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1.3АгАльнl вlдомостl
Фiнансова звiтнiсть Акцiонерного товариства к3АКРитиЙ нЕдивЕрсиФlковАниЙ вЕнчурниЙ

КОРПОРАТИВНИЙ lНВЕСТИЦlЙНиЙ ФоНд кСУВЕРЕн> (далi - компанiя) за piK що закiнчився з1
грудня 2019 року пiдготовлена керiвництвом КомпанiТ .

Компанiя е Акцiонерним товариством, створеним 10 листопада 2016 року, номер запису в

€диному державному peecTpi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприемцiв 10741020000063124.

Код за €ДРПОУ 40952752,

Види дiял bHocTi компа HiT : трасти, фонди та подiбн i фiна HcoBi суб'екти.

РеестрацiЙниЙ код за €flPlCl 13З00455, дата внесення iнстиryry спiльного iнвесryвання до СДРlСl
28 листопада 2016 року, строк дiяльностi Фонду - 50 poKiB.

Офiс КомпанiТ знаходиться в YKpaTHi у MicTi Киевi, 02002, вулиця евгена Сверстюка, будинок 2-А,
офiс 510.

Управлiння активами Акцiонерного товариства к3АКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФlкОВАНИЙ ВЕНчУРНИЙ
корпорАтиВниЙ lнвЕстицlЙниЙ Фонд кСувЕрЕн> здiйснюе Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю <КОМПАНlЯ З УПРАВЛlННЯ АКТИВАМИ кПРО КАПlТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ> згiдно
!оговору N9 11109-2017-1 вiд 11 вересня 2017 року.

1.1. Учасники

Станом на 31 грудня 2019 року заре€строваними учасниками КомпанiТ е двi фiзичнi особи, яка

володiе li акцiями:

Учаснчкч

плАсryн соФlя lBAHlBHA, 01004, MicTo Киiв,
27t86lз72t 1,500000

л., Го р ько го нок 4/6 1з, lпн

шЕвчЕнко lгор гЕоргlЙович, 01004, MicTo Киiв,
1з, lпн 26958085з8

1,500000
л,.Г , будинок 4/6, кварт

2. принципи пIдготовки звlтностl

2.1, 3вiтний перiод фiнансовоТ звiтностi

Звiтним перiодом, за якиЙ формуеться фiнансова звiтнiсть, вважа€ться перiод з 01 сiчня по З1

грудня 2019 року.

2.2. Рiшення про затвердх{ення фiнансовоТ звiтност]

Фiнансова звiтнiсть КомпанiТ затверджена до випуску

КомпанiТ 26 лютого 2020 року. Hi учасники КомпанiТ, Hi iншi

цiеТ фiнансовоТ звiтностi пiсля iТ затвердження до випуску.

2.3. 3аява про вiдповiднiсть

Фiнансова звiтнiсть КомпанiТ пiдготовлена вiдповiдно
звiтностi (к МСФ3>).

(з метою оприлюднення) керiвником

особи не мають права вносити змiни до

до Мiжнародних стандартiв фiнансово[

2.4. Основи складання звiтностi

Фiнансова звiтнiсть КомпанiТ складена в ycix сугrсвих умовах вiдповiдно до вимог Нацiонального
Положення (стандарry) бухгалтерського облiку 1 кЗагальнi вимоги до фiнансовоТ звiтностi)),

затвердженому наказом MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вlд О7.О2.2013 року N9 7З, та вiдображае
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достовiрно в ycix с}rп€вих аспектах фiнансовиЙ стан КомпанiТ станом на 31 грудня 2019 року, його
фiнансовi результати за 2019 piK у вiдповiдностiдо Мiжнародних стандартiв фiнансовоТзвiтностi.

Фiнансова звiтнiсть КомпанiТ складена в цiлому вiдповiдно до вимог Мiжнародного стандарту
бухгалтерського облiку 1 кПодання фiнансовоТ звiтностi>, якиЙ виданий Радою з Мiжнародних
стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО) та застосову€ться з О]_ сiчня 2ОО9 року (зi змiнами та

доповненнями), Мiжнародного стандарry бухгалтерського облiку 7 кЗвiт про рух грощових коштiв)),
якиЙ виданиЙ Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО) та застосову€ться з

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

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

метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових потокiв
КомпанiТ для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при прийнятгi ними
економiчних рiшень.

Концепryальною основою фiнансовоТ звiтностi Компанii за перiод, що закiнчився З1 грудня 2019

року, € Мiжнароднi стандарти фiнансовоТ звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти
бухгалтерського облiку (МСБО)та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв
бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiТ чиннiй на 01 сiчня 2018 року, що офiцiйно оприлюдненнi
на веб - саЙтi MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни.

Пiдготовлена Компанiсю фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдае BciM
вимогам чинних МСФ3 з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на З1 грудня 2019 року,
дотримання яких забезпечуе достовiрне подання iнформацiТ в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречноi,
достовiрно r, зiста вноТ та зрозумiлоТ iнформа цiТ.

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

фiнансовоТ звiтностi в YKpaTHi, якi не суперечать вимогам МСФЗ,

2.5. Склад та елементи фiнансовоТ звiтностi

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

]. кЗагальнi вимоги до фiнансовоТ звiтностi>.

Баланс (Звiт про фiнансовий стан) - вiдображаеться iнформацiя про фiнансове становище Компанii
на певну даry.

3BiT про фiнансовi результати - вiдобража€ться iнформацiя про доходи, витрати та фiнансовi
результати дiяльностi за звiтниЙ перiод.

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

3BiT про власний капiтал - вiдображаеться iнформацiя про надходження i вибуття грошових коштiв

унаслiдок операцiЙноj, iнвестицiЙноТта фiнансовоТдiяльностi протягом звiтного перiоду.
Примiтки - розкрива€ться iнформацiТ про дiяльнiсть КомпанiТ.

Основними елементами фiнансових звiтiв е TaKi:

активи;
зобов'язання
власний капiтал;

доходи, витрати, прибрки 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 е подання iнформацiТ у спосiб,

я кий забезпечуе я KicHi хара ктеристики фiна нсових звiтiв.
Якiснi характеристики визначають ступiнь корисноi iнформацiТ, наведеноТ у фiнансових звiтах.

Концепryальна основа МСФЗ мiстить чотири ocHoBHi якiснi характеристики фiнансовоТ iнформацiТ:

з розумiл icTb, до реч н icTb, досто Bi рн icTb та з icTa вн icTb.
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.Щля 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'сднання статей, виходячи з ТхньоТ суггсвостi;
послiдовностi подання iнформацiТ;

зiста BHocTi i нформа цiТ.

2.6. Безперервнiсть дiяльностi

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

Безперервнiсть дiяльностi означа€, що керiвництво не ма€ HaMipy лiквiдувати Компанiю або
припинити операцiТ або не icHye реальноТ альтернативи, KpiM як зробити це. Тому при пiдготовцi
фiнансовоТ звiтностi керiвництво здiЙснюе оцiнку здатностi КомпанiТ продовжувати свою дiяльнiсть.

2.7. Функцiональна валюта та валюта подання звiтностi

,Щана фiнансова звiтнiсть представлена в нацiональнiй валютi УкраТни (гривнi), яка с грошовою
одиницею УкраТни, функцiональною валютою КомпанiТ iвалютою 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 МСФ3 16 кОренда>>, який набув чинностi 0]. сiчня 2019 року.

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

Очiкуеться, що застосування МСФ3 16 <Оренда)) не буде мати суггевиЙ вплив на фiнансову
звiтнiсть КомпанiТ, враховуючи, що Компанiя орендуе нежитлове примiщення, в якому знаходиться

офiс, згiдно flоговору суборенди нежитлового примiщення Nч 01/04/20t7-З вiд 01 квiтня 2017 року.

Оскiльки станом на кiнець звiтного року Компанiею не застосовувалися вимоги стандарry МСФЗ 16
((оренда)) iплануеться застосовувати з 0]. сiчня 2019 року, То, вiдповiдно, ефективна ставка,Щоговору

оренди Компанiею буде розрахована з моменry застосування МСФ3 16 <Оренда>.

Наведенi нижче стандарти, поправки та iнтерпретацiТ до стандартiв були випущенi, але не
вступили в силу станом на 31 грудня 2018 року:

Поправки до МСФ3 10 та МСФ3 28 <Продаж або внесок активiв в угодах мiж iHBecTopoM та його
асоцiЙованою органiзацiею або спiльним пiдприемством)) - Рада з МСФ3 перенесла даry набутгя
чинностi даних поправок на невизначений TepMiH;

МСФ3 16 кОренда> - набувае чинностi з 01 сiчня 2019 року;

МСФЗ 17 к,Щоговори страхування)) - набувае чинностiз 01сiчня 2021 року;

Поправки до МСБО 40 к Переведення iнвестицiЙноТ HepyxoMocTi з категорiТ в категорiю> -

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

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

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

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

iнтерпретацiЙ до стандартiв матиме суггевий вплив на iT фiнансову звiтнiсть.

З 1сiчня 2018 року набув чинностi МСФ3 (ltRS)9 <Фiнансовi iнструменти>.
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Стандарт BBiB HoBi вимоги щодо класифiкацiЙ та оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB, а також
облiку знецiнення та хеджування.

Участинi класифiкацiТта оцiнки новиЙ стандарт вимагас, щоб оцiнка Bcix фiнансових активiв, за
винятком паЙових та похiдних iHcTpyMeHTiB, проводилася на ocHoBi комбiнованого пiдходу
виходячи з бiзнес-моделi, яка використову€ться для управлiння фiнансовими активами та

характеристик фiнансового активу, пов'язаних iз передбаченими договором грошовими потоками.
3aMicTb категорiй, встановлених МСФ3 (lAS) 39, вволяться TaKi категорiТ фiнансових iHcTpyMeHTiB:

оцiнюванi за справедливою вартiстю через приброк або збитокl за справедливою вартiстю через
iнший сукупний дохiд (lС.^Щ)та за амортизованою вартiстю.

МСФ3 (lFRS) 15 кВиручка за договорами з покупцями всryпив в силу для рiчних звiтних перiодiв з

01сiчня 2018 року.

МСФЗ (ltRS) 15 визна€ принципи визнання доходу i повинен застосовуватися до Bcix договорiв з

покупцями. , oKpiM тих, якi безпосередньо пов'язанi з фiнансовими iнструментами та договорами
оренди та мають регулюватися iншим дiючим стандартом МСФ3 (lFRS) 9 кФiнансовi iнструменти>.

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

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

послуг.

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

Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi та KoMiTeToM з iнтерпретацiЙ Мiжнародних стандартiв

фiнансовоТзвiтностi (далi-(КМСФЗ))),якi всryпиливдiютавiдносятьсядо фiнансовоТзвiтностiФонду
для рiчних перiодiв, ч_{о розпочинаються з 1 сiчня 2016 року, якi набувають чинностi як новий

документ KoMiTeTy з роз'яснень мiжнародних стандартiв фiнансовiЙ звiтностi iлiмiтованi змiни ряду
мiжна родн их ста нда pTiB:

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

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

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

Щорiчнi вдосконалення
перiодiв, якi починаються з

Щорiчнi вдосконалення
перiодiв, якi починаються з

МСФ3 14 кРахунки вiдстрочених тарифних регулювань)) дата випуску - сiчень 2014 року
застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01 сiчня 2017 року. L]еЙ стандарт встановлю€

порядок облiку залишкiв на вiдкладених рахунках тарифного регулювання. Дiя стандарry
поширю€ться тiльки на органiзацit, що вперше застосовують МСФ3.

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

регулюванням тарифiв.

Поправки до МСФ3 1]. кСпiльна дiяльнiсть>, Поправки до МСБО ]_6 KOcHoBHi засоби> i МСБО З8
кНематерiальнi активи)) дата випуску - травень 2014 року застосовуються до рiчних перiодiв, якi

починаються з О1 сiчня 2018 року. Пiсля внесення поправок до МСФ3 (lAS) 16 KOcHoBHi засоби>

забороняеться застосування методу амортизацiТ на ocHoBi виручки у вiдношеннi об'ектiв основних
засобiв, так як метод вiдображае характер економiчних вигод, що генеруються активом, а не

споживання маЙбутнiх економiчних вигод вiд цього активу.

Аналогiчна логiка доречна i для МСФЗ (lAS) 3S <Нематерiальнi активиD - виручка не може бри
належною пiдставою мя амортизацiТ нематерiального активу, KpiM двох випадкiв: коли

нематерiальний актив виража€ться як Mipa виручки, а також коли виручка i споживання економiчних
вигод вiд використання нематерiального активу TicHo вза€мопов'язанi.

2010-2012 дата випуску - грудень
01.07.2014 р.
2011-2013 дата випуску - грудень
01.07.2014 р.

2013 року застосовуються до рiчних

201З року застосовуються до рiчних
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В обидва стандарти вводяться поправки про те, що очiкуване майбрн€ зниження цiни продажу
продукry, одержуваного з допомогою активу, може вказувати на зменшення майбугнiх економiчних
вигод, пов'язаних з активом.

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

червень 2014 року застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01 сiчня 2018 року. Вiдтепер
бiологiчнi активи, якi вiдповiдають визначенню плодоносного рослини, мають вiдображатися в облiку
як ocHoBHi засоби згiдно МСФ3 (lAS) 16 i оцiнюватися за вартiстю придбання або за переоцiненою
вартiстю.

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

умовну первiсну BapTicTb мя плодоносних рослин.

Сiльськогосподарська продукцiя, отримана вiд плодоносних рослин, як i ранiше врахову€ться
згiдно МСФЗ (lAS) 41, а державнi субсидii, пов'язанi з плодоносними рослинами, - згiдно МСФ3 (lAS)

20 коблiк державних субсидiй i розкриття iнформацiт про державну допомогу)).

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

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

Поправки до МСФ3 10 <ПодiТ пiсля звiтного перiоду> i МСБО 28 к|нвестицiТ в асоцiйованi
пiдприемства> дата випуску - вересень 2014 року застосовуються до рiчних перiодiв, якi
починаються з 0]. сiчня 2018 року.

Що рiч н i вдоско нале ння 2Ot2-2Ot4:

МСФЗ 4 KCTpaxoBi контракти)

МСФЗ 7 кФiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiТ>

МСБО 19 кВиплати працiвникам>

МСБО З4 <Промiжна фiнансова звiтнiсть> дата випуску - вересень 2О1,4 року застосовуються

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

Поправки до МСБО 1 кПодання фiнансовоТ звiтностi> МСФЗ ].0 кКонсолiдована фiнансова
звiтнiсть)), МСФ3 12 кРозкриття iнформацiТ про частки участi в iнших суб'ектах господарювання> i

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

3. cyTT€Bl положЕння оБлlковоТ полlтики

3.1. Основа (або основи) оцiнки, застосована при складаннi фiнансово[ 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 МСФ3 1

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

може бути використана як доцiльна собiвартiсть, а також iнвестицiЙноТ HepyxoмocTi, яка

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

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

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

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

котирувань або даних про поточну ринкову BapTicTb iншого аналогiчного за характером iHcTpyMeHTy,

аналiз дисконтованих грошових потокiв або iншi моделi визначення справедливоТ BapTocTi.
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ПеРеДбачуВана справемива BapTicTb фiнансових активiв i зобов'язань визнача€ться з використанням
наявноТ iнформацiТ про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки.

3.2. 3агальнi положення цодо 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
пОлiтики, якi, за висновком РМСБО, дають змоry скласти таку фiнансову звiтнiсть, яка мiститиме
ДОРеЧНУ Та дОСтоВiрну iнформацiю про операцiТ, iншi подiТ та умови, до яких вони застосовуються.
TaKi полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив ix 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 iнструменти)), з використанням методiв оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB,

дозволених МСФЗ 13 кОцiнки за справемивою вартiстю>.

3.2.2. lнформацiя про змiни в облiкових полiтиках

Компанiя обирае та застосовуе своТ облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцir, iнших
подiТ або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагае або не дозволя€ визначення категорiТ статей, для
яких iншi полiтики можуть бути доречними.

З 1сiчня 2018 року Компанiя застосовуе МСФЗ 15 кflохiд вiд договорiв з клiснтами>. Компанiя
отриму€ основниЙ дохiд вiд надання вiдсоткових позик юридичним особам. Венчурний фонд мае
право надавати кошти у позику. Позики за рахунок коштiв венчурного фонду можугь надаватися
тiльки юридичним особам, за умови що не менш як 10 вiдсоткiв стаryтного капiталу вiдповiдноТ
юридичноТ особи належить такому венчурному фонду згiдно абзацу 2 пункry 5 статгi 48 закону кПро
j 
н._qт_и туr_и с п iл ь н s гs i H_q_e__c"]y _B_a н нЕ 1l.

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

з 1 сiчня 2015 року (застосування МСФЗ ранiше дати набуття чинностi дозволя€ться). 3окрема, HoBi

вимоги до класифiкацiТ фiнансових активiв i зобов'язань.

3 1 сiчня 2018 року МСФ3 9 <Фiнансовi iнструменти)) ма€ нову редакцiю, яка серед iншого
передбачае змiну пiдходiв до зменшення корисносгi 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 iнформацiТ у фiнансових звiтах

3гiдно НП(С)БО 1<Звiт про сукупний дохiд> передбачае подання витрат, визнаних у прибрку або
збитку, за класифiкацiею, основаною на методi <функцii витрат)) або <собiвартостi реалiзацiТ>, згiдно з

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

збут або адмiнiстративнудiяльнiсть. Проте, оскiльки iнформацiя про характер витрат € корисною для
прогнозування маЙбрнiх 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.
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Пiдходи до розкриття в фiнансовiЙ звiтностi iнформацiТ про витрати, якi визначенi МСБО 1

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

витрат та неприпустимiсть Тх згортання, за виключенням випадкiв коли того вимага€ або дозволяе
МСФЗ. Наприклад, дозволеним МСФ3 € згортання статей доходiв та витрат за групами подiбних
операцiЙ, зокрема операцiТ з купiвлi-продажу валюти, операцii з визнання курсових рiзниць, операцiТ
з реалiзацiТ фiнансових iHcTpyMeHTiB, тощо. Згортання доходiв та витрат € можливим за умови, коли
таке згортання вiдображае cyTHicTb господарськоТ операцiТ. У цьому випадку суб'ект господарювання

розкрива€ на HeTTo-ocHoBi прибрки або збитки вiд групи подiбних операцiЙ шляхом зменшення
доходу на суму пов'язаних з ними витрат, якi виникають при здiйсненнi TicT самоi операцiТ.
Вiдображення на HeTTo-ocHoBi передбачае включення до звiтностi результату групи подiбних
операцiй, отриманого шляхом вiднiмання вiд доходiв сум витрат, брутто-основа передбача€ окреме
представлення в звiтностi доходiв та витрат за групами операцiЙ. Таким чином, операцiI з визнання
курсових рiзниць, операцiТ з купiвлi-продажу валюти будуть представленi в фiнансовiЙ звiтностi на

HeтTo-ocHoBi. ОперацiТ з реалiзацiТ необоротних активiв, рримуваних для продажу, реалiзацiТ
фiнансових iHcTpyMeHTiB будуть представленi в фiнансовiЙ звiтностi на брутто-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 Тх еквiваленти, позики, а також кредиторську
заборгованiсть за наданi послуги та iншу кредиторську заборгованiсть.

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

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

прибрку або збитку за перiод) здiйснюеться на даry укладення угоди, в результатi якоТ пiдпри€мство
ста€ стороною за договором, який являе собою фiнансовий iHcTpyMeHT.

Компанiя визна€ фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi вiдповiдно до МСФ3,
коли i тiльки коли воно ста€ стороною контрактних положень щодо фiнансового iHcTpyMeHTa. 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 t2 мiсяцiв) та довгостроковi (зi строком виконання зобов'язань
бiльше 12 мiсяцiв),

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

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

ха ра ктеристи к контра ктних грошових потокiв фiнансового а кти ву.

Компанiя визна€ TaKi категорiТ фiнансових активiв:

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

фiнансовi активи, ч-lо оцiнюються за амортизованою собiвартiстю.

Компанiя визна€ TaKi категорiТ фiнансових зобов'язань:

фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю;

фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справемивою вартiстю, з вiдображенням результаry
переоцiнки у прибрку або збитку.

Подальша оцiнка фiнансових активiв та Фiнансових зобов'язань описана нижче,
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Yci фiнансовi активи, пiдлягають розгляду на предмет знецiнення принаймнi на кожну звiтну даry
для визначення на наявнiсть об'€ктивних ознак знецiнення фiнансового активу або групи фiнансових
активiв. Рiзнi критерiТ для визначення категорiй застосовуються для кожноТ категорiТ фiнансових
активiв, якi описанi нижче.

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

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

операцiйних витрат.
Позики та дебiторська заборгованiсть пiсля первiсного визнання оцiнюються за амортизованою

вартiстю з застосуванням методу ефективноi вiдсотковоТ ставки. Р,исконryвання 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 е простроченими, або iснують iншi

об'ективнi свiдчення того, що певний агент збанкругу€.

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

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

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

При припиненнi визнання фiнансового активу повнiстю рiзниця мiж:

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

б) отриманою компенсацiею (включаючи будь-якиЙ новиЙ отриманиЙ актив MiHyc будь-яке нове

взяте зобов'язання) визнають у прибутку або збитку.

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

3.3.2. Грочlов] кошти та i.xHi еквiваленти

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

Еквiваленти грошових коштiв це KopoтKocтpoKoBi, високолiквiднi iнвестицiil якi вiльно

конверryються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначниЙ ризик змiни BapTocTi.

lнвестицiя визнача€ться зазвичаЙ як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi короткого строку

погацення, наприклад, протягом не бiльще нiж три мiсяцi з дати придбання.

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

нацiональнiЙ валютi та в iноземнiЙ валютi.

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

Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та Тх еквiвалентiв здiЙснюеться за справедливою
вартiстю, яка дорiвнюс Тх номiнальнiЙ BapTocTi.

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

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

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

3.3.3. Фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю

.Що 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 мають в основному подiбнi умови iхарактеристики, включаючи кредитну якiсть
iHcTpyMeHTa, залицок строку, протягом якого ставка вiдсотка за контрактом е фiксованою, а також
залишок строку до погашення основноi суми та валюту, в якiй здiйснюватимугься 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 дiТ фiнансового iHcTpyMeHry, якщо кредитний ризик
за таким фiнансовим iHcTpyMeHToM значно зрiс iз моменту первiсного визнання.

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

Станом на кожну звiтну даry Компанiя оцiню€, чи зазнав кредитниЙ ризик за фiнансовим
iHcTpyMeHToM значного зростання з моменту первiсного визнання. При виконаннi такоi оцiнки
Компанiя замiсть змiни суми очiкуваних кредитних збиткiв використовуе змiну ризику настання

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

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

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

пiдтверджувану iнформацiю, що е досryпною без надмiрних витрат або зусиль, i вказус на значне

зростання кредитного ризику з моменту первiсного визнання.

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

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

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

придбаним або створеним кредитно-знецiненим фiнансовим активом, Компанiя оцiнюе очiкуванi
кредитнi збитки як рiзницю мiж валовою балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю

очiкуваних майбрнiх грошових потокiв, дисконтованою за первiсною ефективною ставкою вiдсотка

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

збиток вiд зменшення корисностi.

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

дати фiнансовоТ звiтностi, в разi, якщо дострокове погашення таких депозитiв Ймовiрно призведе до
значних фiнансових втрат, в складi поточних фiнансових iнвестицiЙ.
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Компанiя вiдносно банкiвських депозитiв ма€ наступну модель розрахунку збитку вiд знецiнення

фiнансового активу:

при розмiщеннi депозиту в банку з високою надiЙнiстю (iнвестицiЙниЙ piBeHb реЙтингу uаААА,
uадд, uад, uaBBB та банки, що мають прогноз кстабiльний)), що присвою€ться рейтинговими
агентствами, якi BHeceHi до flержавного ре€стру уповноважених реЙтингових агентств НКl_{ПФР) на

дату розмiщення коштiв резерв збиткiв розраховуеться в залежностi вiд строку та умов розмiщення
(при розмiщеннi вiд 1 до 3-х мiсяцiв - розмiр збитку складае OYo, вiд 3-х мiсяцiв до 1 року - 1% вiд
суми розмiщення, бiльше 1 року -2%);

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

рейтингу, що присвою€ться рейтинговими агентствами, якi BHeceHi до.Д,ержавного ре€стру

уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР) на даry розмiщення коштiв резерв збитку

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

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

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

Пiсля первiсного визнання Компанiя оцiнюс ti за справедливою вартiстю.

Вибiр методу оцiнювання фiнансового iHcTpyMeHry у виглядi корпоративних прав буде залежати:

а) вiд сryпеню впливу iHBecTopa на господарську дiяльнiстю об'екта iнвесryвання;

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

,Щолю iHBecTopa в статугному капiталi можна охарактеризувати як несугтеву, якщо iHBecTop

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

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

У piK придбання паlчастки господарських товариств оцiнюються за балансовою вартiстю.

У наступному календарному роцi, до моменту розкриття таким господарським товариством рiчноТ

фiнансовоТ звiтностi за piK, у якому цi па/частки були придбанi, TaKi паVчастки оцiнюються за

балансовою вартiстю.

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

ПаТ/частки господарських товариств, ч_{о за результатами своеТ господарськоi дiяльностi за

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

- якщо господарське товариство е збитковим протягом ocTaHHix двох poKiB поспiль, ПК становить
О,75;

- якщо господарське товариство е збитковим протягом ocTaHHixTpbox poKiB поспiль, ПК становить
0,50;

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

11

з-|



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 останньому роцi збитковоТ дiяльностi;

- за пiдсумками другого року прибрковоТ дiяльностi вiдновлюеться сума уцiнки, що
застосовувалась у попередньому роцi збитковоI дiяльностi, i т.д.

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

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

вона оцiнюеться по методу участi в капiталi згiдно 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'екта iнвесryвання пiсля дати придбання. Частка iHBecTopa в

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

отриманi вiд об'екта iнвестування, зменшують балансову BapTicTb iнвестицiТ. Кориryвання балансовоТ

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

яка виникае вiд змiн в iнших сукупних прибутках 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'€кта iнвестування.

Фiнансовi iнвестицii, що облiковуються за методом участi в капiталi, на дату баЛаНСу

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

об'екта iнвесryвання, за винятком змiн капiталу, що € результатом операцiЙ мiж iHBecTopoM i об'ектОм

iнвесryвання.

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

фiнансовi звiти дочiрнiх, спiльних та асоцiйованих пiдприемств, якi складенi на ту ж звiтну даry щО i

звiти iHBecTopa, п. 24 МСБО 28.

3меншення балансовоТ BapTocTi фiнансовоТ iнвестицiТ внаслiдок зменшення власного капiталу

iнвестованого пiдприемства здiЙснюеться лише до досягнення нею нульового значення. TaKi

фiнансовi iнвестицiТ вiдображаються в бухгалтерському облiку у складi фiнансових iнвестицiЙ за

нульовою вартiстю.

якщо в подальшому iHBecToBaHe пiдприсмство буде отримувати прибугки, то iHBecTop пОВинен

вiдображати свою частку таких прибркiв тiльки пiсля того, як Його частка прибугкiв буде дорiвнЮВаТи
частцi збиткiв, якi не були визнанi.

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

BapTicTb iнвестицiТ коригу€ться на суми змiн у капiталi об'екта iнвесryвання, вiдповiдно до нОВОТ

частки.

у випадку, якщо змiни у власному капiталi iнвестованого пiдприемства € результатом операцiЙ мiж
iHBecTopoM i об'ектом iнвесryвання, вiдповiдне коригування балансовоТ BapTocTi iнвестицiЙ Не

проводиться.

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

сутт€во впливати на асоцiйоване пiдпри€мство, та облiковус iнвестицiю згiдно МСФ3 9, починаЮчи 3

цiеТ дати.

в разi втрати сутr€вого впливу оцiнка будь-яких iнвестицiЙ iHBecTopa, що залишилиСЯ у

колишньому асоцiйованому пiдпри€мствi, здiЙснюеться за справемивою вартiстю.
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У своТх прибутках чи збитках iHBecTop визна€ будь-яку рiзницю мiж:

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

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

Коли iнвестицiя припиня€ вiдповiдати визначенню асоцiйованого пiдприемства i починае

облiковуватися згiдно МСФ3 9, tT справедлива BapTicTb на дату, коли вона припиня€ бути
асоцiйованим пiдприемством, вважа€ться справедливою вартiстю при первiсному визнаннi lТ як

фiнансового активу вiдповiдно до МСФЗ 9.

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

орга нiзатора торгiвлi.
Якщо акцiТ мають обiг бiльш як на одному органiзаторi торгiвлi, при розрахунку BapTocTi активiв

TaKi iнструменти оцiнюються за курсом на основному ринку для цього активу або, за вiдсутностi
основного ринку, на найсприятливiшому ринку для нього. За вiдсутностi свiдчень на користь
протилежного, ринок, на якому Компанiя зазвичаЙ здiйснюе операцiю продажу активу,

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

При оцiнцi справедливоТ BapTocTi активiв застосовуються методи оцiнки BapTocTi, якi

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

максимiзуючи використання доречних вiдкритих даних та мiнiмiзуючи використання закритих

вхiдних даних.

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

Компанiя визначае справедливу BapTicTb за допомогою iнших методiв оцiнки. Вiдхилення можуть

бути зумовленi значними змiнами у фiнансовому cTaHi eMiTeHTa та/або змiнами кон'юнктури ринкiв,
на яких eMiTeHT здiйснюе свою дiяльнiсть, а також змiнами у кон'юнктурi фондового ринку.

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

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

обiгу оцiнюються за останньою балансовою вартiстю,

2. ДкцiТ, обiг яких зупинено, бiльше нiж 12 мiсяцiв з дати оприлюднення рiшення про зупинення

обiгу оцiнюються з використанням ПК, що застосовуються до балансовоТ BapTocTi таких акцiЙ, що

склалася на дату оцiнки, наступну за датою оприлюднення рiшення про зупинення, а саме:

-ПК становить 0,5, якч_{о з дати оприлюднення рiшення про зупинення проЙшло вiд 12 дО 15

мiсяцiв;

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

мiсяцiв;

-пК становить О, якщо з дати оприлюднення рiшення про зупинення проЙшло бiльше нiж ].8

мiсяцiв.

3. Справедлива BapTicTb акцiй, обiг яких зупинено, у тому числi цiнних паперiв eMiTeHTiB, якi

включенi до Списку eMiTeHTiB, lцо мають ознаки фiктивностi, визнача€ться iз урахуванням наявнОСтi

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

результатiв Тх дiяльностi, очiкування надходження маЙбутнiх економiчних ВигiД.

4. У разi вiдновлення обiгу акцiЙ Тх оцiнна BapTicTb збiльшуеться до BapTocTi, що склалаСь До

застосування ПК.

3.3.5. Фiнансовi активи, lцо оцiнюються за справедливою вартiстю з переоцiнкою в iHuroMy

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

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

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

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

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

приброк або збиток, безвiдкличне рiшення про вiдображення подальших змiн справедливоi BapTocTi

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

сукупному доходi змiн у справедливiй BapTocTi iнвестицiТ в iHcTpyMeHT власного капiталу, що не

утриму€ться для торгiвлi. Таке рiшення приймаеться на piBHi кожного iHcTpyMeHTa. Вiдповiднi суми,

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

HaToMicTb Компанiя може передати кумулятивниЙ приброк або збиток у власному капiталi.

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

я вля ють собою вiдш кодува н ня части н и собiва pTocTi iH вести цi й.

3.3.6.,Щебiторська заборrованiсть

,Щебiторська заборгованiсть - це фiнансовиЙ актив, якиЙ являе собою контрактне право отримати
грошовi кошти або iншиЙ фiнансовий актив вiд iншого суб'екта господарювання.

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

стае стороною контрактних вiдношень щодо цього iHcTpyMeHry. Первiсна оцiнка дебiтОРСьКОТ
заборгованостi здiйсню€ться за справедливою вартiстю, яка дорiвню€ BapTocтi 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. ,Д,исконтування не

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

якщо е об'ективне свiдчення того, u_lo 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 маЙбрнiх 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'ективнi свiдчення наявностi збиткiВ Вiд

зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiТ непогашення заборгованостi у стРОк,

лiквiднiсть, платоспроМожнiстЬ боржника. .Щля групИ дебiторiВ такими факторами е негативнi змiни у
cTaHi платежiв позичальникiв у групi, таких як збiльшення кiлькостi прострочених платежiВ; неГаТИВнi

економiчнiумови у галузi або географiчному регiонi.

сума збиткiв визнасться у прибрку чи збитку. Якщо в насryпному перiодi сума збитку вiд

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

вiдбуваеться пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаниЙ збиток вiд зменШеННЯ

корисностi сторну€ться за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування визнаетьСя у Прибрку чи

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

flебiторська заборгованiсть може бути призначена як така, що оцiнюсться за спРаведлиВОЮ

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

усува€ або значно зменшу€ невiдповiднiсть оцiнки чи визнання (яку iнколи на3иВаЮТь

t4

зц



(неузгодженiстю 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 даry оцiнки.

У разi змiн справедливоТ BapTocTi дебiторськоТ заборгованостi, що мають мiсце на звiтну дату, TaKi

змiни визнаються у прибрку (збитку) звiтного перiоду.

3.3.7. 3обов'язання.

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

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

Поточнi зобов'язання - це зобов'язання, якi вiдповiдають однiЙ або декiльком iз нижченаведених

ознак:

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

дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;

КомпанiЯ не ма€ безумовнОго права вiдстрочити погашення зобов'язання протягом щонайменше

дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.

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

зобов'язань.

Поточнi зобов'язання оцiнюються у подальшому за амортизованою вартiстю.

поточну кредиторську заборгованiсть без встановленот ставки вiдсотка Компанiя оцiнюе за сумою

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

3.3.8. 3гортання фiнансових активiв та зобовlязань

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

залiк визнаних у балансi сум i мае HaMip або зробити вза€мозалiк, або реалiзувати актив та виконати

зобов'язання одночасно.

3.4. Облiковi полiтики щодо основних засобiв та нематерjальних активiв

3.4.1. Визнання та оцiнка основних засобiв

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

використаНня Iх у процесi своеТ дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i

соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiт) яких бiльше

одного року та BapTicTb яких бiльше 6000 грн.

первiсно Компанiя оцiнюе ocHoBHi засоби за собiвартiстю. Розглянувши доречнiсть застосування

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

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

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

амортизацiя та будь-Якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченоi амортизацiТ

на дату переоцiнки виключаеться з валовот балансовот BapTocTi активу та чистот суми, перерахованоi

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

нероз подiленого п рибутку, кол и п ри п и ня€ться визна н ня вiдповiдного а кти ву.

З.4.2. Подальшi витрати,
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Компанiя не визна€ в балансовiй BapTocTi об'екта основних засобiв витрати на щоденне
обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'€кта. l-{i витрати визнаються в прибутку чи

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

витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу.

3.4.3. Амортизацiя основних засобiв.

Дмортизацiя основних засобiв КомпанiТ нарахову€ться прямолiнiЙним протягом строку корисного

використання основних засобiв.

Капiтальнi вкладення s орендованi примiщення амортизуються протягом TepMiHy Тх корисного

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

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

класифiкують як утримуваний мя продажу, або на дату, з якоТ припиняють визнаннЯ аКТИВУ.

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

3.4.4. Нематерiальнi активи

нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якот накопиченот

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

прямолiнiЙним способом протягОм строкУ корисногО використаНня нематерiальних активiв. Очiкуванi

строки корисного використання та метод нарахування амортизацiт аналiзуються на кiнець кожного

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

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

амортизуються протягом TepMiHy чинностi цих прав.

3.4.5. 3меншення корисностi основних засобiв та нематерjальних акТив]В

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

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

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

зменшеннЯ негайнО визна€ться в прибрках чи збитках, якч_lо актив не облiковують за переоцiненою

вартiстю згiдно з МСБО 16. 3биток вiд зменшення корисносri, визнаний рllя активу (за винятком

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

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

корисностi амортизацiя основниХ засобiв коригу€ться в майбутнiх перiодах з метою розподiлення

переглянугоI балансовоТ BapTocTi необоротного активу на систематичнiй ocHoBi протягом строку

корисного використання.

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

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

цiлей, а не для:

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

адмiнiстративних цiлеЙ, або

продажу в звичаЙному ходi дiяльностi.
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lнвестицiЙна HepyxoMicтb визна€ться 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 оцiн ити.

Якщо будiвлi включають одну частину, яка утриму€ться з метою отримання орендноТ плати та

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

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

якщо вони можуть бри проданi окремо.

3.5.2. Первiсна та послiдуюча оцiнка iнвестицiйно[ HepyxoMocTi

Первiсна оцiнка iнвестицiйноТ Hepyxoмocтi здiйсню€ться за собiвартiстю. Витрати на операцiю

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

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

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

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

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

збиток вiд змiни в справедливiй BapTocTi iнвестицiЙноТ HepyxoMocTi визнаеться в прибугку або збитку.

Амортизацiя на TaKi активи не нарахову€ться.

Справедлива BapTicTb iнвестицiйноТ HepyxoMocTi зазвичаЙ визнача€ться iз залученням незалежнОгО

оцiнювача. Перiодичнiсть перегляду справедливоI BapTocTi зумовлю€ться сутт€вими для облiку

коливаннями цiн на ринку подiбноi HepyxoмocTi. Справедлива BapTicTb незавершеного будiвництВа

дорiвнюс BapTocTi заверщеного об'€кта за вирахуванням витрат на закiнчення будiвництва.

Якщо оцiнити справемиву BapTicTb неможливо, Компанiя обрае для оцiнки об'сктiв iнвестицiЙноТ

Hepyxoцocтi модель оцiнки за собiвартiстю вiдповiдно до МСБО 16 та застосовуе такиЙ пiдхiд до BcieT

iнвестицiйнот HepyxoMocTi, при цьому розкриваються причини, з яких не використову€ться

справедлива BapTicTb.

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

3.6. Облiковi полiтики щодо непоточних активiв, угримуваних мя продажу

компанiя класифiкуе непоточний актив як утримуваниЙ мя продажу, якщо Його баланСОВа

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

непоточнi активи, утримуванi для продажу, оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському облiку За

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

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

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

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

3.7. Облiков] 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 визнае

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

орендованого майна на початок оренди або (якщо вони меншi за справемиву 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

за/lишок зобов'язань. Непередбаченi оренднi платежi вiдображаються як витрати в тих перiОдах, У
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яких вони були понесенi, Полiтика нарахування амортизацiт на орендованi активи, що амортизуються,
узгоджена iз стандартною полiтикою Компанiт щодо подiбних активiв.

Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив, фактичнозалишаються в орендодавця, класифiкуеться як операцiйна оренда. Оренднi платежi за угодою прооперацiйнУ орендУ визнаються як витрати на прямолiнiйнiЙ ocHoBi протягом строку оренди. .Щохiд вiдорендИ 3а угодамИ про операцiйну оренду Компанiя визна€ на прямолiнiйнiЙ ocHoBi протягом строкуоренди, 3атрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, визнаються яквитрати.

Оренда - це контракт за якиМ власниК активiВ (орендодаВець передае iншiй cTopoHi (орендатору)ексклюзивНе правО користуваНня активоМ за плату на визначений строк в часi. Початок TepMiHyоренди - це найбiльш рання з дат:

або дата укладання договору,

або прийняття сторонами зобов'язань у вiдношеннi основних умов оренди.
строк оренди - це перiод в продовж якого договiр оренди не може бути розiр ваний,та на якийорендар домовився орендувати актив.

визначення того, чи € угода орендою, або чи мiстить вона ознаки оренди, засноване на аналiзiзмiсту угоди на даry початку дiт договору. У рамках такого аналiзу потрiбно встановити, чи залежитьвиконання договору вiд використання конкретного активу або активiв переходить у правокорисryваНня активоМ або активаМи в результатi даноТ угоди вiд однiеТ сторони до iнший, HaBiTb якщо
це не вказу€ться в договорi явно.

Перiод амортизацiТ по капiтальних вкладеннях в орендованi ocHoBHi засоби явля€ собою перiод,протягоМ якого КомПанiя мае можливiсть продовжувати TepMiH оренди з урахуванням юридичнихположень, що регулюЮть вiдповiДнi умови продовження, .Щане положення вiдноситься до договорiворенди офiсного примiщення, за якими в нет е успiщна iсторiя продовження TepMiHiB оренди.капiтальнi вкладення у орендованi ocHoBHi засоби (офiсне примiщення) амортизуються протягомстрокУ корисногО використаНня абО TepMiHy вiдповiдноТ оренди, якщо цеЙ TepMiH коротший.
залишкова BapTicTb та строкИ корисного використання активiв аналiзуються i, при необхiдностi,

коригуютьСя на кожнУ звiтнУ даry. У випадкУ виявлення ознак того, що балансова BapTicTb одиницi,яка генеруе грошовi потоки, перевищу€ його оцiнену суму очiкуваного вiдшкодування, балансоваBapTicTb активу спису€ться до його очiкуваного вiдшкодування.

3.8. облiковi полiтики щодо податку на прибугок

Витрати 3 податкУ на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого податкiв.
ПоточниЙ податоК визнача€тЬся як сума податкiВ на прибрОк, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню)
щодо оподаткованого прибрку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати Компанii за податками
розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на даryбалансу.

вiдстрочений податок розрахову€ться за балансовим методом облiку зобов'язань та явля€ собою
податковi активи або зобов'я3ання, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж балансовою
вартiстю активу чи зобов'язання в балансi та ix податковою базою.

Вiдстроченi податковi зобов'я3ання ви3наються, як правило, щодо Bcix тимчасових рiзниць, щопiдлягають оподаткуванню, Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням iMoBipHocTi
наявностi в майбрньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого мож}лгь бри використанi
тимчасовi рiзницi, що пiд,пягають вирахуванню. Балансова BapTicTb вiдстрочених податкових активiв
перегляда€ться на кожну дату й зменщу€ться в тiй Mipi, у якiй бiльше не icHye ймовiрностi того, що
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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, будгь
застосовуватися в перiодi реалiзацiТ вiдповiдних активiв або зобов'язань. Компанiя визнае поточнi та

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

випадкiв, коли податки виникають вiд операцiЙ або подiЙ, якi визнаються прямо у власному капiталi

або вiд об'еднання бiзнесу,

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

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

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

вiдображаеться у звiтi про фiнансовi результати, оскiльки не включа€ cTaTTi доходiв та витрат, що
пiдлягають оподаткуванню за правилами податкового облiку. Нарахування зобов'язань КомпанiТ з

поточного податку на приброк здiйснюеться з використанням ставок податку, затверджених
Податковим Кодексом УкраТни фактично встановлених на звiтну даry.

3.9. Обл]ковi пол]тики щодо iнших активiв та зобов'язань

3.9.1. 3абезпечення

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

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

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

можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання.

3.9.2. Виплати працiвникам

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

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

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

якi збiльшують TxHi права на майбутнi виплати вiдпускних.

На З1 грудня 2019 року Компанiя не мас наЙманих робiтникiв.

3.9.3. Пенсiйнj зобов'язання

Вiдповiдно до украТнського законодавства, Компанiя визна€ внески iз заробiтноi плати працiвникiв

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

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

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

заробiтна платня.

3.10. lнrлi застосованi облiковi полiтики, що € доречними Nlя розумiння фiнансовоТ звiтностi

3.10.1 flоходи та витрати

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

зобов'язання щодо виконання, передаючи обiцяну послуry (тобто актив) клiентовi. Актив переда€ться,

коли (або у Mipy того, як) клiент отриму€ контроль надтаким активом.

flля визнання доходу Компанiя застосову€ п'яти крокову модель:

iдентифiкус договiр (контра кт);

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

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

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

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

Компанiя облiковуе договiр з клi€нтом, який належить до сфери застосування цього стандарry,
тiльки тодi, коли виконуються Bci перелiченiдалi критерii (параграф 9 МСФ3 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 будуть
передаватися;

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

договiр ма€ комерцiйну cyTHicTb (тобто очiкуеться, що ризик, час або величина маЙбутнiх грошових
потокiв Компа нiя змiняться внасл iдок договору);

та

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

Компанiя щокварталу аналiзуе угоди на вiдповiднiсть критерiям визнання контрактами.

Коли якась частина договору виконана, Компанiя вiдображае договiр у звiтi про фiнансовиЙ стан

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

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

будь-якi безумовнi права на компенсацiю окремо як дебiторську заборгованiсть (параграф 105 МСФ3

15).

Пiсля первiсного визнання дебiторськоТ заборгованостi внаслiдок договору з клiентом будь-яка

рiзниця мiж оцiнкою дебiторськоТ заборгованостi вiдповiдно до МСФ3 9 та вiдповiдноТ визнаноТ суми

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

15)

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

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

Компанii BapTicTb активу/послуги або у КомпанiТ 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.

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

flля компанiТ, що управля€ активами паЙового iнвестицiЙного фонду, при визначеннi винагороди з

управлiння активами, договором, в розумiннi МСФ3 15, е регламент цього паЙового iнвестицiЙного

фонду.
Враховуючи особливостi взасмодiТ компанii з управлiння активами та КомпанiТ (lCl) для пайових

iнвестицiйних фондiв в рiшеннi уповноваженого органу u_lодо визначення розмiру винагороди За

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

на рахува н ня.

винагорода компанiТ за управлiння активами (цiна операцiТ) е змiнною, тому що BapTicTb чистих

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

до факторiв поза сферою впливу органiзацii, тому мя вирiшення питання невизначеностi на кiнець
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кожного мiсяця/року компанiя з управлiння активами приймае рiшення, що до цiни операцiТ
включа€ться фактична сума винагороди з управлiння активами.

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

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

При визначенi BapTocTi винагороди вiд управлiння активами Компанiя, вiдповiдно до МСФ3 1_5,

використову€ метод оцiнювання за результатом. Р,о методу оцiнювання за результатом належить,
зокрема, аналiз виконання, завершеного на сьогоднiшнiй день, оцiнки досягнутих результатiв.
Враховуючи принцип професiЙного скептицизму для змiнноТ BapTocTi винагороди розрахунок доходу
здiЙснюеться на кiнець кожного мiсяця.

Результат визначення розмiру винагороди по управлiнню активами оформлюеться актом
виконаних робiт, в якому вiдображаеться розрахунок (оцiнка) досягнутих результатiв на звiтну дату.

flля прогресивного визнання виручки за iншими договорами Компанiя використову€ метод

результатiв.

flивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштiв, е ймовiрнiсть, що
економiчнi вигоди, пов'язаннi з дивiдендами, надiйдуть до КомпанiТ та суму дивiдендiв можна

достовiрно оцiнити.

,Щохiд вiд продажу фiнансових активiв визнасться у прибутку або збитку в разi задоволення Bcix

наведених далi умов:

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

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

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

г) суму доходу можна достовiрно оцiнити;

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

та

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

flивiденди визнаються доходом лише у разi, якщо:

а) право КомпанiТ на одержання виплат за дивiдендами встановлено;

б) е Ймовiрнiсть, що економiчнi вигоди, пов'язанiз дивiдендами, надiйдутьдо КомпанiТ;

в) суму дивiдендiв можна достовiрно оцiнити.

flохiд визна€ться у звiтi про прибугки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та критерiям
визнання. Визнання доходу вiдбуваеться одночасно з визнанням збiльшення активiв або зменшення
зобов'язань.

ц1

2t



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

амортизацiI активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого € зменшення чистих
активiв, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам.

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

одночасно з визнанням збiльшення зобов'язань або зменшення активiв.

Витрати негаЙно визнаються у звiтi про прибугки та збиткиt коли видатки не надають майбугнiх
економiчних вигiд або тодi та тiею мiрою, якою маЙбрнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або
перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан.

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

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

доходи.

3.10.2. Витрати за позиками

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

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

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

частина собiвартостi цього активу.

3.10.з. YMoBHi зобов'язання та активи.

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

умовне зобов'язання розкрива€ться, якщо можливiсть вибугтя pecypciB, якi втiлюють у собi

економiчнi вигоди, не е вiддаленою. Компанiя не визнае 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 фiнансовоТ звiтностi, Грунryючись на МСФЗ, 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 обГрунтованими iза результатами
яких приймаються судження щодо балансовоТ BapTocTi активiв та зобов'язань. Хоча цi розрахунки
базуються на наявнiЙ у керiвництва КомпанiТ iнформацiТ про поточнi подii, фактичнi результати
можугь зрештою вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв, Областi, де TaKi судження е особливо важливими,

областi, що характеризуються високим piBHeM складностi, та областi, в яких припущення Й розрахунки
мають велике значення для пiдготовки фiнансовоТ звiтностi за МСФЗ, наведенi нижче.

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

Якщо немае МСФ3, який конкретно застосову€ться до операцil, iншоТ подiТ або умови, керiвництво

КомпанiТ застосову€ судження пiд час розроблення та застосування облiковоТ полiтики, щоб
iнформацiя була доречною для потреб користувачiв для приЙняття 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;
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€ повною в ycix сутт€вих аспектах.

Пiд час здiЙснення судження керiвництво КомпанiТ посила€ться на прийнятнiсть наведених далi
джерел та врахову€ Тх у низхiдному порядку:

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

Визначення, критерii 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, тiею

мiрою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.

4.2. Судження lцодо справедливоТ BapTocTi активiв КомпанiТ

Справедлива BapTicTb iнвестицiЙ, tцо активно обертаються на органiзованих фiнансових ринках,

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

випадках оцiнка справед/гlивоТ BapTocTi lрунry€ться на судженнях щодо передбачуваних маЙбутнiх

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

та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ 13 кОцiнка справедливоТ BapTocTi>.

4.3. Судження цодо змiн справедливоТ BapTocTi фiнансових активiв

Керiвництво КомпанiТ вважа€, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до оцiнки

фiнансових iHcTpyMeHTiB, де ринковi котирування не досryпнi, € ключовим джерелом невизначеностi

оцiнок, тому 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 iнсгрументiв, 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 справедливоТ 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 компетенцii, 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 справемиву BapTicTb.

4.4. Судження щодо очiкуваних TepMiHiB угримування фiнансових iHcTpyMeHTiB

Керiвництво КомпанiТ застосову€ професiйне судження щодо TepMiHiB рримання фiнансових
iHcTpyMeHTiB, що входять до складу фiнансових активiв. ПрофесiЙне судження за цим питанням
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rрУнry€ться на оцiнцi ризикiв фiнансового iHcTpyMeHry, його прибутковостi й динамiцi та iнших

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

4.5. Використання ставок дисконryвання

Ставка дисконту - це вiдсоткова ставка, яка використову€ться мя перерахунку майбутнiх потокiв
доходiв в €дине значення теперiшньоТ (поточноТ) BapTocTi, яка с базою дlя 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 дисконry
ма€ визначатися з урахуванням трьох факторiв:

а) BapTocTi грошей у часi;

б) BapTocTi джерел/ якi залучаються для фiнансування iнвестицiйного проекту, якi вимагають рiзнi
piBHi компенсацiТ;

в) фактору ризику або мiри ймовiрностi отримання очiкуваних у майбутньому доходiв.

Станом на З1 грудня 2019 року середньозважена ставка за портфелем банкiвських депозитiв у
нацiональнiЙ валютi в банках, у яких не введено тимчасову адмiнiстрацiю або не запроваджено
лlквiдацiЙну комiсiю, становила 1,I,2 Уо рiчних. lнформацiя, що використана для визначення
середньозваженоТ ставки одержана з офiцiйного саЙry НБУ за посиланням
http://www.bank.gov.ua/files/4-Financial_markets,xls роздiл "4.1,.З.З. Процентнi ставки за новими
депозитами нефiнансових корпорацiй у розрiзi видiв валют i cTpoKiB погашення".

4.6. Судження lцодо виявлення ознак знецiнення активiв

На кожну звiтну дату Компанiя проводить аналiз дебiторськоТ заборгованостi, iншоТ дебiторськоТ
заборгованостi та iнших фiнансових активiв на предмет наявностi ознак ri знецiнення. 3биток вiд

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

об'€ктивних даних, що свiдчать про зменшення передбачуваних майбутнiх грошових потокiв за

даним активом у результатi однiеТабо кiлькох подiЙ, що вiдбулися пiсля визнання фiнансового активу.

Вiдносно фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, Компанiя на дату
виникнення фiнансових активiв та на кожну звiтну дату 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 дii
фiнансового активу ( при значному збiльшеннi кредитного ризику/рля кредитно-знецiнених

фiнансових активiв) або 12-мiсячними очiкуваними кредитними збитками (у разi незначного
зростання кредитного ризику).

3азвичаЙ очiкуеться, що очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дiТ мають бути визнанi до того, як

фiнансовий iHcTpyMeHT стане простроченим. Як правило, кредитний ризик значно зроста€ ще до того,
як фiнансовий iHcTpyMeHT стане простроченим або буде помiчено iншi чинники затримки платежiв,

що с специфiчним для позичальника (наприклад, здiйснення модифiкацiй або реструкryризацiТ).
КредитниЙ ризик за фiнансовим iHcTpyMeHToM вважа€ться низьким, якщо фiнансовиЙ iHcTpyMeHT

ма€ низький ризик настання дефолту, позичальник ма€ поryжнiй потенцiал виконувати своТ

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

економiчних i дiлових умовах у довгостроковiЙ перспективi можуть знизити, але не обов'язково
звiтнiсть позичальника виконувати 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 юрисдикцii, в якiЙ Компанiя здiЙснюе дiяльнiсть.

Очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дiТ не визнаються за фiнансовими iнструментами просто на
пiдставi того, що BiH вважасться iHcTpyMeHToM iз низьким кредитним ризиком у попередньому
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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 моменry первiсного визнання, а отже чи постала
потреба у визнання очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк дiТ.

Очiкуванi кредитнi збитки вiдображають власнi очiкування Товариства щодо кредитних збиткiв.

4.7. Судження lцодо перерахунку фiнансовоТ звiтностi в умовах гiперiнфляцiТ

Пiсля проведення аналiзу критерiТв, якi характеризують показники гiперiнфляцiТ iпередбаченi у

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

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

стан в YKpaTHi не вiдповiдае ситуацiТ, що характеризу€ться гiперiнфляцiею, п.7.5. роздiл 7 цих

Примiток.

5. розкриття lнФормАцlТ щодо використАння спрАвЕмивоi BAPTocTl

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

вартiстю

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

тобто TaKi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФ3 1З у звiтi про фiнансовиЙ стан на кiнець кожного

звiтного перiоду.

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

компанiя класифiкус фiнансовi iнструменти, якi € у власностi на звiтну даry за наступними

катего рiя ми.

класи активiв та

зобов'язань, оцiнених
за справедливою

вартiстю

Методики оцiнювання

Метод оцiнки
(ри нкови й,

дохiдний,
витратний )

Вихiднi данi

Грошовi кошти Первiсна та подальша оцiнка грошових
коштiв здiйснюеться за справемивою
вартiстю, яка дорiвнюе iх номiнальнiЙ
BapTocTi

Ри н кови й Офiцiйнi курси НБУ

lнструменти капiталу Первiсна оцiнка iHcTpyMeHTiB капiталу
здiйснюеться за Тх справемивою
вартiстю, яка зазвичаЙ дорiвнюе цiнi
операцiI, в ходi якоi був отриманий
актив. Подальша оцiнка iHcTpyMeHTiB

капiталу здiйснюеться за

справедливою вартiстю на даry оцiнки.

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

flебiторська
заборгованiсть

Первiсна та подальша оцiнка

дебiторськоi заборгованостi
здiйснюеться за справемивою
вартiстю, яка дорiвнюе BapTocTi

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

!,охiдний KoHTpaKTHi умови,
ймовiрнiсть погашення,
очiкуванi вхiднi грошовi
потоки

поточнi зобов'язання Первiсна та подальша оцiнка поточних

зобов'язань здiйснюеться за вартiстю
погашення

Витратн ий KoHTpaKTHi умови,
ймовiрнiсть погашення,
очiкуванi вихiднi грошовi
потоки
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п ва

класи активiв та

зобов'язань,

оцiнених за

справемивою та

амортизованою

вартiстю

1 piBeнb

(Ti, що мають

котирування, та

спостережуванi)

2 piBeHb

(Ti, що не мають котирувань,

але спостережуванi)

З piBeHb

(Ti, що не мають

котирувань i не е

спосrережуван ими)

[ата оцiнки 31.12,2019 з 1,12.20 18 з 1.12. z019 з1.12,2018 3 1.12.20 19 з 1.12.20 18 31.12.2019 з 1.12.2018

|нвестицii

досryпнi до

продажу
4 з66 4 з66 4 з66 4 366

lH вести цii

за блокова н i

Короткостроко8а

дебiторська

заборгова HicTb

1 1 1 1

Фiнансова

оренда

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

В портфелi Компанij станом на 0]. сiчня 2019 року знаходилися iнвестицiТ досryпнi мя продажу, а

саме - частки в стаryтних капiталах Товариств, що вiдносяться до 2 рiвня iepapxiT справедливот
BapтocTi. Про це докладнiше в п 5.6. цих Примiток.

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

Станом на З1 грудня 2019 року перемiщень мiж рiвнями iepapxiT не вiдбувалося.

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

Компанiя здiйсню€ безперервнi оцiнки справедливоТ BapTocTi активiв та зобов'язань iз

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

призвели до змiни розмiру прибугку або збитку звiтного перiоду.

5.5. Поточнi фiнансовi iнвестицiТ

Поточнi фiнансовi iнвестицiТ якi належать до категорiТ утримуванi для продажу та вiдображаються
в cTaTTi <Поточнi фiнансовi iнвестицiТ> балансу (рядок 1160).

Справедлива BapтicTb фiнансових активiв та зобов'язань, що визначена та включена у фiнансову
звiтнiсть КомпанiТ, явля€ собою суму, на яку може бри обмiняниЙ фiнансовий iHcTpyMeHT в результатi
поточноТ операцiТ мiж бажаючими здiЙснити таку операцiю сторонами, вiдмiнноТ вiд вимушеного
продажу або лiквiдацiТ.

Станом на З1 грудня 2019 року на балансi КомпанiТпоточнi фiнансовi iнвестицiТне облiковувалися.
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5.6. flовгостроковi фiнансовi iнвестицiТ

..Щовгостроковi фiнансовi iнвестицiТ якi належать до категорiТ фiнансових iнвестицiй утримуваних на
перiод понад один piK, а також yci iншi iнвестицii, KoTpi не можуть бути вiльно реалiзованi у будь-якиЙ
моментта вiдображаються в статгi кДовгостроковi фiнансовi iнвестицij> балансу (рядок 1035).

flовгостроковi iнвестицiТ оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням результаry
переоцiнки у прибрку чи збитку вiдповiдно до МСФ3 9.

Станом на З1 грудня 2019 року на балансi КомпанiТ облiковуються довгостроковi фiнансовi
iнвестицiТ в cyMi 4 З66 тис. грн.. А саме, iнвестицiТ в асоцiЙованi пiдприемства (далi Товариства), якi

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

вiдповiдно до МСФЗ 9.

Згiдно flоговорiв без номеру вiд 26 липня 2018 року було придбано частки в Стаryтних капiталах

наступних Товариств, а саме ТОВ "БлаговiщенськиЙ-Зернопродукт" (код за €flРПОУ З5110171) в

розмiрi 1О,5Уо, ТОВ "Аграрiко" (код за €,ЩРПОУ З7118607) в розмiрi 10%, ТОВ "ВоТнське ХПП" (код за

еДРПОУ 34459012) в розмiрi 10%, ТОВ "Еколiнiя" (код за €ДРПОУ З201З204) в розмiрi 10%, ТОВ

"Зернокомплекс <Сиваш>" (код за €flРПОУ ЗЗ918697) в розмiрi 10%, ТОВ "Зернолiя" (код за еДРПОУ

00688798) в розмiрi 10%, ТОВ "Рiвненський елеватор" (код за €пЩРПОУ З3З26670) в розмiрi 10%, ТОВ

"PiBHeHcbKe ХПП" (код за €.ЩРПОУ З4458925) в розмiрi 10%, ТОВ "ВоТнське ХПП" (код за €.ЩРПОУ

34459012) в розмiрi 10%, ТОВ "Токмак Зернопродук/' (код за €flРПОУ 34945678) в розмiрi 10% та ТОВ

"Вiталмар транс" (код за €ДРПОУ З5195356) в розмiрi 16,6%. 3гiдно flоговору без номеру вiд 0З

жовтня 2018 року було придбано частку в Стаryгному капiталi ТОВ "Тесслагруп" (код за СДРПОУ

З669З169) в розмiрi 10%.

В 2019 роцi в cTaTTi кДовгостроковi Фiнансовi iнвестицii> балансу змiн не вiдбувалося.

Частка в статуrному, капiталi Частка,% На 31 грудня 2019 року Частка, Zo На 31 грудня 2018 року

ТОВ "Кам'янка -flнiпровськиЙ
елеватор" (код за €ДРПОУ

40233606)

10 2 10 2

ТОВ "БлаговiщенськиЙ-
Зернопродукт" (код за

€дрпоу з5110171)

10,5 21 10,5 21,

ТОВ "Аграрiко" (код за

€дрпоу 37118607)
10 2о 10 20

ТОВ "BoiHcbKe ХПП" (код за
€дрпоу 344590].2)

10 2t 10 2t

ТОВ ''Еколiнiя" (код за

€дрпоу 3201з204)
10 450 10 450

ТОВ "3ернокомплекс
<<Сиваш>" (код за €ДРПОУ

зз918697)

10 40 10 40

ТОВ "3ернолiя" (код за

€дрпоу 00688798)
10 з0 10 30
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ТОВ "РiвненськиЙ елеватор"
(кол за €ДРПОУ 3ЗЗ26670)

10 44 10 44

ТОВ "PiBHeHcbKe ХПП" (код за
€дрпоу 34458925)

10 2t 10 2!

ТОВ "Тесслагруп" (код за
€дрпоу 36693169)

10 125 10 t25

ТОВ "Токмак Зернопродукт"
(код за €ДРПОУ З4945678)

10 2l 10 2t

ТОВ "Вiталмар транс" (код за
едрпоу з5195з56)

16,6 3 571 16,6 3 571

Всього 4 з66 4 366

Ринковi котирування по зазначеним фiнансовим iнвестицiям не досryпнi. Товариствами, частки
яких в активах Компанii, на кiнець звiтного року була надана рiчна фiнансова звiтнiсть.
Проаналiзувавши яку, було зроблено висновок, що Товариства € прибутковими, тому балансова
BapTicTb часток залишаеться не змiнною, таким чином облiковуеться на балансi КомпанiТ за

сп ра ведл ивою ва ртiстю.

5.7. Грощовi кошти та lx екв]валенти

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

А саме, у КомпанiТ вiдкритиЙ 13 липня 2О17 року поточний рахунок в Акцiонерному банку
кПiвденниЙ)), МФО З282О9, MicTo Одеса вiдображаються в статгi <Рахчнки в банкч> балансу (рядок
1L67).

3алишок грошових коштiв КомпанiТ станом на З1" грудня 2019 року на рахунку склав 2З тис. грн..

Банк ПiвденниЙ - одна з наЙбiльших фiнансових установ з украТнським капiталом. Згiдно з

реЙтингом НБУ, другиЙ серед украТнських недержавних (приватних) банкiв за обсягом активiв.3а
пiдсумками двох мiсяцiв 2018 року, сума чистого прибугку склала З8,5 млн грн (в 3,5 раза вище, нiж
за аналогiчниЙ перiод 2017 року), на 7,4% збiльшено обсяг кредитного портфеля юросiб у
нацiональнiЙ валютi, на 01.03. 2018 BiH склав 6,6 млрд грн. У листопадi минулого року банк збiльшив
стаryтниЙ капiтал на 130 млн грн.

"Агентство "Кредит-Рейтинг" прийняло рiшення про пiдвищення довгострокового кредитного

реЙтингу Банку ПiвденниЙ за нацiональною шкалою до рiвня uaAA- зi стабiльним прогнозом", -

йдеться у повiдомленнi. За оцiнкою агентства, позичальник iз реЙтингом uaAA характеризу€ться дуже
високою кредитоспроможнiстю порiвняно з iншими украТнськими позичальниками. Для
пiдтвердження рейтингу аналiтики агентства проаналiзували фiнансову звiтнiсть банку за 2O16-2Ot7

рр., а також внррiшню iнформацiю, надану банком у ходi реЙтингового процесу. Пiдвищення

рейтингу на один щабель (попередне значення становило uaA+) пов'язано зi значним зростанням
операцiйного прибутку, iстотним збiльшенням капiталу, низьким piBHeM проблемноТ заборгованостi
та високим ступенем диверсифiкацiТ залучених кощтiв. Банк i надалi, завдяки своТЙ виваженiЙ
полiтицi, буде зберiгати баланс мiж зростанням iякiстю активiв, збiльшуючи свiй кредитний портфель
та зберiгаючи Його якiсть на високому piBHi.
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5.8. lнщi розкриття, lцо вимагаються МСФ3 13 кОцiнка справемивоТ BapTocTi>>

Справеддlива BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB в порiвняннi з ii балансовою вартiстю наведена в

таблицi нижче.

Справедлива BapTicTb дебiторськоТ та кредиторськоТ заборгованостi, а також iнвестицiЙ, доступних

для продажу, неможливо визначити достовiрно, оскiльки нема€ ринкового котирування цих активiв.

Кредиторська заборгованiсть с поточною i включае в себе поточну заборгованiсть перед

компанiями з управлiння активами та за послуги депозитарних установ.

Керiвництво КомпанiТ вважа€, що наведенi розкритгя ч_lодо застосування справедливоТ BapTocTi е

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

щодо застосування справемивоТ BapTocTi, яка може бри корисною мя корисryвачiв фiнансовоТ
звiтностi.

6. розкриття lнФормАцli; що пlдтвЕрджу€ cTATTl подАнlу ФlнАнсових звlтАх

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;

склад icyMy витрат, вiдображених у статтях <lншi операцiйнi витрати)) та кlншi> витрати)) Звiry
про сукупний дохiд>.

6.1. Струкryра доходу

flохiд вiд реалiзацii послуг та iншi доходи станом на 31 грудня 2019 та 2018 poKiB представленi
таким чином:

Фiнансоlзi активи Балансова BapTicTb Справедлива BapTicTb

з 1.12.2019 31.12.2018 з1,12.2019 з 1,12.2018

1 z 3 4 5

lнвестицiТ досryпнi для продажу 4 з66 4 з66 4 з66 4 з66

lнвестицiТ, до пога шен ня

l нвестицii заблокованi

Короткострокова дебiторська
заборгованiсть

1 1 1 1

Торговельна дебiторська заборгованiсть

Грошовi кошти та Тх еквiваленти 2з 116 23 116

Фiнансова оренда

копоткостооковi позики

Торгiвельна кредиторська заборгованiсть з4 60 з4 60

29

ц,



3а 2019 piK 3а 2018 piK 3мiни (+,-)

Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiТ продукцii (ToBapiB,

робiт,послуг)

tншi операцiйнi доходи 184 982 175 075 +9 907

lншi Фiнансовi доходи:Нарахованi вiдсотки по договорам позик

,Д,ивiденди отриманi

Амортизацiя премiI/дисконту

Вiдображен ня премii/ди сконту

2з 011 9 з8з +1З 628

920 +920

27 584 +27 584

0 з2 5t7 -з2 51,7

lншi доходи (вiд продажу фiнансових активiв)

всього дохiд 2зб 497 216 975 +L9 522

29 груднЯ 2О17 рокУ було укладено ЛiцензiЙнi договори на використання торгiвельноТ марки

(знака для ToBapiB i послуг) з Товариствами, частки у Стаryтних капiталах яких, знаходяться на балансi

КомпанiТ. Про це йдеться в п.5.6 роздiл 5 цих Примiток. Тому, протягом звiтного 2019 року за надання

права на використання знаку, було нараховано одноразову винагороду та щоквартальнi роялтi,
згiдно вище вказаних договорiв, якi Компанiя вiднесла до кlнших операцiЙних доходiв)), рядок 2120

<3Biry про сукупний дохiд> в розмiрi 184 965 тис. грн..

Також до складу кlнших операцiЙних доходiв> вiдноситься сума нарахованих вiдсоткiв за

залишкаМ коштiв на поточнИх рахунках в розмiрi 1тис. грн., а кlншi операцiЙнiдоходи)) в cyMi 16тис.

грн.. виниклИ за рахунок зменщення резерву пiд збитки в момент погашення дебiторськоi
заборгованостi.

<lншiфiнансовiдоходи> вiдображенi в рядку 2220 кЗвiту про сукупний дохiд> в розмiрi 51515 тис.

грн. та складаються з нарахоВаних вiдсоткiв по Р,оговорам вiдсоткових позик в cyMi 2з 011 тис. грн.,

збiльшення премir/амортизацiя дисконту по Лiцензiйним договорам в cyMi 27 584 тис. грн. та

отриманi дивiденди вiд Товариств, в яких Компанiя володiе частками в Стаryтному капiталi, а саме

ТоВ "Рiвненський елеватор" (код за €дрпоу зз326670) в cyMi 660 тис. грн. згiдно Протоколу

загальних зборiв Учасникiв N9 15 вiд 15 жовтня 2019 року та Тов "Зернолiя" (код за сдрпоу
ообss79s) в cyMi 26О тис. грн. згiдно Протоколу Загальних зборiв Учасникiв Nч 17 вiд ]_5 жовтня 2019

року.

за звiтний 2о18 pik вiдображено премiю та амортизацiю премiI по ,щоговорам вiдсоткових позик та

ЛiцензiЙним договораМ в cyмi З2 498 тис. грн., яка виникла в результатi (приведення BapTocTi позик

на балансi у вiдповiдностi до справедливот BapTocTi) того, що середньозважена ставка дисконryвання
на момент видачi позик вiдрiзнялася вiд ставки по Договорам вiдсоткових позик, Про це йдеться в п.

4,5 Примi нижче у виглядi таблицьMlToK та представлено

N9 Контрагент та

Ns договору
позики

Сума
договору
на кiнець
2018року,

грн

Вiдсотков
а ставка

по

договору,
о//о

Ринкова
ставка,

о//о

flaTa
видачi

Строк дii
договору

flисконт /
премiя за
2018 piK,

грн.

Амортизацi
я дисконту
/ премii за
2018 piK,

грн.

1 ТоВ "Кам'янка -

!нiпровський
елеватор" (код за

€дрпоу 402зз606),
с(п)-10111-1 вiд

10.11.2017р.

з 700 15 qf 10,11.17р. З 1.12.19р 427 (210)

2 ТОВ "Аграрiко"
(код за €Р,РПОУ
з7118607), с(п)_

06/09-2 вiд
06.09.2018р

18 800 18,5 15,2 12.12.18р, З1.12.19р. 780 (з6)

з0

,0



э тов
" Благовiщенський-

Зернопродукr''
(код за €ДРПОУ
з5110171), с(п)-

06/09-4 вiд
06.09,2018р.

20 000 18,5 1з,8 20,09.18р. З1.12.19р. 1 297 (264)

4 ТОВ "Еколiнiя" (код

за €.щрпоу
з201з204), с(п)-

06/09-7 вiд
06.09.2018р

40 000 18,5 14,5 09.10,18р. 31.].2.19р. 2 195 (з79)

5 тов
"Зернокомплекс
<Сиваш>" (код за

€дрпоу зз918697),
С(П)-06/09-8 вiд

06.09.2018р.

88 000 18,5 1з,8 20,09.18р. З1.12.19р. 5 335 (817)

6 ТОВ "Зернолiя"
(код за еДРПОУ
00688798), с(п)-

06/09-9 вiд
06.09.2018р.

19 900 18,5 1ч ) 18.12.18р. З 1,12.19р. 82о (26)

7 тов "рiвненський
елеватор" (код за

едрпоу 33з26670),
С(П)-06/09-10 вiд

06.09.2018р.

60 000 18,5 14,5 05.10,18р, З 1. 1 2.19р. з з61 (588)

8 ТоВ "PiBHeHcbKe

ХПП" (код за
€дрпоу 34458925),

С(П)-06109-11 вiд
06.09.2018о.

8 600 18,5 \5,2 18.12.18р, З1,12.19р. з52 (t2l

Вс ьо го 259 000 L4 56L (2 з32)

Премiя та амортизацiя премiТ за звiтниЙ 2018 piк по ЛiцензiЙним договорам представлена
ним чином:

N9 Контрагент та
Ns договору

Сума
нарахувань
за 2018 piк,

грн.

Ринкова ставка, при
первинному

визнаннi

дебiторськоi
заборгованостi, %

flaTa
видачi

Строк
погашен

ня

дебiторс
ькоТ

заборго
BaHocтi

flисконт /
премiя за
2018 piK,

грн.

Амортизацi
я дисконту
/ премiТ за
2018 piK,

грн.

1 ТОВ "Тесслагруп"
(код за €.ЩРПОУ

36693169), тм-
29h2,LО вiд
29.I2.|7p.

9бб L4,5 29.12.Llp. З1.05.19р. 28 \44)

7 ТОВ "Аграрiко"
(код за €ДРПОУ
з7118607), тм-

29/L2-6 вiд
29,|2.t7p.

14 488 14,5 29.72,!7р, 31,05,19р. L 174 (1 788)

з тов
" Бла говiчlенськи й-

3ернопродукт"
(код за €!РПОУ
з5110171), с(п)-
TM-29|1z-7 вiд

29.L2,L7p.

40 з61 29,12.11р, З 1.05.19р. 1 5з8 (2 зз4)

4 ТОВ "Еколiнiя" (код
за еДРПОУ

19 з87 14,5 29,12,r7p. 31.05.19р. z з\5 (2 896)

{l

з1

14,5



з2O1з204), с(п)-
ТМ-29/12-З вiд

29,t2.t7p.

5 тов
"3ернокомплекс
<Сиваш>" (код за

€дрпоу з3918697),
IM-29/72-2 вiд

29,L2.t7p,

28 882 1,4,5 29,I7.77p. 31.05.19р. 5 630 (6 319)

6 ТОВ "3ернолiя"
(код за €.ЩРПОУ
00688798), тм_

29/1,2-7L вiд
29.1,2,I]p.

28 461, 74,5 29.72,L7p. З1,05.19р. 1 891 (2 8з1)

7 тов "рiвненський
елеватор" (код за

€дрпоу ззз26670),
rМ-29/72-7 вiд

29,L2,\7p.

18 999 14,5 29,1,2.17p. З 1.05, 19 р. 4 109 (4 248)

8 тов "рiвнеський
ХПП" (код за

€дрпоу 34458925),
ТМ-29/12-5 вiд

29.72.17p.

14 0з2 \4,5 29.Lz.t'7p. З 1.05.19р. з17 (648)

9 ТоВ "BojHcbKe
ХПП" (код за

сдрпоу з4459012),
ТМ-29/12-4 вiд

29.12.77р.

5 698 14,5 29,12.17p. 31.05.19р. 477 (61з)

10 ТоВ "Токмак
3ернопродукт"
(код за €ДРПОУ
з4945678), тм-

29/t2-9 вiд
29,1z.L7o,

з 800 14,5 29.1z.t7p, З 1.05.19р. 458 (487)

Вс ьо rо L75 074 L7 9з7 (22 208)

за звiтний 2019 pik вiдображено премiю по Договорам вiдсоткових позик, Лiцензiйним договорам
в cyмi 27 576 тис. грн. та аморти3ацiю премiТ або дисконт при змiнi вiдсотковоТ ставки в cyмi 7gо64
тис. грн,/ якi облiковуються як (Фiнансовi витрати)) у (3Biтi про сукупниЙ дохiд>, рядок 225О. 3мiни
представленi нижче у виглядi таблиць.

N9 Контрагент та

Ne договору
пози ки

Сума
договору
на кiнець
2019року,

грн

Вiдсотков
а ставка

по

договору,
%

Ринкова
ставка,

%

Дата
видачi

Строк дii
договору

flисконт /
премiя за
2019 piK,

грн.

Амортизацi
я дисконту
/ премiТ за
2019 piK,

грн.
1 Тов "кам'янка -

,Щнiпровський
елеватор" (код за

€дрпоу 402зз606),
с(п)-10l11-1 вiд

10.11.2017р.

0 (218)

2 ТОВ "Аграрiко"
(код за €.ЩРПОУ
з71].8607), с(п)_

06/09-2 вiд
06,09.2018р

18 800 1 15,2 12.12.18р. З0.12.20р. 97з (3 539)

з тов
" Благовitленськи й-

Зернопродукl''
(код за €ДРПОУ

40 000 1 13,8 20.09.18р. З0.12.20р. 2 013 (6 918)

з2

у



35110171), с(п)-
06/09-4 вiд

06.09.2018р.

4 ТОВ "Еколiнiя" (код
за €ДРПОУ

з201з204), с(п)_
06/09-7 вiд
06.09.2018р

40 000 1 14,5 09.10.18р. З0.12.20р. 2 069 (7 764\

с тов
"3ернокомплекс
кСиваш>" (код за

сдрпоу зз918697),
С(п)-06109-8 вiд

06.09.2018р.

108 020 1 1з,8 20,09.],8р, З0.12.20р. 5 484 |2о 474|

6 ТОВ "Зернолiя"
(код за еДРПОУ
00688798), с(п)_

06/09-9 вiд
06.09.2018р.

80 000 1 1S,2 18.12, 18р З0. ]"2.20р. з 961 (12 505)

7 тов "рiвненський
елеватор" (код за

€дрпоу ззз26670),
С(П)-06109-10 вiд

06.09.2018р.

60 000 1 1,4,5 05. ],0.18р. З0.12.20р. 3 104 (11 646)

8 ТоВ "PiBHeHcbKe
ХПП" (код за

€дрпоу з4458925),
С(П)-06109-11 вiд

06.09.2018р.

8 600 1 15,2 18.12.18р, З0,12.20р 445 (1 619)

Bcboro 355 420 18 049 (64 68з)

Премiя та амортизацiя премiТ за звiтниЙ 2019 piк по ЛiцензiЙним договорам представлена
наступним чином:

N9 Контрагент та

N9 договору
Сума

нарахуван
ь за 2019
piK, грн..

Ринкова ставка, при
первинному визнаннi

дебiторськоТ
заборгованостi, %

flaTa
видачi

Строк
погашенн

я

дебiторсь
Koi

заборгова
Hocтi

flисконт /
премiя за

2019 piK,

грн.

Амортизацi
я дисконту
/ премiТ за
2019 piK,

rрн.

1 ТОВ "Тесслагруп"
(код за €flРПОУ
з669з169), тм_

29/12-Lo вiд
z9.12.L7p,

1 750 1-4,5 29,12,t7р 20,05,20р, 1з9 (210)

2 ТОВ "Аграрiко"
(код за €,ЩРПОУ
з7118607), тм-

29/L2-6 вiд
29.L2,L7p,

12 307 14,5 29.\2,I7p. 20.05.20р 1 075 (1 064)

з тов
" Блаrовiщенський-

3ернопродукl''
(код за €ДРПОУ
з5110171), с(п)-
ТМ-29/L2-7 вiд

29,1,2.L7p,

35 517 74,5 29.L2,L]p, 20.05,20р. 1 687 (2 бзз)

4 ТОВ "Еколiнiя" (код
за €ДРПОУ

з201з204}, с(п)-
ТМ-29/12-З вiд

20 458 14,5 29.7z.L7p. 20,05,20р, t 21,9 (1 641)

зз

гз



29,72.11p,

5 тов
"Зернокомплекс
tСиваш>" (код за

€дрпоу з3918697),
rM-29/I2-2 вiд

29.t2.|7p,

з5 96-7 14,5 29,L2.I7p. 20.05.20р. 1 47з (2 497|

6 ТОВ "3ернолiя"
(код за €flРПОУ
00688798), тм_

29/12-t| вiд
29.12.\7р,

з1 018 74,5 29.t2,t7p. 20.05.20р. 1 862 (2 450)

7 тов "рiвненський
елеватор" (код за

€дрпоу ззз26670),
тМ-29/12-1 siд

29,r2,L7p.

34 451 74,5 29.|2.77р, 20.05.20р. 9I7 (2 516)

8 тов "рiвнеський
ХПП" (код за

€дрпоу з4458925),
ТМ-29/12-5 вiд

29,12,77р.

6 098 14,5 29.t2.!7p, 20.05,20р, 769 |7з7\

9 ToB "BojHcbXe

ХПП" (код за
едрпоу 34459012),

ТМ-29/12-4 вiд
29.12,17р.

6 857 14,5 29.12.17p. 20.05.20р, з94 (594)

10 ТоВ "Токмак
3ернопродук/'
(код за €ДРПОУ
34945б78), тм-

29/L2-9 вiд
29.1,2,77р.

542 14,5 29,12,77р. 20.05.20р. (з9)

Всього 184 965 9 527 (14 381)

6.2. Адмiнiстративнi витрати та витрати на збуг

OcHoBHi витрати Компанir, що пов'язанi iз здiЙсненням iT господарськоТ дiяльностi е

адмiнiстративнi витрати. ЗагальниЙ розмiр цих витрат за 2019 piк, що закiнчився З1 грудня, склада€
4З2тис. грн., якi розподiляються за насryпними елементами в порiвняннi з витратами за 2018 piK:

за 2019 piк за 2018 pit
3мiни (+,-

Винаrорода керуючiЙ компанiТ з85 264 +I21

flепозитарнi послуги 4

Оренда примiч4ення 16 1: +

Банкiвськi послуги 4 +2

Послуги аудитора 20 1( +1(

Послуги HoTapiyca (юридичнi) 0 2j -2l

Послуги публiкацii фi HaHcoBoi звiтностi 0

технiчне забезпечення звiтностi 1

Амортизацiя НМА 2

з4

ýц



6.3. lнtлi витрати

В звiтному 2019 роцi iнших витрат Компанiя не мала.

6.4. lншi операцiйнi витрати

flo складу кlнших операцiйних витрат) Компанiя вiднесла формування резерву пiд збитки у cyMi

Зl тис. грн. Про це йдеться у п. 6.7.1. роздiлу б цих Примiток.

6.5. Нематерiальнi активи

У 20t7 роцi, Компанiя придбала торговельну марку (знак для ToBapiB i послуг) KTESSLAGROUP>

згiдно ,Щоговору передачi прав на торговельну марку вiд 10 жовтня 2017 року на суму 10 тис. грн,,

свiдоцтво Украiни N9 114093, дата подачi заявки вiд 20 травня 2009 року. Та е власником згiдно
Рiшення MiHicTepcTBa економiчного розвитку i торгiвлi УкраТни Ns 22639 вiд 26 грудня 2017 року.
Строк корисного використання закiнчувався 20 травня 2019 року та був подовжениЙ до 20 травня
2029 року згiдно повiдомлення про внесення змiн до вiдомостеЙ flержавного ре€стру свiдоцтв
УкраТни на знаки для ToBapiB та послуг вiд 11 березня 2019 року за Ns 9311/ПМ/19.

Дмортизацiйнi вiдрахування входять до складу адмiнiстративних витрат, про що Йдеться в п.6.2

цих Примiток та вiдображено в складi Адмiнiстративних витрат, рядок 2130 кЗвiry про сукупниЙ

дохiд>.

6.6. Фiнансовi витрати

flo кФiнансових витрат> Компанiя вiднесла амортизацiю премiТ/дисконту, розрахованоi по методу

ефективноТ ставки вiдсотка, у cyMi 79 086 тис. грн. i складаються з амортизацiТ премiТ або дисконry пРи

змiнi вiдсотковоТ ставки по Р,оговорам позик в cyMi 79 064 тис. грн., про це Йдеться в п.6.1 роздiлу 6

3а iсторичною вартiстю Нематерiальнi
tчтиRи

Незавершене
бrrлiвниllтпп

Всього

31 грудня 2018 року 10 10

Надходження 4 4

Вибутгя

З1 грудня 2019 року t4 L4

Накопичена амортизацiя 9 9

31 грудня 2018 року 10 10

Нарахування за piK

Вибуття

З1 rрудня 2019 року 5 5

Чиста балансова BapTicTb

31 грудня 2019 року 5 5

З1 rрудня 2018 року 10 10

з5

,{

Разом 4зz з2: +].0!



ЦИХ ПРИмiток та аморти3ацiТ премii по довгостроковiЙ кредиторськiй заборгованостi в cyMi 22 тис.
грн., про це Йдеться в п.6.12 роздiлу б цих Примiток.

при методi ефективнот ставки вiдсотка на дату погашення дебiторськот заборгованостi
неамортизована частина премiт буде дорiвнювати нулю, а також дебiторська заборгованiсть i поточна
чиста величина виданого(нарахованого) доходу будуть спiвпадати. Тобто, цей метод lрунryсться на
припущеннi, що витрати на сплаry вiдсоткiв по позикам за кожний перiод - це невиплачена частина
ВiДПОВiднОго 3обов'язання, помножена не на встановлену по договору ставку вiдсоткiв, а на ринкову
ставку вiдсоткiв. При застосуваннi цього методу сума витрат на сплату вiдсоткiв по позицi i величина
амортизацiТ надбавки по позицi змiнюються кожного перiоду.

6.7. Фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою вартiстю

6.7.1. flебiторська заборгованiсть

.Щебiторська заборгованiсть з фiксованими або обумовленими платежами, що не котируються на

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

Станом на З1 грудня 2019 року Компанiя не мала простроченоТ та знецiненоТ дебiторськоТ
заборгованостi.

Балансова BapTicTb дебiторськоТ заборгованостi приблизно дорiвнюе iT справедливоТ BapTocTi.

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

..Щебiторська заборгованiсть КомпанiТ не ма€ забезпечення. Прострочена дебiторська
заборгованiсть вiдсутня. Компанiя проводить аналiз та оцiнку рiвня кредитного ризику з

використа н ням 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
очiкуваних кредитних збиткiв:

ька заборгованiсть за станом на З1 г 2019 та 2018 klB представленl таким чином:

На 31 грудня 2019

року
На 31 грудня 2018

рокY

3мiни
(+,-)

Р,ебiторська заборгованiсть за розрахунками за
виданими авансами

,Д,ебiторська заборгованiсть за розрахунками з

нарахованих доходiв (вiдсотки по позикам та роялтi) 199 882 87 928 +111 954

Премiя/дисконт за лiцензiйними дого8орами _9 070 -4 2t5 _4 855

Очiкуванi кредитнi збитки чцодо дебiторськоi
заборгованостi з нарахованих доходiв (вiдсотки по
позикам та роялтi)

_19 -9 -10

lнша дебiторська заборгованiсть (позика) з55 420 259 000 +96 420

Премiя/дисконт за договорами позики -з4 460 !2 174 -46 бз4

Очiкуванi кредитнi збитки щодо iншоi дебiторськоТ
заборгованостi (позика)

з2 -27 -5

Всього sLL72L 354 851 +156 870
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Резерв пiд збитки що оцiнюеться в cyMi, яка
до!g!,о€:=--
12-мiсячним o.,'*uu.""ffi
В т.ч.: за депозитами;

За дебiторською заборгованiстю

На З1 грудня
2019 року

На З1 грудня
2018 року

Причини змiн

51 зб

Кредитний ризик
майже в|дсутнiй

очiкуваним кредитним збиткам протягом строку
дii за:

(i) фiнансовими iнструментами, за якими
кредитний ризик зазнав значного зростання з
моменту 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 створеними кредитно-знецiненими
активами)

В т.ч,: за депозитами;

3а дебiторською заборгованiстю (позики)

(iii) торговельною дебiторською заборгованiстю,
договiрними акти8ами або дебiторською
заборгованiстю за орендою, для яких резерв пiд
збитки оцiнюеться вiдповiдно до параграфа
5.5.15 мсФз 9

фiнансових активiв, що е придбаними або
створеними кредитно-знецiненими фiнансовими
акти вами

Разом: 51 36

станом на З1 грудня 2о19 року загальна сума резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки склала 51 тис.
грн. якiбули вiднесенiдо складу кlнщих операцiйних витрат)).

6.8. Акцiонерний капiтал

Станом на З1 грудня 2О19 року Компанiя здiЙснила два випуски акцiй:

1, На суму 1 900 тис. грн., в кiлькостi 1 90О тис. шryк, загальною номiнальною вартiстю 1 9ООтис, грн" Номiнальна BapTicTb кожноТ акцiТ станОвить 1 грн. Форма iснування акцiй -бездокументарна. Bci випущенi акцiт були повнiстю оплаченi.

.Щата реесТрацiТ випуСку акцiЙ - 28 листОпада 2О16 року, реестрацiйниЙ номер Свiдоцтва
001097, .Щаним Свiдоцтвом нкцпФР анулювало тимчасове Свiдоцтво про реестрацiювипуску акцiй вiд 18 жовтня 2О16р., реестрацiйний номер Свiдоцтва ооlо71.

2. На загальнУ суму 1ЗО ООО тис. грн., в кiлькостi 1зо оо0 тис. щryк,
вартiстю 130 000 тис. грн. Номiнальна BapTicTb кожноТ акцiТ
icHyBa ння акцiй - бездокументарна.

,Д,ата реестрацiТ випуску - 1О серпня 2О17 року, реестрацiйний номер Свiдоцтва оо1272.
Р,аним Свiдоцтвом нкцпФР анулювало Свiдоцтво про ре€страцiю випуску акцiй вiд 28листопада 2016 року, реестрацiйний номер Свiдоцтва ооlо97..

, загальною номiнальною
становить 1_ грн. Форма
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отже, станом на 31 грудня 2о19 року Компанiею заре€стровано випуск акцiй на загальну суму1з0 000 тис, грн, в кiлькостi 130 ооО тис. штук загальною номiнальною вартiстю 1зо ооО тис. грн.Протягом 2019 року змiн у власному капiталi КомпанiТ не вiдбувалося.
За даними Балансу власний капiтал Компанiт станом на З1 грудня 2О19 року склада€ суму 516 о82ТИС, ГРН, BiH СКЛаДа€ТЬСЯ iЗ ЗаРеестрованого (паЙового) капiталу в розмiрi 1зо ооо тис. грн.,нерозподiленого прибуткУ в розмiрi 512 182 тис, грн. ,. п"Ьппuченого капiталу в розмiрi 126 1ОО тис.грн..

таким чином власний капiтал представлено в звiтносгi на кiнець 2о19 та 2о18 pokiB насryпнимчином:

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

Стаryтний капiтал

Нерозподiлений прибуток (непокритий 512 t82 з55 2з4

flодатковий капiтал

неоплачений капiтал (126 100)

6.9. flивiденди

На протязi 2019 року учасниками Компанiт не приймалося рiшень щодо виплати дивiдендiв, тому
дивiденди учасникам не виплачувалися.

6.10. Кредиторська заборгованiсть з одержаних aBaHciB

Станом на ЗJ- грудня 2О19 року кредиторськоТзаборгованостi з одержаних aBaHciB не ма€.
6.11. Торговельна та iнцlа поточна заборгованiсть

lншi поточнi зобов'язання за станом на 31 грудня 2О19 та 2О18 poKiB представленi таким чином:

Поточна кредиторська заборгованiсть iз внутрiшнiх
розрахункiв

lнша поточна кредиторська заборгованiсть

поточна кредиторська заборгованiсть представля€ витрати перед Керуючою компанiсю з
управлiннЯ активамИ та депозиТарноЮ установою, де облiковуються акцiТ КомпанiТ та нотарiальнi дiТ.

СтаноМ на 31 грудНя 2О19 року Компанiя не мала простроченоТ та cyMHiBHoT iншоi кредиторськоТ
заборгованостi. Балансова BapTicTb iншоТ кредиторськоТ заборгованостi дорiвнюе rT справедливоТ
BapTocTi.

При визначеннi погашення iншоТ кредиторськоТ заборгованостi Компанiя на кожну звiтну датупроводитЬ аналiз сум кредиторськоТ заборгованостi з вираховуванням TepMiHiB rT облiку на балансi, та
TepMiHiB позовноТ давностi за перiод з дати виникнення заборгованостi та до звiтноI дати.
6.12. l нtлi довгостроковi зобов'язання

станом на 31 грудня 2018 року на балансi Компанii облiковувалася довгострокова кредиторська
заборгованiсть перед кредиторами згiдно ,Щоговорiв купiвлi часток в Стаryтних капiталах Товариств на

З1 грудня 201

Поточна кредиторсьКа заборгованiсть за товари, роботи,
послуги
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3аГалЬну суму 157 тис. грн. Справедлива (приведена) BapTicTb кредиторськоТ заборгованостi на 31
ГРУДНя 2018 року становила 143 тис. грн. та було вiднесено до кlншi довгостроковi зобов'язання>,
РядОк 1515 <3Biry про сукупниЙ дохiд>. Первинна премiя, яка виникла в момент признання
КРеДИТОРСькоТ заборгованостi у cyMi 19 тис. грн,, вiдображена в складi кlнших фiнансових доходiв>,
рядок 2220 K3Biry про сукупниЙ дохiд> за звiтниЙ 2018 piK. Амортизацiя премiТ за звiтний 2О19 piK
Склала 22 тис. грн. та вiдображена в складi кФiнансових витрат)), рядок 225О <Звiту про сукупний
дохiд>. В звiтному 2019 роцi кредиторська заборгованiсть була погашена.

6.13. Прибрки та збитки

3а результатом Bcix видiв дiяльностi в 2019 роцi Компанiею отриманиЙ приброк в розмiрi 156 948
тис. грн..

В 2019 роцi Компанiя корисryвалася пiльгами з податку на приброк згiдно Податкового кодексу
УкраТни стаття 141 пункт б пiдпункт 1, а саме: <Звiльняються вiд оподаткування кошти спiльного
iнвесryвання, а саме: кошти, BHeceHi засновниками корпоративного Фонду, кошти та iншi активи,
залученi вiд учасникiв iнстиryry спiльного iнвестування, доходи вiд здiйснення операцiй з активами
iнститру спiльного iнвесryвання, доходи, HapaxoBaHi за активами iнститру спiльного iнвесryвання, та

iншi доходи вiддiяльностi iнститру спiльного iнвестування (вiдсотки за позиками, оренднi (лiзинговi)
платежi, роялтi тощо)>.

7. розкриття lншоi lнФормАцlТ

7.1 YMoBHi зобов'язання

7.1.1. Судовi позови

Проти Компанii протягом звiтного 2019 року не подавалось судових позовiв.

7.1.2. Оподаткування

Внаслiдок наявностi в yKpaiHcbKoмy податковому законодавствi положень, якi дозволяють бiльш
нiж один BapiaHT тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабiльному економiчному
середовищi, за якоТ податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчноiдiяльностi, у разi, якщо

податковi ограни пiддадрь cyMHiBy певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва економiчноТ

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

пенi. Така невизначенiсть може вплинуги на BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB, втрати та резерви пiд

знецiнення, а також на ринковиЙ piBeHb цiн на угоди. На думку керiвництва Компанiя сплатила yci

податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки. Податковi звiти можуть
переглядатися вiдповiдними податковими орга нами протягом трьох poKiB.

7.1.3. Ступiнь повернення дебiторсько[ заборгованостi та iнtлих фiнансових активiв

Внаслiдок сиryацii, яка склалась в економiцi УкраТни, а також як результат економiчноТ

нестабiльностi, що склалась на даry балансу, icHye ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бри
реалiзованiза liньою балансовою вартiстю в ходi звичаЙноТдiяльностi КомпанiТ,

Сryпiнь повернення активiв у значнiй Mipi залежить вiд ефективносгi заходiв, якi знаходяться поза

зоною контролю Компан[f. Сryпiнь повернення дебiторськоТ заборгованосгi КомпанiТ визначасться на

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

наявних обставин та iнформацii, кредитниЙ ризик для фiнансових активiв КомпанiТ визначениЙ як

дчrке 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€ згiдно умов договорiв, очiкуваний кредитний збиток Компанiею визнаний при оцiнцi

цього фiнансового активу становить 51 тис. грн., тобто такий, що майже вiдсутнiй, про це Йдеться в

п.п.6.7.1, п,6.7, роздiлу б цих Примiток.
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7.2 Розкритrя iнформацiТ про пов'язанi сторони

.Д,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 KoMnaHiil

спiльнi пiдприемства, у яких Компанiя € контролюючим учасником;
член и п ровiдного уп ра вл iнського персоналу Компа н iT;

близькi родичi особи, зазначеноТ вище;

компанiТ, що контролюють Компанiю, або здiЙснюють сутгевиЙ вплив, або мають сутгевиЙ вiдсоток
голосiв у Компанiil

програми виплат по закiнченнi трудовоТ дiяльностi працiвникiв КомпанiТ або будь-якоrо iншого
суб'екта господарювання, який € пов'язаною стороною КомпанiТ.

3гiдно з МСБО 24 зв'язана сторона - фiзична особа або суб'ект господарювання, зв'язанi з

суб'сктом господарювання, що склада€ свою фiнансову звiтнiсть.

а) фiзична особа або близький родич такоi особи € зв'язаною стороною iз суб'ектом
господарювання, що звiтуе, якщо така особа:

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

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

- € членом провiдного управлiнського персоналу суб'екта господарювання, що звiryе, або
материнського п iдп риемства суб'екта господа рювання, що звiтуе.

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

- суб'ект господарювання та суб'ект господарювання, що звiryс, е членами однiеТ групи (а це
означа€, що кожне материнське пiдприемство, дочiрне пiдприемство або дочiрне пiдприемство пiд
спiльним контролем € зв'язанi одне з одним);

- один суб'ект господарювання € асоцiйованим пiдприемством або спiльним пiдприемством
iншого суб'екта господарювання (або асоцiЙованого пiдприсмства чи спiльного пiдприемства члена
групи, до якоТ належить iнший суб'скт господарювання);

- обидва суб'скти господарюва н ня € спiл ьн ими пiдприсмствами однiеТ третьоТ сторони;

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

iнший суб'ект господарювання е асоцiйованим пiдприемством цього третього суб'екта
господарювання;

- суб'ект господарювання € програмою виплат по закiнченнi трудовоТ дiяльностi працiвникiв або
суб'екта господарювання, що звiтуе, або будь-якого су6'екта господарювання, який е зв'язаним iз

суб'ектом господарювання, що звiryе. Якщо суб'ект господарювання, що звiтуе, сам € такою
програмою виплат, то працедавцi-спонсори також € зв'язаними iз суб'ектом господарювання, що
звiryе;

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

пунктi а);

- особа, визначена в пунктi a)i), мае значний вплив на суб'ект господарювання або € членом
провiдного управлiнського персоналу суб'екта господарювання (або материнського пiдприемства
суб'екта господа рюва н ня ).
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Операцiя зi зв'язаною стороною - передача pecypciB, послуг або зобов'язань мiж суб'ектом
ГОСпОдарЮВаНня, що звiтуе, та зв'язаною стороною, незалежно вiд того, чи призначасться цiна.

Близькi родичi фiзичноТособи - члени родини, якi, за очiкуванням, можугь впливати на таку особу
або перебувати пiд i[ впливом при здiйсненнi операцiй iз суб'ектом господарювання та охоплюють:

а)дiтей, чоловiка/дружину чи шлюбного партнера такоТ фiзичноТ особи;

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

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

Пов'язаними сторонами вважаються сторони, якщо одна сторона ма€ можливiсть контролювати
iншу сторону або здiЙснювати суттевиЙ вплив на прийняття фiнансових та операцiйних рiшень iншою
стороною.

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

Спiльний контроль - зафiксоване угодою розподiлення прав контролю.

Пов'язанi сторони КомпанiТ включають учасникiв, ключовиЙ управлiнськиЙ персонал,
пiдприемства, якi мають спiльних власникiв та перебувають пiд спiльним контролем, пiдприемства,

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

у КомпанiТ е iстотниЙ вплив.

У таблицi представленi пов'язанi сторони КомпанiТ:

7.2.1. lнформацiя про учасникiв та голову наглядовоТ ради корпоративного iнвестицiЙноrо

фонду

Група N9

зlп
Повне

найменування
юридичноi особи -

учасника чи

прiзвице, iм'я, по

батьковi фiзичноi
особи - учасника,
голови наглядовоi

ради
корпоративного
iнвестицiй ного

фонду

Код за €ДРПОУ
юридичноi особи -

учасника або

реестрацiйний
номер облiковоТ
картки платника
податкiв фiзичноi
особи - учасника,
голови наглядовоi

ради
корпорати вного

фонду *

Мiсцезнаходження
юридичноi особи чи

паспортнi данi
фiзичноi особи, щодо

якоi подаеться
iнформацiя

Частка в

стаryтному
капiталi

корпоративного

фонду, %+*

Належнiсть фiзичноТ
особи - учасника до

суб'сктiв,
визначених статтею

З Закону Украiни
кПро запобiгання
корупцiТ>, та/або

частка державноI чи

комунальноТ
власностi у

юридичнiй особi -

учаснику

1 2 5 4 5 6 7

А Учасники - фiзичнi
особи

1 Шевченко lгор
ГеоргiЙович

26958085з8 Паспорт СО N9 014768,
виданий Московським
РУ ГУ МВС УкраТни в м.

Киевi 29.01.1999 р.

50 не належить

2 Пласryн Софiя
| ва HiBHa

27L861з72l Паспорт СН N9 З41281,
виданий Московським
РУ ГУ МВС УкраТни в м.

Киевi, OЗ.12.1996р

50 не належить
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Б Учасники -

юридичнi особи

оU Голова наглядовоТ

ради

1. Шевченко lгор
ГеоргiЙович

26958085зв Паспорт СО N9 014768,
виданий Московським
РУ ГУ МВС УкраТни в м.

Киевi 29.01,1999

Усього: 100%

*.Д,ля фiзичних осiб, якi через своI релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд приЙняття реестрацiЙного номера

облiковоj картки платника податкiв, повiдомили про це вiдповiдниЙ контролюючиЙ орган та мають вiдмiткУ В

паспортi, зазначаються серiя (за наявностi) та номер паспорта.
** Розрахунок вiдсотка здiйсню€ться вiдносно акцiЙ корпоративного фонду, що перебувають в обiгУ.

7.2.2. lнформацiя про пов'язаних осiб фiзичних осiб - учасникiв, якi володiють часткою, що
становить не менше 20yo статуного капiталу корпоративного iнвестицiйного фонду

N9

зl
п

Прiзвище, iм'я,
по батьковi

фiзичноi особи
- учасника

корпорати вног
о фонду, членiв
ii сiм'i та iнших
пов'язаних осiб

Реестрацiй ний
номер

облiковоi
картки

платника
податкiв

фiзичноТ особи
- учасника

корпорати вног
о фонду, членiв
ii ciM'j та iнших

пов'язаних
осiб*

Символ
юридичноi

особи, ulодо
якоI icHye

пов'язанiсть*

Код за
€дрпоу

юридичноТ
особи,

щодо якоi
icHye

пов'язанiст
ь

Повне
найменуван ня

юридичноi особи,

щодо якоi icHye

пов'язанiсть

Мiсцезнаходженн
я юридичноi

особи, щодо якоТ

icHye пов'язанiсть

Частка в

статутном

у капiталi
пов'язаноi
особи, Yо

1 2 з 4 5 6 7 8

1, Шевченко lгор
Георгiйович

Пластун Софiя
lBaHiBHa -

дружина

26958085з8

2]t867з721

I

i

40952]52

40952752

Акцiонерне
товариство
кЗа крити й

неди версифiкова ни
й венчурний

корпорати вн и й

iнвестицiйний фонд
кСУВЕРЕН >

Акцiонерне
това риство
кЗа критий

неди версифiкова ни
й венчурний

корпорати вний
iнвестицiйний фонд

(сУВЕРЕн ))

02002, м, КиТв, вул.
€вгена Сверстюка,
буд. 2-А, офiс 510

02002, м. Киiв, вул.

€вгена Сверстюка,
буд. 2-А, офiс 510

50

50
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2 Пластун Софiя
l BaHiBHa

Шевченко lгор
Георгiйович -

чоловiк

Пластун Оксана
якiвна - мати

271861з72:-

2695808538

1606000920

I

I

l

40952752

40952152

40952752

Акцiонерне
това риство
<За критий

неди версифi кован и
й венчурний

корпорати вний
iнвестицiйниЙ фонд

кСУВ ЕРЕН >

Акцiонерне
това риство
<За крити й

неди версифiкова ни
й венчурний

корпорати вний
iнвестицiйний фонд

кСУВЕРЕН>

Акцiонерне
това риство
кЗа критий

неди версифiковани
й венчурний

корпорати вн и й

iнвестицiйний фонд
к СУВЕРЕН >

02002, м. КиТв, вул.
€вгена Сверстюка,
буд. 2-А, офiс 510

02002, м. КиIв, вул.

€вгена Сверстюка,
буд,2-Л, офiс 510

02002, м. КиТв, вул.
€вгена Сверстюка,
буд. 2-А, офiс 510

50

50

* flля фiзичних осiб, якi через cBoi релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд приЙняття ресстрацiЙного нОМеРа

облiковоi картки платника податкiв, повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган та мають вiдмiтку в

паспортi, зазнача ються серiя (за наявностi) та номер паспорта.
** т - торговцi цiнними паперами, К - компанiТ з управлiння активами, Р, - l-{ентральниЙ депОЗИтарiЙ, flУ -

депозитарнi установи, З - зберiгачi активiв iнститутiв спiльного iнвесryвання, 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 %).

7.2.з. lнформацiя про пов'язаних юридичних осiб, у яких беруть участь учасники - юридичнi
особи, якi володiють часткою, що становить не менше 2О % статутного капiталу
корпоративного iH вести цiйного Фонду

N9

з/п
Повне

наЙменування, код
за €flРПОУ учасника

корпоративного
iнвестицiй ного

фонду

Символ
юридичноТ

особи, щодо
якоТ icHye

пов'язанiсть*

Код за €ДРПОУ
юридичноi

особи, щодо
якоI icHye

пов'язанiсть

Повне
найменування

юридично'i
особи, щодо якоi
icHyc пов'язанiсть

М iсцезнаходження
юридичноi особи,

щодо якоi icHye

пов'язанiсть

Частка в

стаryтному
капiталi, %

1 2 з 4 5 6 7

* Т - торговцi цiнними паперами,

депозитарнi установи, З - зберiгачi
К - компанii з управлiння активами, fl - l-J,ентральниЙ депозитарiЙ,,Д,У
активiв iнстиryтiв спiльного iнвесryвання, О - органiзатори торгiвлi, Н
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оцiнювачi майна, А - аудитори (аудиторськi фiрми), l - iнше господарське товариство (якщо частка особи чи

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

7.2.4. lнформацiя про осiб, якi володiють не менше 2О Yо статуного капiталу юридичних
осiб - учасникiв, якi володiють часткою, lцо становить не менше 20 % статутного капiталу
корпоративного iнвестицiйного фонду

* Для фiзичних осiб, якi через cBoi релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийнятrя реестрацiйного номера

облiковоI карткИ платника податкiв, повiдомили про це вiдповiдниЙ контролюючий орган та мають вiдмiтку в

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

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

- Т - ,орauцi цiнними паперами, К - компанiТ з управлiння активами, Р, - l-{ентральний депозитарiй, ,ЩУ -

депозитарнi установи,3 - зберiгаЧi активiВ iнстиryтiВ спiльного iнвесryвання, О - органiзатори торгiвлi, Н -

оцiнювачi майна, Д - аудитори (аудиторськi фiрми), |- iнше господарське товариство (якu_цо частка особи чи

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

7.2.6. lнформацiя про пов'язаних осiб голови та членiв наглядовот ради корпоративного

iнвестицiйноrо фонду

N9

зlп
Повне найменування,

код за €flРПОУ
юридичноТ особи -

учасника
корпорати вного

iнвестицiйного фонду

Код за €ДРПОУ
юридичноi особи або

реестрацiйний номер
облiковоТ картки

платника податкiв

фiзичноi особи, чцодо

якоi icHye

пов'язанiсть*

Повне
найменування

юридичноТ особи
або прiзвище, iм'я,

по батьковi

фiзичноi особи,
щодо якоi icHye

пов'язанiсть

Мiсцезнаходження
юридичноi особи
або паспортнi данi

фiзичноi особи,

щодо якоТ icHye
пов'язанiсть

Частка в стаryтному
капiталi учасника
корпоративного

фонду, %

1 2 з 4 5 6

N9

з/п
Код за €ДРПОУ
корпорати вного

фонду

Символ
юридичноi

особи, щодо якоj
icHye

пов'язанiсть*

Код за €ДРПОУ
юридичноi

особи, щодо
якоi icHye

пов'язанiсть

Повне
найменування

юридичноТ
особи, чцодо якоi
icHye пов'язанiсть

Мiсцезнаходження
юридичноI особи,

шодо якоТ icHye

пов'язанiсть

Частка в

стаryтному
капiталi

юридичноi
особи, Yо

1 2 3 4 5 6 7

N9

з/|
Прiзвич_lе, iм'я,

по батьковi
голови та

членiв
наглядовоТ

ради
корпоративногс

i н вести цiЙ ного

Реестрацiйний
номер

облiковоi
картки

платни ка

податкiв або
серiя (за

наявностi) та

Символ
юридичноi

особи, щодо
якоi icHye

пов'язанiсть*

Код за

€дрпоу
юридичноТ

особи,

щодо якоi
icHye

пов'яза Hi сть

Повне
найменування

юридичноТ особи,

щодо якоТ icHye
пов'язанiсть

Мiсцезнаходження
юридичноТ особи,

щодо якоi icHye

пов'язанiсть

частка в

статутному
капiталi

пов'язаноi
особи, Yо

44

бч



фонду та членiв
його (iх)сiм'Т

номер паспорта

фiзичноТ особи
(для фiзичних
осiб, якi через
своТ релiгiй Hi

переконання
вiдмовляються
вiд прийняття

ресстрацiйного
номера

облiковот
картки

платни ка

податкlв та

повlдомили про

l це вlдповlднии
l-
| 
контролюючии

| орган l мають
I

l вlдмlтку у

| паспортi)

1 2 э 4 5 6 7 8

1. Голова
НаглядовоТ Ради

Шевченко lгор
Георгi йович

Пласryн Софiя
lBaHiBHa -

дружина

26958085з8

27 1861з12\

I

l

40952752

40952752

Акцiонерне
това риство
к3а крити й

недиверсифiкова ний
венчурний

корпорати вн ий
iнвестицiйний фонд

кСУВЕРЕН>

Акцiонерне
това рист8о
кза крити й

неди версифiкований
венчурни й

корпоративний
iнвестицiйний фонд

кСУВЕРЕН >

02002, м. КиIв, вул.

€вгена Сверстюка,
буд. 2-А, офiс 510

02002, м. Киiв, вул.
€вгена Сверстюка,
буд. 2-А, офiс 510

50

50

2. Член НаглядовоТ
Ради

Березовська
Олена Петрiвна

Березовськи й

Сергiй
Володимирович -

чоловiк

зOOз00 176 1-

291 1820196

I

I

40952752

40952752

Акцiонерне
това риство
кЗакритий

недиверсифi ковани й

венчурни й

корпорати вний
iнвестицiЙний фонд

( сУВЕРЕН ))

Акцiонерне
това риство
<За крити й

,_ллл,,лit,ль

02002, м, КиТв, вул.

€вгена Сверстюка,
буд. 2-А, офiс 510

02002, м. Киiв, вул.
€вгена Сверстюка,
буд. 2-А, офiс 510

венчурн и и

корпоративний
iнвестицiйний фонд

кСУВЕРЕН>
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э
J. Член

Наглядовоi
Ради

Пластун Софiя
lBaHiBHa

Шевченко lгор
Георгiйович -

чоловiк

Пластун Оксана
якiвна - мати

271,861з721,

26958085з8

1606000920

I

I

I

4о952752

4о952]52

4о952752

Акцiонерне
това риство
кзакритий

неди версифi кован ий
венчурни й

ко рпорати вни й

iнвестицiйний фонд
((сУВЕРЕН ))

Акцiонерне
товариство
(3акритий

неди версифi ковани й

венчурни й

корпоративний
iнвестицiйний фонд

кСУВЕРЕН >

Акцiонерне
това риство
кзакрити й

неди версифi ко вани й

l венчурнии 
_| корпоративнии

I iнвестицiйний фонд
| кСУВЕРЕН>

02002, м. КиТв, вул.
€вгена Сверстюка,
буд. 2-А, офiс 510

02002, м. Киiв, вул.
€вгена Сверстюка,
буд. 2-А, офiс 510

02002, м. КиТв, вул.
€вгена Сверстюка,
буд. 2-А, офiс 510

50

50

* Т - торговцi цiнними паперами, К - компанii з управлiння активами,.,Щ - l-{ентральний депозитарiЙ, ду -

депозитарнi установи,3 - зберiгачi активiв iнстиryтiв спiльного iнвесryвання, 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 %).

в 2о19 роцi Компанiя не здiйснювала операцiй з продажу та закупiвлi ToBapiB, робiт i послуг мiж

пов'язаними сторонами, якi виходять за межi звичаЙноi дiяльностi.

За piK, що закiнчився З1 грудня 2019 року, Компанiя не ма€ заборгованостi за сумами, U_{о

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. Цiлiта полiтики управлiння фiнансовими ризиками

управлiння ризиками ма€ першочергове значення для ведення бiзнесу Компанiт i е важливим

елементоМ iT дiяльноСri. ПолiтиКа управлiНня ризиками сконцентрована на непередбачуваностi

фiнансових ринкiв i нацiлена на мiнiмiзацiю потенцiйного негативного впливу на фiнансовi показники

компанiт. Оперативний i юридичний контроль ма€ на MeTi забезпечувати належне функцiонування

внутрiшньоТ полiтики та процедур з метою мiнiмiзацiТ операцiЙних i юридичних ризикiв.

Керiвництво КомпанiТ визна€, що дiяльнiсть компанiТ пов'язана з фiнансовими ризиками i Bapтicтb

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

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

передбачити неможливо. До таких фiнансових ризикiв вiднесено кредитний ризик, ринковий ризик

та ризик лiквiдностi.
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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 КомпанiI при управлiннi ризиками е:

забезпечення реалiзацiТ стратегiТ розвитку та ефективного функцiонування Компанil, у тому
числi стосовно ризикiв, якi бере на себе Компанiя у своТй дiяльностi;

забезпечення iHTepeciB iHBecTopiB (учасникiв) фондiв, що знаходяться в управлiннi Компанii;
забезпечення вiдповiдностi дiяльностi КомпанiТ вимогам чинного законодавства та внутрiшнiм

нормативним документам КомпанiТ.
Управлiння ризиками € неперервним процесом, за допомогою якого Компанiя:

виявля€ (iдентифiкуе) ризики,
проводить оцiнку Тх величини,
контрол ю€ ризи ко Bi позицiТ Компа HiT та фондiв,
здiйснюе монiторинг ризикiв фондiв та власного рiвня ризику КомпанiТ.

7.3.1. Орган]зацiЙне забезпечення системи управлiння ризиками в КомпанiТ

Керiвництво компанiТ забезпечуе:

запровадження органiзацiйних заходiв iз створення та забезпечення функцiонування сур,

розробку та затвердження внугрiшнiх положень та процедур щодо проведення кiлькiсного та

якiсного оцiнювання ризикiв;

видiлення необхiдних pecypciB на створення та пiдтримання ефективнот, комплекснот та

збалансованоТ СУР;

формування системи звiтностi, розподiлу обов'язкiв i вiдповiдальностi стосовно управлiння

ризиками;

уникнення конфлiктiв iHTepeciB у дiяльностi КомпанiТ;

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

фактори;

запровадження процедур i заходiв запобiгання кризовим сиryацiям, lло можуrь виникнути через

внутрiшнi фактори;

здiйснення внутрiшнього 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 внугрiшнього контролю, якi забезпечують належне

дотримання вимог законодавства i нормативно-правових aKTiB, виконання договiрних та iншиХ

зобов'язанЬ, дотримання полоЖень i процедур, правил i норм, а також вiдповiдноТ дiловоТ
поведiнки;

здiЙснення перiодичного перегляду внррiшнiх положень та процедур СУР;

поширення у Компанiт €диного розумiння та корпоративнот кульryри щодо управлiння ризиками.

Для забезпечення функцiонування системи управлiння ризиками в КомпанiТ призначена

вiдповiдальна особа.

7.3.2.Управлiння ризиками КомпанiТ
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основнимИ категорiямИ ризику, що пов'язанi з професiЙною дiяльнiстю компанiТ, е насryпнi:

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

внутрiшнiх процесiв та систем КомпанiТ, дiй спiвробiтникiв КомпанiТ чи зовнiшнiх подiЙ. ,Щана категорiя

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

особоЮ своТх зобов'язанЬ перед Компанiсю, i не включас стратегiчний ризик та ризик репрацiТ.

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

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

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

РегчляторНий ризиК - це ризик втрат внаслiдок неочiкуваних змiн у чинному

державних органiв.
Система iдентифiкацiI операцiйних ризикiв компанiТ включа€ розробку класифiкатора

вiдносяться до операцiйних ризикiв компанii. основою мя такого класифiкатора е

класифiкацii операцiйних ризикiв Базельського koMiTery з банкiвського нагляду.

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

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

3аходи щодо збирання зовнiшньоТ iнформацiТ по операцiйних ризиках дiяльностi з

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

статистич н их методiв, сцена рного а налiзу тощо.

система реакцii на операцiйнi ризики в Компанij може включа€:

постiйнi регулярнi заходи з вдосконалення процесiв здiйснення професiйноI дiяльностi з

управлiння активами в КомпанiТ та засобiв iх 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 безперебiйноТixдiяльностi, зокрема процеси дублювання i вiдновлення iнформацiТ,

а такоЖ резервнi системИ у разi втраТи досryпУ або знищеНня важливоТ iнформацiТ або технологiй;

Процес перiодичного тестування встановлених процедур та технологiй здiйснення операцiй, у

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

процедур i технологiй, та збору iнформацiТ щодо ii можливого вдосконалення у разi неефективностi;

система монiторинry i контролю операцiйних ризикiв компанiт включа€:

законодавствi та дiй

подiй, що
пiдхiд до

управлiння

дiяльностi;
змiн у процеси

Процедури контролю за визначеними у компанiТ процесами здiйснення професiйноТ

процедури звiтностi щодо операцiйного ризику, пiдготовки пропозицiй та внесення :

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 реп\ггацiт - це ризик втрат мя Компанiт через несприятливе сприйняття репутацii Компанiт

або недовiри до неТ з боку iHBecTopiB фондiв, контрагентiв, iнших осiб, вiд яких залежить Компанiя,

внаслiдоК внррiшнiХ чи зовнiшНiх подiй, у томУ числi застосування державними органами заходiв

впливу, передбачених законодавством.
Сприйняття репрацiТ КомпанiТ може бри роздiлене на:

Репутацiю КомпанiТ з точки зору iснуючих та потенцiйних клiентiв;

Репутацiю з точки зору контрагентiв;
Репутацiю з точки зору iнших учасникiв ринку, професiйноТ спiльноти, засобiв iнформацiТ;
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Репутацiю з точки зору органiв державного регулювання.
Система управлiння ризиком репрацiТ КомпанiТ включа€:
lнформацiЙну полiтику КомпанiТ, включаючи процедури, процеси та органiзацiйне забезпечення

iнформува н ня за i нтересова н их cTopiH п ро дiял bHicTb КомпанiТ;
Стандарти роботи з клiентами, контрагентами, органами державноТ влади та iншими зовнiшнiми

сторонами;
Процеси контролю за репутацiею компанiТта iT контрагентiв, включно iз регулярним монiторингом

засобiв масовоТ iнформацiТ;
Стратегiчний ризик - ризик втрат для Компанii, якиЙ виника€ через неправильнi управлiнськi

рiшення, неналежну реалiзацiю прийнятих рiшень i неадекватне реагування на змiни в бiзнес-
середовищi, .Щаний ризик виника€ внаслiдок взаемноТ невiдповiдностi стратегiчних цiлеЙ Компанii,
бiзнес-стратегiй, розроблених для досягнення цих цiлеЙ, pecypciB, задiяних для iх досягнення, та

якостi iх реалiзацiТ. .Щана категорiя включа€ ризик втрат, пов'язаних з iнвестицiями коштiв КомпанiI у
активи фондiв в управлiннi.

Система уп ра влiн ня стратегiчн им ризиком Компа HiT вкл юча€:

Процес стратегiчного планування, що врахову€ характер ризикiв дiяльностi КомпанiТ i метою якого

€ створення стратегiчного плану, що визначае стратегiчнi цiлi, засоби Тх досягнення, потреби КОмПаНiТ

у фiнансових, технологiчних та кадрових ресурсах та можливиЙ вплив ризикiв на можлиВОСтi

досягнення стратегiчних цiлей;
Процедури оцiнки нових стратегiчних iнiцiатив з точки зору lx впливу на ризики дiяльностi КомпанiТ

та монiторинry Тх виконання.
ринковий ризик - 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 виникас у

зв'язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцiТ, вiдсоткових ставок та ВалЮтнИх

KypciB. Компанiя наражатиметься на ринковi ризики у зв'язку з iнвестицiями в акцiТ, облiгацiiта iНШi

фiнансовi iнструменти.

.,Д,о заходiв з мiнiмiзацiТ впливу ринкового ризику можна вiднести:

- диверсифiкацiю портфелю фiнансових iHcTpyMeHTiB, чутливих до змiни вiдсоткових стаВОК,

за видами цiнних паперiв, строками погашення, емiтентами, галУзями;

- хеджування активiв, чуrливих до змiни вiдсоткових ставок.

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

фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (oKpiM тих, що виникаЮТЬ

унаслiдок вiдсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно вiд того, чи спричиненi вони

чинниками, характерними мя окремого фiнансового iHcTpyMeHTa або Його eMiTeHTa, чи чинникамИ,

що впливають на Bci подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiЙснюються операцiТ на ринку.
Основним методом оцiнки цiнового ризику е аналiз чутливостi. Серед методiв пом'якшенНЯ

цiнового ризику Компан iя ви користову€ ди версифi ка цiю а кти BiB.

за iнвестицiйними активами, оцiненими за З-м piBHeM iepapxiT, аналiз чутливостi до iншого

цiнового ризику Компанiя не здiйснювала вiдповiдно до п. 27 МСФЗ 7 кФiнансовi iнструмеНтИ:

роз криття i нформа цiТ>.

протягом звiтного перiоду до складу активiв Компанii не входили акцiТ та iншi фiнанСОВi

iнструменти з нефiксованим прибугком, вплив iншого цiнового ризику на BapTicTb чистих актиВiВ

компанiТ вiдсутнiй. Виходячи з цього кiлькiсне оцiнювання впливу iншого цiнового ризику не

здiйснювалось.
валютний ризик - це ризик того, що справемива BapTicTb або маЙбрнi грошовi потОки

фiна нсового iHcTpyMeHTy коливатимуrься внаслiдок змiн вал ютн их KypciB.

для мiнiмiзацiт та контролю за валютними ризиками Компанiя контролю€ частку активiв,

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

на ocHoBi аналiзу чрливостi.
дктиви HoMiHoBaHi в iноземнiй валютi в Компанii станом на 31 грудня 2019 року вiдсутнi, а томУ

внаслiдок коливання валютних KypciB валютниЙ ризик вiдсрнiй.
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ВЦсотковиЙ ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимугься внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок. Керiвництво
КомпанiТ усвiдомлюе, що вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це впливатиме як на доходи
Компанii, так i на справедливу BapTicTb чистих активiв. Усвiдомлюючи значнi ризики, пов'язанi з

коливаннями вiдсоткових ставок у високоiнфляцiЙному середовищi, яке € властивим для фiнансовоi
системи УкраТни, Компанiя протягом 2О17-2О19 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, lцо погашаються шляхом поставки грошових коштiв або

iншого фiнансового активу.

,Що заходiв з мiнiмiзацi[ впливу ризику лiквiдностi можна вiднести:
- збалансованiсть активiв установи за строками реалiзацiТ з iT зобов'язаннями за строками

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

установи;
- збалансування вхiдних та вихiдних грошових потокiв.

Компанiя здiйснюе контроль лiквiдностi шляхом планування поточноТ лiквiдностi. КОмПаНiЯ

аналiзус термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими
активами, зобов'язаннями, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiЙноТдiяльнОСТi.

станом на З1 грудня 2019 року, фiнансовi зобов'язання КомпанiТ € поточними.

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

КомпанiТ базуеться на високомУ piBHi контролю з боку працiвникiв КомпанiТ з урахуванням вимог

чинного законодавства Украiни. Компанiя мiнiмiзуе ризики диверсифiкацiЙ свого iнвестицiЙнОго

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

активи, вкладаючи бiльшiсть своiх iнвестицiй з високими реЙтингами надiЙностi.

lнформацiЯ щодо недИсконтованИх платежiВ за фiнансоВими зобов|язаннями КомпанiТ в розрiзi

cTpoKi в погашен ня п редста влена насryп н им чи ном:

PiK, що закiнчився 31
грудня 2019 року

ýо 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 3 4 5 6 7

KopoTKocTpoKoBi
позики банка

Торговельна та iнша

кредиторська

заборгованiсть

34 з4

Поточна
заборгованiсть за

довгостроковими
зобов'язан нями

Всього 34 з4

PiK, цо закiнчився
31 грудня 2018 року

flо 1 мiсяця Вiд 1мiсяця
до З мiсяцiв

Вiд 3

мiсяцiв до 1

року

Вiд 1 року
до 5 poKiB

Бiльше 5

poKiB
Всього

Короткосгроковi
позики банка

lo
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Торговельна та iнша
кредиторська
заборгованiсть

60 60

Поточна
заборгованiсть за

довгостроковими
зобов'язаннями

Всього 60 60

7.4. Управлiння капiталом

Компанiя розгляда€ управлiння капiталом як систему принципiв та методiв ро3робки i реалiзацii

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

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

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

розглядаються управлiнським персоналом. Механiзм управлiння капiталом передбачае чiтку

постановкУ цiлеЙ i завданЬ управлiннЯ капiталом, а такоЖ контроль за Тх дотриманням у звiтному

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

розроблен ня за гал ьноТ стратегiТ уп равл iH ня ка пiталом.

Управлiнський персонал здiйсню€ огляд структури капiталу на кiнець кожного звiтного перiоду.

При цьомУ проводиться аналiз BapTocTi капiталу, його струкryра та можливi ри3ики. На ocHoBi

отриманих висновкiв Компанiт здiйснюе регулювання капiталу шляхом залучення додаткового

капiталу або фiнансування, а також виплати дивiдендiв та погашення iснуючих по3ик. Компанiя може

здiйснювати регулювання капiталу шляхом змiни структури капiталу. Система управлiння капiталом

може корИгуватисЬ з урахуванНям змiН в операцiйНому середОвищi, тенденцiях ринку або стратегiТ

розвитку.

КомпанiЯ здiйснюС управлiннЯ капiталоМ з метоЮ досягнення наступних цiлей:

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

забезпечувало дохiд для учасникiв Компанiт та виплати iншим зацiкавленим сторонам;

забезпечити належний приброк учасникам Компанiт завдяки встановленню цiн на послуги

КомпанiТ, що вiдповiдають рiвню ризику;

дотримання вимог до капiталу, встановлених реryлятором, i забезпечення 3датностi Компанiт

функцiонувати в якостi безперервного дiючого пiдприсмства.

Компанiя вважа€, u_lo загальна сума капiталу, управлiння яким здiйснюеться, дорiвнюс cyMi капiталу,

вiдображеного в балансi.

Склад власного капiталу на даry фiнансовоТ звiтностi 516 082 тис. грн.:

3ареестрованиЙ капiтал (оплачениЙ капiтал) 130 000 тис. грн.,

Нерозподiлений приброк (непокритий збиток) 51Z t82 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

о1.1о.2о15р. (з врахуванням змiн) компанiя розраховуе TaKi показники:
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1) розмiр власних коштiв; 2) норматив достатностi власних коштiв; З) коефiцiент покриття
опера цiй ного ризи ку; 4) коефiцiент фiна нсовоТ стiйкостi.

Розмiр регулятивного капiталу (власнi кошти) Компанii станом на З1 грудня 2019 року складае 160
848 тис. грн., яка склада€ться з розмiру сплаченого пайового капiталу в cyMi 3 900 тис. грн., що
збiльшениЙ на розмiр прибрку поточного року у розмiрi 156 948 тис. грн..

7.5. Стосовно застосування до фiнансовоТ звiтност] норм МСБО 29 кФiнансова звiтнiсть в умовах
гiперiнфляцii>

Критерii, якi характеризують показник гiперiнфляцiТ i передбаченi у параграфi 3 МСБО 29, а саме:

а) основна маса населення вiдда€ перевагу збереженню своТх цiнностеЙ у формi немонетарних
активiв або у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Суми, уrримуванi в нацiональнiЙ валютi, негаЙно

iH весryються для збережен ня купiвел ьноТ сп роможностi;

б) основна маса населення розгляда€ грошовi суми не в нацiональнiЙ грошовiЙ одиницi, а у
вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. l-{iни можутьтакож наводитися в цiЙ валютi;

в) продаж та придбання на умовах вiдстрочки платежу здiЙснюсться за цiнами, якi компенсують

очiкувану втраry купiвельноТ спроможностi протягом перiоду вiдстрочки платежу, HaBiTb якщо цеЙ

строк € коротким;

г) вiдсотковi ставки, заробiтна плата та цiни iндексуються згiдно iндексу цiн;

г) кумулятивний piBeHb iнфляцiТ за трирiчниЙ перiод наближаеться до 100% або перевищуе цеЙ
piBeHb.

Враховуючи офiцiйнi данi ,Д,ержавноТ служби статистики УкраТни, кумулятивниЙ piBeHb iнфляцiТ За

трирiчниЙ перiод, включаючи 2Ot4,2OI5 та 2016 роки, склав t2З,lЗ%.

це створило передумови мя виникнення питання необхiдностi проведення перерахунку

фiнансовоТ звiтностi згiдно з МСБО 29 за 2017 piK.

якщо ж врахувати додатковi характеристики, то важливим фактором е динамiка змiн РiВНЯ

iнфляцiТ. Так, piBeHb iнфляцiТу 2015 роцi склав 4З,3Уо, а в 2016 роцi- 12,4Уо, в2017 роцi- 9,1%, В 2018

роцi - 9,5%.

3а пiдсумками 2О].9 року piBeHb iнфляцiТ в YKpaTHi скоротився до шестирiчного MiHiMyMy - до
4,t%. Щефляцiя в груднi- це взагалi вперше. Але що далi?

Настiльки сугтеве зниження рiвня iнфляцii сгало сюрпризом для Bcix, HaBiTb для самогО НаЦбаНКУ,

який встановлював минулорiчний орiентир на piBHi 5% !1, в,п. Бiльш того, минулиЙ грудень стаВ

першим (!) в украТнськiй новiтнiй icTopiT (з 1992 року), коли була зафiксована дефляцiя у мiсячному

вимiрi.,Д,ля зимового перiоду, коли деякi товари сезонно дорожчають, це аномалiя.

З одного боку, доконаним фактом тепер е те, що Украiна вибула зi списку краТн-аутСаЙдеРiВ з

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

позначиться на кредитних рейтингах краТни, бо знизить BapTicTb боргових запозичень, щО пОкРаЩИТЬ

сиryацiю з борговим навантаженням на бюджет та eKoHoMiKy в цiлому. 3 iншого ж боку, наСеЛеННЯ,

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

пiдвищувати зарплати (а держава - пенсiТ) настiльки значними темпами, як це булО ранiше. Тут лИШе

одна надiя на те, що макроекономiчна цiнова стабiльнiсть, яку попри все намага€ться пiдтримуВаТИ

нБУ, рано чи пiзно залучить реальнi iнвестицii, якi "розiгрiють" eKoHoMiKy та збiльшать ЗаЙНЯТiСТЬ.

тобто у людей з'явиться бiльше можливостей для заробiтку, а у Пенсiйному фондi бiльше BHecKiB.

Така динамiка може бути аргументом для судження щодо невикористання норм мсБо 29 на тiй

пiдставi, що eKoHoMiKa УкраТни з 2О16 року почала виходити зi стану глибоких iнфляцiЙних процесiВ.

Прогноз НБУ щодо iнфляцiТ на 2019 piK - 6,3% i 5% на кiнець 2020 року.

fl
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ПрОаналiзувавши iншi критерiТ, можна припустити, u.lо за показниками наведеними у пiдпунктах в)
i г) параграфа 3 МСБО 29 економiчний стан в YKpaTHi не вiдповiдас сиryацii, що характеризу€ться
ГiПеРiнфляцiею, Швидке сповiльнення iнфляцiТ у 2016 роцi дозволило НБУ понизити облiкову ставку 4
РаЗИ ПРОТЯГОМ РОКУ - tЗ 1,4 до 14,5Yо рiчних. Як наслiдок, з 2016 року спостерiгалося зниження
Вiдсоткових ставок за депозитами. KpiM цього, iндекс заробiтноI плати у серпнi 2017 роцi складав
МеНше L00%. Також, не можна сгверджувати, що продаж та придбання на умовах вiдстрочки
платежу здiЙснюеться за цiнами, якi компенсують очiкувану втраry купiвельноТ спроможностi
протягом перiоду вiдстрочки платежу, тим паче, якщо цей строк € коротким.

3важаючи на те, що згiдно з МСБО 29 проведення перерахунку фiнансовоТ звiтностi е питанням
судження КомпанiТ приЙмае рiшення щодо не проведення перерахунку показникiв фiнансовоТ
звiтностi за 2019 piK,

s. подli пlсля звlтноТдАти
Пiсля звiтноТ дати З1 грудня 2019 року не вiдбулося жодних подiй, якi справили б iстотниЙ вплив

на показники фiнансовоТ звiтностi КомпанiТ та вимагають розкриття iнформацiТ в Примiтках до цiеТ

фiнансовоТ звiтностi.

Керiвник Шевченко lгор ГеоргiЙович
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