiнки досягнутих результатiв.

Враховуючи принцип професiйного скептицизму для змiнноТ BapTocTi винагороди розрахунок доходУ

здiйснюеться на кiнець кожного мiсяця.

Результат визначення розмiру винагороди по управлiнню активами оформлюетьСя аКТОм

виконаних робiт, в якому вiдображасться 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 отримання коштiв, е Ймовiрнiсть, що

економiчнi вигоди, пов'язаннi з дивiдендами, надiйдуть до КомпанiТ та суму дивiдендiВ мОЖНа

достовiрно оцiнити.

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

наведених далi умов:

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

активу;

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

в) КомпанiТ не залиша€ться aHi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка зазвичаЙ

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

i н вести цi Й ною нерухомiстю або iH шими а кти вами;

г) суму доходу можна достовiрно оцiнити;

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

та
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е)витрати, якi булИ або будутЬ понесенi у зв'язку з операцiею, можна достовiрно оцiнити,

,Щивiденди визнаються доходом лише у разi, якщо:

а) право Компанiт на одержання виплат за дивiдендами встановлено;

б) е ймовiРнiсть, щО економiчнi виrоди, поВ'язанiз дивiдендами, надiйдуть до Компанii;

в) суму дивiдендiв можна достовiрно оцiнити.

пщохiд визна€ться у звiтi про прибугки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та критерiям

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

зобов'язань.

Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуггя чи

амортизацiт активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого € зменшення чистих

активiв, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам,

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

одночасно з визнанням збiльшення зобов'язань або зменшення активiв.

ВитратИ негайнО визнаютьсЯ у звiтi про прибуГки та збитки, коли видатки не надають майбрнiх

економiчних виг|д або тодi та тiею мiрою, якою майбрнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або

перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан,

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

зобов'язання без визнання активу.

Витрати, понесенi у зв'язкУ з отриманНям доходу, визнаються у тому ж перiодi, що Й вiдповiднi

доходи.

3.10.2. Витрати за позиками

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

собiвартосТi активiв, визнаютьсЯ як витратИ перiоду. Компанiя капiталiзуе витрати на позики, якi

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

частина собiвартостi цього активу.

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

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

умовне зобов'язанНя розкриВа€ться, якщО можливiсть вибутrя pecypciB, якi втiлюють у собi

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

умовниЙ актив розкрива€ться, коли надходження економiчних вигiд е Ймовiрним,

4. ocHoBHl припущЕння, оцlнки тА суджЕння

при пiдготовцi фiнансовот звiтностi Компанiя здiйснюе оцiнки та припущення, якi мають вплив на

елементи фiнансовоi звiтностi, lрунryючись на МСФЗ, мсБо та тлумаченнях, розроблених KoMiTeToM

3 тлумачень мiжнародноi 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 балансовоj BapTocTi активiв та зобов'язань. Хоча цi розрахунки

базуються на наявнiЙ у керiвництва КомпанiТ iнформацiТ 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 припущення й розрахунки

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

4.1. Судження lцодо операцiй, подiй або умов за вiдсрностi конкретних МСФз

Якч_4о немае МСФЗ, який конкРетно застоСову€тьсЯ до операцij, iншоj подiТ або умови, керiвництво

компанiт застосову€ судження пiд час розроблення та застосування облiковот полiтики, щоб
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iнформацiябуладоречноЮмяпотребкористувачiвдляприйнятгяекономiчнихрiшеньта
достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсгь:

пода€ достовiрнО фiнансовиЙ сган, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки Компанii;

вiдображаеекономiчнУсУтнiстьоперацiЙ,iншихподiйабоУМов,аНелИшеюрИдИчНУформу;

е нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень;

€ повною в ycix сутrсвих аспектах,

ПiдчасздiЙсненнясУдЖеННякерiвництвоКомпанiТпосила€тЬсянаприЙнятнiстьнаведенихдалi

джерел та врахову€ ix у низхiдному порядку:

ВИмогивМСФ3,Уякихiдетьсяпроподiбнiтапов,язанiзнимипитання;

визначення, критерii визнання та концепцiт оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв та витрат y

КонцепryальнiЙ ocHoBi фiнансовоТ звiтностi,

пiд час здiйснення судження керiвництво Компанij врахову€ найостаннiшi положення iнших

органiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну концепryальну основу

длярозроблеНнястандартiв,iншупрофесiйнУлiтератУрУзоблiкУтаприЙнятiгалУзевiпрактики,тiею
мiрою, якою вони не сyперечать вищезазначеним джерелам,

4.2. Судження lцодо справедливоi BapTocTi активiв КомпанiТ

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

розрахоВУ€тЬсянаосновiпоточноiринковоiвартостiнамомеНтзакриттяторгiвназвiтнУдатУ.Вiнших
випадкаХ оцiнка справедлиВоТ BapTocTi rрунry€ться на судженнях щодо передбачуваних майбутнiх

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

таiншихфакторiвзВрахУваннямвимоГМсФз13коцiнкаспраВедлИвоТвартостi>.

4.З. Судження tщоflo змiн справедливот BapTocTi фiнансових активiв

Керiвництво КомпанiТ

фiнансових iHcTpyMeHTiB,

оцiнок, тому що:

а) вони з високим сryпенем ймовiрностi зазнають змiн з

на припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок,

показникiв кредитоспроможностi контрагентiв, коригувань

специфiчних особливостей операцiй; та

6) вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на доходи

(витрати) може бри значним,

якби керiвництво Компанiт використовувало iншi припущення щодо вiдсоткових ставок,

ВолатилЬНостi,кУрсiвобмiнУВалют'кредитногорейтингУкоНтрагеНта,датиофертиiкоригУваньпiд
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

п риброк та збиток. .п na qд л л и Rr

розумiючи важливiсть використання облiкових оцiнок та припущень чlодо справедливоl

BapTocTi фiнансових активiв в разi вiдсутностi вхiднихданих щодо справедливоi BapTocTi першого

рiвня, Товариство плану€ використовувати оцiнки та суджеFtня якi базуються на професiЙнiй

компетенцii працiвникiв Товариства, досвiдi та минулих подiях, а також з використанням

розрахункiв та моделей BapTocTi .фiнансових 
активiв, Залучення зовнiшнiх експертних оцiнок

щодо такиХ фiнансовиХ iHcTpyMeHTiB де оцiнКа, яка базуетьсЯ на професiйнiй компетенцii, досвiдi

тарозрахУнках€НедостатНЬою,НадУмкУкерiвництваеприйнятнИМтанеобхiдним.

використання рiзних маркетингових припущень та/або методiв оцiнки також може мати значний

вплив на передбачувану справедливу BapTicTb,

4.4. Судження lцодо очiкуваних TepMiHiB утримування фiнансових iHcTpyMeHTiB

вважа€, що облiкоВi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до оцiнки

де ринковi котирування не досryпнi, е ключовим джерелом невизначеностi

плином часу, оскiльки оцiнки базуються

волатильностi, змiн валютних KypciB,

пiд час оцiнки iHcTpyMeHTiB, а також
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Керiвництво КомпанiТ застосову€ професiЙне судження щодо TepMiHiB рримання фiнансових
iHcTpyMeHTiB, що входять до складу фiнансових активiв. ПрофесiЙне судження за цим питанням

Грунry€ться на оцiнцi ризикiв фiнансового iHcTpyMeHry, Його прибутковостi Й динамiцi та iнших

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

фiнансових iHcTpyMeHTiB.

4.5. Використання ставок дисконryвання

Ставка дисконту - це вiдсоткова ставка, яка використову€ться мя перерахунку маЙбутнiх потокiв

доходiв в €дине значення теперiшньоТ (поточноТ) BapTocTi, яка е базою для визначення ринковоТ

BapTocTi бiзнесу.3 економiчноТточки зору, в ролi ставки дисконry с бажана iHBecTopy ставка доходу
на вкладений капiтал у вiдповiднi з piBHeM ризику подiбнi об'€кти 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;

б) BapTocTi джерел, якi залучаЮться мЯ фiнансуваНня iнвестиЦiйного проекту, якi вимагають рiзнi
piBHi компенсацiТ;

в) фактору ризику або мiри ймовiрностi 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 11,2 уо рiчних. lнформацiя, що використана Аля визначення

середньозваженот ставки одержана з офiцiйного сайry нБу 3а посиланням

http://www.bank.gov.u a/flles/4-Ftnancial_markets.xls роздiл "4.1.з.3. Процентнi ставки за новими

депозитами нефiнансових корпорацiй у розрiзi видiв валют i cTpoKiB погашенНЯ",

4.6. Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв

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

заборгованостi та iнших фiнансових активiв на предмет наявностi ознак ii знецiнення.3биток вiд

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

об'ективних даних, що свiдчать про зменшення передбачуваних майбутнiх 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.

КомпанiЯ визнаС резерВ пiд збиткИ для очiкуваних кредиТних збиткiв за фiнансовими активами, якi

оцiнюютьсЯ за амортиЗованоЮ вартiстю, у розмiрi очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк дii

фiнансовоГо активУ ( прИ значномУ збiльшеннi кредитного ризикуfцlя кредитно-знецiнених

фiнансових активiв) або ].2-мiсячними очiкуваними кредитними збитками (у разi незначного

зростан ня кредитного ризику).
ЗазвичаЙ очiкуеться, що очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дiТ мають бути визнанi до того, як

фiнансовий iHcTpyMeHT стане простроченим. Як правило, кредитниЙ ризик 3начно зроста€ ще до того,

як фiнансовий iHcTpyMeHT стане простроченим або буде помiчено iншi чинники затримки платежiв,

що е специфiчниМ для позичальника (наприклаД, здiйсненНя модифiкацiй абО реструкryризацiТ).
КредитниЙ ризик за фiнансовим iHcTpyMeHToM вважа€ться низьким, якщо фiнансовий iHcTpyMeHT

ма€ низький ризик настання дефолry' позичальник ма€ поryжнiй потенцiал виконувати свот

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

економiчних i дiлових умовах у довгостроковiй перспективi можуть знизити, але не обов'язково

звiтнiсть позичальника виконувати своi зобов'язання щодо договiрних грошових потокiв.

Фiнансовi iнструменти не вважаються такими, U_{о мають низький кредитний ризик лише на

пiдставi того, щО ризиК дефолry за нимИ € нижчим, нiж ризик дефолry за iншими фiнансовими
iнструментами Товариства або нiж кредитний ризик юрисдикцii, в якiй Компанiя здiйснюе дiяльнiсть,

очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дiт не визнаються за фiнансовими iнструментами просто на

пiдставi того, що BiH вважаеться iHcTpyMeHToM iз низьким кредитним ризиком у попередньому

звiтному перiодi, але не вважа€ться таким станом на звiтну дату. У такому випадку Компанiя з'ясову€,

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

потреба у визнання очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк дiТ.
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очiкуванi кредитнi збитки вiдображають власнi очiкування Товариства щодо кредитних збиткiв.

4.7. Судження щодо перерахунку фiнансовот звiтностi в умовах riперiнфляцiт

Пiсля проведен[,lя аналiзу критерiТв, якi характеризують показники гiперiнфляцiТ iпередбаченi у
параграфi з мсБО 29 кФiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiТ>, керiвництво Компанii прийняло
рiшення не проводИти перерахунок фiнансовоТ звiтностi за 2О19 piK, оскiльки вважа€, що економiчний
стан В YKpaTHi не вiдповiДае ситуацii, що хараКтеризуетьсЯ гiперiнфляцiею, п.7.5. роздiл 7 цих
Примiток.

5. розкриття lнФормАцlТ щодо використАння спрАвЕмивоТ BAPTocTl

5.1. Методики оцiнtовання та вхiднi данi, використанi мя складання оцiнок за справедливою
вартiстю

Компанiя здiЙснюе виключно безперервнi оцiнки справедливоТ BapTocTi активiв та зобов'язань,
тобто TaKi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФ3 1З у звiтi про фiнансовий стан на кiнець кожного
звiтного перiоду.

5.2. PiBeHb icpapxiТ справемивоТ BapTocTi, до якого належать оцiнки справедливоТ BapTocTi

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

Фiнансовi активи та грошовi кошти оцiнюються за справедливою вартiстю згiдно piBHiB iерархiй
справемивоТ BapTocTi:

класи активiв та

зобов'язань, оцiнених
за справедливою

вартiстю

Методики оцiнювання

Метод оцiнки
(ри нкови й,

дохiдний,
витратни й )

Вихiднi данi

Грошовi кошти Первiсна та подальша оцiнка грощових
коштiв здiйснюеться за справедливою
вартiстю, яка дорiвнюе ix номiнальнiй
BapTocTi

Ринкови й ОфiцiЙнi курси НБУ

lнструменти капiталу Первiсна оцiнка iHcTpyMeHTiB капiталу
здiйснюеться за Тх справемивою
вартiстю, яка зазвичаЙ дорiвнюе цiнi
операцii, в ходi якоi був отриманий
актив. Подальша оцiнка iHcTpyMeHTiB
капiталу здiЙснюсться за
справедливою вартiстю на дату оцiнки.

Ринковий Офiцiйнi бiржовi курси
органiзаторiв торгiв на дату
оцiнки, за вiдсутностi
визначеного бiржового
курсу на даry оцiнки,
використовуються цiни
закриття бiржового
торгового дня

,Д,ебiторська
заборгованiсть

Первiсна та подальша оцiнка
дебiторськоi заборгованостi
здiйснюеться за справемивою
вартiстю, яка дорiвнюе BapTocTi
погашення, тобто cyMi очiкуваних
контрактних грошових потокiв на даry
оцiнки.

flохiдний KoHTpaKTHi умови,
ймовiрнiсть погашення,
очiкуванi вхiднi грошовi
потоки

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

Витратни й KoHTpaKTHi умови,
ймовiрнiсть погашення,
очiкуванi вихiднi грошовi
потоки

класи активiв та

зобов'язань,

оцiнених за

справедливою та

1 piвeнb

(Ti, цо мають

котирування, та

2 piвeнb

(Ti, що не мають котирувань,

але спосrерех<уванi)

З piвeнb

(Ti, що не мають

котирувань i не е

Всього
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амортизоааною

вартiстю

спостережуванi) спостережуван им и)

flaTa оцiнки з1.12.z019 31.1z.2018 з1.12.z019 3 ]..12.2018 з1.12.2019 31,12.2018 3 1.12.20 19 з 1.12.20 18

lнвестицiйна

HepyxoMicTb

Довгострокова

дебiторська

заборгованiсгь

lнвестицiI

досrупнi до

продажу

5 429 10 607 5 429 10 607

lH вести цii

заблокова Hi

0 0 0 0

Короткострокова

дебiторська

заборгованiсть

з 4 3 4

Фiнансова

оренда

в портфелi Компанiт станом на О1 сiчня 2о19 року знаходилися iнвестицiт досryпнi для продажу, а

саме - частки в Стаryтних капiталах Товариств, що вiдносяться до 2 рiвня iepapxiT справедливот

BapTocтi. Про це докладнiше в п 5.5. цих Примiток,

5.3. Перемiц{ення мiж 2-м та 3-м рiвнями icpapxiT справедливоТ BapTocTi

Станом на 31 грудня 2о19 року перемiщень мiж рiвнями iepapxiT не вiдбувалося.

5.4. Вплив використання закритих вхiдних даних (3-го рiвня) для перiодичних оцiнок справедливот

BapTocTi на прибугок або збиток

компанiя здiйсню€ безперервнi оцiнки справедливот BapTocTi активiв та зобов'язань iз

використанням закритих вхiдних даних 3-го рiвня, якi протягом поточного звiтного перiоду не

призвели до змiни розмiру прибугку або збитку звiтного перiоду,

5.5. Поточнi фiнансовi iнвестицiТ

поточнi фiнансовi iнвестицiт якi належать до категорiт утримуванiдля продажу та вiдображаються

в cTaTTi кПоточнi фiнансовi iнвестицiТ> балансу (рядок 1160),

СправедлиВа BapTicTb фiнансовиХ активiВ та зобов'язань, що ви3начена та включена у фiнансову

звiтнiстЬ КомпанiТ' явля€ собоЮ суму, на яку може бри обмiнЯний фiнанСовий iHcTpyMeHT в результатi

поточноТ операцiI мiж бажаючими здiйснити таку операцiю сторонами, вiдмiнноТ вiд вимушеного

продажу або лiквiдацii.

Станом на З1 грудня 2015 року на балансi Компанii облiковувалися поточнi фiнансовi iнвестицii в

cyMi 8189,9 тис. грн., а саме, акцii ПДТ <Дгрофосфат> (код за €,ЩРПОу 366з321з) в кiлькостi 1606 019

штук. Рiшенням Нацiональноj KoMiciT з цiнних паперiв та фондового ринку N9583 вiд 23 квiтня

2Оl5року було зупинено внесення змiн до системи депозитарного облiку щодо вищевказаних цiнних

паперiв. Тому акцiТ ПДТ кДгрофосфат)) були знецiненi з застосуванням понижувальних коефiцiентiв

протягом 2015-2016 poKiB.

ц,Е
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На 31 грудня 2О19 року акцiТ ПДТ <Дгрофосфат> (код за €flРПОУ 3663321з) облiковуеться на

балансi Компанii в кiлькостi 1 606 019 шryк на загальну суму 0 тис. грн,

5.6. flовгостроковi фiнансовi iнвестицiТ

flовгостроковi фiнансовi iнвестицiт якi належать до категорiт фiнансових iнвестицiй утримуваних на

перiод понад один piK, а також yci iншi iнвестицiТ, KoTpi не можугь бути вiльно реалiзованi у будь-який

моментта вiдображаються в cTaTTi кДовгостроковiфiнансовi iнвестицii> балансу (рядок 10з5),

СтаноМ на З1 груднЯ 2О19 рокУ на балансi КомпанiТ облiковувалися довгостроковi фiнансовi

iнвестицii в cyMi 10 607 тис. грн.. Д саме, iнвестицiТ в асоцiйованi пiдприемства (далi Товариства), якi

оцlнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням результаry переоцiнки у прибутку чи збитку

вiдповiднО до МСФЗ 9. Ринковi котируванНя по зазначеним фiнансовим iнвестицiям не доступнi,

товариствами, частки яких в активах Компанiт, на кiнець року була надана рiчна фiнансова звiтнiсть,

Проаналiзувавши яку, керiвництвом КомпанiТ було зроблено висновок, що ТОВ "Бiофарма-lнвест>

(код за €дрпоУ З5g4222g)та ТоВ "Бiофарма-Плазма-lнвест> (код за €,ЩРПОУ з9ls32s5) понад п'ять

poKiB поспiль € збитковими, тому Компанiя використала понижувальнi коефiцiенти вiдносно

балансово'f BapTocTi часток згiдно рiшення нкцпФР NslЗ36, що не протирiчять мсФ3 Результат

переоцiнки вищевказаних часток був вiдображениЙ у збитку Компанij на загальну суму З 215 тис, грн"

Фiнансова звiтнiсть ТОВ "Бiофарма-Плазма> (код за €,ЩРПОУ 39ооо694) та ТоВ <Фармацевтичний

завод ''Бiофарма> (код за €дрпоУ 39о71152) за звiтний 2О19 piK була прибркова, тому Тх балансова

BapTicTb залишилася незмiнною. У разi вiдновлення прибутковот дiяльностi, вище наведених

Товариств, балансова BapTicTb ix часток збiльшиться на суми ocTaHHix уцiнок, згiдно Рiшення дкцпФр

Ns ].04 вiд 18 березня 2ОО2 року (зi змiнами та доповненнями), а Тх оцiнна BapTicTb збiльшиться до

BapTocTi, що склалась до застосування понижувальних коефiцiснтiв,

ПротягоМ 2О18 рокУ згiднО ПротоколУ загальниХ зборiв учасникiв ТОВ "Бiофарма-lнвест" Ne2 вiд 27

лютого 2О18 року засновниками було прийнято рiшення про збiльшення Стаryтного капiталу

Товариства. Пропорцiйно частка КомпанiТ збiльшилася на суму 4 8оО тис, грн, та стала приблизно

6,9Уо.

згiдно flоговору купiвлi Корпоративних прав вiд 19 жовтня 2о18 року Компанiя придбала частку в

стаryтному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю кчеркаси-плазма)) (код за €дрпоу

41S0562S) в розмiрi 10% на суму 2 тис, грн"

протягом звiтного 2о19 року вiдбулися наступнi змiни, згiдно протоколiв загальних зборiв

УчасникiВ Nч 14 вiД 21 листопада 2018 року та Nоб вiд 15 квiтня 2О19 року було збiльшено статрний

капiтал ТОВ ''Бiофарма-Плазма-lнвест> (кодза €дрпоу з9ls32s5) на загальну суму 5 425тис. грн. Але,

згiднО ПротоколУ загальниХ зборiВ Учасникiв No 16 вiд О2 грудня 2О19 року було зменшено статрний

капiтал ТОВ "Бiофарма-Плазма-lнвест> (код за сдрпоУ з9ls3285) на суму 5 425 тис, грн,, що призвело

до зменшення вiдсотку володiння частки у стаryтному капiталi Товариства з 1о% до t,6з9yо, балансова

BapTicTb якоi становить 5 425 тис, грн"

Згiдно flоговору купiвлi-продажу частки в стаryтному капiталi Тов "Бiофарма-lнвест> (код за

сдрпоУ з5g422zg| вiд 19 листопада 2019 року, пiсля повного погашення зобов'язань Товариства,

Компанiею було продано частку в розмiрi 6,879% на суму 2з 60О тис, грн,, балансова BapTicTb якоi

3 бОО тис. грн.. Прибуток вiд операцiТ вiдображено в фiнансовiй звiтностi, про що йдеться в п,6,1

роздiлу б цих Примiток.

Згiдно ,Щоговору купiвлi-продажу частки в статугному капiталi ТоВ кФармацевтичний завод

,,Бiофарма>l (код за €flрпоу з9071152) вiд 26 листопада 2019 року, пiсля повного погашення

зобов'язанЬ Товариства, Компанiею булО продано часткУ в розмiрi \оYо на суму 7 003 тис, грн,,

балансова BapTicTb якоi 7 0ОЗ тис. грн.. Операцiю вiдображено в фiнансовiй звiтностi, про що йдеться

в п.6.1 роздiлу б цих Примiток.

таким чином, керiвництво Компанiт вважа€, що частки Товариств облiковуються на балансi

КомпанiТзаспраВемивоювартiстюнакiнецьзвiтного2019року.

На 31 rрудня 2018р.
На 31 rрудня 2019р.

25

Qb

Частка в статYтному капiталi Частка,% Частка, О/о



ТОВ "Бiофарма-lнвестD (код за
сдрпоу з5942zz9\

0 0 6,9 з 600

ТОВ " Бiофарма-Плазма-lнвестD
(код за СДРПОУ З918З285)

1,6 5 425 10 0

ТОВ "Бiофарма-Плазма> (код за
€дрпоу з9000694)

10 2 10 2

ТОВ кФармацевтичний завод
"Бiофарма>l (код за €flРПОУ
з9071152)

0 0 10 7 003

ТОВ кЧеркаси-Плазма> (код за
€дрпоу 41805628)

10 2 10 2

Всього
5 429 10 607

5.7. Грошовi кошти та iх еквiваленти

Грошовi кошти та ix еквiваленти включають кошти в банках на поточних рахунках.

3алишок грошових коштiв КомпанiТ станом на З1 грудня 2019 року склада€ 1 тис. грн. Кошти на

поточному рахунку, вiдкритому 11 вересня 2018 року в АТ <РаЙффаЙзен Банк АВАЛЬ),
вiдображаються в cTaTTi (Рахунки в банку> балансу (рядок tt67).

Рахунок, вiдкритий 19 грудня 2012 року, в ПАТ кУкрсоцбанк)) було закрито 18 вересня 2018 року.

Надiйнiсть фiнансовоТ установи - один з важливих параметрiв для будь-якого клi€нта, адже це
гарантiя сво€часного повернення депозиry i вiдсутнiсть проблем iз погашенням кредитiв.

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. Характеризуе можливiсть банку зберiгати свою стiЙкiсть в стресовiЙ ситуаЦiТ.

-прибрковiсть установи. flемонстру€ рентабельнiсть фiнансiв, оцiню€ться 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. ,Щаний параметр демонстру€ приналежнiсть до певноТ бiзнеС-гРУПИ. У РаЗi

стресових сиryацiй банк може додатково фiнансуватися державою, iноземними iнвестОРамИ,

вiтчизняними бiзнесменами.

3 урахуванням ycix цих факторiв було сформовано рейтинг наЙбiльш надiЙних банкiв, що наведено

в таблицi нижче:

л} fIазв:r бirllKa
Qroprla

B.rtacltclcTi
Kp:rxlla Caii г

l Райффайзен банк Аваль приватнии Австрiя www.aval.ua

) Крелi Агрiколь Банк прива,ггIи й Францiя www.credit-agricole.ua

_). Укрсiббанк приватний Франuiя www.mv.ukrsibbank.com
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4. оща:tбанк державний Украi'на www.oschadnvbank.com

5. Укрексiмбанк державний УкраТна www.eximb.com

6. Укргазбанк державний Украiна www.ukгgаsЬапk.соm

1. ПроКрелит Банк rтриватний нiмеччина www.procreditbank. com. ua

8. Крелобанк приватний [lольша www.kredobank.com.ua

9. оТП Банк приватний Угорщина www.otpbank.com.ua

l0. ПриватБанк лержавний УкраТна www.privatbank.ua

таким чином бачимо, що АТ кРайффайзен Банк Аваль> увiЙшов в десятку надiйних банкiв УкраТни.

5.8. lншi розкриття, цо вимагаються МСФ3 13 кОцiнка справемивоТ BapTocTi>

Справедлива BapтicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB в порiвняннi з Тх балансовою вартiстю наведена в

таблицi нижче.

Фiнанс,овi активи Балансова BapTicTb Справедлива BapTicTb

з 1.12.2019 з1.1z.2018 з 1.1z.20].9 з 1.12.20 18

1 2 з 4 5

lнвестицii досryпнi для продажу 5 429 10 607 ( / ]о 10 607

lнвестицii, до погашення

lнвестицii заблокованi 0 0 0 0

Короткостро кова дебiторська
заборгованiсть

) 4 з 4

Торговельна дебiторська заборгова HicTb

Грошовi кошти та ix еквiваленти 1 2 1 2

Фiнансова оренда

KopoTKocTpoKoBi пози ки

Торгiвельна кредиторська заборгованiсть з2 з2 з2
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справедлива BapTicTb дебiторськоi та кредиторськот заборгованостi, а також iнвестицiй, доступних

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

кредиторська заборгованiсть € поточною i включас в себе поточну заборгованiсть перед

компанiями з управлiння активами та за послуги депозитарних установ,

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

достатнiми, i не вважае, ч_{о за межами фiнансовоi звiтностi залишилась будь-яка суrт€ва iнформацiя

щодо застосування справедливоТ BapTocTi, яка може бри корисною мя корисryвачiв фiнансовоТ

звiтностi.

6. розкриття lнФормдцli; що пlдтвЕрджу€ стдттl подднIу ФIнднсових звlтдх

6.1. Струкryра доходу

,Щохiд вiд реалiзацiТ послуг та iншi доходИ станоМ на 31 грудня 2019 та 2О18 poKiB представленi

За звiтний 2О18 piK кlншi фiнансовi доходи)) складають HapaxoBaHi вiдсотки за Р,оговорами

вiдсотковоi позики та вiдображенi в рядку 222О кЗвiту про сукупний дохiд> в розмiрi 16 650 тис, грн,

Також до <Фiнансових доходiв> входить первинна премiя/дисконт по flоговорам позики на 01

сiчня 2О18 року в cyMi 2 лв,tтис.rрн./759тис, грн.та премiя/дисконтпоЩоговорам вiдсоткових позик

за звiтниЙ 2О18 piK в cyMi 2892тис.грн.l7 425тис..грн., якi виникли в 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 таблиць в порiвняннi з 2018 роком,

роцi кlншi операцiЙнiдоходи)), рядоК 212О K3Biry про сукупний дохiд>

за рахунок зменшення резерву пiд збитки в момент погашення
в cyMi 7 880

дебiторськоi
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ц:

3а 2019 piK 3а 2018 piK 3мiни (+,-)

7 880 0 +7 880

Амортизацiя премii/дисконry

Вiдображення премii/дисконту

22 о8\ 16 650 +5 4з1

6 225 0 +6 275

0 7 94\ -2 94I

з0 60з 0 +З0 60З

66 789 19 591 +47 198

Дата
видачi

Строк дiТ

договору
[исконт /
премiя за

2018 piK, грн.

Амортизацiя
дисконry /

премii за 2018
piK, грн.

N9 Контрагент та N!|

договору позик1,1

Сума
доrовору на
кiнець 2018

року, rрн

Вiдсоткова
ставка по

доrовору, %

Ринкова
ставка, /о

11.02.16р. 11.02.19р. 2 309 (2 058)
1 тоВ (Бiофарма-

Плазма> (код за

едрпоу з9000694),
п)-11102-7 вiд
11.02.2016р.

46 020 15 L0,7

2 тов
<Фармацевтичний
заsод "БiоФарма)

(код за €flРПОУ
з9071152), l(п)-

04/11-6 вiд
04.11.2015р.

48 492 15 L5,z 19.11.15 р. 04.11.19р. 587 (29з)

з ТОВ "Бiофарма-
Плазма-lнвест"
(код за еДРПОУ
з918з285), l(п)-

31/07-5 вiд
31,07.2014р.

61 7L4 3 L2,6 01.08.14р. З 1.07,19р, 7757 (5 8з3)

5 65з (8 184)
Всьо го 156 226

В звiтному 2019

тис. грн.. виникли
заборгованостi.



N9 Контрагенr,та N9

доrовору позики
Сума

договору на
кiнець 2019

рокч, Iрн

Вiдсоткова
ста вка по

доrовору, %

Ринкова
ставка, %

Дата
видачi

Строк дii
доrовору

,Qисконт /
премiя за

2019 piK, грн.

Амортизацiя

дисконry /
премii за 2019

piK, rрн.

1 ТОВ кБiофарма-
Плазмал (код за

€дрпоу з9000694),
П)-11102-7 вiд
11.02.2016р,

205 751 15 Io,7 11.02.16р. 11.02.20р, 1 ],з5 (1 028)

2 тов
<Фармацевтичний
завод "Бiофарма>
(код за €,ЩРПОУ
з9071152), l(п)-

04/11-6 вiд
04.11.2015р.

0 15 15,2 19.1 1.15 р. 04,11.19р, 1 096 (1 з91)

3 ТОВ "БiоФарма-
Плазма-lнвест"
(код за €ДРПОУ
з9183285), l(п)_

3U07-5 вiд
З1.07.2014р.

0 3 t2,6 01.08.14р. З1.07.19р. з 970 (894)

Всього 205 751 6 201 (з 313)

кlншi фiнансовi доходи)) складають HapaxoBaHi вiдсотки за Договорами вiдсотковоТ позики та

вiдображенi в рядку 2220 K3BiTy про сукупний дохiд> в розмiрi 22 O9t тис. грн. та амортизацiя або
зменшення дисконту в результатi дострокового повернення дебiторськоI заборгованостi в розмiрi
6 225 тис. грн,.

,що складу (lнших доходiв)) в cyмi ЗО бОЗ тис. грн.., рядок 2240 <Звiту про сукупниЙ дохiд>, УВiЙШОВ

прибугок вiд продажу фiнансових iнвестицiй, а саме часток у статугних капiталах Товариств. Про це

йдеться в п.5.6 роздiлу 5 цих Примiток.

6.2. lнцlий сукупний дохaд

(lнший сукупний дохiд)) Компанiя, за piк що закiнчився 31 грудня 2019 року, не отримуВаЛа.

6.3. Адмiнiстративнi витрати та витрати на збут

ocHoBHi витрати Компанii, що пов'язанi iз здiЙсненням iT господарськоТ дiяльностi €

адмiнiстративнi витрати. ЗагальниЙ розмiр цих витрат за 2019 piк, що закiнчився З1 грудня, склада€

4зо,о тис. грн., якi розподiляються за насryпними елементами в порiвняннi з 2018 роком:

За 2019 piK 3а 2018 piK 3мiни (+,-}

Винагорода керуючiй компанij з60 з60 0

Щепозитарнi послуги 18 19 1

технiчне забезпечення звiтностi 1- 1 с)

Оренда примiщення z7 z\ +6

Банкiвськi послуги 1 3 ,2

Нотарiальнi послуги 2 1 +1

Послуги публiкацii 0 1 1

Послуги аудитора 20 10 +]-0

Послуrи лiчильноj KoMicij 1 1 0

Разом 430 4t7 +23

6.4. lншi витрати

2.9

,U



(lншi витрати)) за piк, що закiнчився 31 грудня 2018 piK, складають З 215 тис, грн...Що складу iнщих
витрат за piK Компанiя включила уцiнку фiнансових iнвестицiЙ, якi облiковувалися на Балансi по
справедливiЙ BapTocTi, що розкрито в п. 5.5 роздiлу 5 цих Примiрок.

кlншi витрати) за piK, що закiнчився 31 грудня 2019 piK, складають 10 603 тис. грн...Що складу
кlнших витратD за piK Компанiя включила собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiЙ, а саме
часток у статугних капiталах Товариств, якi облiковуються на Балансi по справедливiй BapTocTi, що
розкрито в п. 5.6 роздiлу 5 цих Примiрок.

кlншi витрати)) станом на 31 грудня 20].9 та 2018 poKiB представленiтаким чином:

6.5 Iншi операцiЙнi витрати

flo складу кlнших операцiйних витрат)) в звiтному 2018 роцi Компанiя вiднесла формування

резерву пiд збитки у cyMi 5 822тис. грн. Про це Йдеться у п.п. 6.7.1. п.6.7.цих Примiток.

.Що складу <lнших операцiйних витрат)) в звiтному 2019 роцi Компанiя вiднесла формування

резерву пiдзбитки у cyMi2 080тис. грн. Про це Йдеться у п.п.6.7.1. п.6.7.цих Примiток.

<lншi операцiйнi витрати)) станом на 31 грудня 2019 та 2018 poKiB представленi таким чином:

6.6. Фiнансовi витрати

В звiтному 2018 роцi до кФiнансових витрат>l Компанiя вiднесла амортизацiю премiL розрахованоТ
по методу ефективноТ ставки вiдсотка, у cyMi 7 469 тис. грн., що розкрито в п. 6.1. роздiлу б цих

Примiрок.

В звiтному 2О19 роцi до кФiнансових витрат> Компанiя вiднесла амортизацiю премiТ/дисконту,

розрахованоТ по методу ефективноi ставки вiдсотка, у cyMi 3 334 тис. грн., яка склада€ться з

амортизацiТ премiТ /дисконту при достроковому погашеннi дебiторськоТ заборгованостi по

,Щоговорам позик в cyMi 3 313 тис. грн., про це Йдеться в п.6.1 роздiлу б цих Примiток та амортизацiТ

премiТ по довгостроковiй кредиторськiЙ заборгованостi в cyMi 2tтис. грн., про це Йдеться в п.6.12

роздiлу б цих Примiток.

<Фiнансовi витратиD станом на 31 грудня 2019 та 2018 poKiB представленi таким чином:

При методi ефективноТ ставки вiдсотка на дату погашення позики неамортизована частина премiТ

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

будугь спiвпадати. Тобто, цей метод rрунry€ться на припущеннi, що витрати на сплаry вiдсоткiв по

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

встановлену по договору ставку вiдсоткiв, а на ринкову ставку вiдсоткiв. При застосуваннi цьогО

ýл

3а 2019 piк 3а 2018 piK 3мiни (+,-)

lншi витрати 10 60з з 275 +7 388

t]сього iншi витрати 10 60з з 215 +7 388

За 2019 piK За 2018 piK Змiни (+,-)

lншi операцiйнi витрати 2 080 5 822 -з 742

l]сього 2 080 5 822 -з742

3а 2019 piK За 2018 piK 3мiни (+,-)

Фiнансовi витрати: Амортизацiя дисконту (позика)

Амортизацiя премii (кредиторська заборгованiсть)

з з13 7 425 -4 I12

2I 44

lJc ьо rо з з34 7 469 _4 1з5

з0



методу сума витрат на сплаry вiдсоткiв по позицi i величина амортизацiТ надбавки по позицi
змiнюються кожного перiоду.

6.7. Фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою вартiстю

6.7.1. flебiторська заборгованiсть

Р,ебiторська заборгованiсть з фiксованими або обумовленими платежами, що 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.

Станом на 3]. грудня 2019 року Компанiя не мала простроченоТ та знецiненоТ дебiторськоi
заборгованостi.

Балансова BapTicTb дебiторськоТ заборгованостi приблизно дорiвнюе iT справедливоТ BapTocTi.

При визначеннi погашення дебiторськоТ заборгованостi Компанiя врахову€ будь-якi змiни
кредитоспроможностi дебiтора за перiод з дати виникнення заборгованостi та до звiтноТдати.

боргованiст З1 грчдня 2019 та 20]"8 poKiB представленi

,щебiторська заборгованiсть Компанiт не ма€ забезпечення. Компанiя проводить аналiз та оцiнку

рiвня кредитного ризику з використанням iндивiдуального пiдходу. На кiнець 2018 року виявила

позики, по яким боржники сплачують вiдсотки в кiнцi flоговорiв. Також, згiдно,щоговорiв позик з Тов

"Бiофарма-Плазма> (код за €дрпоУ 39оо0694) та ТоВ кФармацевтичний завод "Бiофарма>> (код за

сдрпоу 39071152, фiнансова звiтнiсть яких € прибутковою на кiнець звiтного року, не сплатили

вiдсотки бiльше 90 днiв. Вiдсутнi факти, якi б свiдчили про ризик невиконання зобов'язання. Але

кредитний ризик зазнав значного зростання з моменту первiсного визнання, тому Компанiею було

прийнято рiшення вiднести суми заборгованостi в повному обсязi на резерв пiд збитки.

Протягом звiтного 2О19 року прострочена дебiторська заборгованiсть була погашена i на кiнець

року оч|куваний кредитний ризик майже вiдсутнiй.

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.

3мiни щодо очiкуваних кредитних збиткiв:

iTopcbKa зае,оргованiсть за станом на З1 г та 2018 poKiB представленl таким чином:
На З1 грYдня 2019

рокY

На 31 rрудня 2018

року

3мiни (+,-)

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами
з 4 _1

.Щебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв
(вiдсотки по позикам) 5 824 2з зz4 17 500

Очiкуванi кредитнi збитки щодо дебiторськоi заборгованостi з

нарахоsаних доходiв (вiдсотки по позикам)
1 _5 806 +5 805

lнша дебiторська заборгованiсть (позики) 205 751 156 226 +49 525

Премiя/дисконт (за договорами позики) з57 _2 531 +2 888

Очiкуванi кредитнi збитки щодо iншоi дебiторськоi заборгованосгi
(позики)

2о 15

всьоrо 211 914 L7r 2oz +4о 7!z

Резерв пiд збитки u.1o сtцiнюеться в cyMi, яка дорiвнюе: На 31 rрудня 2019
рокч

На З1 грудня 2018

року
Причини змiн

12-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам,

В т.ч.: за депозитами;

За дебiторською заборгованiстю )7

Кредитний ризик
майже вiдсрнiй

з1

,2



Кредитний ризик
прийнятний

(ii) фiнансовими активами, що € кредитно-знецiненими на

звiтну даry (але не е придбаними або створеними кредитно-

знецiненими активами)

В т,ч.: за депозитами;

(iii) торговельною дебiторською заборгованiстю, договiрними

активами або дебiторською заборгованiстю за орендою, для

яких резерВ пiд збитки оцiнюеться вiдповiдно до параrрафа

5.5.15 мсФз 9

фiнансових активiв, що е придбаними або створеними

кредитно-знецiненими фiнансовими активами

очiкуваним кредитним збиткам протягом строку дii за:

(i} фiнансовими iнструментами, за якими кредитний ризик

зазнав значного зростання з моменry первiсного визнання,

але якi не € кредитно-знецiненими фiнансовими активами

В т.ч.; за депозитами;

3а дебiторською заборгованiстю (позики)

станом на З1 грудня 2о19 року загальна сума резерву пiдочiкуванi кредитнi збитки склала 22тис,

грн. якi були вiднесенi до складу (lнших операцiйних витрат))

6.8. АкцiонерниЙ капiтал

СтаномНа3lгрУдня2Оl9Компанiяма€ВИпУч.lенiпростiiменнiакцiiВкiлькостi190000тис.шryк
загальною сумою ].9о ооо тис. грн.. Номiнальна Bapтicтb кожноТ акцij становить ], грн" Форма

iснуванняакцiй-бездокУментарНа.ВсiвипущенiакцiiбУлиповнiстюоплачеНi.
.ЩатаресстрацilВИпУскУакцiЙ-136ерезня2012року,номерре€страцii00045.
на протязi звiтного 2о19 року Компанiя здiйснювала розмiщення акцiй повторно на суму 707 тис,

грн. в кiлькостi 57З 77З Ulт.,з них 7 тис. грн. за рахунок додаткового капiталу, Також, на протязi 2019

року вiдбувся викуп акцiЙ на суму 15 5О5 тис, грн, у кiлькостi 12 813 907 штук,

За даними Балансу власниЙ капiтал КомпанiТ станом на 31 грудня 2о19 року склада€ суму zL7 tз5

тис. грн..

BiH складаеться iЗ заре€строВаногО (пайового) капiталУ в розмiрi 190 000 тис, грн,, додаткового

капiталу в розмiрi tз 474тис. грн., нерозподiленого прибугку в розмiрi 75 905 тис, грн, та вилученого

капiталУ в розмiрi бZ 244тис. грн.. На кiнець 31 грудня 2О19 рокУ неоплаченого капiталу Компанiя

нема€.

ТакиМ чином, власниЙ капiтаЛ в фiнансовiй звiтностi представлено на кiнець 2О19 та 2018 poKiB

насryпним чином:

6.9. flивiденди

На протязi 2О19 року учасниками КомпанiТ не приймалося рiшень щодо виплати дивiдендiв, тому

дивiденди не виплачувалися,

6.10. Кредиторська заборгованiсть з одержаних aBaHciB

Станом на З1 грудня 2019 року кредиторськоТ заборгованостi з одержаних aвaHciB не ма€,

з2

3мiни (+,-)На 31 грудня 2018 рокуНа 31 rрудня 2019 року

Стаryтний капiтал

flодатковий капiтал

Нерозподiлений приброк (непокритий збиток)

неоплачений капiтал

(62 244)

гз

190 000 190 000 0

1з 481 -7
1з 474

75 905 25 56з +50 342

\47 446\ -14 798
Rилvчсний капiтал

217 135 181 598 +з5 537
Всьо го



6.11. Торговельна та iнlла поточна заборгованiсть

lншi поточнi зобов'язання за станом на З1 грудня 2О19 та 2018 poKiB представленi таким чином:

На 31 грудня 2019

року

На 31 rрудня 2018

року

3мiни
(+,-)

кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуrи з2 0

lHrui поточнi зобов'язання 0 2 z

Всього
з2. з4 -z

поточна кредиторська заборгованiсть представляе витрати перед Керуючою компанi€ю з

управлiннЯ активамИ та депозитарною установою, де облiковуються акцiТ КомпанiТ,

Станом на 3]_ грудня 2о]-9 року Компанiя не мала простроченоТта cyMHiBHoT iншоi кредиторсько'[

заборгованостi. Балансова BapтicTb iншоТ кредиторськоi заборгованостi дорiвню€ iТ справедливоТ

BapTocTi.

При визнаЧеннi погаШення iншоТ кредиторськоТ заборгованостi Компанiя на кожну звiтну дату

проводить аналiз сум кредиторськоТ заборгованостi з вираховуванням TepMiHiB lr облiку на балансi, та

TepцiHiB позовнот давностi за перiод з дати виникнення заборгованостi та до звiтнот дати,

6.12. lншi довгостроковi зобов'язання

станом на 3]. грудня 2о18 року на балансi Компанiт облiковувалася довгострокова кредиторська

заборгованiсть перед кредиторами згiдно |lЩоговорiв купiвлi часток в Стаryтних капiталах Товариств на

загальнУ суму 18З тис. грн. Справедлива (приведена) Bapтicтb кредиторськоi заборгованостi на З1

груднЯ 2О18 рокУ становила L79 тис. грн. та вiднесенО до кlншi довгостроковi зобов'язання)}, рядок

1515 (звiту про сукупний дохiд>. Первинна премiя, яка виникла в момент признання кредиторськот

заборгованостi у cyмi 48 тис. грн,, вiдображена в складi кlнших фiнансових доходiв)), рядок 2220

кЗвiry про сукупний дохiд>. Дмортизацiя премii за звiтниЙ 2018 piK склала 45 тис, грн, та вiдображена

в складi кФiнансових витрат)), рядок 225О K3Biry про сукупний дохiд>,

Станом на З1 грудня 2019 року справедлива BapTicTb кредиторськоТ заборгованостi склала !l7 тис,

грн,. Дмортизацiя премiтза звiтний 2О19 piK склала 22тис, грн, та вiдображена в складi кФiнансових

витрат)), рядок 225О K3Biry про сукупний дохiд>,

6.13. Прибрки та збитки

За результатом Bcix видiв дiялЬностi в 2О19 роцi Компанiею отриманиЙ прибуток в розмiрi 50 з42

тис. грн..

в 2о19 роцi Компанiя корисryвалася пiльгами з податку на прибуrок згiдно Податкового кодексу

укратни стаття 141 пункт б пiдпункт 1, а саме: кзвiльняються вiд оподаткування кошти спiльного

lнвесryвання, а саме: кошти, BHeceHi засновниками корпоративного фонду, кошти та iншi активи,

залученi вiд учасникiв iнстиryry спiльного iнвестування, доходи вiд здiйснення операцiй з активами

iнстиплу спiльного iнвесryвання, доходи, HapaxoBaHi за активами iнститру спiльного iнвесryвання, та

iншi доходи вiд дiяльнОсri iнститру спiльного iнвесryвання (вiдсотки за позиками, оренднi (лiзинговi)

платежi, роялтi тощо)D.

7. розкриття IншоI tнФормАц[l

7.1 YMoBHi зобов'язання

7.1.1. Судовi позови

проти Компанiт протягом звiтного 2о19 року не подавалось судових позовiв,

7.1.2. Оподаткувiання

33
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внаслiдок наявностi в укратнському податковому законодавствi положень, якi дозволяють бiльш
нiж один BapiaHT тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабiльному економiчному
середовиЩi, за якоТ податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчноТдiяльностi, у разi, якщо
податковi ограни пiддадрь cyMHiBy певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва економiчнот
дiяльностi Компанii, ймовiрно, tl1o Компанiя змушена буде сплатити додатковi податки, штрафи та
пенi, Така невизначенiсть може вплинути 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 орга намИ п ротя гом трьох poKiB.

7.1.3. Ступiнь повернення дебiторськот заборгованостj та iнцlих фiнансових активiв

внаслiдок сиryацii, яка склалась в економiцi Укратни, а також як результат економiчнот
нестабiльностi, що склалась на даry балансу, icHye ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бри
реалiзованi за iiньою балансовою вартiстю в ходi звичайнотдiяльностi Компанii.

сryпiнь повернення активiв у значнiй Mipi залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться поза
зоною контролю Компанiт. Сryпiнь повернення дебiторськот заборгованосгi Компанiт визначаеться на
пiдставi обставин та iнформацii, якi наявнi на даry балансу. На думку керiвництва Компанil, виходячи з
наявних обставин та iнформацii, кредитний ризик для фiнансових активiв Компанiт визначений як
дvже низький, тому кредитний збиток не був визнаний при оцiнцi цих активiв. Враховуючи той факт,
що прострочена дебiторська заборгованiсть буде погашена в 2о19 роцi, HapaxoBaHi вiдсотки по
позикаМ дебiтоР сплачу€ на регулярНiй ocHoBi, очiкуваниЙ кредитниЙ збиток Компанiею визнаний при
оцiнцi цього фiнансового активу становить 22 тис, грн., тобто такий, що майже вiдсрнiй, про це
Йдеться в п.п.6.7.1_, п.6.7, роздiлу б цих Примiток.

7.2 Розкриття iнформацiТ про пов'язанi сторони

Р,о пов'язаних cTopiH або операцiй з пов'язаними сторонами належать:

пiдприсмства, якi прямо або опосередковано контролюють або перебувають пiд контролем, або ж
перебувають пiд спiльним контролем разом з Компанiсю;

асоцiйованi компанiil
спiльнi пiдприемства, у яких Компанiя € контролюючим учасником;
член и п ровiдного уп ра влiнського персоналу Компан iil
близькi родичi особи, зазначеноТ вище;
компанii, що контролюють Компанiю, або здiйснюють суттевиЙ вплив, або мають суттевиЙ вiдсоток

голосiв у КомпанiТ;

програми виплат по закiнченнi трудовот дiяльностi працiвникiв Компанiт або будь-якого iншого
суб'екта господарювання, який € пов'язаною стороною Компанiт.

Згiдно з МСБо 24 зв'язана сторона - фiзична особа або суб'ект господарювання, зв'язанi з
суб'ектом господарювання, що склада€ свою фiнансову звiтнiсть.

а) фiзична особа абО близькиЙ родич такоТ особи € зв'язаною стороною iз суб'ектом
господарювання, що звiтуе, якщо така особа:

- контролюе суб'ект господарювання, що звiтуе, або здiйснюе спiльний контроль над ним;

- ма€ сутт€вий вплив на суб'ект господарювання, що звiryе;

- € членом провiдного управлiнського персоналу суб'екта господарювання, що звiryе, або
матери нського п iдп риемства суб'екта господарюва н ня, що звiтуе.

б) суб'ект господарювання € зв'язаним iз суб'ектом господарювання, що звiтуе, якщо викону€ться
будь-яка з таких умов:

- суб'ект господарювання та суб'ект господарювання, що звiryе, € членами однiеТ групи (а це
означае, що кожне материнське пiдприемство, дочiрне пiдприсмство або дочiрне пiдприемство пiд
спiльним контролем € зв'язанi одне з одним);
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- один суб'€кт господарювання € асоцiйованим пiдприемством або спiльним пiдприемством

iншого суб'екта господарювання (або асоцiйованого пiдприемства чи спiльного пiдприемства члена

групи, до якоi належить iнший суб'ект господарювання);

- обидва суб'екти господарювання € спiльними пiдприемствами однiеттретьоi сторони;

- один суб'ект господарювання € спiльним пiдприемством третього суб'скта господарювання, а

iншиЙ суб'скт господарювання е асоцiйованим пiдприемством цього третього суб'екта

господарювання;

- суб'скт господарювання € програмою виплат по закiнченнi трудовоТ дiяльностi працiвникiв або

суб'екта господарювання, lцо звiтуе, або будь-якого суб'екта господарювання, який е зв'язаним iз

суб'ектом господарювання, що звiryе, Якщо суб'ект господарювання, що звiryе, сам € такою

програмою виплат, то працедавцi-спонсори також € зв'язаними iз суб'ектом господарювання, що

звiтуе;

- суб'ект господарювання перебувае пiд контролем або спiльним контролем особи, визначенот в

пунктi а);

- особа, визначена в пунктi a)i), мае значний вплив на суб'ект господарювання або € членом

провiдного управлiнського персоналу суб'скта 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 вiдтого, чи призначаеться цiна,

Близькi родичi фiзичноi особи _ члени родини, якi, за очiкуванням, можугь впливати на таку особу

абоперебУватипiдiТвпливомприздiйсненнiоперацiЙiзсуб'ектоМгосподарюванНятаохоплюють:

а) дiтей, чоловiка/дружинУ чи шлюбного партнера TaKoi фiзичноТ особи;

б) дiтей чоловiка/дружини чи шлюбного партнера такоТ фiзичноТ особи;

в) утримаНцiв такоТ фiзичноТ особИ або чоловiКа/дружинИ чи шлюбного партнера такоj фiзичноТ

особи.

пов'язаними сторонами вважаються сторони, якч_lо 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 3обов'язань,

незалежно вiд стягування плати,

СпiльнийконтроЛЬ_зафiксоваНеУгодоюрозподiленНяпраВкоНтролю.

пов'язанi сторони Компанiт включають учасникiв, ключовий управлiнський персонал,

пiдприемсrва, якi мають спiльних власникiв та перебувають пiд спiльним контролем, пiдприемства,

що перебувають пiд контролем ключового управлiнського персоналу, а також компанiт, стосовно яких

у Компанii е iстотниЙ вплив,

у таблицi представленi пов'язанi сторони Компанiт:

7.2.1.|нформацiяпроУчасникiвтаголовУнаглядовоТрадикорпоратиВноrоiнвестицiйного

Належнiсть фiзичноТ особи -

учасника до суб'ектiв,
визначених статтею

З 3акону УкраТни кПро

запобiгання корупцiТ>,

та/або частка державноi чи

комунальноТ власностi в

юридичнiй особi - учаснику

частка в

статутному
ка п iталi

корпорати вного

фонду, %**

М iсцезнаходження
юридичноi особи чи

паспортнi данi фiзичноТ
особи, щодо якоТ

подаеться iнформацiя

Код за €ДРПОУ
юридичноТ особи -

учасника або

реестрацiйний номер
облiковоТ картки

платника податкiв

фiзичноI особи -

учасника, голови
наглядовоI ради

корпоративного фонду 
*

Повне
найменування

юридичноТ особи -

учасника чи

прiзвище, iм'я. по

батьковi фiзичноТ
особи - учасника,
rолови наглядовоТ

ради
корпорати вного

фонду

Група
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1 2 5 4 5 6 ]

А Учаснл,tки -

фiзичнi особи

Б Учасники -

юридичнi особи

1 (тЕкоМАРlя
lHBECTMEHTC

ЛlМlТЕД))
нЕ з02894

]., Lampousas Street,
1095, Нiкосiя, Кiпр

98,2l% нема€

2 кНlоБЕРА
lHBECTMEHTC

ЛlМlТЕД))

нЕ 302201 1, LampouSaS Street.
1095, Нiкосiя, Кiпр

1,,79% немае

в Голова
наглядовоi ради

t плотнiкова
оксана

миколаiвна

2615707481 Паспорт ММ N9

960985, виданий
Комiнтернiвським РВ

ХМУ УМВСУ в

Харкiвськiй областi,
13.04.2001р.

ll не належить

Усього: 100

* flля фiзичних осiб, якi через cBoi релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд приЙняття реестрацiЙного номера
облiковоТ картки платника податкiв, повiдомили про це вiдповiдний контролюючиЙ орган та мають вiдмiтку в

паспортi, зазначаються серiя (за наявностi) та номер паспорта.

** Розрахунок вiдсотка здiйсню€ться вiдносно акцiй корпоративного фонду, що перебувають в обiгу

7.2.2. lнформацiя про пов'язаних осiб фiзичних осiб - учасникiв, якi володiють часткою, що
становить не менще 20 % статутного капiталу корпоративного iнвестицiйного фонду

*,Щля фiзичних осiб, якi через cBoi релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийнятгя реестрацiйного номера
облiковоi картки платника податкiв, повiдомили про це вiдповiдний контролюючиЙ орган та мають вiдмiтку в

паспортi, зазначаються серiя (за наявностi) та номер паспорта,

N9

зlп
Прiзвище, iм'я,

по батьковi

фiзичноТ особи -

учасн и ка

корпорати вного

фонду, членiв iT

ciM'i та iнших
пов'язаних осiб

Ресстрацiйний
номер облiковоТ
картки платника

податкiв

фiзичноТ особи -

учасни ка

корпоративного

фонду, членiв lТ

ciM'T та iнших
пов'язаних осiб*

Символ
юридичноТ

особи, щодо
якоi icHye

пов'яза HicTb* *

Код за
едрпоу

юридичноТ
особи, щодо

якоТ icHye
пов'яза HicTb

Повне найменування
юридичноТ особи,

щодо якоi iсну€
пов'язанiсть

М ic цез находже н ня

юридичноТ особи,
щодо яко'i icHye

пов'яза HicTb

частка в

стаryтному
ка п iтал i

пов'язаноТ
особи, Yо

1 2 3 4 5 6 7 в

1

зб

,l



**Т-торговцi цiннимипаперами,К-компанiiзуправлiнняакти8ами,fl-L{ентральнийдепозитарiЙ,flУ-
депозитарнi установи,3 - зберiгаЧi активiв iнститутiв спiльного iнвестування, О - органiзатори торгiвлi, Н -
оцiнювачi майна, А - аудитори (аудиторськi фiрми), l - iнше господарське товариство (якщо частка особи чи
групи пов'язаних з нею осiб у ньому не менше 20 %).

7.2.3. lнфоРмацiЯ про пов'я3аних юридИчних осiб, у якиХ беррЬ участЬ учасникИ - юридичнi особи,
якi володiють часткою, цо становить не менше 2о % статутного капiталу корпоративного
iнвестицiйного фонду

* Т, торговцi цiнними паперами, К - компанiТ з управлiння активами, !, - L{ентральний депозитарiй, fly -

депозитарнi установи, З - зберiгачi активiв iнститутiв спiльного iнвестування, О - органiзатори торгiвлi, Н -

оцiнювачi маЙна, А - аудитори (аудиторськi фiрми), l - iнше господарське товариство (якщо частка особи чи
групи пов'язаних з нею осiб у ньому не менше 20 %).

7.2.4. lнформацiя про oci6, якi володiють не менше 20 % статутного капiталу юридичних осiб -

учасникiв, якi володiють часткою, ч4о становить не менше 20 % статутного капiталу корпоративного
iнвестицiйного фонду

* !ля фiзичних осiб, якi через своi релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийнятгя реестрацiйного номера
облiковоI картки платника податкiв, повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган та мають вiдмiтку в

паспортi, зазначаються серiя (за наявностi) та номер паспорта.

7.2.5. lнформацiя про юридичних осiб, у яких корпоративний iнвестицiйний фонд бере участь

N9

зlп
Повне

найменування та

код за €ЩРПОУ

учасни ка
корпорати вного
iнвестицiй ного

фонду

Символ
юридичноI

особи, щодо
якоТ icHye

пов'язанiсть*

Код за €ДРПОУ
юридичноi

особи, щодо
якоi icHye

пов'язанiсть

Повне
найменування

юридичноТ особи,
чlодо якоТ icHye

пов'язанiсть

Мiсцезнаходження
юридичноi особи,
щодо якоi icHye

пов'язанiсть

Частка в

статутному
капiталi, %

1 2 5 4 5 6 7

1 (ТЕкоМАРlя
lHBECTMEHTC

ЛlМlТЕД))
з81,9692-/

Публiчне акцiонерне
това риство
к3акрити й

неди версифiкова ний
ве нчурни й

корпоративн ий
iнвестицiйний фонд

кlН.ЩЕНТ>

03150, м.КиТв,

вул,fliлова, буд.2Б
98,2\%

N9

з/п
Повне найменування та

код за €ДРПОУ
юридичноТ особи -

учасни ка

корпорати вного
iнвестицiйного фонду

Код за €,ЩРПОУ

юридичноТ особи або

реестрацiйний номер
облiковоТ картки

платника податкiв

фiзичноТособи, щодо
якоI icHye

пов'яза HicTb*

Повне найменування
юридичноТ особи або

прiзвище, iм'я, по
батьковi фiзичноТ

эсоби, щодо якоТ icHyc

пов'яза HicTb

М iсцезнаходже н ня

юридичноТ особи або
паспортнi данi фiзичноТ
особи, щодо якоi icHye

пов'яза HicTb

Частка в стаryтному
капiталi учасника

корпоративного фонду,
о/о

1 2 з 4 5 6

1 кТЕКоМАРlЯ
lHBECTMEHTC

ЛlМlТЕД,), НЕ 302894

нЕ з02201 нlоБЕрА
нвЕстмЕнтс лlмlтЕд

1, Lampousas Street,
1095, Нiкосiя, Кiпр

100%

)1

ý8



N9

зlп
Повне найменування та

код за €ДРПОУ
корпоративного фонду

Символ
юридичноТ особи,

щодо якоТ icHye
пов'яза HicTb*

Код за €ДРПОУ
юридичноТ

особи, щодо якоI
icHye пов'язанiсть

Повне
на йменува н ня

юридичнот особи,
щодо якоТ icHye

пов'язанiсть

М iсцезнаходже ння
юридичноi особи,

щодо якот iсну€
по в'яза н icTb

Частка в

статутному
ка пiталi

юридичноТ
особи, Yо

1 2 з 4 5 6 7

1 пуБлlчнЕ АкцlонЕрнЕ
ТОВАРИСТВО
КЗАКРИТИЙ

Н ЕДИВЕРСИФlКОВАН ИЙ
ВЕНЧУРН ИЙ

КОРПОРАТИВНИЙ
lнвЕстицlЙниЙ оонд

кlН.ЩЕНТ>, КОД 3А
€дрпоу 38196927

*Т_торговцi цiннимипаперами,К-компанiiзуправлiнняактивами,fl-L{ентральниЙдепО3ИтарiЙ,.ЩУ-
депозитарнi установи,3 - зберiгачi активiв iнститутiв спiльного iнвестування, О - органi3атори торгiВлi, Н -

оцiнювачi майна, Д - аудитори (аудиторськi фiрми), l - iнше господарське товариство (якu{о частка ОСОбИ ЧИ

групи пов'язаних з нею осiб у ньому не менше 20 %).

7.2.6.1нформацiя про пов'язаних осiб голови та членiв наглядовот ради корпоративного

iнвестицiйного фонду

N9

з/
п

Прiзвища, iмeHa,
по батьковi

голови та членiв
наглядовоТ ради
корпорати вного
iнвести цi Й ного

фонду та членiв
його (ii) ciM'T

Реестрацiйний номер
облiковоi картки

платника податкiв або
серiя (за наявностi) та

номер паспорта

фiзичноi особи (для

фiзичних осiб, якi
через cBoi релiгiйнi

переконання
вiдмовляються вiд

прийнятгя

реестрацiйного
номера облiковоi
картки платника

податкiв та

повiдомили про це
вiдповiдний

контролюючий орган i

мають вiдмiтку у
паспортi)

Символ
юридичноi

особи,

щодо якоТ

icHye
пов'яза Hic

ть*

Код за €flРПОУ
юридичноТ

особи, щодо
якоТ icHye

пов'яза HicTb

Повне найменування
юридичнот особи,

щодо якоТ icHye
пов'яза HicTb

Мiсцезнаходже
ння юридично[
особи, щодо

якоТ icHye
пов'язанiсть

Частка в

стаryтному
капiталi

пов'яза ноТ

особи, у.

1 2 J 4 5 6 7 8

1 плотнiкова
оксана

миколаiвна

Голова
Наглядовоi

ради

2615707 481, I

з8t96927

пуБлlчнЕ
АкцlонЕрн Е

ТОВАРИСТВО
(ЗАкРИтИЙ

НЕДИВЕРСИФl КОВАН
ИЙ ВЕНЧУРНИЙ

КОРПОРАТИВНИЙ
lнвЕстицlЙний
ФОНД (lНДЕНТ))

03150, м.
ки'|'в, вулиця
дlловА, Буд.

2Б

0

Члени ciM'i
плотнiковоi

о.м.

з8

.r9



пов'язаностi не
мають

2 Король Лiлiя
Григорiвна

Член
Наглядовоi

ради

2з242о!!21,
I

з8196927
пуБлlч нЕ

АкцlонЕрнЕ
ТОВАРИСТВО
цЗдКРИТИЙ

НЕДИВЕРСИФlКОВАН
ИЙВЕНЧУРНИЙ

КОРПОРАТИВНИЙ
lнвЕстицlЙниЙ
ФОНfl KlHlEHT>

0з150, м.
киl'в, вулиця
дlловА, Буд.

2Б

0

Члени ciM'T
Король Л,Г.

пов'язаностi не
мають

з Кiфорук
Наталiя
lгорiвна

Член
Наглядовоi

ради

з280907869
I

38196927
пуБлlчнЕ

АкцlонЕрнЕ
ТОВАРИСТВО
<<здкритиЙ

Н ЕДИВЕРСИФlКОВАН
ИЙ ВЕНЧУРНИЙ

КОРПОРАТИВНИЙ
lнвЕстицlЙниЙ
ФоНД кlНЛЕНТ>

0з150, м.
киТв, вулиця
дlловА, Буд.

2Б

U

Члени сiм'i
Кiфорук H.l.

пов'язаностi не
мають

* !ля фiзичних осiб, якi через свот релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийнятгя реестрацiйного номера облiковоткартки платника податкiв, повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган та мають вiдмiтку в паспортi, зазначаютьсясерiя (за наявностi) та номер паспорта.
** Т - торговЦi цiннимИ паперами, К - компанiТ з управлiння активами,,Щ - l-{ентральний депозитар iЙ, ДУ -депозитарнi
установи,3-зберiгачiактивiВiнстиryтiВспiльногоiнвестування,О-органiзаториторгiвлi,Н-оцiнювачiмайна,Д-аудитори
(аудиторськi фiрми). l - iнше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осiб у

в 2019 роцi Компанiя не здiЙснювала операцiй з продажу та закупiвлi ToBapiB, робiт i послуг мiжпов'язаними сторонами, якi виходять за межi звичаЙноТдiяльностi.

За piK, що закiнчився З]. грудня 2О19 року,
пiдлягають виплатi пов'язаним сторонам.

Компанiя не ма€ заборгованостi за сумами, що

оцiнка можливот наявностi проведення операцiй з пов'язаними сторонами проводитьсякомпанiею в кожному фiнансовому роцi за допомогою аналiзу балансу вiдповiднот пов'язанотсторони та стану ринку, на якому така сторона веде дiяльнiсть.
винагороди у формi акцiй - не нараховувались та не отримувались.

7.3. Щiлi та полiтики управлiння фiнансовим и ризиками
управлiння ризиками ма€ першочергове значення для 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
компанiт, Оперативний i юридичний контроль ма€ на MeTi забезпечувати належне функцiонуваннявнутрiшньоi полiтики та процедур з метою мiнiмiзацiТ операцiйних i юридичних ризикiв.

Керiвництво КомпанiТ визнае, що дiяльнiсть КомпанiТ пов'язана з фiнансовими ризиками i BapTicTb
чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може сугт€во змiнитись унаслiдок впливу
суб'ективних чинникiв та об'ективних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких заздалегiдь точно

з9

Ь0



передбачити неможливо. До 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'якшен ня.

Основними цiлями КомпанiТ при управлiннi ризиками е:

забезпечення реалiзацiТ стратегiТ розвитку та ефективного функцiонування Компанii, у тому числi

стосовно ризикiв, якi бере на себе Компанiя у своТй 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€ (iдентифiкус) ризики,
проводить оцiнку Тх величини,
контрол ю€ ризи KoBi позицiТ Компа HiT та фондi в,

здiйснюс монiторинг ризикiв фондiв та власного рiвня ризику КомпанiТ.

7.3.1. ОрганiзацiЙне забезпечення системи управлiння ризиками в Компанii

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, що виникли чере3 зоВнiшнi

фактори;
запровадження процедур i заходiв запобiгання кризовим сиryацiям, що можуrь виникнути чеРез

внутрiшнiфактори;
здiйснення внррiшнього контролю за систематичним проведенням вiдповiдальною особою

аналiзу сrрукryри, 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 €диного розумiння та корпоративноТ кульryри щодо управлiння риЗикаМИ.

Для забезпечення функцiонування системи управлiння ризиками в КомпанiТ призначена

вiдповiдальна особа.

7.3.2.Управлiння ризиками КомпанiТ

Основними категорiями ризику, що пов'язанi з професiЙною дiяльнiстю компанii, е насryпнi:

операцiйний ризик;
ризик репутацiТ;
стратегiчний ризик;
ринковий ризик;
ризик лiквiдностi.
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операцiйний ризик - це ризик втрат для Компанiт внаслiдок неналежних чи помилкових

внутрiшнiх процесiв та систем КомпанiТ, дiй спiвробiтникiв КомпанiТ чи зовнiшнiх подiй, Р,ана категорiя

включа€ юридичний та регуляторний ризики, а також ризик невиконання чи неналежного виконання

особою c'ojx зобов'язань перед Компанiею, i не включас стратегiчний ризикта ризик репрацiТ,

юридичний ризик - це ризик втрат через порушення або недотримання Компанiею вимог

чинного законодавс*u, уrод, прийнятот практики або етичних норм, а також через можливiсть

двозначного тлумачен ня ч и н ного за конода вства або п ра вил,

регчляторний ризиц - це ризик втрат внаслiдок неочiкуваних змiн у чинному законодавствl та дlи

державних органiв.

Система iдентифiкацiТ операцiЙних ризикiв компанiТ включа€ розробку класифiкатора подiй, що

вiдносятьсЯ до операЦiйних ризИкiв компанiТ. основою для такого класифiкатора е пiдхiд до

класифiкацiт операцiйних ризикiв Базельського koMiTery з банкiвського нагляду,

система якiсного та кiлькiсного аналiзу операцiйних ризикiв Компанiт, включа€:

КласифiкатОр (перелiк) подiй, якi вiдносяТься дО операцiйних ризикiв компанii;

ЗаходИ щодо збиРання зовнiшньоj iнформацiТ по операцiйних ризиках дiяльностi з управлiння

активами;
Внутрiшнi моделi i методи оцiнювання розмiру

статистич н их методi в, сцена рного а налiзу тощо,
втрат внаслiдок операцiйних ризикiв на пiдставi

система реакцiт на операцiйнi ризики в Компанiт може включа€:

постiйнi регулярнi заходи з вдосконалення процесiв здiйснення професiйнот дiяльностi з

управлiння активами в КомпанiТ та засобiв Iх регламентацii, спрямованi на мiнiмiзацiю розмiрiв втрат

та частоти виникнення подii операцiйних ризикiв;

Заходи iз запобiгання конфлiктiв iHTepeciB у процесiздiйснення професiйноТдiяльностi;

ПроцедУритазасобикоНтролюзадотрИмаНнямВИмогнорМатИвНо-правовихактiв;
ПроцедУритазасобикоНтроЛЮзафУнкцiонУваННяМiнформацiйнихсИстеМКомпанiТта

забезпечеНня безперебiйноТТхдiяльноСтi, зокрема процесИ дублюванНя i вiдновлення iнформацiТ,

а такоЖ резервнi системИ у разi втраТи досryпУ або зничцеНня важливОТ iнформацii або технологiй;

ПроцеС перiодичнОго тестування встановлених процедур та технологiй здiйснення операцiй, у

тому числi процедур фiзичнот та iнформацiйнот безпеки, з метою контролю за дотриманням цих

процедур iтехнологiй, та збору iнформацiТ щодо i* можливого вдосконалення у разi неефективностi;

СистемамонiторингуiконтролюоперацiйнихризикiвкомпанiТВклюЧа€:
Процедури контролю за визначеними у компанiТ процесами здiйснення професiйноi дiяльностi;

процедури звiтностi щодо операцiйного ризику, пiдготовки пропозицiй та внесення змiн у процеси

здiйснення професiЙноТ дiяльностi, спрямованi на мiнiмiзацiю операцiйних ризикiв;

ПроцедуримонiторингУзовнiшньогосередоВИщазточкизорУризикiвнастанНявтратвiд
операцiйних ризикiв;

ПроцедУриконтролюзаВикоНаНнямзакоНодаВства,регУляторнихдокументiв,вза€модllз
державниМи органамИ 

lo Кпплпанii чепез не - ття репутацii Компанij
РизикрепWацiТ_церизИкВтратмяКомпанijчерезНеспрИятлиВеспрИИНя

або недовiри до Hei 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 буги роздiлене на:

РепутацiюКомпанiiзтоЧкизоруiснуючИхтапотеНцiйнихклiентiв;
Репутацiю з точки зору контрагентiв;

Репутацiю з точки зору iнших учасникiв ринку, професiйноТ спiльноти, засобiв iнформацii;

репутацiю з точки зору органiв державного регулювання,

система управлiння ризиком репрацii Компанiт включа€:

lнформацiйну полiтику Компанii, включаючи процедури, процеси та

i нформува н ня заiнтересован их cTopiH п ро дiял bHicTb Компа HiT;

Стандарти роботи з клiентами, контрагентами, органами державноi

сторонами;
процеси контролю за репутацiсю компанiiта iт контрагентiв, включно iз регулярним монiторингом

засобiв масовоТ iнформацiТ; . __ __ _:..л. ,,.

стратегiчний ризик - ризик втрат для Компанiт, який виника€ через неправильнi управлiнськi

рiшення, неналежну реалiзацiю прийнятих рiшень i неадекватне реагування на змiни в бiзнес-

середовищi. |iщаний ризик виника€ внаслiдок взаемноi невiдповiдностi стратегiчних цiлей Компанiт,

бiзнес-стратегiй, розроблених для досягнення цих цiлей, pecypciB, задiяних для Тх досягнення, та

органiзацiйне забезпечення

влади та iншими зовнiшнiми
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якостi ix реалiзацiТ. rЩана категорiя включа€ ризик втрат, пов'язаних з iнвестицiями коштiв КомпанiТу
активи фондiв в управлiннi.

Система уп ра вл iH ня стратегiч н им ризи ком Компа HiT вкл юча€:
Процес стратегiчного планування, що врахову€ характер ризикiв дiяльностi КомпанiТ i метою якого

е створення стратегiчного плану, що визначае стратегiчнi цiлi, засоби Тх досягнення, потреби Компанil'
у фiнансових, технологiчних та кадрових ресурсах та можливиЙ вплив ризикiв на можливостi
досягнення стратегiч них цiлей;

Процедури оцiнки нових стратегiчних iнiцiатив з точки зору ri впливу на ризики дiяльностi КомпанiТ
та монiторингу ix виконання.

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд

фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуrься внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплю€ три
типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковиЙ ризик. РинковиЙ ризик 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, облiгацiТ та iншi

фiнансовi iнструменти.

,Що заходiв з мiнiмiзацiТ впливу ринкового ризику можна вiднести:
- диверсифiкацiю портфелю фiнансових iHcTpyMeHTiB, чутливих до змiни вiдсоткових ставок,

за видами цiнних паперiв, строками погашення, емiтентами, галузями;
- хеджування активiв, чутливих 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 рJlя 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 користовуе ди версифiка цiю акти BiB.

За iнвестицiйними активами, оцiненими за 3-м piBHeM iepapxii, аналiз чутливостi до iншого

цiнового ризику Компанiя не здiйснювала вiдповiдно до п. 27 МСФ3 7 кФiнансовi iнструменти:

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 iHcTpyMeHTy кол и ватимуrься внасл iдок змi н валютн их KypciB.

Для мiнiмiзацiТ та контролю за валютними ризиками Компанiя контролю€ частку активiв,

номiнованих в iноземнiй валютi, у загальному обсягу активiв. Оцiнка валютних ризикiв здiЙснюеться

на ocHoBi аналiзу чрливостi.
Дктиви HoMiHoBaHi в iноземнiЙ валютi в КомпанiI станом на 31 грудня 2019 року вiдсутнi, а тому

внаслiдок коливання валютних KypciB валютний ризик вiдсрнiй.
Вiдсотковий ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або маЙбрнi 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
Компанii, так i на справемиву BapTicTb чистих активiв. Усвiдомлюючи значнi ризики, пов'язанi 3

коливаннями вiдсоткових ставок у високоiнфляцiйному середовищi, яке € властивим для фiнансовоТ
системи УкраТни, Компанiя протягом 2018-2019 poKiB не мало активiв, розмiщених у боргових
зобов'язаннях у нацiональнiй валютi з фiксованою вiдсотковою ставкою.

Ризик лiквiдностi - ризик того, uцо Компанiя матиме труднощi при виконаннi зобов'язань,
пов'язаних iз фiнансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв або

iншого фiнансового активу.

,Що заходiв з мiнiмiзацiТ впливу ризику лiквiдностi можна вiднести:
- збалансованiсть активiв установи за строками реалiзацiТ з fi 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.
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компанiя здiйснюе контроль лiквiдностi шляхом планування поточнот лiквiдностi. Компанiя

аналiзуе термiнИ платежiв, якi пов'язанi з дебiтОрськоЮ заборгованiстю та iншими фiнансовими

активами, зобов'язаннями, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйноТдiяльностi,

Станом на 31 грудня 2О19 року, фiнансовi зобов'язання КомпанiТ€ поточними,

,Д,ля того щоб обмежити вище зазначенi ризики| при виборi фiнансових iHcTpyMeHTiB полiтика

компанii базуеться на високому piBHi контролю з боку працiвникiв Компанiт з урахуванням вимог

чинного законодавства УкраТни. Компанiя мiнiмiзус ризики диверсифiкацiй своrо iнвестицiЙного

портфелю, аналiзуС фiнансовi активИ переД Тх покупкоЮ i вiдстежуе подальшу iнформацiю про цi

активи, вкладаючИ бiльшiсть своТх iнвестицiй з високими рейтингами надiЙностi,

lнформацiЯ щодо недИсконтованИх платежiВ за фiнансоВими зобов'язаннями Компанii в розрiзi

cTpoKiB пога ше н ня п редста влена наступ ним чи ном:

PiK, що закiнчився 31

грудня 2019 року

flo 1мiсяця Вiд 1мiсяця до 3

мiсяцiв

Вiд 3 мiсяцiв

до 1 року

Вiд 1 року до 5

poKiB

Бiльше 5 poKiB Всьоrо

1 2 з 4 5 6 7

KopoTKocTpoKoBi позики

банка

Торговельна та iHu.la

кредиторська

заборгованiсть

з2
з7

Поточна заборгованiсть

за довгостроковими

зобов'язаннями

Всього з?
зz

PiK, що закiнчився 31

грудня 2018 року

До 1 мiсяця Вiд 1 мiсяця до 3

мiсяцiв

Вiд З мiсяцiв

до 1 року

Вiд 1 року до 5

poKiB

Бiльше 5 poKiB всьо го

Короткосrроковi позики

банка

Торговельна та iнша

кредиторська

заборгованiсть

з2

Гlоточна заборгованiсгь

за довгостроковими

зобов'язаннями

Всьоrо 32
з2

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 ефективноrо його використання у дiяльностi Компанii, Ключовi питання та

поточнi рiшення, що впливають на обсяг i струкryру капiталу, а також джерела його формування,

розглядаються управлiнським персоналом. Механiзм управлiння капiталом передбача€ чiтку

постановку цiлей i завдань управлiння капiталом, а також контроль за Iх дотриманням у звiтному

перiодi; удосконалення методики визначення й аналiзу використання ycix видiв капiталу;

розроблен ня за гал ьнот стратегiт уп ра влiн ня кап iталом,

управлiнський персонал здiйсню€ огляд структури капiталу на кiнець кожного звiтного перiоду,

При цьому проводиться аналiз Bapтocтi капiталу, його струкryра та можливi ризики, На ocHoBi
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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 середовищi, тенденцiях ринку або стратегiТ

розвитку.

Компанiя здiЙснюе управлiння капiталом з метою досягнення наступних цiлей:

зберепи спроможнiсть Компанii продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно i надалi

забезпечувало дохiд мя учасникiв КомпанiТ та виплати iншим зацiкавленим сторонам;

забезпечити належний приброк учасникам КомпанiТ завдяки встановленню цiн на послуги

Компанiil що вiдповiдають рiвню ризику;

дотримання вимог до капiталу, встановлених регулятором, i забезпечення здатностi КомпанiТ

функцiонувати в якостi безперервного дiючого пiдприемства.

Компанiя вважа€, що загальна сума капiталу, управлiння яким здiЙснюсться, дорiвнюе cyMi капiталу,

вiдображеного в балансi.

Склад власного капiталу на даry фiнансовоТ звiтностi 217 1З5 тис. грн.:

- ЗареестрованиЙ капiтал (оплачениЙ капiтал) 190 000 тис. грн.

- Нерозподiлений приброк (непокритиЙ збиток) 75 905 тис. грн.

вiдповiдно до Положення щодо пруденцiйних нормативiв професiЙноТ дiяльностi на фондовомУ

ринкУ та вимоГ до системИ управлiння ризиками, затвердженого рiшенням НКL{ПФР N9 1597 вiд 01

жовтня 2015 року (з врахуванням змiн) Компанiя розрахову€ TaKi показники:
1) розмiр власних коштiв; 2) норматив достатностi власних коштiв; З) коефiцiент покрИття

операцiй ного ризи ку; 4) коефiцiент фi на нсовоТ стiйкостi,

Розмiр регулятивного капiталу (власнi кошти) КомпанiТ станом на 31 грудня 2019 року складае 240

з42 тис. грн., яка склада€ться з розмiру пайового капiталу в cyMi 190 000 тис. грн., що збiльшениЙ на

розмiр прибрку поточного року у розмiрi 50 342 тис. грн..

7.5. Стосовно застосування до фiнансовоТ звiтностi норм МСБО 29 кФiнансова звiтн]сть В уМОВах
гiперiнфляцiТ>

критерii, якi характеризують показник гiперiнфляцiТ i передбаченi у параграфi З МСБО 29, а саме:

а) основна маса населення вiдда€ перевагу збереженню cBoii цiнностей у формi немонетарних

активiв або у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Суми, угримуванi в нацiональнiй валютi, негайно

iH весryються для збережен ня купiвел ьноТ сп роможностi;

б) основна маса населення розгляда€ грошовi суми не в нацiональнiЙ грошовiЙ одиницi, а у
вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. l-{iни можуть також наводитися в цiЙ валютi;

в) продаж та придбання на умовах вiдстрочки платежу здiЙснюеться за цiнами, якi компенСуЮТЬ

очiкуванУ втраry купiвельнОi 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 наближаеться до 100% або перевищуе цеЙ
piBeHb.

враховуючи офiцiйнi данi flержавноТ служби статистики УкраТни, кумулятивний piBeHb iнфляцiТ за

трирiчниЙ перiод, включаючи 2014,2Ot5 та 2016 роки, склав \2З,tЗ%.

tie створило передумови для виникнення питання необхiдностl проведення перерахунку

фiнансовоi звiтностi згiдно з МСБО 29 за 2017 piK.
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Якщо ж врахувати додатковi характеристики, то важливим фактором с динамiка змiн рiвня
iнфляцiТ. Так, piBeHb iнфляцiт у 2015 роцi склав 43,ЗУо, а в 2О16 роцi_ !2,4Уо, в2о!7 роцi - 9,1%, в 20].8
роцi - 9,5%.

За пiдсумками 20].9 року piBeHb iнфляцiТ в YKpaTHi скоротився до шестирiчного MiHiMyMy - до
4,1%. !ефляцiя в груднi- це взагалi вперше. Але що далi?

Настiльки суп€ве зниження рiвня iнфляцiТ стало сюрпризом для Bcix, HaBiTb для самого Нацбанку,
який встановлював минулорiчний орiентир на piBHi 5% tt в.п. Бiльш того, минУлий грудень став
першим (!) в украТнськiй новiтнiй icTopiT (з 1992 року), коли була зафiксована дефляцiя у мiсячному
вимiрi. rЩля зимового перiоду, коли деякiтовари сезонно дорожчають, це аномалiя.

3 Одного боку, доконаним фактом тепер € те, що УкраТна вибула зi списку краТн-аутсайдерiв з
надвисокими пока3никами iнфляцiт, l макроекономiсти цьому радiють, оскiльки це позитивно
ПОЗНаЧИТЬСЯ На КРеДитних реЙтингах краТни, бо знизить BapTicTb боргових запозичень, що покращить
Сиryацiю з борговим навантаженням на бюджет та eKoHoMiKy в цiлому. З iншого ж боку, населення,
Яке ЗаРаз радiс зниженню цiн на товари, незабаром зрозумiе, що роботодавцi не зможуть бiльше
пiдвищувати зарплати (а держава - пенсiТ) настiльки значними темпами, як це було ранiще, Тут лише
одна надiя на те, що макроекономiчна цiнова стабiльнiсть, яку попри все намага€ться пiдтримувати
НБУ, рано чи пiзно залучить реальнi iнвестицii, якi "розiгрiють" eKoHoMiKy та збiльшать зайнятiсть.
Тобто у людеЙ з'явиться бiльше можливостей для заробiтку, а у Пенсiйному фондi бiльше BHecKiB.

Така динамiка може бути аргументом для судження щодо невикористання норм МСБО 29 на тiй
пiдСтаВi, що eKoHoMiKa УкраТни з 2016 року почала виходити зi стану глибоких iнфляцiйних процесiв.

Прогноз НБУ щодо iнфляцiТ на 2019 piK - 6,3% i 5% на кiнець 2020 року.

3важаючи на те, що згiдно з МСБО 29 проведення перерахунку фiнансовоТ звiтностi € питанням
судження КомпанiТ приЙмае рiшення щодо не проведення перерахунку показникiв фiнансовоТ
звiтностi за 2019 piK,

s. подli пlсля звlтноТдАти

грудня 201_9 року не вiдбулося жодних подiЙ, якi справили б iстотний вплив
звiтностi КомпанiТ та вимагають розкриття iнформацiТ в примiтках до цiсi

Kepi вник плотнiкова оксана Миколатвна

Пiсля звiтноТ дати 31
на показники фiнансовоТ
фiнансовоТ звiтностi.

лс

бь

/ "зд[ритпи )
нЕдивЕрс1,1ФiкOвАнlи

вЕнчуlнии
корпорлтквннй

tнвестнцtяннй оOнд

,,!},trдЕнт"
|дент / фl hацlиви 

' 
,

\ (ол ]819ý927/.



бт



fi
lU
+_о
*LJUn
tF

:i \ц.' rс

ýr0v*ц
LJ L.
t-;

1

,*j
\:-.;
,!\,)

\ .--}

il

-, 
",r)

,.\l

.\.]'. ]

',,.i trr,\-.l

,\
'r' J"

i*.,7,/(6t!/,gý
яý
Sб
(ý 'al

Е:ý
98до

Ёýý |",.-

$l-
ан
l=ДUE'Е9
оtrуФбР

l; ,m

u{',
l',r i

/: ,,:,',{,"

/,, "]i'};
",,, i \h
L, ._ 1 ilJ'

, .\ l_
\r .t ''л\'\ т''\iil

I

д
|--
|,J

-*

.Еч
уý
l.J
ý.
F
S
Fl"

rs
д
ео
q
r,
Ф
ý-
о
=
о
ЕSн
х
SЕЕ
ý

ý
о
J-

}о,-
.1 

=ýсаУт
#*еЕоо
l-r е :Е

*ýg
.= :_ rr1
J-vmri!
я &.цфоgбшо
зЕý,ý 

*яаЕ Ф
.-\J}(
пЕS
ýёЬ
Ё Х'ё
эtJJ-
"* о. ,ýdо,U
:Е l- п}9 ýёý t'qLJ (Er l*о-.; tr9ЬЕkсЁ-
*х g
Р9*,Ецl_

# рR>Е ФUоф
o}(,g
:lSa.
sif;,&
яЧЕ,
Ё' u (J,,

с.,
ýl(э
ý^{

ýl

fv)

аqt
Ф

I,
.\ /,
. ,//

Sх
Ф

)ý,б
ФФ
о

б
},,-,Ё
U,
оY

9q
а
l--

о
.!(
,m

Ф
}..
ý)
nlх

д
{!.оу
SFý
Ф

оу
U

}-

,$

hб
\в
фаfr

ц
в

\

\,
\i

1,
l1

ь!

FqLd
lý(iJ
|--*t

й{i r-i г*,
4д hIё\
ых:- \U'/.\ U-}\/.fr
Е i"i
чэь\r'л

lt{ i-.{&п*
л, g

l-.{ '., }Ф\у'\J y.ц.
<11 Ф
""ч] Ен

л;.6i.Ц :фr) i,F('\.l ЕАЁ(hti ý./a

\l .
рЕ
-i.ц
Fr:{
F-{-

ý.;""***,"""

кv\1
\
\i
\\ý

t}
.,а!jФ"

ý
ti

д\lжLr
L

(,,)
яhd
ht,лщl
'-**J

Е{
i"й
Ёt
\J
н
l.-aF{r-\
н
lrй{nv
|.Jdд\.l
ж
н
нg/
F1.1fi.
r-'\
Fr,ltrd
д*глFri
^q
ц,,J

ýD,

\r/
.лд'\.Ё{

,:,rýrл,\J,).
Е:

. }jtл
F&{1\мFrц
л!/
н

с-"
ь-,LJ

о

Ф

о
аr*
е_

U

*Ф
*цуý
ь,5

i,ý 
ýц

i{

I,ý;j LJ

:iiq
_,"Ф

Ф
Ф
Ф.;.,.---

"ц'rl
ý

Ф
/fiil\6fri\
lgr:-d;д,ailffillýWжжэl

&х
I*
frх
"лУФYд';

Е8Е
л1-9
Е.ý*,Е ХrЕо.вtýФ х-
J LФUs8

";
:,]. \ьЯ

:*

Е

t\Jd



|ч1

м

I
(

{

I
}

l

l

65



c!lz
Z'п>.
х ац

sБ. оЕ,
ilEI
lrЧltt,:i r\I

aа ё,
.Yк оý
,;2,L{:

19i<iлlЁi ]

LlЁl

з iE i
ýl l L: l)<lýlX|b/l

lч::t t .d lа |,a, iVl*]я|ц]
оlь. l

lt-!luIolU1b.*l
iLllАlrlj{c)|

лl

-*l
€lд!j,*l
gil/l
+i;Ёldl
Ё,чl
*;!*l
;\ ' J lч: i t

J-,-,в* l-
цНr

ý
ý]l

ýt
с. (.\
\\l "J
ýýý
ýý

l

l

I

ýi

ý*i
olz

illil_|
l I * i1li. li lч l;l l,ý ii*l i iý{r1ll i,Ё ýв, l .d tN.l; iti,ýl l l l

i-ýl Ё? ii,tl Е,Е l

ýl ý*? & i

х ýi :я i

ý, \il "} a ",i

ý жýý

iýЁiý
!:лл

-llnУt

Ёsýt l

Е Ч Е E't
з i Ё Ецi/i_w_;liiч.Yi-nd
цl\ч.я.d

l й ;
l*}4Ё

U.-

\/

Ф

l.r

gщ
А\
о\.{л\
t" lt"Еь
цN
19\ý

l

I

1

Nl
)Ёi

!i

!*

J
F-i

\l

Ф,i*
l-
lJ{
U

{

!r
d
{

Yr

ё.

s
nJJ

U

з,l
{

ь

r1

Ё
4

ý
8ýl

ýl\
_{l\i

ýli\l
1

*i(q)i,l
:о.t

+

L

,+
F*

,. (J

(d

ь

t
\)

Ф
r]

{д:

Ф
,U

Iýll
со|
FI
Iбloiо|

l
oIZ
к
е)

л
,i{
л\J
F*
ý
ld

|.-
*

F.<

\l)-.l
|-{
д{ч
}А
i-..,^.
}F{

ц]
\J

iF

ýaL

'r{

у
U

i*.t
d
ь_

{о

(эs
tл
с)

*_.о

ol
Да

F
d

trtl

U

tdР
х{
оý

Ё

а

о>,<у

{J!Vlxifrl

aN,

d
t{
(ý

н
q,i

()
о

L_

h
х
о

<ý.н'I
:ЁI(ti

,н (ч

xllEltBl<l
fiti
}rl

:Ёi
g1
:,,lI

dl
t

alцl
ýi
Фr'
:{

н

ь
Ф

Фrl

d
lX >,

od
td со

Fj

€1

t
ý
JФ.
ý
\l

ь
{ý
ý
фкý

N,\
j


