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1.3АгАльнl вlдомостl
Фiнансова звiтнiсть Публiчного акt-liонерного товариства кздКРИТИЙ нЕдивЕрсиФlковдниЙ

вЕнчурний корпордтивний lнвЕстицiйний Фонд кпроФЕСlйНИй lHBEcToP> (даЛi - КОМПаНiЯ) За

piK що закiнчився З1 грудня 2019 року,

КомпанiЯ е ПублiчниМ акцiонернИм товарисТвом, створеним 13 сiчня 2012 року, номер запису в

€диному державному peecTpi юридичних осiб та фiзичних осiб_пiдприемцiв 10701020000045564,

Код за еДРПОУ 38006035.

види дiяльностi компанiI: надання iнших фiнансових послуг (kpiM страхування та пенсiйного

забезпечення), H.B.i.y.

Офiс КомпанiТ знаходиться в YKpaTHi, у MicTi Киевi, оз150, вулиця Р,iлова, будинок 2Б,

Управлiння активами Публiчного акцiонерного товариства кздКРИТИЙ нЕдивЕрсиФ|ковдниЙ

вЕнчурниЙ корпорАтИвниЙ lнвЕстицlЙниЙ ФонД (пРоФЕсlЙниЙ lHBEсTOP> здiйснюе Товариство

зобмеженоювiдповiдальнiстюкКоМПАНlЯзУПРАВЛlННяАкТИВАМИкПРокАпlТАЛЕссЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ>згiдноflоговоруN9О]'/].1.2О16.2вiд01.11.2016року.

1.1. Учасники

Станом на З1 грудня

володiе tT акцiями:
2о19 року заре€строваним учасником Компанiт е одна фiзична особи, яка

володl€ ll акц|ями:

Учасники

Тодоров Борис Петрович (lПН 27З78LLО75)

0з150, м.Киiв, вул. AHpi Барбюса, буд,5-В, кВ,62

Резиденство Вiдсоток у СК, %

резидент 51,111110

2. принципи пlдготовки звlтностI

2.1. 3вiтниЙ перiод фiнансовоТ звiтностi

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

2019 року.

2.2. Рirлення про затвердження фiнансовот звiтностi

Фiнансова звiтнiсть Компанiт затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керiвником Компанi'i

25 лютого 2019 року. Hi учасники компанiт, Hi iншi особи не мають права вносити змiни до цiеi

фiнансовот звiтносгi пiсля iT затвердження до випуску,

2.3. 3аява про вiдповiднiсть

Фiнансова звiтнiстЬ КомпанiТ пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансово't

звiтностi(кМСФ3>).

2.4. Основи складання звiтностi

Фiнансова звiтнiсть КомпанiТ складена в ycix сутт€вих умовах вiдповiдно до вимог Нацiонального

положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1кзагальнi вимоги до фiнансовот звiтностi>,

затвердженому наказом MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiд 07.О2,2О13 року Ns 73, та вiдображае

достовiрнО в усiх сутг€вих аспектах фiнансовиЙ стан КомпанiТ станом на з1 грудня 2О18 року, Його

фiнансовi результати за 2о18 pik у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансовот звiтностi,

Фiнансова звiтнiсть Компанiт складена в цiлому вiдповiдно до вимог Мiжнародного стандарry

бухгалтерського облiку 1кПодання фiнансовоi звiтностi>, який виданиЙ Радою з Мiжнародних

стандартiв бухгалтерського облiку (рмсБо) та застосовуеться з О1 сiчня 2009 року (зi змiнами та

доповненнями), Мiжнародного стандарry бухгалтерського облiку 7 кзвiт про рух грошових коштiв>,

/. l



який видаНиЙ РадоЮ з МiжнароДних стандаРтiв бухгалтерськогО облiку (рмсБо)та застосовуеться з 01

сiчня ].994 року (зi змiнами та доповненнями), Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi,

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

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

компанiт для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола корисryвачiв при прийняттi ними

економiчних рiшень.

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

РокУ, е Мiжнароднi стандарти фiнансовоТ звiтностi (мсФ3), включаючи Мiжнароднi стандарти

бухiалтерсЬкого облiкУ (мсБо) та Тлумачення (КТМФз, пкт), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв

бухгалтерського облiку (рмсБо), в редакцii чиннiй на О1 сiчня 2О]8 року, що офiцiйно оприлюдненнi на

веб - саЙтi MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни.

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

вимогаМ чинниХ мсФЗ з врахуваНням змiн, внесениХ рмсБО станом на 31 грудня 2019 року,

дотримання яких забезпечуе достовiрне подання iнформацiТ в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречноi,

достовiрноr, зiста вноТ та зрозумiлоТ i нформа цiТ,

При формуваннi фiнансовоТ звiтностi Компанiя керувалася також вимогами нацiональних

законодавчих та нормативних akTiB щодо органiзацiт i ведення бухгалтерськоrо облiку та складання

фiнансовот звiтностi в ykpaTHi, якi не суперечать вимогам мсФз.

2.5. Склад та елементи фiнансовоТ звiтностi

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

1 к3агальнi вимоги до фiнансовоТ звiтностi>,

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

на певну даry. _ l:..л... .

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

результати дiяльностi за звiтниЙ перiод,

звiт про рух грошових коштiв - вiдобража€ться iнформацiя про змiни у власному капiталl протягом

ЗВiТНОГО ПеРiОДУ' 
й uэпiтэл - qiппбпаrкаFться iнсьоомаrriя г ибупя грошових коштiв

звiт про власний капiтал - вiдобража€ться iнформацiя про надходження l в

унаслiдок операцiйноi, iнвестицiйнотта фiнансовоiдiяльностi протягом звiтного перiоду,

примiтки - розкрива€ться iнформацiт про дiяльнiсть Компанiт,

основними елементами фiнансових звiтiв е Taki:

активи;
зобов'язання
власний капiтал;

доходи, витрати, прибутки i збитки;

рух грошових коштiв.

Фiнансовi звiти правДиво вiдобРажуютЬ фiнансове становище, фiнансовi результати дiяльностi та

потоки грошових коштiв КомпанiТ.

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

я кий забезпечуе я KicHi ха ра ктеристики фiна нсових звiтiв,

якiснi характеристики визначають сryпiнь корисноi iнформацii, наведеноi у фiнансових звlтах,

КонцепryаЛьна основа мсФЗ мiститЬ чотирИ ocHoBHi якiсн| характеристики фiнансовоТ iнформацiТ:

зрозумiл icTb, дореч н icTb, достовi рн icTb та зiста вн icTb,

Для правдивого вiдображення фiнансового становища i результатiв дiяльностi КомпанiТ при

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

окремого подання та об'еднання статей, виходячи з iхньоi сутrевостi;

L:



послiдовностi пода ння iнформа цiТ;

зiставностi iнформацiТ.

2.6. Безперервнiсть дiяльностi.

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

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

фiнансовоТ звiтностi керiвництво здiйснюс оцiнку здатностi КомпанiТ продовжувати свою дiяльнiсть.

2.7. Функцiональна валюта та валюта подання звiтностi

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

2.8. 3астосування нових стандартiв i iнтерпретацiй

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

стандарт МСФЗ 16 <Оренда>, якиЙ набув чинностi 01 сiчня 2019 року.

За рiшенням керiвництва КомпанiТ МСФЗ 16 <<Оренда) до дати набутгя чинностi не застосову€ться.

Очiкуеться, що застосування МСФ3 ].6 кОренда> не буде мати сутт€вий вплив на фiнансову звiтнiсть

КомпанiТ, враховуючи, що Компанiя орендуе нежитлове примiщення, в якому знаходиться офiс, згiдно

flоговору суборенди нежитлового примiщення N9 Ot/O4/2Ot7-3 вiд 01 квiтня 2017 року.

Оскiльки станом на кiнець звiтного року Компанiею не застосовувалися вимоги стандарry МСФ3 16

кОренда> iплануеться застосовувати з 0]. сiчня 2019 року. То, вiдповiдно, ефективна ставка,Щоговору

оренди Компанiею буде розрахована з моменry застосування МСФ3 1,6 кОренда>.

Наведенi нижче стандарти, поправки та iнтерпретацiТ до стандартiв були випущенi, але не всryпили

в силу станом на 31 грудня 2018 року:

Поправки до МСФЗ 1О та МСФ3 28 кПродаж або внесок активiв в угодах мiж iHBecTopoM та Його

асоцiйованою органiзацiею або спiльним пiдприемством)) - Рада з МСФЗ перенесла дату набутгя

чинностi даних поправок на невизначений TepMiH;

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

МСФ3 17 к,Щоговори страхування) - набувае чинностi з 01 сiчня 2021 року;

Поправки до МСБО 40 кПереведення iнвестицiЙноТ HepyxoMocTi з категорiТ в категорiю> - набувають

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

Роз'яснення КРМФЗ 2З кНевизначенiсть стосовно правил розрахунку податку на 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 сутгевий вплив на iT фiнансову звiтнiсть.

3 1сiчня 2018 року набув чинностi МСФЗ (lFRS)9 кФiнансовi iнструменти>.

Стандарт BBiB HoBi вимоги щодо класифiкацiй та оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB, а також облiку
знецiнення та хеджування.

У частинi 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
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фiнансовоГо активу, пов'язаниХ iз передбаЧенимИ договором грошовими потоками. 3aMicTb категорiй,

встановлених МСФ3 (lAS) З9, вволяться TaKi категорiТ фiнансових iHcTpyMeHTiB: оцiнюванi за

справедлиВою вартiстЮ череЗ прибутоК або збитоК, за справедливоЮ вартiстю через iнший сукупний

дохiд (lСД)та за амортизованою вартiстю.

мсФЗ (lFRS) 15 (Виручка за договоРами з покуПцями всryпив в силудля рiчних звiтних перiодiв з 01

сiчня 2018 року.

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

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

ЗгiднО мсФЗ (lFRS) ].5, 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 застосовуе наступнi HoBi або переглянутi стандарти i iнтерпретацiт, випущенi koMiTeToM з

МiжнародНих стандаРтiв фiнансОвоТ звiтносТi та KoMiTeToM з iнтерпретацiЙ Мiжнародних стандартiв

фiнансовот звiтностi (далi - кКМСФ3>>), якi всryпили в дiю та вiдносяться до фiнансовоТ звiтностi Фонду

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

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

стандартiв:
Поправки до МСБО 19 <Виплати працiвникам)) дата випуску - листопад 2013 року застосовуються

до рiчних перiодiв, якi починаються з О]. липня 2О14 року. Поправка, ч-lо роз'яснюе облiк BHecKiB в

плани, що зобов'Язали працiВникiв або TpeTi сторони робити внески для покриття витрат на виплаry

винагород.

Щорiчнi вдосконалення
перiодiв, якi починаються з

Щорiчнi вдосконалення
перiодiв, якi починаються з

2оlо-2о12 дата випуСку - грудень 2013 року застосовуються до рiчних

01.07.2014 р,
2о11-2о13 дата випуСку - грудень 201З року застосовуються до рiчних

01.07.2014 р.

мсФз 14 кРахунки вiдстрочених тарифних регулювань)) дата випуску - сiченЬ 2О1,4 рокУ

застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01 сiчня 201_7 року. Щей стандарт встановлю€

порядок облiку залишкiв на вiдкладених рахунках тарифного регулювання. fliя стандарry поширю€ться

тiльки на органiзацiТ, що вперше застосовують МСФЗ,

у частинi розкриття встановлено вимогу про розкритгя iнформацiт про характер регулювання

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

регулюванням тарифiв.

Поправки до МСФ3 1]_ кСпiльна дiяльнiсть>, Поправки до МСБо 16 KOсHoBHi засоби> i мсБо з8

<Нематерiальнi активИD дата випускУ - травенЬ 2О14 року застосовуються до рiчних перiодiв, якi

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

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

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

споживання майбутнiх економiчних вигод вiд цього активу.

дналогiчна логiка доречна i для МСФ3 (lAS) 38 кНематерiальнi активи) - виручка не може бри
належною пiдставою для амортизацiт нематерiального активу, kpiM двох випадкiв: коли

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

ви год вiд вико риста н ня нематерiал ьного а кти Ву TicHo вза€мопов'яза н i.

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

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

вигод, пов'язаних з активом.

ПоправкИ до МСБО 16 KOсHoBHi засоби> i мсБО 41 кСiльсьКе господарство)) дата випуску - червень

20J.4 року застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з О1 сiчня 2018 року. Вiдтепер бiологiчнi
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активи, якi вiдповiдають визначенню плодоносного рослини, мають вiдображатися в облiку як ocHoBHi
засоби згiдно МСФЗ (lAS) 16 iоцiнюватися за вартiстю придбання або за переоцiненою вартiстю.

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

умовну первiсну BapTicTb для плодоносних рослин.

Сiльськогосподарська продукцiя, отримана вiд плодоносних рослин, як i ранiше врахову€ться згiдно
МСФЗ (lAS) 41, а державнi субсидir, пов'язанi з плодоносними рослинами, - згiдно МСФЗ (lAS) 20 кОблiк

державних субсидiЙ i розкриття iнформацiТ про державну допомогуD.

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

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

Поправки до МСФЗ 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 KCTpaxoBi контракти))

МСФЗ 7 <Фiнансовi 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 1кПодання фiнансовоТзвiтностi> МСФ3 10 кКонсолiдована фiнансова звiтнiсть>,
МСФ3 12 кРозкриття iнформацiТ про частки участi в iнших суб'ектах господарювання)) i МСБО 28
<lнвестицiТ в асоцiЙованi пiдприемства)) дата випуску - грудень 2014 року застосовуються до рiчних
перiодiв, якi починаються з 01 сiчня 2018 року.

3. cyTT€Bl положЕння оБлlковоТ полlтики

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

l-{я фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на ocнoBi iсторичноТ собiвартостi, за винятком оцiнки за

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

<Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi>, коли ця справедлива BapTicTb

може буги використана як доцiльна собiвартiсть, а також iнвестицiЙноТ Hepyxoмocтi, яка

вiдображаеться за справедливою вартiсгю вiдповiдно до МСБО 40 кlнвестицiЙна HepyxoMicTb>, та

оцiнки за справедливою вартiстю окремих фiнансових iHcTpyMeHTiB вiдповiдно до МСФ3 9 кФiнансовi

iнструменти)), з використанням методiв оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB, дозволених МСФЗ 13 <оцiнки

за справедливою вартiстю>. TaKi методи оцiнки включають використання бiржових котирувань або

даних про поточну ринкову BapTicTb iншого аналогiчного за характером iHcTpyMeHry, аналiз

дисконтованих грошових потокiв або iншi моделi визначення справемивоТ BapTocTi. Передбачувана

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

iнформацiТ про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки.

3.2. 3агальнi положення щодо облiкових полiтик

3.2.1. Основа формування облiкових полiтик

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

суб'сктом господарювання при складаннi та поданнi фiнансовоТ звiтностi. МСФЗ наводить облiковi
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полiтики, якi, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фiнансову звiтнiсть, яка мiститиме

доречнута достовiрну iнформацiю про операцi[, iншi подiТта умови, до яких вони застосовуються. TaKi

полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив iх застосування € несутг€вим.

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

дозволених МСФ3 13 <<Оцiнки 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 МСФЗ конкретно не вимага€ або не дозволя€ визначення категорiТ статеЙ, для яких iншi

полiтики можуrь бути доречними.

З 1сiчня 2018 року Компанiя застосову€ МСФ3 15 к!охiд вiд договорiв з клiентами>. Компанiя

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

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

юридичним особам, за умови що не менш як 10 вiдсоткiв стаryтного капiталу вiдповiдноТ юридичноi
особи належить такому венчурному фонду згiдно абзацу 2 пункry 5 cTaTTi 48 закону кПро iнст!,цути

gt],И-ь!-q г-оJ нgе_ашgалля }.

Керiвництвом КомпанiТбуло приЙнято рiшення про застосування МСФЗ 9 кФiнансовi iнструменти> з

1 сiчня 2015 року (застосування МСФ3 ранiше дати набуггя чинностi дозволя€ться). 3окрема, HoBi

вимоги до класифiкацiТ фiнансових активiв i зобов'язань.

З 1 сiчня 2018 року МСФЗ 9 кФiнансовi iнструменти)) ма€ нову редакцiю, яка серед iншого

передбачае змiну пiдходiв до зменшення корисностi фiнансових iHcTpyMeHTiB. Враховуючи

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

збиткiв 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 iнформацi'i у фiнансових звiтах

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

збитку, за класифiкацiсю, основаною на методi кфункцiТ витрат) або <собiвартостi реалiзацiТ>, згiдно з

яким витрати класифiкують вiдповiдно до ix функцiЙ як частини собiвартостi чи, наприклад, витрат на

збут або адмiнiстративну дiяльнiсть. Проте, оскiльки iнформацiя про характер витрат € корисною для
прогнозування майбутнiх грошових потокiв, то ця iнформацiя наведена в п. 6.1, 6.2, 6.З роздiлу б цих
Примiток.

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

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

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

надходжень та грошових виплат формуеться на пiдставi облiкових записiв КомпанiТ.

Пiдходи до розкриття в фiнансовiЙ звiтностiiнформацiТпро витрати,якi визначенi МСБО 1кПодання
фiнансовоТ звiтностi>, передбачають необхiднiсть окремого розкриття статеЙ доходiв i витрат та

неприпустимiсть Тх згортання, за виключенням випадкiв коли того вимагае або дозволя€ МСФЗ.
Наприклад, дозволеним МСФ3 € згортання статей доходiв та витрат за групами подiбних операцiЙ,
зокрема операцii з купiвлi-продажу валюти, операцiТ з визнання курсових рiзниць, операцiТ з реалiзацiТ

фiнансових iHcTpyMeHTiB, тощо. Згортання доходiв та витрат € можливим за умови, коли таке
згортання вiдображае cyгHicTb господарськоТ операцiТ. У цьому випадку суб'ект господарювання

розкрива€ на HeTTo-ocHoBi прибугки або збитки вiд групи подiбних операцiЙ шляхом зменшення
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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 вiдсотковоТ ставки. flисконтування не використову€ться,
коли ефект вiд дисконryвання € несутт€вим або першi три мiсяцi з дня виникнення дебiторськоТ
заборгованостi.

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

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

Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Компанiя оцiнюс Тх за
Тхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi безпосередньо належить до придбання
або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання.

При припиненнi визнання фiнансового активу повнiстю рiзниця мiж:

балансовою вартiстю (оцiненою на дату припинення визнання) та

отриманою компенсацiсю (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 розкриваеться нижче у
вiдповiдних роздiлах облiковоТ полiтики.

3.3.2. Грошlовi коtлти та iiHi еквiваленти

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

Еквiваленти грошових коштiв це KopoтKocтpoKoBi, високолiквiднi iнвестицiТ, якi вiльно
конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв iяким притаманниЙ незначниЙ ризик змiни BapTocTi.

lнвестицiя визнача€ться зазвичай як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi короткого строку
погашення, наприклад, протягом не бiльше нiж три мiсяцi з дати придбання.

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

нацiональнiй валютi та в iноземнiй валютi.

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

Первiсна та подальща оцiнка грошових коштiв та Тх еквiвалентiв здiЙснюеться за справедливою
вартiстю, яка дорiвнюе ix номiнальнiЙ BapTocTi.

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

функцiональнiй валютiза 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 бути
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 вiдображаеться у складi збиткiв звiтного перiоду.

3.3.3. Фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю

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

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

Пiсля первiсного визнання Компанiя оцiнюе iх за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод

ефективного вiдсотка.

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

дисконry, KoTpi вiдповiдають переважаючим на ринку нормам доходу для фiнансових iHcTpyMeHTiB, якi
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доходу на суму пов'язаних з ними витрат, якi виникають при здiЙсненнi TieT самоТ операцiТ.
Вiдображення на t{eтTo-ocнoBi передбачае включення до звiтностi результаry групи подiбних
операцiЙ, отриманого шляхом вiднiмання вiд доходiв сум витрат, бругrо-основа передбачас окреме
представлення в звiтностi доходiв та витрат за групами операцiЙ. Таким чином, операцii з визнання
курсових рiзниць, операцiТ з купiвлi-продажу валюти будrгь представленi в фiнансовiЙ звiтностi на

HeTтo-ocHoBi. Операцii з реалiзацii необоротних активiв, утримуваних для продажу, реалiзацiТ

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

3.3. Облiковi полiтики щодо фiнансових iHcTpyMeHTiB

3.3.1. Визнання та оцiнка фiнансових iHcTpyMeHTiB

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

iншу дебiторську заборгованiсть, грошовi кошти та ii еквiваленти, позики, а також кредиторСьку

заборгованiсть за наданi послуги та iнщу кредиторську заборгованiсть.
Компанiя спочатку визна€ позики та дебiторську заборгованiсть i депозити на дату Тх видачi

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

категорiю iHcTpyMeHTiB, якi оцiнюються за справемивою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як

прибрку або збитку за перiод) здiйснюеться на даry укладення угоди, в результатi якоТ пiдпри€мСтВО

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

Компанiя визнае фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi вiдповiдно до МСФ3, коли i

тiльки коли воно ста€ стороною контрактних положень щодо фiнансового iHcTpyMeHTa. ОперацiТ з

придбання або продажу фiнансових iHcTpyMeHTiB визнаються iз застосуванням облiку за датою

розрахунку.
3а 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 обохтаких чинникiв:

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

ха ра ктеристи к контра ктн их гро шових потокi в фiнансового а кти ву.

Компанiя визна€ TaKi категорiТ фiнансових активiв:

фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату

переоцiнки у прибугку або збитку;

фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю.

Компанiя визна€ TaKi категорiТ фiнансових зобов'язань:

фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю;

фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результаry переоцiнки

у прибуrку або збитку.

Подальша оцiнка фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань описана нижче.
yci фiнансовi активи, пiддlягають 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 прибрку абО

збиткУ за перiод, представленi у фiнансових витратах, фiнансових доходах та iнших фiнансових
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МаЮть В Основному подiбнi умови iхарактеристики, включаючи кредитну якiсть iнструмента, залищок
СТРОКУ, ПРОтягом якого ставка вiдсотка за контрактом € фiксованою, а також залишок строку до
погашення основноТ суми та валюту, в якiЙ здiйснюватимуться платежi.

Компанiя оцiнюе станом на кожну звiтну дату резерв пiд збитки за фiнансовим iHcTpyMeHToM 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 дii 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 КомпанiТза договором; i грошовими потоками,
якi Компанiя очiкуе одержати на свою користь.

Станом на кожну звiтну дату Компанiя оцiню€, чи зазнав кредитниЙ ризик за фiнансовим
iHcTpyMeHToM значного зростання з моменry первiсного визнання. При виконаннi такоi оцiнки Компанiя
замiсть змiни суми очiкуваних кредитних збиткiв використовуе змiну ризику настання дефолry
(невиконання зобов'язань) протягом очiкуваного строку дiТ фiнансового iHcTpyMeHTa. ,0,ля виконання
такоТ оцiнки Компанiя порiвнюе ризик настання дефолry (невиконання зобов'язань) за фiнансовим
iHcTpyMeHToM станом на звiтну даry з ризиком настання дефолry за фiнансовим iHcTpyMeHToM станом
на даry первiсного визнання, i враховуе при цьому обlрунтовано необхiдну та пiдтверджувану
iнформацiю, що € доступною без надмiрних витрат або зусиль, i вказуе на значне зростання кредитного

ризику з моменry первiсного визнання.

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

зазнав значного зростання з моменry первiсного визнання, якщо було з'ясовано, що фiнансовий
iHcTpyMeHT ма€ низький piBeHb кредитного ризику станом на звiтну даry.

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

або сгвореним кредитно-знецiненим фiнансовим активом, Компанiя оцiнюе очiкуванi кредитнi збитки

як рiзницю мiж валовою балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю очiкуваних маЙбутнiх

грошових потокiв, дисконтованою за первiсною ефективною ставкою вiдсотка за фiнансовим активом.

Будь-яке кориryвання визнасться в прибутку або збитку як прибуток або збиток вiд зменшення

корисностi.

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

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

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

фiнансового активу:

при розмiщеннi депозиту в банку з високою надiйнiстю (iнвестицiйний piBeHb рейтингу uaAAA,

uaAA, uaA, uaBBB та банки, що мають прогноз кстабiльниЙ)), |ло присвою€ться реЙтинговими
агентствами, якi BHeceHi до ,Щержавного 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€ 0%, вiд 3-х мiсяцiв до 1 року - t% вiд
суми розмiщення, бiльше 1 року -?%);

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

рейтингу, що присвою€ться рейтинговими агентствами, якi BHeceHi до,Щержавного ре€стру
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УпОВнОВажених реЙтингових агентств НКЦПФР) на дату розмiщення коштiв резерs збитку

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

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

flo фiнансових активiв, чlо оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результаry
переоцiнки у прибутку або збитку, вiдносяться акцiТта паТ (частки) господарських товариств.

Пiсля первiсного визнання Компанiя оцiнюе Тх за справедливою вартiстю,

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

б) вiд класифiкацiТ самоТ iнвестицiТ - поточна (для продажу) чи довгострокова (утриму€ться мя
отримання дивiдендiв чи iнших вигод.

,Д,олю iHBecTopa в статугному капiталi можна охарактеризувати як несутт€ву, якu{о iHBecTop володiс

менше 20% стаryтного капiталу об'екry iнвесryвання - п. б МСБО 28.

Отже, якщо участь у статуrному капiталi становить менше 2О%та/або дана iнвестицiя с поточна, то lТ

оцiнка здiЙснюсться по методу справедливоТ BapTocTi:

У piK придбання паlчастки господарських товариств оцiнюються за балансовою вартiстю.

У насryпному календарному роцi, до моменry розкриття таким господарським товариством рiчноТ

фiнансовоТ звiтностi за piK, у якому цi паr7частки були придбанi, TaKi паi/частки оцiнюються за

балансовою вартiстю.
Паi/частки господарських товариств, lцо за результатом своеТ фiнансово-господарськоТ дiяльностi за

попереднiй фiнансовий piK е прибутковими, оцiнюються за балансовою вартiстю.

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

попереднi два та бiльше poKiB поспiль е збитковими, оцiнюються шляхом застосування понижувальних

коефiцiентiв (далi - ПК) до балансовоТ BapTocTi таких паТв/часток господарськихтовариств, яка склалась

на дату, що переду€ датi першого застосування понижувальних коефiцiентiв, а саме:

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

0,75;

-якщо господарське товариство е збитковим протягом ocTaнHix трьох poKiB поспiль, ПК становить

0,50;

-якщо господарське товариство е збитковим протягом ocTaнHix трьох poKiB поспiль, ПК становить

0,25.

У разi вiдновлення прибутковоТ дiяльностi такого господарського товариства балансова BapTicTb

його паТв/часток збiльшу€ться на суму останньоТуцiнки, а саме:

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

застосовувалася в оста н ньому роцi збитковоi дiял bHocTi;

-за пiдсумками другого року прибутковоТ дiяльностi вiдновлюеться сума уцiнки, що застосовувалась

у попередньому роцi збитковоiдiяльностi, i т.д.

Механiзм застосування ПК до балансовоТ BapTocTi паiв/часток застосову€ться з моменry розкриття
iнформацiТ щодо збитковоТ дiяльностi господарського товариства за попереднiЙ piK.

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

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

3гiдно з методом участi в капiталi, iнвестицiя в асоцiЙоване пiдприемство первiсно визна€ться за

собiвартiстю i згодом iT балансова BapTicTb збiльшуеться або зменшу€ться для визнання частки
iHBecTopa в прибутку або збитку об'€кта iнвестування пiсля дати придбання. Частка iHBecTopa в
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прибугку або збитку об'екта iнвесryвання визна€ться в прибрку або збитку iHBecTopa. Виплати,

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

BapTocTi можуть бри необхiдними й при змiнi пропорцiйноТчастки iHBecTopa в об'ектi iнвесryвання, яка

виника€ вiд змiн в iнших сукупних прибуrках об'€кта iнвесryвання. TaKi змiни включають iзмiни, що

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

змiнах визна€ться в iншому сукупному прибрку iHBecTopa.

Метод участi в капiталi - це метод облiку фiнансових iнвестицiЙ, згiдно з яким балансова BapTicTb

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

iHBecTopa у власному капiталi об'скта iнвесryвання.
Фiнансовi iнвестицiТ, що облiковуються за методом участi в капiталi, на дату балансу вiдображаються

за вартiстю, що визначена з урахуванням змiни загальнот величини власного капiталу об'€кта

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

iH весryва н ня.

.Щля вiдображення фiнансових
фiнансовi звiти дочiрнiх, спiльних
звiти iHBecTopa, п. 24 МСБО 28.

зменшення балансовот BapTocTi фiнансовот iнвестицil внаслiдок зменшення власного

iнвестованого пiдприемства здiйсню€ться лише до досягнення нею нульового 3начення. TaKi

iнвестицiТ вiдображаються в бухгалтерському облiку у складi фiнансових iнвестицiй за

iнвестицiй за методом облiку участi в капiталi використовуються

та асоцiйованих пiдпри€мств, якi складенi на ту ж звiтну дату що i

капiталу

фiнансовi
нульовою

вартiстю.
Якщо в подальшоМу iHBecToBaHe пiдприемство буде отримувати прибутки, то iHBecTop повинен

вiдображати свою частку таких прибуткiв тiльки пiсля того, як його частка прибркiв буде дорiвнювати

частцi збиткiв, якi не були визнанi.

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

BapTicTb iнвестицiт коригу€ться на суми змiн у капiталi об'екта iнвесryвання, вiдповiдно до новот частки,

У випадку, якщо змiни у власному капiталi iнвестованого пiдприемства € результатом операцiй мiж

iHBecTopoM i об'сктом iнвесryвання' вiдповiдне коригуванНя балансовоТ BapTocTi iнвестицiй не

п роводиться.
lHBecTop припиня€ застосовувати метоД участi в капiталi, починаючи з дати, коли BlH переста€

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

цiсТ дати.
В разi втрати сутт€вого впливу оцiнка будь-яких iнвестицiй iHBecTopa, що залишилися у колишньому

асоцiйова ному пiдп риемствi, здiйснюеться за сп ра вемивою ва ртiстю.

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 с}rгг€вого впливу.

коли iнвестицiя припиня€ вiдповiдати визначенню асоцiйованого пiдприемства i починае

облiковуватися згiдно мсФз 9, iT справемива BapTicTb на дату, коли вона припиня€ бри асоцiйованим

пiдприемством, вважа€ться справедливою вартiстю при первiсному визнаннi rT як фiнансового активу

вiдповiдно до МСФЗ 9.

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

органiзатора 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. 3а вiдсутностi свiдчень на користь

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

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

При оцiнцi справемивоТ BapTocTi активiв застосовуються методи оцiнки BapTocTi, якi вiдповiдають

обставинам та для яких е достатньо даних, щоб оцiнити справедливу BapTicтb, максимiзуючи

використання доречних вiдкритих даних та мiнiмiзуючи використання закритих вхiдних даних,
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Якщо е пiдстави вважати, що балансова BapTicTb сутт€во вiдрiзняеться вiд справедливоТ, Компанiя

визнача€ справемиву 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 О,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 О, якщо з дати оприлюднення рiшення про зупинення пройшло бiльше нiж 18

мiсяцiв.

З, СправеДлива BapTicTb акцiй, обiг якиХ зупинено, у томУ числi цiнних паперiв eMiTeHTiB, якi

включенi до Списку eMiTeHTiB, що мають ознаки фiктивностi, визначаеться iз урахуванням наявностi

cTpoKiB вiдновленНя обiгУ таких цiнних паперiв, наявностi фiнансовоТ звiтностi таких eMiTeHTiB,

результатiв Тх дiяльностi, очiкування надходження маЙбрнiх економiчних ВИГiД.

4. У разi вiдновлення обiгу акцiЙ ii оцiнна BapTicTb збiльшуеться до BapTocTi, що склалась до

застосування ПК.

з.3.5. Фiнансовi активи, tцо оцiнюються за справедливою вартiстю з переоцiнкою в iншому
сукупному прибуrку

Фiнансовий актив оцiнюеться 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;

- договiрнi умови фiнансового активу генерують у певнi дати грошовi потоки, KoTpi е суго виплатами

ocHoBHoi суми та процентiв на непогашену частку основноТ суми.
КомпанiЯ може на власниЙ розсуД прийняти пiд чаС первiсного визнання певних iнвестицiй в

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

приброК або збиток, безвiдклиЧне рiшеннЯ про вiдображення подальших змiн справедливоТ BapTocTi в

iншому сукуп ному доходi,
компанiя на власний розсуд приймае безвiдкличне рiшення про вiдображення в iншому сукупному

доходi змiн у справемивiй BapTocTi iнвестицiТ в iHcTpyMeHT власного капiталу, що не угриму€ться мя
торгiвлi. Таке рiшення приймаеться на piBHi кожного iHcTpyMeHTa, Вiдповiднi суми, вiдображенi в

iншомУ сукупному доходi, пiсля цього в приброк або збиток не передаються. HaToMicTb Компанiя

може передати кумулятивний приброк або збиток у власному капiталi.,Щивiденди на TaKi iнвестицiТ

визнаються в прибрку або збитку KpiM випадкiв, коли дивiденди явно являють собою вiдшкодування

частини собiвартостi iнвестицiй.

3.3.6. fl ебiторська заборгованiсть

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

грошовi кошти або iнший фiнансовиЙ актив вiд iншого суб'екта господарювання.
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.Щебiторська заборгованiсть визна€ться у звiтi про фiнансовиЙ стан тодi iлише тодi, коли Компанiя
ста€ стороною контрактних вiдношень щодо цього iHcTpyMeHry. Первiсна оцiнка дебiторськоТ
заборгованостi здiЙсню€ться за справемивою вартiстю, яка дорiвню€ BapтocTi 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. ,Щисконтування не
використову€ться, коли ефект вiд дисконтування € несуп€вим.

Якщо е об'ективне 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 покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визнача€ться як рiзниця мiж
балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних маЙбутнiх грошових потокiв. Визначення
суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбува€ться на ocHoBi аналiзу дебiторiв та

вiдображае суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Фактори, якi
Компанiя розгляда€ при визначеннi того, чи € у нього об'€ктивнi свiдчення наявностi збиткiв вiд
зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiТ непогащення заборгованостi у строк,
лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника. flля групи дебiторiв такими факторами е негативнi змiни у
cTaHi платежiв позичальникiв у групi, таких як збiльшення кiлькостi прострочених платежiв; негативнi
економiчнi умови у галузi або географiчному регiонi.

Сума збиткiв визнасться у прибугку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд
зменшення корисностi зменшуеться i це зменшення може бри об'ективно пов'язаним з подiею, яка
вiдбуваеться пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення
корисностi сторну€ться за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування визнаеться у прибутку чи

збитку. У разi неможливостi повернення дебiторськоТ заборгованостi вона спису€ться за рахунок
створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi.

,Щебiторська заборгованiсть може бри призначена як така, що оцiнюеться за справедливою
вартiстю з вiдображенням результаry переоцiнки у прибутку або збитку, якщо таке призначення усува€
або значно зменшу€ невiдповiднiсть оцiнки чи визнання (яку iнколи називають кнеузгодженiстю
облiку>), що iнакше виникне внаслiдок оцiнювання активiв або зобов'язань чи визнання прибркiв або
збиткiв за ними на рiзних пiдставах.

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

У разi змiн справедливоi BapTocTi дебiторськоТ заборгованостi, шlо мають мiсце на звiтну даry, TaKi

змiни визнаються у прибугку (збитку) звiтного перiоду.

3.3.7. 3обов'язання.

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

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

Поточнi зобов'язання - це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз нижченаведених
озна к:

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

дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;

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

Поточнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання
зобов'язань.

Поточнi зобов'язання оцiнюються у подальшому за амортизованою вартiстю.
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поточну кредиторську заборгованiсть без встановленоj ставки вiдсотка Компанiя оцiнюе за сумою

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

3.3.8. 3гортання фiнансових активiв та зобов'язань

Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Компанiя мае юридичне право здiйснювати

залiк визнаних у балансi сум i мае HaMip або зробити взаемозалiк, або реалiзувати актив та виконати

зобов'язання одночасно.

3.4. облiковi полiтики щодо основних засобiв та нематерiальних активiв

3.4.1. Визнання та оцiнка основних засобiв

Компанiя визна€ матерiальниЙ об'€кт основним засобом, якщо BiH утриму€ться з метою

використання Тх у процесi свост дiяльносгi, 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 справемиву BapTicTb або переоцiнку як доцiльну собiвартiсть основних засобiв,

У подальшОму ocHoBHi засобИ оцiнюютьсЯ за Тх собiвартiстЮ MiHyc будь-яка накопИчена амортизацiя

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

переоцiнки виключа€ться з валовоТ балансовоi вартосгi активу та чистоТ суми, перерахованоТ до

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

нерозподiленого п рибутку, кол и п рип и ня€ться визна ння вiдповiдного а кти ву,

3.4.2. Подальtлi витрати.

компанiя не визна€ в балансовiй BapTocTi о6'екта основних засобiв витрати на щоденне

обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'екта. l-{i витрати визнаються в прибутку чи

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

витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу,

3.4.3. Амортизацiя основних засобiв,

дмортизацiя основних засобiв Компанiт нарахову€ться прямолiнiйним протягом строку корисного

використання основних засобiв.

Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом TepMiHy Тх корисного

використання. ДмортизацiЮ активУ починають, коли BiH ста€ придатним мя використання,

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

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

В активах КомпанiI не ма€ основних засобiв на звiтну даry,

3.4.4. Нематерiальнi активи

нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якот накопиченоi

амортизацiТ та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi, Дмортизацiя нараховуеться

прямолiнiЙним способом протягОм строкУ корисного використання нематерiальних активiв, Очiкуванi

строки корисного використання та метод нарахування амортизацiт аналiзуються на кiнець кожного

звlтногО року, прИ цьомУ Bci змiнИ в оцiнкаХ вiдображаЮться В облiкУ i звiтностi за насryпнi перiоди,

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

амортизуються протягом TepMiHy чинностi цих прав,
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На З1, грудня 2018 року на балансi КомпанiТне ма€ нематерiальних активiв.

3.4.5. 3меншення корисностi основних засобiв та нематерiальних актив]в

На кожну звiтну даry Компанiя оцiню€, чи € якась ознака того, що кориснiсrь активу може
зменшитися. Компанiя зменшуе балансову BapTicTb активу до суми його очiкуваного вiдщкодування,
якщо iтiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансовоТ BapTocTi. Таке

зменшення негаЙно визна€ться в прибрках чи збитках, якlцо актив не облiковують за переоцiненою

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

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

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

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

корисного використа ння.

3.5. Облiковi полiтики щодо iнвестицiйноТ HepyxoMocTi

3.5.1. Визнання iнвестицiЙноТ HepyxoMocTi

,Д,о iнвестицiйноТ Hepyxoмocтi Компанiя вiдносить HepyxoMicTb (землю чи будiвлi, або частину

будiвлi, або Тх поеднання), угримувану на правах власносгi або згiдно з угодою про фiнансову оренду з

метою отримання орендних платежiв або збiльшення BapтocTi капiталу чи для досягнення обох цiлеЙ, а

не мя:

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

цiлей, або

продажу в звичайному ходi дiяльностi.

lнвестицiйна HepyxoMicтb визнаеться як актив тодi i тiльки тодi, коли: (а) е Ймовiрнiсть того, що
Компанiя отрима€ майбрнi економiчнi вигоди, якi пов'язанi з цiею iнвестицiйною нерухомiстю, (б)

собiва pTicTb i н вести цiЙ ноТ HepyxoMocTi можна достовiрно оцiнити.

Якщо будiвлi включають одну частину, яка утриму€ться з метою отримання орендноТ плати та другу
частину для використання у процесi дiяльностi Компанiя або мя адмiнiстративних цiлеЙ, в

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

вони можуrь бути 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 Hepyxoмocтi включае цiну tT

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 справемивою вартiстю на даry оцiнки. Прибуток або збиток

вiд змiни в справедливiй BapTocTi iнвестицiйноi Hepyxoмocтi визнаеться в прибутку або збитку.

Амортизацiя на TaKi активи не нарахову€ться.

Справедлива BapTicTb iнвестицiйноТ HepyxoMocTi зазвичай визначаеться iз залученням незалежногО

оцiнювача. Перiодичнiсть перегляду справедливоТ BapTocTi зумовлюсться сутт€вими для облiку

коливаннями цiн на ринку подiбноТ Hepyxoмocтi. Справедлива BapTicTb незавершеного будiвництва

дорiвнюе BapTocTi завершеного о6'екта за вирахуванням витрат на закiнчення будiвництва.

з[
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Якщо оцiнИти справеДливу BapTicTb неможливо, Компанiя обрае для оцiнки об'сктiв iнвестицiйноТ

Hepyxoмocтi моделЬ оцiнкИ за собiварТiстю вiдпоВiдно дО мсБО 16 та застОсовуе такиЙ пiдхiд до BcieT

iнвестицiйНоi HepyxoMocTi, прИ цьомУ розкриваються причини, з яких не використову€ться справедлива

ва pTicTb.

НаЗlгрУдня2Оl9рокУнабалансiКомпанiТНема€iнвестицiйноТнерухомостi.

3.6.облiковiполiтикиЩодонепоточнихактиВiв,УгримУВанихдЛяпродаЖУ

КомпанiЯ класифiкуе непоточниЙ актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова BapTicTb

будевосНоВНоМУвiдшкодовУВатИсяшляХомоперацiТпродажУ'аНепоточНогоВИкорИстаНня.
Непоточнi активи, утримуванi для продажу, оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському облiку за

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

операцii, пов'язанi з продажем. Дмортизацiя на TaKi активи не нарахову€ться, Збиток вiд зменшення

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

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

3.7. Облiковi полiтики щодо оренди

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

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

фiнансовУ орендУ як активИ та зобов'язання за сумами, ш_lо дорiвнюють справедливiй BapTocTi

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

теперiшньОю вартiстЮ мiнiмальних орендних платежiв. Мiнiмальнi оренднi платежi розподiляються

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

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

залИШокзобов.язань.НепередбаченiоренднiплатежiвiдображаютЬсяякВИтратИвтихперiодах,УякИХ
вони були понесенi. Полiтика нарахування амортизацii на орендованi активи, чlо 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 визнае на прямолiнiйнiй ocHoBi протягом строку

оренди. Затрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, визнаються як

витрати.

Оренда - це контракт за яким власник активiв

ексклюзивне право користування активом за плаry

- це найбiльш рання з дат:

або дата укладання договору,

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

СтрокореНДи_цеперiодВпродовжякогодогоВiрорендинеможебУтирозiрваний,танаякий
орендар домовився орендувати актив,

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

змiсry угоди на дату початку дiI договору. У рамках такого аналiзу потрiбно встановити, чи залежить

виконання договору вiд використання конкретного активу або активiв переходить у право

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

це не вказу€ться в договорi явно,

ПерiоД амортизацii по капiтальниХ вкладенняХ в орендованi ocHoBHi засоби явля€ собою перiод,

протягоМ якого КомПанiя мае можливiстЬ продовжуВати TepMiH оренди з урахуванням юридичних

t7

(орендодавець передас iншiй cTopoHi (орендатору)

,на визначений строк в часi. Початок TepMiHy оренди
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ПОЛОжень, що регулюють вiдповiднi умови продовження. Дане положення вiдноситься до договорiв
ОРенди офiсного примiщення, за якими в неТ е успiшна iсторiя продовження TepMiHiB оренди.
Капiтальнi вкладення у орендованi ocHoBHi засоби (офiсне примiщення) амортизуються протягом
строку корисного використання або TepMiHy вiдповiдноТ оренди, якщо цей TepMiH коротший.

3алишкова BapTicTb та строки корисного використання активiв аналiзуються i, при необхiдностi,
коригуються на кожну звiтну даry, У випадку виявлення ознак того, що балансова BapTicTb одиницi, яка
генеру€ 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 прибуток, u_to пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню)

щодо оподаткованого прибутку (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 бри використанi

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

перегляда€ться на кожну дату й зменшу€ться в тiй Mipi, у якiй бiльше не 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 очiкуеться, будугь

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

вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включае в прибуток або збиток за звiтниЙ перiод, oKpiM

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

або вiд об'еднання бiзнесу.

Компанiя визна€ поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок належить до статеЙ, якi

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

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

вiдображаеться у звiтi про фiнансовi результати, оскiльки не включа€ cTaTTi доходiв та витрат, lцо
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 мае теперiщню заборгованiсть (юридичну або

конструктивну) внаслiдок минулоТ подiТ, icHye ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж неможливо), що
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погашення зобов'язання вимагатиме вибуття pecypciв, koтpi 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 3обов'язання пiсля

вирахування будь-якоТ вже сплаченоi суми. Компанiя визнас очiкувану BapTicTb короткострокових

виплаТ працiвникам за вiдсутНiсrь яК забезпечення вiдпусток - пiд час надання працiвниками послуг, якi

збiльшують TxHi права на майбрнi виплати вiдпускних.

На 31 грудня 2О19 року Компанiя не мае найманих робiтникiв,

3.9.3. Пенсiйнi зобов'язання

ВiдповiднО до украТнсЬкого законОдавства, Компанiя визна€ внески iз заробiтноТ плати працiвникiв

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

нарахуванЬ заробiтноТ платнi, TaKi витратИ вiдображаютьсЯ у перiодi, в якому були наданi

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

платня.

3.10. Iнrлi застосованi облiковi полiтики, що € доречними мя розумiння фiнансовоТ звiтностi

3.10.1 Доходи та витрати

Компанiя визнае дохiд вiд надання послуг, коли (або у Mipy того, як) воно задовольня€ 3обов'я3ання

щодо виконання, передаючи обiцяну послугу (тобто актив) клiентовi. Актив переда€ться, коли (або у

Mipy того, як) клiент отриму€ контроль надтаким активом,

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

iдентифi кус договiр (контра кт);

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

визнача€ цiну договору (операцiТ);

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

визна€ дохiд, коли (або в Mipy того, як) вона викону€ (задовольняе) зобов'я3ання tцодо виконання,

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

компанiя облiковуе договiр з клiентом , який належить до сфери застосування цього стандарту,

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

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

ведення бiзнесу) i готовi виконувати свотзобов'язання;

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

передаватися;

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

договiр ма€ комерцiйну cyTHicTb (тобто очiку€ться, u{o ризик, час або величина майбутнiх грошових

потокiв Компа нiя змi няться внасл iдок договору);

та

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

або послуги, якi будуть переданi клiенту.

3,
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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 клiснтом, Компанiя вiдображае

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

15)

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

рiзницЯ мiж оцiнкОю дебiторСькоТ заборгованостi вiдповiдно до МСФ3 9 та вiдповiдноТ визнаноТ суми

доходУ подаються як витратИ (наприклад, як збиток вiд зменшення корисностi) (параграф 108 мсФз

15).

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

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

КомпанiТ BapTicTb активу/послуги або у Компанii е безумовне право на суму компенсацii (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,

р,ля облiку контрактних активiв та контрактних зобов'язань Компанiя використову€ рахунок З76,

,д,ля компанiт, що управля€ активами пайового iнвестицiйного фонду, при визначеннi винагороди з

управлiння активам}r, договором, в розумiннi МСФЗ 15, е регламент цього пайового iнвестицiйного

фОНДУ' .. 
компанiт з управлiння активами та Компанii (lCl) МЯ ПаЙОВИХ

Враховуючи особливостi взаемодtt

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 шо BapTicTb чистих

активiв iнстиryry спiльного iнвестування (компанiт) залежить вiд умов ринку i, вiдповiдно, € чуп€вою до

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

кожногО мiсяця/роКу компанiЯ з управлiНня активаМи приймае рiшення, що до цiни операцi'f

включа€ться фактична сума винагороди з управлiння активами,

ВитратиНавиНагородУзаУправлiнняактИВамИ,ЩоВизНача€тЬсяяквiдсотоквартостiЧИстИхактивiв
iнститрУ спiльногО iнвесryванНя, Компанiя визнае на кiнець кожного мiсяця у cyMi, що вiдповiдае

проведеному розрахуНку. Винагорода, шо визнача€ться у спiввiдношеннi до приросту BapTocTi чистих

активiв iнстиryry спiльного iнвестування (у разi наявностi приросту та прийняття вiдповiдного рiшення)

ви3на€тьсЯ за результатами року' 
опццпгтi еа звiтний о а прийняття вiдповiдного

.Щохiдвiдпремi.fзарезУлЬтатамидiяльностiзазвiтнийрiк(уразiНаявНостlтi
рiшення) визна€ться за результатами року,

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

використову€ метод оцiнювання за результатом, flo методу оцiнювання за результатом належить,

зокрема, аналiЗ виконання, завершеногО на сьогодНiшнiй день, оцiнки досягнутих результатiв,

враховуючи принцип професiйного скептицизму для змiннот вартосri винагороди розрахунок доходу

здiйснюеться на кiнець кожного мiсяця,

результат визначення розмiру винагороди по управлiнню активами оформлю€ться актом виконаних

робiт,ВякомУвiдображаетЬсярозрахУнок(оцiнка)досягнрихрезУлЬтатiвназвiтнУдаry.
для прогресивного визнання виручки за iншими договорами Компанiя використову€ метод

результатiв.
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,щивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштiв, е Ймовiрнiсть, що
економiчнi вигоди, пов'я3аннi з дивiдендами, надiйдуть до Компанiт та суму дивiдендiв можна
достовiрно оцiнити.

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

а) Компанiя передае договiрнi права на одержання грошових потокiв вiд такого фiнансового активу;

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

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

г) суму доходу можна достовiрно оцiнити;

д) ймовiрно, U_lо до КомпанiТ надiйдуть економiчнi виrоди, пов'язанiз операцiею;

та

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

,Щивiденди визнаються доходом лише у разi, якщо:

а) право Компанiт на одержання виплат за дивiдендами встановлено;

б) е ймовiрнiсть, що економiчнi вигоди, пов'язанiз дивiдендами, надiйдуть до КомпанiТ;

в) суму дивiдендiв можна достовiрно оцiнити.

.Щохiд визна€ться у звiтi про прибутки 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 вибуття чи
амортизацiт активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого € зменшення чистих
активiв, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам,

витрати ви3наються у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та одночасно
з визнанням збiльщення зобов'язань або зменшення активiв.

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

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

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

3.10.2. Витрати за позиками

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

3.10.3. YMoBHi зобов'язання та активи.
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Компанiя не визнае yMoBHi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан КомпанiТ. lнформацiя про

умовне зобов'язання розкрива€ться, якщо можливiсть вибуття pecypciB, якi втiлюють у собi економiчнi
вигоди, не е вiддаленою. 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, rрунryючись на МСФ3, МСБО та тлумаченнях, розроблених KoMiTeToM з

тлумачень мiжнародноТ фiнансовоТ звiтностi. Оцiнки та судження базуються на попередньому досвiдi
та iнших факторах, що за iснуючих обставин вважаються обlрунтованими i за результатами яких

приймаються судження щодо балансовоТ BapTocTi активiв та зобов'язань. Хоча цi розрахунки базуються

на наявнiй у керiвництва КомпанiТ iнформацiТ про поточнi подiТ, фактичнi результати можугь зрештою

вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв. Областi, де TaKi судження с особливо важливими, областi, що
характеризуються високим piBHeM складностi, та областi, в яких припуч4ення Й розрахунки мають

велике значення для пiдготовки фiнансовоТ звiтностi за МСФЗ, наведенi нижче.

4.1. Судження lцодо операцiй, подiй або умов за вiдсрностi конкретних МСФ3

Якщо немае МСФЗ, який конкретно застосову€ться до операцiТ, iншоТ подiТ або умови, керiвництво

КомпанiТ застосову€ судження пiд час розроблення та застосування облiковоТ полiтики, щоб iнформацiя

була доречною мя потреб користувачiв для прийнятrя економiчних рiшень та достовiрною, у тому

значеннi, що фiнансова звiтнiсть:

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

вiдображае економiчну cyTHicTb операцiй, iнших подiЙ або умов, а не лише юридичну форму;

е нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень;

€ повною в ycix сутгевих аспектах.

Пiд час здiйснення судження керiвництво КомпанiТ посила€ться на приЙнятнiсть наведених далi

джерел та враховуе Тх у низхiдному порядку:

вимоги в МСФ3, у яких iдеться про подiбнi та пов'язанi з ними питання;

визначення, критерiТ визнання та концепцiТ оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв та витрат у

Концепryальнiй ocHoBi фiнансовоТ звiтностi.

Пiд час здiйснення судження керiвництво КомпанiТ врахову€ наЙостаннiшi положення iнших органiв,

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

розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та приЙнятi галузевi практики, тiсю мiрою,

якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.

4.2. Судження цодо справедливоТ BapTocTi активiв КомпанiТ

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

розрахову€ться на ocHoBi поточноТ ринковоТ BapTocTi на момент закриття торгiв на звiтну даry. В iнших

випадках оцiнка справедливоТ BapTocTi Грунry€ться на судженнях щодо передбачуваних маЙбуrнiх

грошових потокiв, iснуючоТ економiчноТ ситуацiТ, ризикiв, властивих рiзним фiнансовим iHcTpyMeHTaM,

та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФ3 13 кОцiнка справемивоТ BapTocTi>.

4.3. Судження щодо змiн справедливоТ BapTocTi фiнансових активiв
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КерiвництВо КомпанiТ вважа€, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до оцiнки
фiнансових iHcTpyMeHTiB, де ринковi котирування не досryпнi, € ключовим джерелом невизначеностi
оцiнок, тому що:

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

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

якби керiвництво Компанiт використовувало iншi припущення щодо вiдсоткових ставок,
ВОЛаТИЛьнОСтi, KypciB обмiну валют, кредитного реЙтингу контрагента, дати оферти i коригувань пiд час
ОЦiНки iHcTpyMeHTiB, бiльша або менша змiна в оцiнцi BapTocTi фiнансових iHcTpyMeHTiB у разi
ВiДСуТностi ринкових котирувань мала б iстотниЙ вплив на вiдображений у фiнансовiй звiтностi чистий
приброк та збиток.

РОЗумiючи важливiсть використання облiкових оцiнок та припущень щодо справедливоТ
BapTocTi фiнансових активiв в разi вiдсутностi вхiдних даних щодо справедливоI BapTocTi першого
рiвня, Товариство плану€ використовувати оцiнки та судження якi базуються на професiйнiй
КОМПеТеНцiТ 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 компетенцiТ, досвiдi та

розрахунках € недостатньою, на думку керiвництва е прийнятним та необхiдним.

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

4.4. Судження щодо очiкуваних TepMiHiB утримування фiнансових iHcTpyMeHTiB

Керiвництво КомпанiТ застосовуе професiйне судження щодо TepMiHiB утримання фiнансових
iHcTpyMeHTiB, що входять до складу фiнансових активiв. Професiйне судження за цим питанням
lрунryсться на оцiнцi ризикiв фiнансового iHcTpyMeHry, Його прибутковостi й динамiцi та iнших

факторах. Проте iснують невизначеностi, якi можуть бри пов'язанi з призупиненням обiгу цiнних
ПаПеРiВ, щО не е пiдконтрольним керiвництву Компанii фактором i може сутт€во вплинуги на оцiнку

фiнансових iHcTpyMeHTiB.

4.5. Використання ставок дисконryвання

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

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

piBHi компенсацiТ;
в) фактору ризику або мiри Ймовiрностi отримання очiкуваних у майбутньому доходiв.

СТанОм на 31 грудня 2019 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 % рiчних. lнформацiя, що використана дIя визначення
СеРеДНьОЗВаженоТ ставки одержана з офiцiЙного саЙry НБУ за посиланням
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http://www.bank.gov.ua/files/4-Financial_markets.xls роздiл "4.1.З.З. Процентнi ставки за новими
депозитами нефiнансових корпорацiй у розрiзi видiв валют icTpoKiB погашення".

4.6. Судження lцодо виявлення ознак знецiнення активiв

На кожну звiтну даry Компанiя проводить аналiз дебiторськоТ заборгованостi, iншоi дебiторськоТ
заборгованостi та iнших фiнансових активiв на предмет наявностi ознак Тх знецiнення. 3биток вiд

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

об'ективних даних, що свiдчать про зменшення передбачуваних майбрнiх грошових потокiв за даним
активом у результатi однiеТабо кiлькох подiй, що вiдбулися пiсля визнання фiнансового активу.

Вiдносно фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, Компанiя на даry
виникнення фiнансових активiв та на кожну звiтну дату визначае piBeHb кредитного ризику.

Компанiя визна€ резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовими активами, якi
оцiнюються за амортизованою вартiстю, у розмiрi очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк дiТ

фiнансового активу ( при значному збiльшеннi кредитного ризику/для кредитно-знецiнених фiнансових
активiв) або 12-мiсячними очiкуваними кредитними збитками (у разi незначного зростання кредитного

ризику).
3азвичай очiку€ться, що очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дiТ мають бути визнанi до того, як

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

як фiнансовий iHcTpyMeHTcтaHe простроченим або буде помiчено iншi чинники затримки платежiв, що
е специфiчн им 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€ потужнiй потенцiал виконувати своТ

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

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

Фiнансовi iнструменти не вважаються такими, що мають низькиЙ кредитниЙ ризик лише на пiдставi

того, що ризик дефолry за ними € нижчим, нiж ризик дефолry за iншими фiнансовими iнструментами
Товариства або нiж кредитний ризик юрисдикцiТ, в якiЙ Компанiя здiЙснюе дiяльнiсть.

Очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дiТ не визнаються за фiнансовими iнструментами просто на

пiдставi тоrо, 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.

Очiкуванi кредитнi збитки вiдображають власнi очiкування Товариства щодо кредитних збиткiв.

4.7. Судження щодо перерахунку фiнансовоТ звiтностi в умовах гiперiнфляцiТ

Пiсля проведення аналiзу критерiТв, якi характеризують показники гiперiнфляцiТ i передбаченi у

параграфi З МСБО 29 <Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiТ>, керiвництво КомпанiТ приЙняло

рiшення не проводити перерахунок фiнансовоТ звiтностi за 2019 piK, оскiльки вважа€, що економiчниЙ

стан в YKpaiHi не вiдповiдас ситуацiТ, що характеризу€ться гiперiнфляцiею, п.7.5. роздiл 7 цих Примiток.

5. розкриття lнФормАцlТ щодо використАння спрАвЕмивоТ BAPTocTl

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

цч
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класи активiв та

зобов'язань, оцiнених
за справедливою

вартiстю

Метолики оцiнювання

Метод оцiнки
(ри нкови й,

дохiдний,
витратни й )

Вихiднi данi

Грошовi кошти Первiсна та подальша оцiнка
грошових коштiв здiйснюеться за

справедливою вартiстю, яка дорiвнюе
Тх номiнальнiй BapTocTi

Ринковий Офiцiйнi курси НБУ

lнструменти капiталу Первiсна оцiнка iHcTpyMeHTiB капiталу

здiйснюеться за Тх справедливою
вартiстю, яка зазвичай дорiвнюе цiнi
операцii, в ходi якоi був отриманий
актив. Подальша оцiнка iHcTpyMeHTiB

капiталу здiйснюеться за

справедливою вартiстю на даry
оцiнки.

Ри нкови й Офiцiйнi бiржовi курси

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

,Щебiторська
заборгованiсть

Первiсна та подальша оцtнка

дебiторськоj заборгованостi
здiйснюеться за справедливою
вартiстю, яка дорiвнюе BapTocTi

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

,Щохiдний
KoHTpaKTHi умови,
ймовiрнiсть погашення,

очiкуванi вхiднi грошовi
потоки

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

вартiстю погашення

Витратн и Й KoHTpaKTHi умови,
ймовiрнiсть погашення,

очiкуванi вихiднi грошовi
потоки

Компанiя здiЙсню€ виключно безперервнi оцiнки справемивоТ BapTocTi активiв та зобов'язань,

тобто TaKi оцiнки, якi вимагаються МСФ3 9 та МСФ3 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець кожного

звiтного перiоду.

5.2. PiBeHb iepapxiT справемивоТ BapTocTi, до якого належать оцiнки справемивоТ BapTocTi

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

категорiями.

Фiнансовi активИ та грошовi коштИ оцiнюютьсЯ за справеМивою вартiстю згiдно piBHiB iерархiй

ц:

класи активiв та

зобов'язань,

оцiнених за

справедливою та

амортизованою

вартiсrю

1 piBeHb

(Ti, що мають

котирування, та

спостережуванi)

plBeHb

(Ti, що не мають котирувань,

але спостережуванi)

З piBeнb

(Ti, що не мають

котирувань i не е

спосrережуваними)

flaTa оцiнки 31. ],2. z019 з1.12. 2018 31.12.2019 з1.12. 2018 з1.12.2019 з1.12.2018 3 1.12.2019 з 1.12.2018

lнвестицii

досryпнi до

продажу

0 0

l н вести цi i
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в портфелi Компанiт станом на О1 сiчня 2о17 року знаходилися iнвестицiт досryпнi дlя продажу, а

саме - простi iMeHHi акцiТ, безДокументарноТ форми випуску ПдТ кФК кАВАНГАРДо (код за €flРПОУ

збо19681), якi були проданi згiдно Договору NчБВ-91-/17 вiд22травня 2О1-7р, та,Д,оговору Бв-ttбl]-7

вiд О9 червня 2Ot7p. на зальну суму 1 659 тис, грн"

5.3. Перемiщення мiж 2-м та 3-м рiвнями iepapxiT справедливоТ BapTocTi

станом на з1 грудня 2о19 року iнвестицiй досryпних для продажу компанiя не мала, перемiщень

мiж рiвнями iepapxiT не вiдбувалося,

5.4. ВплиВ використаНня закритИх вхiдниХ даних (3-го рiвня) для перiодичних оцiнок справедливоТ

BapTocTi на приброк або збиток

компанiя здiйснюе безперервнi оцiнки справедливот вартосri активiв та зобов'язань iз

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

до змiни розмiру прибрку або збитку звiтного перiоду,

5.5. Поточнi фiнансовi iнвестицiТ

поточнi фiнансовi iнвестицiт якi належать до категорii угримуванi для продажу та вiдображаються в

статri кПоточнi фiнансовi iнвестицiТ> балансу (рядок 1160),

Справедлива BapTicTb фiнансових активiв та зобов'язань, що визначена та включена у фiнансову

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

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

продажу або лiквiдацiТ.

станом на З1 грудня 2о19 року на балансi Компанiт поточнi фiнансовi iнвестицii не облiковувалися,

5.6. flовгостроковi фiнансовi iнвестицiТ

р,овгостроковi фiнансовi iнвестицiт якi належать до категорiт фiнансових iнвестицiй угримуваних на

перiоД понаД один piK, а такоЖ yci iншi iнвестицiТ, KoTpi не можуrь бути вiльно реалiзованi у будь-який
/___л., 1п2tr\

> балансу (рядок 1035)
моментта вiдображаються в cTaTTi кдовгостроковi Фiнансовt lнВеСТИЦll> oa.'ldl-|Ly \РХЛUП ДvJJ,',

щовгостроковi iнвестицiт оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням результату

переоцiнки у прибрку чи збитку вiдповiдно до МСФ3 9,

СтаноМ на З1 грудня 201-9 року на балансi КомпанiТ облiковуються довгостроковi фiнансовi iнвестицii

в cyMi 4З тис, грн. д саме, iнвестицiТ в асоцiйованi пiдприемства (далi Товариства), Згiдно flоговору

купiвлi корпоратиВних праВ вiд 26 червня 2О17 року Компанiя придбала частку в Статуrному капiталi

Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю кДльфа Смарт Дгро> (код за €дрпоУ з725о244\ в розмiрi

1,2% насуму 1тис. грн.. Протягом 2О18 року згiдно Протоколу загальних зборiв учасникiв Ne 09/2018 вiд

28 листопада 2О18 року засновниками було прийнято рiшення про збiльшення Статугного капiталу

Товариства.ПропорцiйНоЧасткаКомпанiТзбiльшиласядо1"2тис.грН.

згiдно flоговору купiвлi Корпоративних прав вiд 2о лютого 2о18 року Компанiя придбала частку в

Стаryтному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю кДльфа Смарт Трейдинг> (код за

сдрпоу 4Os4752O) в розмiрi 2О% на суму 2 тис. грн., Протягом 2О18 року згiдно Протоколу загальних
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зборiв учасникiв Ns 02/2О18 вiд 28 листопада 2018 року засновниками було прийнято рiшення про

збiльшення Стаryтного капiталу Товариства. ПропорцiЙно частка КомпанiТзбiльшилася до 20 тис. грН.

3гiдно ,щоговору купiвлi Корпоративних прав вiд 11 червня 2019 року Компанiя придбала частку в

стаryтному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю кБiлоцерковськиЙ 3авод препаратних

формо (код за СДРПОУ 38452492) в розмiрi 10% на суму 10 тис. грн..

згiдно ,щоговору купiвлi Корпоративних прав вiд 19 червня 2019 року Компанiя придбала частку в

Стаryтному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю кПест.Юей> (код за едрпоу 42259914|

в розмiрi ].0% на суму 1тис. грн..

ринковi котирування по зазначеним фiнансовим iнвестицiям не досryпнi, Товариствами, частки яких

знаходяться в активах КомпанiТ, на кiнець року була надана рiчна фiнансова звiтнiсть. Проаналiзувавши

яку, було зроблено висновок, що Товариства € прибутковими, тому балансова BapTicTb часток

залиша€ться не змiнною, таким чином облiковуються на балансi КомпанiТ за справедливою вартiстю.

5.7. Грочlовi кошти та ix еквiваленти

грошовi кошти та Тх еквiваленти включають кошти в банках на поточних рахунках.

Кошти на поточному рахункУ, вiдкритому в ПАТ Банк кКонтракт)), вiдображаються в балансi за

нульовою вартiстю, оскiльки зазначениЙ банк знаходиться в cTaHi лiквiдацiТ з 2015 року.

Кошти на поточному рахунку, вiдкритому tt квiтня zott року в дКБ кlндустрiалбанк>,

вiдображаються В балансi за нульовою вартiстю, оскiльки зазначений рахунок був закритий 06

листопада 2017 року.

Кошти на поточному рахунку, вiдкритому J.5 червня 2о17 року в ДТ <РаЙффайзен Банк Аваль>,

вiдображаЮться в cTaTTi кРахчнки в банкч> балансу (рядок 1167),

залишок грошових коштiв Компанij станом на 31 грудня 2о19 року на поточних рахунках склав З5

тис. грн.

надiйнiсть фiнансовот установи - один з важливих параметрiв для будь-якого клiента, 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:

Частка в статутному капiталi Частка, % На 31 грудня 2019р. Частка, % На 31 грудня 2018р.

ТОВ "Альфа Смарт Агро>
(код за €ДРПОУ З7250244)

L2 t2 t2 1-2

ТОВ "Альфа Смарт ТреЙдинг>
(код за €ДРПОУ 40847520)

20 20 20 1U

ТОВ <Бiлоцерковський завод
препаратних формо (код за

сдрпоу з8452492)

10 10

ТОВ кПест.Юей> (код за

сдрпоу 422599t4)
10 1

Всього 4з зz
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- достатнiсть капiталу. Параметр демонсгруе резерв власних коштiв для екстреного покриття втрат.

- лiквiднiсть. Характеризу€ можливiсть банку зберiгати свою стiЙкiсть в стресовiЙ ситуацiТ.

- прибутковiсть установи. Р,емонструе рентабельнiсть фiнансiв, оцiнюеться як сума доходiв i витрат

фiнансовоi установи. 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. Даний параметр демонстру€ приналежнiсть до певноТ бiзнес-групи. У разi
стресовиХ ситуацiЙ банК може додатково фiнансуватися державою, iноземними iнвесторами,

вiтчизняними бiзнесменами.

з урахуванням ycix цих факторiв було сформовано рейтинг найбiльш надiйних банкiв, що наведено в

таблицi нижче:

N9 назва банка
Форма

власностi
Крахна Сайт

1. РайффаЙзен банк Аваль при ватни й Австрiя www.aval.ua

2. Кредi Агрiколь Банк приватнии Францiя www.credit-agricole. ua

з. Укрсiббанк приватний Францiя www.mv.ukrsibbank.com

4, Ощадбанк державний УкраТна www.oschadnvbank.com

5, Укрексiмбан к державний YKpa'iHa Wущ.еI!щЬ_!s!0

6 Укргазбанк державний YKpaiHa www.ukrяasbank,com

7. ПроКредит Банк приватнии нiмеччи на www,procreditbank.com.ua

8. Кредоба нк при ватний Польща www.kredoba nk.com.ua

9. оТП Банк при ватни и Угорщина W!чrц.sф!з!lJад.!з
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10 IlриватБанк державнии УкраТна www.privatbank. ua

ТакиМ чиноМ бачимо, що АТ кРайффаЙЗен Банк Аваль> увiйшов в десятку надiйних банкiв УкраТни.

5.8. lншi розкриття, що вимагаються МСФ3 13 кОцiнка справемиво[ BapTocTi>

Справедлива BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB в порiвняннi з ii балансовою вартiстю наведена в
таблицi нижче.

справедлива BapTicTb дебiторськот та кредиторськот заборгованостi, а також iнвестицiй, досryпних
для продажу, неможливо визначити достовiрно, оскiльки нема€ ринкового котирування цих активiв.

кредиторська заборгованiсть € поточною i включае в себе поточну заборгованiсть перед
компанiями з управлiння активами та за послуги депозитарних установ.

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

достатнiми, i не вважа€, що 3а межами фiнансовоТ звiтностi залищилась будь-яка суп€ва iнформацiя
щодо застосування справедливоТ BapTocTi, яка може бути корисною мя користувачiв фiнансовоТ
з BiTHocTi.

6. ро3крИття lнФормАцli; що пlдтвЕрджу€ cTATTl подАнlу Фlнднсових звlтдх
КомпанiЯ далi навоДить додатКову iнфорМацiю, яка необхiдна мя кращого розумiння результатiв

дiял bHocTi Това риства :

облiкова полiтика щодо визнання доходу;

види доходiв та витрат за кожною групою для розумiння звiтностi корисryвачами;

Фiнансовi активи Балансова BapTicTb Справедлива BapTicTb

3 1.1z.2019 31,12.2018 3 1.12.2019 з 1.12.20 18

1 2 3 4 5

lнвестицii досryпнi для продажу 0 0

lнвестицiI, до пога шення

lнвестицii заблокованi

Короткострокова дебiторська
заборгова HicTb

4 5 4 5

Торговельна дебiторська заборгованiсть

Грошовi кошти та Тх еквiваленти з5 2 з5 2

Фiнансова оренда

короткосгроковi поз и ки

Торгiвельна кредиторська заборгованiсть 37 з7 з/ з7
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склад i суму витрат, вiдображених у статтях

сукупний дохiд>.

6.1. Струкryра доходу

кlншi операцiйнi витрати)) Та кlншi> витрати)) 3Biry про

,Щохiд вiд реалiзацiТ
таким чином:

послуг та iншi доходи станом на 31 грудня 2О19 та 2018 poKiB представленi

3а 2019 piK 3а 2018 piK 3мiни (+,-)

Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацii продукцii (ToBapiB,

ллбi- паr пrlгl

6 +6
lншi операцiЙнi доходи

lншi Фiнансовi доходи: HapaxoBaHi вiдсотки по договорам позик

__. Вiдображення премiТ по договорам позики

l,,t,,i ллwлпl, lоiл ппплажtl rЬiнансових активiв)

t21, 599 88 260 +ЗЗ ЗЗ9

28 668 48 897 -2о 229

0 0

1.5о 267 Lз7 L57 +13 116
Всього дохiд

<lншi операцiйнi дохоДи> в cyMi б тис. грн.. виникли за рахунок зменшення резерву пiд збитки в

момент пога шення дебiторськот заборгова HocTi,

flo складУ кlншиХ фiнансових доходiвD входять вiдсотки HapaxoBaHi за Договорами вiдсотковоТ

позики, укладеними мiж Компанiею та Товариствами. д саме, Товариством з обмеженою

вiдповiдальнiстю кДльфа Смарт Дгро> (код за €дрпоУ з725о244) пiд27% та пiд 26% рiчних на три роки,

Також, було вiдображено первинну премiю по Р,оговорам позики на О1 сiчня 2О18 року в cyMi 114 зз1

тис. грн. та за звiтний 2о18 piц в cyMi 48 897 тис, ГРН,, яка виникла в результатi того, що

середньозважена ставка дисконryвання на момент видачi позик становила 8,5Yо в 2017 роцi, Про це

йдеться в п. 4.5., роздiлу 4 цих Примiток,

Протягом 2О19 року Компанiя заключила !оговори вiдсотковоi позики з насryпними Товариствами:

Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю кДльфа Смарт ТреЙдинг> (код за €дрпоу 40s47520)

пiд 21% на три роки, Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю кБiлоцерковський завод

препаратних форм> (код за €дрпоУ з8452492) пiд 27% на один piк та Товариством з обмеженою

вiдповiдалЬнiстю кПесТ.Юей> (код за сдрпоУ 422599t4) пiд27% на один piK,

lнший сукупниЙ дохiд Компанiя, за piK що закiнчився З1 грудня 2019 року, не отримувала,

6.2. Адмiнiстративнi витрати та витрати на збуг

OcHoBHi витрати КомпанiТ, що пов'язанi iз здiйсненням iT господарськот дiяльностi €

кДдмiнiстративнi витрати>. Загальний розмiр цих витрат за 2О19 piK, чlо закiнчився З1 грудня, склада€

427 тис.грн., якi розподiляються за насryпними елементами в порiвняннiз витратами за 2018 piK:

за 2019 piK

Винаrорода керуючiй компанii

,Д,епозитарнi послуги

Оренда офiсного примiчцення

Банкiвськi послуги

Послуги зберiгання цiнних паперlв

Послуги аудитора

ý0



Послуги лiчильноТ KoMiciT 1, 0

Ресстрацiя змiн до регламенту (держмито) 1 +

технiчне забезпечен ня звiтностi 1 с

Послуги публiкацiТ фi нансовоТ звiтностi 0

Разом 427 409 +18

6.3. lнtлi витрати

За 2017 piк, що закiнчився З1 грудня, iншi витрати КомпанiТ в cyMi 1 659 тис. грн. складалися з

собiвартосТi проданиХ фiнансовиХ iнвестицiй, а саме - простиХ iменних акцiй, бездокументарноТ форми
випускУ ПдТ кФК кДВДНГАРflu (коД за €дрпоУ з60196s1) згiдно ,Щоговору N9БВ-91/17 вiд 22 травня

2OI7p. та,Щоговору БВ-116/17 вiд 09 червня 2Оl7р..

В звiтному 2018 та 2019 роках кlнших витрат)) Компанiя не мала.

6.4. lншi операцiЙнi витрати

.Що складУ <lншиХ операцiйнИх витрат)) за 2О18 piK Компанiя вiднесла формування резерву пiд

збитки у cyMi 52 тис. грн. За звiтниЙ 2О19 piK резерв пiд збитки був сформованиЙ в cyMi 13 тис. грн.. Про

це Йдеться у п. 6.6.1, роздiлу б цих Примiток.

6.5. Фiнансовi витрати

.Що <Фiнансових витрат> у 2О18 роцi Компанiя вiднесла амортизацiю премiТ, розрахованоТ по методу

ефективноТ ставкИ вiдсотка, у cyMi 512о3 тис. грн. 3а звiтний 2019 piK ця сума склала 78922 тис. грн.

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

спiвttадати. Тобто, цей метод rрунту€ться на припущеннi, що витрати на сплату вiдсоткiв по по3икам за

кожний перiод - це невиплачена частина вiдповiдного зобов'язання, помножена не на встановлену по

договору ставку вiдсоткiв, а на ринкову ставку вiдсоткiв. При застосуваннi цього методу сума витрат на

сплаry вiдсоткiв по позицi i величина амортизацiТ надбавки по позицi змiнюються кожного перiоду.

6.6. Фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою вартiстю

6.6.1. flебiторська заборгованiсть

flебiторська заборгованiсrь з фiксованими або обумовленими платежами, u_lo не котируються на

активному ринку, класифiкуються як кдебiторська заборгованiсть за виданими авансами> та кiнша

поточна дебiторська заборгованiсть> i облiковуються за справедливою вартiстю 3а вирахуванням

збиткiв вiд знецiнення та сумнiвноI заборгованостi.

СтаноМ на З1 груднЯ 2О19 рокУ КомпанiЯ не мала прострочеНоТ та знецiненоI дебiторськоi
заборгованостi.

Балансова BapTicTb дебiторськоТ заборгованостi приблизно дорiвнюе iT справедливоi BapTocTi.

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

кредитоспроможностi дебiтора за перiод з дати виникнення заборгованостi та до звiтноТдати.

,Щебiторська заборгованiсть за станом на 31 грудня 2019 та 2018 poKiB представленiтаким чином:

з1
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На 31 грудня 2019

року

На 31 грудня 2018

року
3мiни (+,-)

,Щебiторська заборгованiсть за розрахунками за
виданими авансами 4 5 ,t

,Щебiторська заборгованiсть за розрахунками з

нарахованих доходiв (вiдсотки за договорами позик) 11 518 8 972 +2546

Очiкуванi кредитнi збитки щодо дебiторськоi
заборгованостi з нарахованих доходiв (вiдсотки за

договорами позик)

-1 -1 0

lнша дебiторська заборгованiсть (договори позики)

Вiдображення премii за рахунок руху коштiв (за

договорами позик)

520 015 401 4зз +118 582

61 77t 112 о24 _50 25з

Очiкуванi кредитнi збитки щодо iншоi дебiторськоi
заборгованостi (за договорами позик)

-58 -51 -7

Всього 593 249 522з82 +70 867

,щебiторська заборгованiсть КомпанiТ не мае забезпечення. Прострочена дебiторська заборгОВаНiСТЬ

вiдсутня. Компанiя проводить аналiз та оцiнку рiвня кредитного ризику з використанням

iнди вiдуал ьного пiдходу.

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

очiкува них кредитних збиткiв:

Резерв пiд збитки що оцiнюсться в cyMi, яка
дорiвнюе:

На 31 грудня
2019 poKv

На З1 грудня
2018 року

Причини змiн

].2-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам,

В т.ч.: за депозитами;

3а дебiторською заборгованiстю 59 52

Кредитний ризик
майже вiдсутнiй

очiкуваним кредитним збиткам протягом строку

дiТ за:

(i) фiнансовими iнструментами, за якими
кредитний ризик зазнав значного зростання з

моменry первiсного визнання, але якi не €

кредитно-знецiненими фiнансовими активами

В т.ч.: за депозитами;

3а дебiторською заборгованiстю (позики)

(ii) фiнансовими активами, що € кредитно-
знецiненими на звiтну даry (але не е придбаними
або ст8ореними кредитно-знецiненими
акти вами)

В т.ч.: за депозитами;

За дебiторською заборгованiстю (позики)

(iii) торговельною дебiторською заборгованiстю,

договiрними активами або дебiторською
заборгованiстю за орендою, для яких резерв пiд
збитки оцiнюсться вiдповiдно до параграфа
5.5.15 мсФз 9

ýz
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фiнансових активiв, що е придбаними або

створеними кредитно-знецiненими фiнансовими
активами

Разом: 59 52

станом на З1 грудня 2о19 року загальна сума резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки склала 59 тис.

грн. якi були вiднесенi до складу кlнших операцiЙних витрат).

6.7. Акцiонерний капiтал

СтаноМ на З1 грудНя 2О19 року Компанiя здiЙснила два випуски акцiй:

1. На сумУ 1 ЗО0 тис. грн., в кiлькостi 1 З00 тис. штук, загальною номiнальною вартiстю 1- 300

тис. грн. Номiнальна BapTicTb кожноi акцiТ становить ]. грн. Форма iснування акцiй - без

документарна. Bci випущенi акцiт були повнiстю оплаченi,

,Щата реестрацii випуску акцiй * 28 лютого2оL2 року, ре€страцiйний номер Свiдоцтва 00039,

Р,аниМ СвiдоцтвоМ нкцпФР анулювалО тимчасове Свiдоцтво про ре€страцiю випуску акцiй

вiд 23.12.2О11 року N9 2З50 видане ДКЦПФР,

2. На загальну суму 5ооооО тис. грн., в кiлькостi 5о0000 тис. штук, загальною номiнальною

вартiстю 5оо ооО тис. грн. Номiнальна BapTicTb кожноТ акцiТ становить 1 грн. Форма iснування

акцiй - без документарна.

flaTa реесТрацiТ випуСку - 24 квiтня 2О12 року, реестрацiйний номер Свiдоцтва 00080, ,Щаним

Свiдоцтвом нкцпФР анулювало Свiдоцтво про ре€страцiю випуску акцiй вiд 28 лютого 2О12 р, Ns 000З9

видане НКЦПФР.

Отже, станоМ на О]. сiчнЯ 2О17 рокУ КомпанiеЮ заре€строВано випуск акцiй на 3агальну суму 500 000

тис. грн. в кiлькостi 5ооOоО тис. штук загальноЮ номiнальною вартiстю 500000 тис. грн,, iз яких

оплаченими були 130О тис. шryк загальною сумою 13ОО тис. грн,, що вiдповiда€ вимогам щодо

мiнiмальнОго розмiрУ статугногО капiталУ корпоратиВного фондУ згiдно ст. 1З Закону УкраТни кПро

iнститри спiльного iнвесryвання> вiд 20 червня 201З року,
ПротягоМ звiтногО 2О18 рокУ КомпанiЯ здiйснювала розмiщення акцiЙ в кiлькостi з8 174 258 штук на

суму 52 47Отис. грн., з яких 14 296тис. грн. склав додатковий капiтал.

За даними Балансу власний капiтал Компанiт станом на З1 грудня 2О18 року склада€ суму 522 з22

тис. грн. Д саме, заре€стрований (пайовий) капiтал в розмiрi 5оо оOО тис, грн,, додатковий капiтал в

розмiрi 51 611 тис. грн., нерозподiлений прибуток в розмiрi 215 156 тис, грн, та неоплачений капiтал в

розмiрi 244 445 тис. грН., тобто загальна номiнальна BapTicTb акцiй, якi плануеться розмiстити згiдно

Проспекry eMiciT акцiй КомпанiТ.

Змiни у власному капiталi за piK, що закiнчився 31 грудня 2О18 року, який показуе змiни згiдно

МСФ3 9 представленi в таблицi

Пайовий
капiтал

flодатковиЙ
капiтал

Нерозподiлений
прибуток

неоплачений
капiтал

Резерв
справедлив
oi BapTocTi

Разом,
капiтал

3алишок на 31

грчдня 2017р
500 000 з7 з15 15 зз2 (282 619) 27о 028

вплив змiн 1 14 зз1 114 з31

3алишок на 01

сiчня 2018 року,
перерахований
вiлповiлно до
мсФз 9

500 000 з7 315 L29 66з (282 619) 384 359

зз
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в 2о19 роцi компанiя корисryвалася пiльгами з податку на прибуток згiдно Податкового кодексу

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

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

залученi вiд учасникiв iнститру спiльного iнвесryвання, доходи вiд здiйснення операцiй з активами

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

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

платежi, роялтi тощо)>,

7. розкриття |ншоТ lнФормАцli

7.1 YMoBHi зобов'язання

7.1.1. Судовi позови

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

7.1.2. Оподаткування

внаслiдок наявностi в укратнському податковому законодавствi положень, якi дозволяють бiльш нiж

один BapiaHT тлумачення, а також через практику, ч_{о склалася в нестабiльному економiчному

середовищi, за якоТ податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчноТ дiяльностi, у разi, якщо

податковi ограни пiддадуть cyMHiBy певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва економiчноi

дiяльностi Компанir, ймовiрно, що Компанiя змушена буде сплатити додатковi податки, штрафи та пенi,

Така невизначенiсть може вплинуtи 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 можрь

пере глядаТися вiдповiДними подаТковимИ орга намИ п ротя гом трьох poKiB.

7.1.з. Ступiнь повернення дебiторськот заборгованостi та iнlлих фiнансових активiв

внаслiдок ситуацiт, яка склалась в економiцi Укратни, а також як ре3ультат економiчноi

нестабiльнОстi, щО склаласЬ на датУ балансу, icHye ймоВiрнiстЬ того, щО активИ не 3можуть бри

реалiзованi за iхньою балансовою вартiстю в ходi звичайнотдiяльностi Компанiт.

сryпiнь повернення активiв у значнiй Mipi залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться поза

зоною контролю Компангf. Сryпiнь повернення дебiторськот заборгованостi Компанiт визнача€ться на

пiдставi обставин та iнформацii, якi наявнi на даry балансу. На думку керiвництва Компанiт, виходячи з

наявних обставин та iнформацii, кредитн ий ризикдля фiнансових активiв Компанiт визначений як дvже

низький, тому кредитний збиток не був визнаний при оцiнцi цих активiв. Враховуючи той факт, що

поточна дебiторська заборгованiсть буде погашена в 2020 роцi, HapaxoBaHi вiдсотки по позикам

дебiтоР сплачу€ на регуляРнiй ocHoBi, очiкуваниЙ кредитниЙ збиток Компанiею визнаниЙ при оцiнцi

цього фiнансового активу становить 59 тис. грн,, тобто такий, що майже вiдсутнiй, про це йдеться в

п.п.6.6.1, п,6,6, роздiлу б цих Примiток.

7.2 Розкриття iнформацiТ про пов'язанi сторони

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

пiдприемства, якi прямо або опосередковано контролюють або перебувають пiд контролем, або ж

перебувають пiд спiльним контролем разом з Компанiею;

асоцiйованi компанiТ;

спiльнi пiдприемства, у яких Компанiя € контролюючим учасником;

чле н И п ровiдного уп ра влiнського персоналу КомпанiТ;

близькi родичi особи, зазначеноТ вище;
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компанiТ, що контролюють компанiю, або здiЙснюють супевиЙ вплив, або мають сугг€виЙ 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'скт господарювання, зв'язанi з суб'ектом

господарювання, що складае свою фiнансову звiтнiсть,

а) фiзична особа абО близькиЙ родиЧ такоi особи € зв'язаною стороною iз суб'ектом

господарювання, ц{о звiтуе, якщо така особа:

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

- мае сутт€Вий вплив на суб'ект господарювання, чцо звiryе;

- € членом провiдного управлiнського персоналу суб'екта господарювання, що звiryе, або

материнсьКого пiдприемства суб'екта господарювання, що звiтуе,

б) сyб'ект господарювання € зв'язаним iз суб'сктом господарювання, що звiтуе, якщо викону€ться

будь-яка з таких умов:

- суб'скт господарюВання та суб'ект господарювання, U-{о звiryе, € членами однiсТ групи (а це означа€,

що кожне материнське пiдприемство, дочiрне пiдприемство або дочiрне пiдприсмство пiд спiльним

контролем € зв'язанi одне з одним);

- один суб'скт господарювання € асоцiйованим пiдприемством або спiльним пiдприсмством iншого

суб'екта господарювання (або асоцiйованого пiдприсмства чи спiльного пiдприемства члена групи, до

якоi належИть iншиЙ суб'скт господарювання);

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

- один суб'ект господарювання е спiльним пiдприемством третього суб'екта господарювання, а

iнший суб'скт господарювання е асоцiйованим пiдприсмством цього третього суб'екта

господарювання;

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

суб'екта господарювання, що звiryе, 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 перебувас пiд контролем або спiльним контролем особи, визначенот в

пунктi а);

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

провiдного управлiнського персоналу суб'екта господарювання (або материнського пiдприемства

су6'екта господа рюван ня).

Операцiя зi зв'язаною стороною - передача pecypciB, послуг або зобов'язань мiж суб'ектом

господарюВання, що звiтус, та звlязаною стороною, незалежно вiдтого, чи призначаеться цiна,

Близькi родичi фiзичнот особи - члени родини, якi, за очiкуванням, можуть впливати на таку особу

або перебувати пiдiт впливом при здiйсненнi операцiй iз суб'ектом господарювання та охоплюють:

а)дiтей,чоловiка/дрУЖИнучишлюбногопартНератакоiфiзичноТособи;

б)дiтеЙчоловiка/дружИНичишлюбногопартНератакоТфiзичноТособи;

в) утриманцiв такоi фiзичноТ особи або чоловiка/дружини чи шлюбного партнера такоТ фiзичноТ

особи.

'6

зб



пов'я3аними сторонами вважаються сторони, якщо одна сторона ма€ можливiсть контролювати
iншу сторону або здiйснювати суггевий вплив на прийнятгя фiнансових та операцiйних рiшень iншою
стороною.

ОперацiТ мiж пов'язаними сторонами - передбачають передачу pecypciB або зобов'язань,
незалежно вiд стягування плати.

спiльний контроль - зафiксоване угодою розподiлення прав контролю.

Пов'язанi сторони КомпанiТ включають учасникiв, ключовий управлiнський персонал, пiдприемства,
якi мають спiльних власникiв та перебувають пiд спiльним контролем, пiдприемства, що перебувають
пiд контролем ключового управлiнського персоналу, а також компанii, стосовно яких у КомпанiТ с
iстотний вплив.

У таблицi представленi пов'язанi сторони КомпанiI:

7.2.1. lнформацiя про учасникiв та голову наглядовоТ ради корпоративного iнвестицiйного
фонду

* flля фiзичних осiб, якi через своТ релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття ре€страцiйного 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 здiйснюеться вiдносно акцiй корпоративного фонду, що перебувають в обiгу,

Група N9

з/п
lовне найменування
юридичноТ особи -

учасника чи
прiзвище, iм'я, по
батьковi фiзичноi'
особи - учасника,
голови наглядовоТ

ради
корпорати вного

i н вести цi й ного

фонду

Код за СДРПОУ
юридичноi особи -

учасника або
реестрацiйний номер

облiковоТ картки
платника податкiв

фiзичноТ особи -

учасника, голови
наглядовоТ ради
корпорати вного

фонду *

М iсцезнаходже н ня
юридичноТособи чи

паспортнi данi фiзичноi
особи, щодо якоТ

подаеться iнформацiя

Частка в

стаryтному
ка п iтал i

корпорати вного

фонду, %**

Належнiсть фiзичноТ
особи - учасника до

суб'ектiв,
визначених статтею

З Закону Украiни кПро
запобiгання корупцiТ>,

та/або частка

державноi чи
комунальноi' власностi,

юридичнiй особi -

учасн и ку

1 2 з 4 5 6 7

А Учасники - фiзичнi
особи

1

Тодоров Борис
Петрович

27з78tt075 Паспорт ЕЕ 826585,
ви даний €впаторi йським

МВГУ МВС УкраТни в

Криму, 15.05.200З р.

100% не належить

Б Учасники - юридичнi
особи

в Голова наглядовоi

ради

Тодоров Борис
Петрович

27з781,1,075 Паспорт ЕЕ 826585,
виданий €впаторiйським

МВГУ МВС УкраТни в

Криму, 15.05.200З р.

100% не належить

Усього: ],00%
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N9

з/п
Прiзвище, iм'я,

по батьковi

фiзичноТ особи -

учасни ка

корпорати вного

фонду, членiв iT

ciM'T та iнших
пов'язаних осiб

Реестрацiйний
номер облiковоТ
картки платника
податкiв фiзичноi
особи - учасника
ко рпорати вного

фонду, членiв iI
сiм'I та iнших

пов'язаних oci6*

Символ
юридичноI

особи, щодо
якоТ icHy€

пов'яза Hicтb* *

Код за
€дрпоу

юридичноТ
особи, щодо

якоТ iсну€
пов'яза HicTb

Повне найменування
юридичноТ особи,

щодо якоi'iснуе
пов'яза HicTb

М iсцезнаходження
юридичноТ особи,
щодо якоТ icHye

пов'яза HicTb

Частка в

стаryтному
ка пiталi

пов'яза ноi
особИ, уо

1 2 з 4 5 6 ] в

Тодоров Борис
Петрович

27з78t\075 I з80060з5 Публiчне акцiонерне
това риство
к3акрити й

неди версифiкова ний
венчурн и й

корпорати вни й

iнвестицiйний фонд
(проФЕсlЙниЙ

lHBECTOP))

03].50, м. КиТв, вул.

,Д,iлова, 2Б
100

2 'одорова Наталiя
BiKTopiBHa
(дружина)

2]99218545 i зв0060з5 Публiчне акцiонерне
товариство
(закрити й

неди версифi кован и й

венчурни й

корпоративни й

iнвестицiйниЙ фонд
(проФЕсlЙниЙ

lH ВЕстоР))

03150, м. КиТв, вул.

,Д,iлова, 2Б

з ,Щiденко Свiтлана
Василiвна (мати)

18 160 18502 I з8O0бOз5 Публiчне акцiонерне
товариство
<За крити й

неди версифiкова ний
венчурни й

корпорати вн и й

iнвестицiйний фонд
(проФЕсlЙниЙ

IHBECTOPD

0З150, м. КиТв, вул.

,Щiлова, 2Б

7.2.2. lнформацiя про пов'язаних осiб фiзичних осiб - учасникiв, якi володiють часткою, що
СтанОВить не менше 2ОYо статутного капiталу корпоративного iнвестицiЙного фонду

* flля фiзичних осiб, якi через cBoi релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд приЙняття ре€страцiЙного номера
облiковоi картки платника податкiв, повiдомили про це вiдповiдний контролюючиЙ орган та мають вiдмiтку В

паспортi, зазначаються серiя (за наявностi) та номер паспорта,
**Т-торговцiцiннимипаперами,К-компанiiзуправлiнняактивами,Д-ЦентральниЙдепозитарiЙ,ДУ-

депозитарнi установи,3 - зберiгачi активiв iнстиryтiв спiльного iнвесryвання, 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'язаних юридичних oci6, у яких беруть участь учасники - юридичнi
особи, якi володiють часткою, що становить не менше 20 % статутного капiталу
корпоративного iнвестицiйноrо фонду

N9

з/п
Повне

наЙменування, код
за €flРПОУ учасника

Символ
юридичноi

особи, ч.tодо якоi

Код за €ДРПОУ
ЮРИДИЧНОI

особи, щодо

Повне
найменування

юридичноi особи

Мiсцезнаходження
юридичноi особи,

щодо якоТ icHye

Частка в

статутному
капiталi, %

з8
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корпоративного
iнвестицiйного

Фонду

icHye
пов'язанiсть*

якоl lсну€
пов'язанiсть

щодо якоi icHye
пов'язанiсть

пов'язанiсть

1
-) а

J 4 5 6 7

;-т --тор;вцi цiнними паперами, К - компанii з управлiння активами, Д - Центральний депозитарiй, ду -

дlепозитарнi установи,3 - зберiгаЧi активiВ iнститутiв спiльного iнвесryвання, О - органiзатори торгiвлi, Н -

оr-liнювачi майна, Д, аудиторИ (аудиторсьКi фiрми), l - iнше госполарське товариство (якuцо 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 % статрного капiталу юридичних осiб

- учасникiв, якi володiють часткою, що становить не менше 2о % статуrного капiталу

корпоративного iнвестицiйного фонду

- дr, фir^них осiб, якi через cBoi релiгiЙнi переконання вiдмовилися вiд приЙнятrя РеестраЦiЙНОГО НОМеРа

облiковоТ 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 фонд бере участь

-т-rорrоrцiцiннимипаперами,к-компанiiзуправлiнняактивами,д-центральнийдепозитарiй,ду-

39

ý:

N9

зlп
Повне найменування,

код за €flРПОУ
юридичноI особи -

учасни ка

корпорати вного
iнвестицiйного фонду

Код за СДРПОУ
юридичноi особи або

реестрацiйний номер
облiковоi картки

платника податкiв

фiзичноi особи, щодо
якоТ icHye пов'язанiсть*

Повне
найменування

rоридичноi особи
або прiзвище, iм'я,

по батьковi

фiзичноi особи,
щодо якоТ icHye

пов'язанiсть

Мiсцезнаходження
юридичноi особи

або паспортнi данi
фiзичноi особи,

щодо якоi icHye
пов'язанiсть

Частка в стаryтному
капiталi учасника
корпоративного

фонду, %

]" 2 5 4 5 6

N9

з/п
Код за €ДРПОУ
корпорати вного

фонду

Символ
юридичноi

особи, tлодо якоi
icHye

пов'язанiсть*

Код за €ДРПОУ
юридичноi

особи, щодо
якоi icHye

пов'язанiсть

Повне
найменуван ня

юридичноТ особи,

щодо якоi icHye

пов'язанiсть

Мiсцезнаходження
юридичноi особи,

щодо якоi icHye

пов'язанiсть

Частка в

статутному
капiталi

юридичноi
особи, Yо

1 2. з 4 5 6 7

1 з80060з5 i 40в47520 Товариство з

обмеженою
вiдповiдал ьнiстю

<Альфа Смарт
Трейдинг>

м.Киiв,
вул.Антоновича, 172Д

20%



депозитарнi установи, З - зберirачi активiв iнститутiв спiльного iнвесryвання, 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 менще 20 %).

7.2.6. lнформацiя про пов'язаних осiб голови та членiв наrлядовоТ ради корпоративного
нвестиц]йного

N9

зl
п

Прiзвище, iм'я,
по батьковi
голови та

членiв
наглядово[

ради
корпоративног

о
iнвестицiЙного

фонду та

членiв його (iх)

сiм'i

Реестрацiйний номер
облiковоi картки платника

податкiв або серiя (за

наявностi) та номер
паспорта фiзичноТ особи
(для фiзичних oci6, якi

через своi релiгiйнi
перекона ння

вiдмовляються вiд
при йняття реестрацiй ного
номера облiковоi картки

платника податкiв та

повiдомили про це
вiдповiдний контролюючи й

орган i мають вiдмiтку у
паспортi)

Символ
юридичн
оТ особи,

щодо
якоi icHye

пов'язанi
сть*

Код за

€дрпоу
юридичноi

особи, щодо
якоi icHye

пов'язанiсть

Повне
найменуван ня

юридичноТ
особи, щодо якоТ

icHye пов'язанiсть

Мiсцезнаход
ження

юридичноТ
особи, чцодо

якоi icHye

пов'язанiсть

Частка в

:таryтному
капiталi

пов'язаноТ
особи, Yо

1 2 з 4 5 6 7 8

1. Голова
НаглядовоТ

ради

Тодоров Борис
Петрович

27з78]-1о75 l

I

I

з80060з5

з]25о244

40847520

з8452492

Публiчне
акцiонерне
това риство
кзакритий

неди версифiкован
ий венчурний

корпоративний
iнвестицiйний

фонд
(проФЕсlЙниЙ

lHBECTOPD

Товариство з

обмеженою
вiдповiдальнiсгю
КАЛЬФА СМАРТ

АгРоD

Товариство з

обмеженою
вiдпо вiдал ьн iстю
(АЛЬФА СМАРТ

трЕЙдинг,)

Товариство з
обмеженою

вlдпо в lдал ьн lстю

l(ьlлоцеркlвськии
I| завод
I

| препаративних

l формu

0З150, м. КиТв,

вул.,Щiлова, 2Б

0З680, м.Киiв,
вул.Антоновича,

172л

03680, м.КиТв,

вул.Антоновича,
172л

09108, КиТвська

обл., м. Бiла

Церква, вул.
Леваневського,

буд. 85

100%

88%

80%

90%
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l

Тодорова
Наталiя
BiKTopiBHa

дружина
Тодорова Б.П,

2799218545 i з777з06! Товариство з

обмеженою
вiдповiдал ьн iстю
кАльфа Насiння>

0З150, м, Киiв,

вул.
Предславинськ

а,28

t00%
(опосередк

ова но)

2, Член
Наглядовоi

ради

Брагiн Андрiй
олексiйович

256з816499 I з8006035 Публiчне
акцiонерне
товариство
кЗа крити й

неди версифiкова н

ий венчурний
корпоративний

i н вести цiй н ий

фонд
(проФЕсlЙниЙ

lH ВЕсТоР ))

03150, м.
Киiв, вул.

.0,iлова, 2Б

0%

Прямi родичi
Брагiна А.О.

пов'язаностi не
мають

з, Член
Наглядовоi

ради

fliденко
Свiтла на

василiвна

18 16018502 I 380060з5 Публiчне
акцiонерне
товариство
<За крити й

неди версифiкован
ий венчурний

корпоративний
iнвестицiйний

Фонд
(проФЕсlЙниЙ

lHBECTOPD

03150, м. КиТв,

вул.,Щiлова, 2Б

0%

Тодоров Борис
Петрович - син

Дiденко С.В.

27з78tt075 I з80060з5 Публiчне
акцiонерне
товариство
<3акритий

неди версифiкова н

ий венчурний
корпоративний
iнвестицiйний

фонд
(проФЕсlЙниЙ

lHBECTOPD

0З150, м. Киiв,

вул.,Щiлова, 2Б

1"00%

; Т - ,ор.uцi цiнними паперами, К - компанii з управлiння активами, Р, - l-{ентральний депозитарiй, ду -

депозитарнi установи, З - зберiгаЧi активiВ iнстиryтiВ спiльногО iнвестування, О - органiзатори торгiвлi, Н -

оцiнювачi маЙна, Д - аудиторИ (аудиторсьКi фiрми), l - iнше господарське товариство (якщо частка особи чи групи

пов'язаних з нею осiб у ньому не менше 20 %).
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В 2019 роцi Компанiя не здiЙснювала операцiй з продажу та закупiвлi ToBapiB, робiт i послуг мiж
пов'язаними сторонами, якi виходять за межi звичайноТ дiяльностi.

За piK, що закiнчився З1 грудня 2019 року, Компанiя не мае заборгованостi за сумами, що пiдлягають
виплатi пов'язаним сторонам.

Оцiнка можливоТ наявностi проведення операцiЙ з пов'язаними сторонами проводиться Компанiею
в кожному фiнансовому роцi за допомогою аналiзу балансу вiдповiдноТ пов'язаноТ сторони та стану

ринку, на якому така сторона веде дiяльнiсть.

Винагороди у формi акцiЙ - не нараховувались та не отримувались.

7.3. Цiл1 та полiтики управлiння фiнансовими 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

Компанii. Оперативний i юридичний контроль ма€ на MeTi забезпечувати належне функцiонування
внутрiшньоТ полiтики та процедур з метою мiнiмiзацiТ операцiЙних i юридичних ризикiв.

Керiвництво КомпанiТ визна€, що дiяльнiсть Компанii пов'язана з фiнансовими ризиками iBapTicTb

чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може сугт€во змiнитись унаслiдок впливу

суб'сктивних чинникiв та об'сктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких заздалегiдь точно

передбачити неможливо. flo таких фiнансових ризикiв вiднесено кредитниЙ ризик, ринковиЙ ризик та

ризик лiквiдностi.

Полiтика з управлiння ризиками opicHToBaHa 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 застосування

iнструментарiю щодо його пом'якшення.

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 внуrрiшнiм
нормативним документам КомпанiТ.

Управлiння ризиками € неперервним процесом, за допомогою якого Компанiя:
виявля€ (iдентифiкус) ризики,
проводить оцiнку ix величини,
контрол ю€ ризи KoBi пози цiТ Компан iT та фондiв,
здiЙснюе монiторинг ризикiв фондiв та власного рiвня ризику КомпанiТ.

7.3.1. ОрrанiзацiЙне забезпечення системи управлiння ризиками в КомпанiТ

Керiвництво компанiТ забезпечуе:
запровадження органiзацiйних заходiв iз створення та забезпечення функцiонування СУР, розробку

та затвердження внррiшнiх положень та процедур щодо проведення кiлькiсного та якiсного
оцiнювання ризикiв;

видiлення необхiдних pecypciB на створення та пiдтримання ефективноi, комплексноТ та

збалансованоТ СУР;

формування системи звiтностi, розподiлу обов'язкiв i вiдповiдальностi стосовно управлiння
ризиками;
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уникнення конфлiктiв iHTepeciB у дiяльностi КомпанiТ;

затвердження заходiв та планiв дiй на випадок кризових сиryацiй, що виникли через зовнiшнi

фактори;
запровадження процедур i заходiв запобiгання кризовим сиryацiям, що можугь виникнути через

внутрiшнi фактори;
здiйснення внррiшнього контролю за систематичним проведенням вiдповiдальною особою аналiзу

струкryри, дохiдностi, якостi, лiквiдностi iнвестицiйних вкладень, наявностi збиткових позицiй та iнших

ризикiв, якi пов'язанi з iнвесryванням активiв;

розроблення i запровадження заходiв внутрiшнього 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 дiловоi
поведiнки;

здi йснен ня перiодич но го перегляду BHppi шнiх положен ь та п роцедур СУР;

поширення у Компанiт единого 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 компанiТ, е насryпнi:

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

процесiв та систем КомпанiТ, дiй спiвробiтникiв КомпанiТ чи зовнiшнiх подiй. flaHa категорiя включае

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

cBoix зобоВ'язанЬ переД Компанiею, i не включае стратегiчний ризик та ризик репрацiТ.
юридичний ризик - це ризик втрат через порушення або недотримання Компанiею вимог

чинного законодавства, угод, прийнятоi практики або етичних норм, а також через можливiсть

двознач ного тлумачен ня ч и н ного за конода вства або п ра вил.

РегчляторНий ризиК - це ризиК втрат внаслiдок неочiкуваних змiн у чинному

державних органiв.

законодавствi та дiй

подiй, що
пiдхiд до

Система iдентиФiкацiТ операцiйних ризикiв компанiТ включа€ розробку класифiкатора

вiдносяться до операцiйних ризикiв компанiт. основою для такого класифiкатора е

класифiкацiт операцiйних ризикiв Базельського koMiTery з банкiвського нагляду.

система якiсного та кiлькiсного аналiзу операцiйних ризикiв Компанiт, включае:

Класифiкатор (перелiк) подiй, якi вiдносяться до операцiйних ризикiв компанii;

Заходи щодо збирання зовнiшньоТ iнформацiТ по операцiйних ризиках дiяльностi з управлiння

активами;
Внутрiшнi моделi i методИ оцiнюваннЯ розмiрУ втрат внаслiдок операцiйних ризикiв на пiдставi

статистич н их методi в, сцена рного а налiзу тощо.

система реакцij на операцiйнi ризики в Компанiт може включа€:

Постiйнi регулярнi заходи з вдосконалення процесiв здiйснення професiЙноТдiяльностi з управлiння

активами в Компанiт та засобiв Тх регламентацii, спрямованi на мiнiмiзацiю розмiрiв втрат та частоти

виникнення подiТ операцiЙних ризикiв;
Заходи iз запобiгання конфлiктiв iHTepeciB у процесiздiйснення професiйноТдiяльностi;

Процедури та засоби контролю за дотриманням вимог нормативно-правових aKTiB;

процедури та засоби контролю за функцiонуванням iнформацiйних систем Компанiт та

забезпечення безперебiйноТiхдiяльностi, зокрема процеси дублювання i вiдновлення iнформацiТ, а

такоЖ резервнi системИ у разi втраТи досryпУ або знищеНня важливОТ iнформацiТ або технологiй;
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процес перiодичного тестування встановлених процедур та технологiй здiйснення операцiй, у
тому числi процедур фiзичнот та iнформацiйнот безпеки, з метою контролю за дотриманням цих
процедур i технологiЙ, та збору iнформацiТ щодо li можливого вдосконалення у разi неефективностi;

система монiторингу i контролю операцiйних ризикiв компанiт включа€:
Процедури контролю 3а визначеними у компанiТ процесами здiйснення професiйноТдiяльностi;
процедури звiтностi щодо операцiйного ризику, пiдготовки пропозицiй та внесення змiн у процеси

здiйснення професiйноТ дiяльностi, спрямованi на мiнiмiзацiю операцiйних ризикiв;
ПРОЦеДУРИ монiторингу зовнiшнього середовища з точки зору ризикiв настання втрат вiд

операцiйних ризикiв;
ПРОЦеДУРи кОнтролю за виконанням законодавства, регуляторних документiв, взаемодiт з

державними органами.
ризик репvтацiт - це ризик втрат для Компанiт через несприятливе сприйняття репуrацiт компанiт

абО недовiри до неТ з боку iHBecTopiB фондiв, контрагентiв, iнших осiб, вiд яких залежить Компанiя,
ВнаСлiдок внррiшнiх чи зовнiшнiх подiЙ, у тому числi застосування державними органами заходiв
впливу, передбачених законодавством.

СприЙнятгя репрацiТ КомпанiТ може бри роздiлене на:
Репутацiю КомпанiТ з точки зору iснуючих та потенцiЙних клiентiв;
Репутацiю з точки зору контрагентiв;
Репутацiю з точки зору iнших учасникiв ринку, професiйноТ спiльноти, засобiв iнформацiТ;
Репутацiю з точки зору органiв державного реrулювання.
Система управлiння ризиком репрацiТ КомпанiТ включа€:
lНфОРмацiЙну полiтику КомпанiТ, включаючи процедури, процеси та органiзацiйне забезпечення

i нформува н ня за iHTepecoвa н их cTopiH п ро дiял ьн icTb Компа н ii;

Стандарти роботи з клiентами, контрагентами, органами державноI влади та iншими зовнiшнiми
сторонами;

ПРОцеси контролю за репутацiею компанiТ та iT контрагентiв, включно iз регулярним монiторингом
засобiв масовоТ iнформа цiТ;

СтратегiчниЙ ризик - ризик втрат для Компанi| якиЙ виникас через неправильнi управлiнськi
Рiшення, неналежну реалiзацiю приЙнятих рiшень i неадекватне реагування на змiни в бiзнес-
СеРедОВищi. !аниЙ ризик виника€ внаслiдок взаемноТ невiдповiдностi стратегiчних цiлеЙ Компанii,
бiзнес-стратегiЙ, розроблених для досягнення цих цiлей, pecypciB, задiяних для Тх досягнення, та якостi
Тх реалiзацiТ. ,Щана категорiя включа€ ризик втрат, пов'язаних з iнвестицiями коштiв КомпанiТ у активи
фондiв в управлiннi.

Система уп ра влiн ня стратегiч н им ризиком Компа н iT вкл юча€:
Процес стратегiчного планування, що врахову€ характер ризикiв дiяльностi Компанii i метою якого €

створення стратегiчного плану, що визначае стратегiчнi цiлi, засоби Тх досягнення, потреби Компанii у
фiнансових, технологiчних та кадрових ресурсах та можливий вплив ризикiв на можливостi досягнення
стратегiчних цiлей;

Процедури оцiнки нових стратегiчних iнiцiатив з точки зору Тх впливу на ризики дiяльностi КомпанiТ
та монiторинry Тх виконання.

РинковиЙ оизик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбрнi грошовi потоки вiд
фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимугься внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплю€ три
типи ризику: iншиЙ цiновиЙ ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик виника€ у
зв'язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцii, вiдсоткових ставок та валютних
KypciB. Компанiя наражатиметься на ринковi ризики у зв'язку з iнвестицiями в акцii, облiгацiТ та iнщi
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, чугливих до змiни вiдсоткових ставок.
|ншиЙ цiновий ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд

фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (oKpiM тих, що виникають
унаслiдок вiдсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно вiд того, чи спричиненi вони
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чинниками, характерними для окремого фiнансового iHcTpyMeHTa або його eMiTeHTa, чи чинниками, що
впливають на Bci подiбнi фiнансовi iнструменти, э якими здiЙснюються операцiТ на ринку.

Основним методом оцiнки цiнового ризику е аналiз чутливостi. Серед методiв пом'якшення

цi но вого ризи ку Компа нiя ви ко ристо ву€ ди версифi ка цiю а кти BiB.

За iнвестицiйними активами, оцiненими за 3-м piBHeM ie papxi| аналiз чрливостi до iнщого цiнового
ризику Компанiя не здiйснювала вiдповiдно до п. 27 МСФ3 7 <Фiнансовi iнструменти: розкриття
iнформацiТ>.

Протягом звiтного перiодудо складу активiв КомпанiТне входили акцiТта iншiфiнансовi iнструменти

з нефiксованим прибуТком, вплиВ iншогО цiновогО ризикУ на BapTicTb чистих активiв КомпанiТ вiдсутнiй.

виходячи з цього кiлькiсне оцiнювання впливу iншого цiнового ризику не здiйснювалось.

Валютний ризцк - це ризик того, що справемива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд

фiна нсового iHcTpyMeHTy коли ватимугься внасл iдок змiн вал ютн их KypciB.

ДлЯ мiнiмiзацiТ та контролЮ за валютними ризиками Компанiя контролюе частку активiв,

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

ocHoBi аналiзу чутливостi.
дктиви HoMiHoBaHi в iноземнiЙ валютi в КомпанiТ станом на З1 грудня 2019 року вiдсутнi, а тому

внаслiдок коливання валютних KypciB валютний ризик вiдсрнiй.
Вiдсотковий ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд

фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок. Керiвництво

КомпанiТусвiдомлюС, що вiдсоТковi ставкИ можугЬ змiнюватись i це впливатиме як на доходи КомпанiТ,

так i на справемиВу BapTicTb чистих активiв. Усвiдомлюючи значнi ризики, пов'язанi з коливаннями

вiдсотковиХ ставоК у високоiнфляцiйномУ середовиЩi, яке е властивиМ для фiнансовоТ системи УкраТни,

Компанiя протягом 2о18-2о19 poKiB не мало активiв, розмiщених у боргових зобов'язаннях у

нацiональнiЙ валютi з фiксованою вiдсотковою ставкою.

ризик лiквiдностi - ризик того, що Компанiя матиме труднощi при виконаннi зобов'язань,

пов'язаних iз фiнансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв або

iншого фiнансового активу.

.Що заходiВ з мiнiмiзаЦiТ впливУ ризику лiквiдностi можна вiднесги:

- збалансованiсть активiв установи за строками реалiзацiт з iT 3обов'язаннями за строками

погашення;
- утримання певного обсягу активiв установи в лiквiднiЙ формi;
- встановлення внутрiшнього обмеження обсягу залучених коштiв для фiнансування дiяльностi

установи;
- збалансування вхiдних та вихiдних грошових потокiв.

Компанiя здiйснюс контроль лiквiдностi шляхом планування поточноj 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.

flля того щоб обмежити вище зазначенi ризики, при виборi фiнансових iHcTpyMeHTiB полiтика

КомпанiТ базусться на високому piBHi контролю з боку працiвникiв КомпанiТ з урахуванням вимог

чинного законодавства УкраТни. Компанiя мiнiмiзуе ризики диверсифiкацiй свого iнвестицiйного

портфелю, аналiзуе фiнансовi активи перед it покупкою i вiдстежуе подальшу iнформацiю про цi

активи, вкладаючи бiльшiсть cBoii iнвестицiй з високими рейтингами надiЙностi.

lнформацiЯ щодо недИсконтованих платежiв за фiнансовими зобов'я3аннями КомпанiТ в розрiзi

cTpoKiB пога шен ня п редста влена насryп н им чи ном:

ь!

45



PiK, що закiнчився З1
rрудня 2019 року

flo 1мiсяця Вiд 1 мiсяця
до 3 мiсяцiв

Вiд 3
мiсяцiв до 1

року

Вiд 1 року
до 5 poKiB

Бiльше 5

poKiB
Всього

1 2 з 4 5 6 7

Короткосгроковi
позики банка

Торговельна та iнша

кредиторська

заборгованiсть

з7

Поточна
заборгованiсть за

довгостроковими
зобов'язаннями

Всього з7 з7

PiK, що закiнчився 31
грудня 2018 року

,Що 1мiсяця Вiд 1мiсяця
до 3 мiсяцiв

Вiд 3
мiсяцiв до 1

року

Вiд 1 року
до 5 poKiB

Бiльше 5

poKiB
Всього

KopoTKocTpoKoBi
позики банка

Торговельна та
кредиторська
заборгованiсть

lнша з1 з7

Поточна
заборгованiсть за

довгостроковими
зобов 'язаннями

Всього з7 з7

7.4. Управлiння капiталом

Компанiя розгляда€ управлiння капiталом як систему принципiв та методiв розробки i реалiзацiТ

управлiнських рiшень, пов'язаних з оптимальним формуванням капiталу з рiзноманiтних джерел, а

також забезпеченням ефективного його використання у дiяльностi КомпанiТ. Ключовi питання та

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

розглядаються управлiнським персоналом, Механiзм управлiння капiталом передбача€ чiтку

постановку цiлей i завдань управлiння капiталом, а також контроль за Тх дотриманням у звiтнОму

перiодi; удосконалення методики визначення й аналiзу використання ycix видiв капiталу; розроблення
загальноТ стратегiТ управлiння капiталом.

Управлiнський персонал здiйсню€ оглядструктури капiталу на кiнець кожного звiтного перiоду. При

цьому проводиться аналiз BapTocTi капiталу, його струкryра та можливi ризики. На ocHoBi отриманих

висновкiв КомпанiТ здiйснюс регулювання капiталу шляхом залучення додаткового капiталу абО

фiнансування, а також виплати дивiдендiв та погащення iснуючих позик. Компанiя може здiЙснювати

регулювання капiталу шляхом змiни струкryри капiталу. Система управлiння капiталом може

коригуватись з урахуванням змiн в операцiйному середовичцi, тенденцiях ринку або стратегii рОЗВиткУ.

Компанiя здiйсню€ управлiння капiталом з метою досягнення наступних цiлеЙ:
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зберепи спроможнiсть КомпанiТ 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
Компанii, що вiдповiдають рiвню ризику;

дотримання вимог до капiталу, встановлених регулятором, i забезпечення здатностi Компанiт
функцiонувати в якостi безперервного дiючого пiдприсмства.

Компанiя вважа€, що загальна сума капiталу, управлiння яким здiйснюеться, дорiвнюе cyMi капiталу,
вiдображеного в балансi.

склад власного капiталу на даry фiнансовот звiтностi

- 3ареестрованиЙ капiтал (оплачений капiтал)

- Нерозподiлений приброк (непокритий збиток)

593 233 тис. грн.:

500 000 тис. грн.

286067 тис. грн.

Вiдповiдно до Положення щодо пруденцiйних нормативiв професiйноТ дiяльностi на фондовому
ринкУ та вимоГ до системи управлiння ризиками, затвердженого рiшенням НКЩПФР Ne 1597 вiд
01.10.2015р. (з врахуванням змiн) Компанiя розрахову€ TaKi показники:

1) розмiР власниХ коштiв; 2) норматив достатностi власних кощтiв; 3) коефiцiент покриття
операцiй ного ризи ку; 4) коефiцiент фiна нсовот стiй костi.

Розмiр регулятивного капiталу (власнi кошти) КомпанiТ станом на 31 грудня 2О19 року склада е З26 466
тис, грн,, яка склада€ться З розмiрУ сплаченого пайового капiталу в cyMi 255 555 тис. грн., що збiльшений
на розмiр прибугку поточного року у розмiрi 70 911тис. грн..

7.5. СтосоВно 3астосУвання до фiнансовоТ звiтностi норм мсБО 29 кФjнансова звiтнiсть в умовах
гiперiнфляцiI>

Критерii, якi характеризуютЬ показник гiперiнфляцiТ i передбаченi у параграфi з мсБО 29, а саме:

а) основна маса населення вiдда€ перевагу збереженню cBoix цiнностей у формi немонетарних
активiв або у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Суми, утримуванi в нацiональнiй валютi, негайно
iH весryються для збережен ня куп iвел ьноТ сп роможностi;

б) основна маса населення розгляда€ грошовi суми не в нацiональнiЙ грошовiЙ одиницi, а увiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. l-{iни можуть також наводитися в цiй валютi;

в) продаж та придбання на умовах вiдсrрочки платежу здiйснюеться за цiнами, якi компенсують
очiкувану втраry купiвельноТ спроможностi протягом перiоду вiдстрочки платежу, HaBiTb якщо цей
с,грок € коротким;

г) вiдсотковi ставки, заробiтна плата та цiни iндексуються згiдно iндексу цiн;
l) кумулятивний piBeHb iнфляцiТ за трирiчний перiод наближаеться до 1ОО% або перевищуе цейpiBeHb.

Враховуючи офiцiйнi данi ,ЩержавноТ служби статистики УкраТни, кумулятивний piBeHb iнфляцiТ за
трирiчний перiод, включаючи 2о14,2о1-5та 2О16 роки, склав 12з,]З%.

l-{e створило передумови мя виникнення питання необхiдностi проведення перерахунку фiнансовоТ
звiтностiзгiдно з МСБО 29 за 2О17 piK.

Якщо Ж врахувати додатковi характеристики, то важливим фактором е динамiка змiн рiвня
iнфляцiТ. Так, piBeHb iнфляцiТу 2О15 роцi склав 4З,3Уо, а в 2О16 роцi- 12,4Уо, B2Ot7 роцi - 9,1Yо, в2о18
роцi - 9,5%,

47

br



За пiдсумками 2019 року piBeHb iнфляцiТ в YKpaTHi скоротився до шестирiчного MiHiMyMy - до 4,1Yо.

Дефляцiя в груднi- це взагалi вперше. Але що далi?

Настiльки сутт€ве зниження рiвня iнфляцiТстало сюрпризом для Bcix, нав|тьдля самого Нацбанку, який

встановлював мину/lорiчний орiентир на piBHi 5%t1 в.п. Бiльштого, минулий груденьстав першим (!) в

украiнськiй новiтнiй icTopiT (з 1992 року), коли була зафiксована дефляцiя у мiсячному вимiрi. |'Щля

зимового перiоду, коли деякi товари сезонно дорожчають, це аномалiя.

3 одного боку, доконаним фактом тепер € те, що УкраТна вибула зi списку краТн-арсайдерiв з

надвисокими показниками iнфляцiт. l макроекономiсти цьому радiють, оскiльки це позитивно

позначитьСя на кредИтних рейтИнгах краТнИ, бо знизиТь BapTicTb боргових 3апозичень, що покращить

сиryацiю з борговим навантаженням на бюджетта ekoHoMiky в цiлому, З iншого ж боку, населення, яке

зараз радiе зниженню цiн на товари, незабаром зрозумiе, що роботодавцi не зможуть бiльше

пiдвищувати зарплати (а держава - пенсiТ) настiльки значними темпами, як це було ранiше, Тут лише

одна надiя на те, що макроекономiчна цiнова стабiльнiсть, яку попри все намагасться пiдтримувати

нБу, рано чи пiзно залучить реальнi iнвестицii, якi "розiгрiють" ekoнoмiky 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 ч4одо невикористання норм мсБо 29 на тiй

пiдставi, що eKoHoMiKa УкраТни з 2О16 року почала виходити зi стану глибоких iнфляцiйних процесiв,

ПроаналiзУвавшИ iншi критеРiТ, можна припуститИ, що за показниками наведеними у пiдпунктах в)

i г) параграфа 3 МСБО 29 економiчниЙ стан в YKpaTHi не вiдповiдас ситуацii, що характеризуеться

гiперiнфляцiею, Швидке сповiльнення iнфляцiТ у 2016 роцi дозволило понизити облiкову ставку 4 рази

протягом 2017 року - до 1,4,5Yо рiчних. На кiнецЬ звiтногО 2О19 рокУ iндекС iнфляцiТ становиВ 1З,5Уо

рiчних.

Як наслiдоК, з 2016 року спостерiгалосЯ зниженнЯ вiдсоткових ставок за депозитами, KpiM цього,

iндекс заробiтноТ платИ у червнi, липнi, серпнi 2019 рокУ складав менше 100%, Також, не можна

стверджувати, щО продаЖ та придбаНня на умоВах вiдстрочки платежу здiйснюеться за цiнами, якi

компенсують очiкувану втрату купiвельнот спроможностi протягом перiоду вiдстрочки платежу, тим

паче, якщо цей строк € коротким.

зважаючи на те, що згiдно з МсБо 29 проведення перерахунку фiнансовоi звiтностi € питанням

судження, управлiнський персонал Товариства прийняв рiшення щодо не проведення перерахунку

показникiв фiнансовоТ звiтностi за 2О17-2О18 роки та за звiтниЙ 2019 piK,

s. подlТ пlсля звlтноI дАти
Пiсля звiтноТ дати 31

показники фiнансовоТ
фiнансовоi звiтностi.

Керiвник

грудня 2о19 року не вiдбулося жодних подiй, якi справили б iстотний вплив на

звiтностi КомпанiТ та вимагають розкриття iнформацii в примiтках до цiс'i

Борис Петрович
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