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1.3АгАльнl вlдомостl
Фiнансова звiтнiсть АкцlонЕрного товАриствА кзАкритиЙ нЕдивЕрсиФlковАниЙ вЕнчурниЙ

корпорАтивниЙ lнВЕстИцlЙНИЙ ФоНд (ЮкОН)) (далi- Компанiя) за piK, що закiнчився 31 грудня 2019

року.

Компанiя е Акцiонерним товариством, створеним 25 липня 2017 року, номер запису в €диному

державному peecTpi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприемцiв 1 О741О2 0000 068257.

Код за €.ЩРПОУ: 41476864,

Види дiяльностi компанiТ: трасти, фонди та подiбнi фiнансовi су6'екти.

Мiсцезнаходження: 03150, MicTo КиТв, вулиця fliлова, будинок 2Б.

управлiння активами АкцlонЕрного товАриствА кзАкритиЙ нЕдивЕрсиФlковАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ

корпордтивниЙ lнвЕстицlЙниЙ Фонд (ЮкоН)) здiЙснюе Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
ккомпднlЯ з УпРдВЛlННЯ ДКТИВДМИ кПРО КАПlТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ> (код за €ДРПОУ 37641656)

згiдно flоговору Ne 23/О5-2О18 вiд 23 травня 2О18 року, лiцензiя Ns 740, видана нкцпФР - 12 липня 2016

року, строк дiТ лiцензiТ з 19 серпня 2О16 року необмежен ий, на провадження професiйноТ дiяльностi на

фондовому ринку - дiяльностi з управлiння активами iнстиryцiЙних iHBecTopiB (дiяльностi з управлiння
активами).

1.1. Учасники

31 грудня 2019 року заре€строваними учасниками КомпанiТ € одна юридична та однаСтаном на ,

фiзична особи, якi володiють ii акцiями:

__]

2. принципи пцготовки звlтностl

2.1. 3вiтний перiод фiнансовоТ звiтностi

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

2019 року.

2.2. Рiшення про затвердн(ення фiнансовоТ звiтностi

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

28 лютого 2019 року. Hi учасники Компанil, Hi iншi особи не маютЬ права вноситИ змiни до цiсТ фiнансовоТ

звiтностi пiсля iT затвердження до випуску.

2.3. 3аява про вiдповiднiсть

Фiнансова звiтнiсть Компанiт пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансовот звiтностi

(кМСФЗ>).

2.4. Основи складання звiтностi

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

ПоложеннЯ (стандарту) бухгалтерськогО облiкУ 1 кЗагальНi вимогИ дО фiнансовоТ 3BiTHocтi)),

затверджеНому наказОм MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiд О7.о2.2013 року Ns 7З, та вiдображас

Учасники Резиденство Вiдсоток у СК,Yо

сАЙдрЕЙ lHBEсTM Ентс лlмlтЕд

(код НЕ 384890)

ПеiраЙос, 30, З016, Лiмассол, Кiп

нерезидент 24,8зз

Омельяненко Оксана Олександрiвна

(lпн 24571].5842)

01014, м.КиТв, вул. Пирятинська, 27

резидент 75,t67
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достовiрно в ycix сугт€вих аспектах фiнансовиЙ стан Компанi[ станом на 31 грудня 2О19 року, Його

фiнансовi результати за 2018 piK у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi.

Фiнансова звiтнiсть КомпанiТ складена в цiлому вiдповiдно до вимог Мiжнародного стандарry
бухгалтерського облiку 1 <Подання фiнансовоТ звiтностi>, який виданий Радою з Мiжнародних
стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО) та застосову€ться з 01 сiчня 2009 року (зi змiнами та

доповненнями), Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 7 K3BiT про рух грошових коштiв>, якиЙ
виданиЙ Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО)та застосову€ться з 01 сiчня
1"994 року (зi змiнами та доповненнями), Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi.

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

метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових потокiв
КомпанiТ для задоволення iнформацiЙних потреб широкого кола корисryвачiв при приЙняттi ними
економiчних рiшень.

Концепryальною основою фiнансовоТ звiтностi КомпанiТ за перiод, що закiнчився 31 грудня 2019 року,
е Мiжнароднiсгандарти фiнансовоТзвiтностi(МСФ3), включаючи Мiжнароднiстандарти 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 Компанiею 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 забезпечу€ достовiрне подання iнформацiТ в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречноi, достовiрноТ,
зiста вноi та зрозумiлоТ iнформа цiТ.

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

фiнансовоТ звiтностi в YKpaTHi, якi не суперечать вимогам МСФЗ.

2.5. Склад та елементи фiнансовоТ звiтностi

Перелiк та назви форм фiнансовоТ звiтностi Компанii вiдповiдають вимогам, встановленим НП(С)БО 1

к3агальнi вимоги до фiнансовоТ звiтностi>.
Баланс (Звiт про фiнансовий стан)- вiдображаеться iнформацiя про фiнансове становище КомпанiТ на

певну дату.
Звiт про фiнансовi результати - вiдобража€ться iнформацiя про доходи, витрати та фiнансовi

результати дiяльностi за звiтниЙ перiод.
3BiT про рух грошових коштiв - вiдобража€ться iнформацiя про змiни у власному капiталi протягом

звiтного перiоду.
3BiT про власний капiтал - вiдобража€ться iнформацiя про надходження i вибугтя грошових коштiв

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

Основними елементами фiнансових звiтiв е TaKi:

активи;
зобов'язання;
власний капiтал;

доходи, витрати, прибутки l збитки;

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

потоки грошових кощтiв КомпанiТ.

Необхiдною умовою правдивого вiдображення дiяльностi КомпанiТ € подання iнформацiТ у спосiб,
я ки Й забезпечуе я KicH i ха ра ктеристи ки фiна нсових звiтiв.

Якiснi характеристики визначають сryпiнь корисноТ iнформацiТ, наведеноТ у фiнансових звiтах.
Концепryальна основа МСФЗ мiстить чотири ocHoBHi якiснi характеристики фiнансовоi iнформацiТ:

зрозумiлiсть, доречнiсть, достовiрнiсть та зiставнiсть.
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.Щля правдИвого вiдобРаженнЯ фiнансовоГо становища i результатiв дiяльностi Компанii при складаннi

фiнансових звiтiв дотримано:
основи безперервностi дiяльностi;
основи нарахування;

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

окремого подання та об'еднання статей, виходячи з ТхньоТ сугтевостi;

послiдовностi подан ня iнформацiТ;

зiста BHocTi iнформацiТ.

2.6. Безперервнiсть дiяльностi.

протягом звiтного перiодi дiяльнiсть Компанiт була безперервною. Застереження управлiнського

персоналу Компанiт вiдносно його здатностi продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi

вiдсутнi.
Безперервнiсгь дiяльностi означа€, що керiвництво не ма€ HaMipy лiквiдувати Компанiю або

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

фiнансовоi звiтносгi керiвництво здiйснюс оцiнку здатностi КомпанiТ продовжувати свою дiяльнiсть,

2.7. Функцiональна валюта та валюта подання звiтностi

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

одиницею Укратни, функцiональною валютою Компанiт i валютою представлення звiтностi,

Функцiональна валюта визначалася як валюта основного економiчного середовиlJ-lа, в якiй Компанiя

здiйснюе свою дiяльнiсть.

2.8. 3астосування нових стандартiв i iнтерпретацiй

ВскладiМсФз,офiцiйнонаведеНиХнавеб-сайтiМiнiстерствафiнансiвУкраТни,опрИлюдНено
стаНдартМсФ316коренда>,якийнабУвчинностiOlсiчня2019року.

за рiшенням керiвництва Компанii мсФз 16 коренда)) до дати набутгя чинностi не застосову€ться,

Очiкуеться, що застосУваннЯ мсФЗ 16 кОренда> не буде мати сутт€Вийвплив на фiнансовузвiтнiсть

Компанii, враховуючи, ч4о Компанiя орендус нежитлове примiщення, в якому знаходиться офiс, згiдно

!оговору суборенди нежитлового примiщення Ns otlo4/2ot7-3 вiд01 квiтня 20J,7 року,

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

кОренда> i плануеться застосовувати з О]_ сiчня 2О19 року, То, вiдповiдно, ефективна ставка ,Щоговору

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

Наведенi
силу станом

нижче стандарти, поправки та iнтерпретацiiдо стандартiв були випущенi, але не вступили в

на 31 грудня 2018 року:

Поправки до МСФ3 1О та МСФЗ 28 кПродаж або внесок активiв в

асоцiйованою органiзацiею або спiльним пiдприемством)) - Рада з

чинностi даних поправок на невизначениЙ TepMiH;

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

мсФз 17 к,щоговори страхування)) _ набувае чинностi з 0]. сiчня 2021 року;

ПоправкИ до МСБО 4О кПереведення iнвестицiйноi HepyxoMocTi з категорiТ в категорiю> - набувають

чинностi для рiчних звiтних перiодiв, починаючи з 0], сiчня 2018р,;

Роз'яснення крмФЗ 23 кНевизначенiсть стосовно правил розрахунку податку на приброк> -

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

КомпанiЯ не очiкуе, ч{о застосуВання В майбутнiХ перiодаХ цих стандаРтiв, поправок та iнтерпретацiй

до стандартiв матиме сутгевиЙ вплив на rf фiнансову звiтнiсгь,

3 1 сiчня 2О18 року набув чинностi мсФЗ (ltRS) 9 кФiнансовi iнструменти>,

угодах мiж iHBecTopoM та його

МСФ3 перенесла дату набуття
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Стандарт BBiB HoBi вимоги щодо класифiкацiй та оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB, а також облiку
знецiнення та хеджування.

У частинi класифiкацiТта оцiнки новиЙ стандарт вимага€, щоб оцiнка Bcix фiнансових активiв, за

винятком пайовихта похiдних iHcTpyMeHTiB, проводилася на ocHoBi комбiнованого пiдходу виходячи з

бiзнес-моделi, яка використову€ться мя управлiння фiнансовими активами та характеристик

фiнансового активу, пов'язаних iз передбаченими договором грошовими потоками. Замiсть категорiЙ,
встановлених МСФ3 (lAS) З9, вволяться TaKi категорiI фiнансових iHcTpyMeHTiB: оцiнюванi за

справедливою вартiстю через прибуток або збиток, за справедливою вартiстю через iнший сукупний

дохiд (lCfl)Ta за амортизованою вартiстю.

МСФ3 (IFRS) 15 кВиручка за договорами з покупцями вступив в силудля рiчнихзвiтних перiодiв з 01

сiчня 2018 року.

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

покупцями. , oKpiM тих, якi безпосередньо пов'язанi з фiнансовими iнструментами та догОВОРами
оренди та мають регулюватися iншим дiючим стандартом МСФЗ (IFRS) 9 <Фiнансовi iнструменти>.

Згiдно МСФЗ (ltRS) 15, виручка повинна визнаватися за фактом передачi ToBapiB або послуг в розмiрi
вiдшкодування, право на яке Компанiя очiкуе отримати в обмiн на передачу цих ToBapiB або послуг.

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

мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi та KoMiTeToM з iнтерпретацiЙ Мiжнародних стандартiв

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

для рiчних перiодiв, що розпочинаються з 1 сiчня 2016 року, якi набувають чинностi як новий документ
koMiTery з роз'яснень мiжнародних стандартiв фiнансовiй звiтностi iлiмiтованi змiни ряду мiжнародних

стандартiв:
поправки до МСБО ]_9 кВиплати працiвникам)) дата випуску - листопад 201З року застосовуються дО

рiчних перiодiв, якi починаються з О1 липня 2014 року. Поправка, що роз'яснюс облiк BHecKiB в плани,

що зобов'яЗали працiвНикiв абО TpeTi сторони робити внески мя покриття витрат на виплаry винагород.

щорiчнi вдосконалення 201О-2О12 дата випуску - грудень 201З року застосовуються до рiчних
перiодiв, якi починаються з 01.07.2014 р.

щорiчнi вдосконалення 2О11-2О13 дата випуску - грудень 201З року застосовуються до рiчних
перiодiв, якi починаються з 01.07.2014 р.

мсФ3 L4 кРахунки вiдстрочених тарифних регулювань)) дата випуску - сiчень 2Ot4 РокУ
застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01 сiчня 2017 року. L{еЙ стандарт встановлю€

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

тiльки на органiзацiТ, що вперше застосовують МСФ3.

У частинi розкриття встановлено вимогу про розкритгя iнформацiТ про характер регулювання тарифiв,

в результаТi яких булИ визнанi вiдкладенi рахунку, а такоЖ про ризики, пов'язанi з регулюванням тарифiв.

поправки до МСФЗ 11 кСпiльна дiяльнiсть>, Поправки до МСБО 16 KOсHoBHi засоби> i МСБО 38

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

починаються з 01 сiчня 2018 року. Пiсля внесення поправок до мсФ3 (lAS) ]_6 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

майбрнiх економiчних вигод вiд цього активу.

дналогiчна логiка доречна i для МСФз (lAS) З8 кНематерiальнi активи)) - виручка не може бди
належноЮ пiдставоЮ для амортИзацiТ немаТерiальногО активу, KpiM двох випадкiв: коли нематерiальний

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

ви користан ня немате рiального а кти ву TicHo взаемопов'яза н i.

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

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

вигод, пов'язаних з активом.
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Поправки до МСБО 16 <Основнiзасоби> 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 МСФЗ (lAS) 16 iоцiнюватися за вартiстю придбання або за переоцiненою вартiстю.

Плодоноснi рослини - це живi, плодоноснi бiльше одного перiоду рослини, використовуванi при
виробництвi чи постачаннi сiльськогосподарськоТ продукцil, ймовiрнiсть продажу яких

сiльськогосподарськоТ продукцiТ невелика (за винятком продажу в якостi вiдходiв). В цiлях зниження
витрат при переходi на HoBi правила облiку дозволено використовувати справемиву BapTicTb як умовну
первlсну BapTicTb для плодоносних рослин.

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

державних субсидiй i розкриття iнформацiТ про державну допомогуD.

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

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

Поправки до МСФЗ 1О кПодiТ пiсля звiтного перiоду> iМСБО 28 кlнвестицiТ в асоцiЙованi
пiдприемства)) дата випуску- вересень 2014 року застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються

з 01сiчня 2018 року.

Що рiч н i вдоско н але ння 2О12-2О\4:

МСФЗ 4 <<CTpaxoBi контракти)

МСФЗ 7 <Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiТ>

МСБО 19 кВиплати працiвникам>

мСБО З4 <Промiжна фiнансова звiтнiсть> дата випуску - вересень 2014 року застосовуються до рiчних
перiодiв, якi починаються з 01 сiчня 2018 року.

поправки до МСБО 1кПодання фiнансовоТзвiтностi> МСФ3 10 кКонсолiдована фiнансова звiтнiсть>,

мсФз 12 кРозкритгя iнформацiТ про частки участi в iнших суб'сктах господарюванняD i МСБО 28

<lнвестицiТ в асоцiйованi пiдприемства)) дата випуску - грудень 2014 року застосовуються до рiчних
перiодiв, якi починаються з 01 сiчня 2018 року.

3. cyTT€Bl положЕння оБлlковоТ полIтики

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

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

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

кПерше застосування мiжнародних стандартiв фiнансовоТзвiтностi>, коли ця справедлива BapTicTb мОже

бути використана як доцiльна собiвартiсгь, а також iнвестицiЙноТ HepyxoMocтi, яка вiдображаеться за

справедливою вартiстю вiдповiдно до МСБО 40 кlнвестицiйна HepyxoмicTb>, та оцiнки за справедливою

вартiстю окремих фiнансових iHcTpyMeHTiB вiдповiдно до мсФз 9 кФiнансовi iнструменти>, з

використанням методiв оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB, дозволених МСФЗ 13 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. Передбачувана справедлива BapTicTb

фiнансових активiв i зобов'язань визнача€ться з використанням наявноТ iнформацiТ про ринок i

вiдповiдних методiв оцiнки.

3.2. 3агальнi полох<ення lцодо облiкових полiтик

3.2.1. Основа формування облiкових полiтик

Облiковi полiтики - KoHKpeTHi принципи, основи, домовленостi, правила ,rа практика, зacTocoвaHi

суб'ектом господарювання при складаннi та поданнi фiнансовот звiтностi. мсФз наводить oбrrikoBi
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полiтики, якi, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фiнансову звiтнiсть, яка мiститиме доречну
та достовiрну iнформацiю про операцiТ, iншi подiТта умови, до яких вони застосовуються. TaKi полiтики
не слiд застосовувати, якщо вплив ii застосування € несутт€вим.

Облiкова полiтика КомпанiТ розроблена та затверджена керiвництвом КомпанiТ вiдповiдно до вимог
МСБО 8 кОблiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки> та iнших чинних МСФЗ, зокрема,
МСФ3 9 кФiнансовi iнструменти)), з використанням методiв оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB, дозволених
МСФ3 13 кОцiнки за справедливою вартiстю).

3.2.2. lнформацiя про змiни в облiкових пол]тиках

Компанiя обирас та застосовуе своТ облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiТ, iнших подiТ

або умов, якщо МСФ3 конкретно не вимага€ або не дозволя€ визначення категорiТстатеЙ, для яких iншi

полiтики можугь бути доречними.

3 1сiчня 2018 року Компанiя застосову€ МСФЗ 15 <,Щохiд вiддоговорiв з клiснтами>. Компанiя отримуе
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 1О вiдсоткiв стаryтного капiталу вiдповiдноТ юридичноТ особи належить

такому венчурному фонду згiдно абзацу 2 пункту 5 статгi 48 закону <<Про iнстиryти спИнн_qrО_

iH весryва н ня >.

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

1 сiчня 2О15 року (застосування МСФз ранiше дати набуття чинностi дозволя€ться). Зокрема, HoBi вимоги

до класифiкацiТ фiнансових активiв i зобов'язань.

3 1 сiчня 2О18 року МСФЗ 9 кФiнансовi iнструменти)) ма€ нову редакцiю, яка серед iншого передбачае

змiну пiдходiв до зменшення корисностi фiнансових iHcTpyMeHTiB. Враховуючи класифiкацiю фiнансових
активiв, ч_{о використову€ться Компанiею, розрахунок очiкуваних кредитних збиткiв 3астосову€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 iнформацii у фiнансових звiтах

згiдно нп(с)Бо 1 r<3BiT про сукупниЙ дохiд> передбачае подання витрат, визнаних у прибутку або

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

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

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

Примiток.

представлення грошових потокiв вiд операцiЙноТ дiяльностi у 3BiTi про рух грошоВИх кОШТiВ

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

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

надходжень та грошових виплат формуеться на пiдставi облiкових записiв КомпанiТ.

Пiдходи до розкриття в фiнансовiй звiтностi iнформацiТ про витрати, якi визначенi мсБО 1 кПодання

фiнансовоТ звiтностi)), передбачають необхiднiсть окремого розкриття статеЙ доходiв i витрат та

неприпустИмiсть ix згортання, за виключенням випадкiв коли того вимагае або дозволя€ мсФз.
Наприклад, дозволениМ мсФ3 € згортаннЯ статеЙ доходiв та витрат за групами подiбних операцiй,

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

фiнансових iHcTpyMeHTiB, тощо. Згортання доходiв та витрат € можливим за умови, коли таке згортання

вiдображае суrнiсть 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 Tici самот операцiт. Вiдображення на нетто-

ocHoBi передбачас включення до звiтностi результаry групи подiбних операцiй, отриманого шляхом

вiднiманнЯ вiд доходiВ сум витраТ, брутто-осНова передбача€ окреМе представлення в звiтностi доходiв
та витраТ за групамИ операцiй. ТакиМ чином, операцiТ з визнаннЯ курсових рiзниць, операцiТ з купiвлi-
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ПРОдажУ Валюти будгь представленi в фiнансовiЙ звiтностi на HeTTo-ocHoBi. ОперацiТ з реалiзацiТ
необоротних активiв, утримуваних для продажу, реалiзацiТфiнансових iHcTpyMeHTiB будуть представленi
в фiнансовiЙ звiтностi на брутго-основi.

3.3. Облiковi полiтики щодо фiнансових iHcTpyMeHTiB

3.3.1. Визнання та оцiнка фiнансових iHcTpyMeHTiB

.ЩО фiнансових iHcTpyMeHTiB Компанiя вiдносить дебiторську заборгованiсть за наданi послуги та iншу
дебiторську заборгованiсть, грошовi кошти та Тх еквiваленти, позики, а також кредиторську
заборгованiсть за наданi послуги та iншу кредиторську заборгованiсть.

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

категорiю iHcTpyMeHTiB, якi оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як
прибрку або збитку за перiод) здiйснюеться на дату 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. Операцii з

придбання або продажу фiнансових iHcTpyMeHTiB визнаються iз застосуванням облiку за датою
розрахунку,

За строком виконання фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання подiляються на поточнi (зi строком
виконання зобов'язань до 12 мiсяцiв) та довгостроковi (зi строком виконання зобов'язань бiльше 12
мiсяцiв).

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

моделi бiзнесу суб'екта господарювання для управлiння фiнансовими активами;

та

ха ра ктеристик контра ктних грошових потокiв фiнансового акти ву.

Компанiя визна€ TaKi категорiТ фiнансових активiв:

фiнансовi активи, що оцiнюються за справемивою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки

у прибрку або збитку;

фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю.

Компанiя визна€ TaKi категорiТ фiнансових зобов'язань:
фiна HcoBi зобов'яза н ня, оцiнен i за амортизова ною собiва ртiстю;
фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справемивою вартiстю, з вiдображенням результаry переоцiнки

у прибрку або збитку.

Подальша оцiнка фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань описана нижче.
Yci фiнансовi активи, пiдлягають розгляду на предмет знецiнення принаЙмнi на кожну звiтну даry для

визначення на наявнiсть об'сктивних ознак знецiнення фiнансового активу або групи фiнансових активiв.
Рiзнi критерiТ для визначення категорiЙ застосовуються мя 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 iBci icToTHi ризики iвигоди переданi. Фiнансове зобов'язання
припиня€ться в разi його виконання, скасування або закiнчення TepMiHy .

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

Позики та дебiторська заборгованiсть пiсля первiсного визнання оцiнюються за амортизованою
вартiстю з застосуванням методу ефективноi вiдсотковоТ ставки. flисконтування не використову€ться,
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коли еФект вiд дисконryвання € несутт€вим або першi три мiсяцi з дня виникнення дебiторськоТ
заборгованостi.

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

Фiнансовiактиви оцiнюються за справемивою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у прибутку або
збитку.

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

Тхньою справедливою вартiстю плюс операцiЙнi витрати, якi безпосередньо належить до придбання або

випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання.

При припиненнi визнання фiнансового активу повнiстю рiзниця мiж:

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

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

взяте зобов'язання) визнають у прибутку або збитку.

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

3.3.2. Гроtловi кошти та ixHi еквiваленти

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

Еквiваленти грошових коштiв це KopoTкocтpoKoBi, високолiквiднi iнвестицiТ, якi вiльнО

конвертуюТься 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

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

грошовi кошти та Тх еквiваленти можугь угримуватися, а операцiтз ними проводитися в нацiональнiй

валютi та в iноземнiй валютi.

грошовi кошти та ti еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання актиВаМИ.

первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та ii еквiвалентiв здiйснюеться за справедливою

вартiстю, яка дорiвнюе ix 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 установiтимчасовоТ адмiнiстрацiТ) цi активи можугь бри класифiкованi у

складi не поточних активiв. У випадку прийняття НБУ рiшення про лiквiдацiю банкiвськоТ установи та

вiдсутносгi ймовiрностi повернення грошових коштiв, визнання Тх як активу припиня€ться i ix BapTicTb

вiдображаеться у складi збиткiв звiтного перiоду.

3.3.3. Фiнансовi активи, lцо оцiнюються за амортизованою собiвартiстю

flo фiнансОвих активiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiсгю, Компанiя вiдносить облiгацiТ,

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

пiсля первiсного визнання Компанiя оцiнюе Тх 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 i характеристики, включаючи кредитну якiсть iHcTpyMeHTa, залишок

строку, протягом якого ставка вiдсотка за контрактом € фiксованою, а також залишок строку до
погашення основноТ суми та валюту, в якiй здiйснюватимуrься платежi.
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Компанiя оцiнюс станом на кожну звiтну дату резерв пiд збитки за фiнансовим iHcTpyMeHToM у

розмiрi, що дорiвнюе:

- ].2-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 с теперiшня BapTicTb рiзницi мiж договiрними
грошовими потоками, належними до сплати на користь КомпанiТ за договором; i грошовими потОками,

якi Компанiя очiкуе одержати на свою користь.

Станом на кожну звiтну дату Компанiя оцiню€, чи зазнав кредитний ризик 3а фiнансовим
iHcTpyMeHToM значного зростання з моменry первiсного визнання. При виконаннi такоТ оцiнки Компанiя

замiстЬ змiнИ суми очiкУваниХ кредитниХ збиткiВ використоВуе змiнУ ризику настання дефолry
(невиконання зобов'язань) протягом очiкуваного строку дii фiнансового iHcTpyMeHTa. flля виконання

такоТ оцiнки Компанiя порiвнюе ризик настання дефолry (невиконання зобов'язань) за фiнансовим
iHcTpyMeHToM станом на звiтнУ дату з ризиком настання дефолry за фiнансовим iHcTpyMeHToM станом на

дату первiсного визнання, i врахову€ при цьому обГрунтовано необхiднута пiдтверджувану iнформацiю,

lцо € доступною без надмiрних витрат або зусиль, i вказуе на значне зростання кредитного ри3ику з

моменry первiсного визнання.

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

зазнаВ значногО зростаннЯ з моменry первiсногО визнання, якщо було 3'ясовано, що фiнансовий
iHcTpyMeHT ма€ низький piBeHb кредитного ризику станом на звiтну даry.

У випадкУ фiнансовоГо активу, що € кредИтно-знецiненим станом на звiтну дату, але не с придбаним

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

як рiзницЮ мiж валовОю балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх

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

Будь-яке коригування визнаеться в прибутку або збитку як прибуток або збиток вiд зменшення

корисностi.

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

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

значних фiнансових втрат, в складi поточних фiнансових iнвестицiй.

Компанiя вiдносно банкiвських депозитiв мае наступну модель розрахунку збитку вiд знецiнення

фiнансового активу:

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

uаДД, uаД, uaBBB та банки, що мають прогноз кстабiльниЙ>, що присвою€ться рейтинговими
агентствами, якi BHeceHi до .Щержавного ре€стру уповноважених рейтингових агентств нкцпФр) на дату

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

розмiщеннi вiд 1 дО З-х мiсяцiВ - розмiР збиткУ склада€ 0%, вiД 3-х мiсяцiв до 1 року - 1_% вiд суми

розмiщення, бiльше 1 року -2%l;

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

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

уповноважениХ рейтинговИх агентстВ нкцпФр) на датУ розмiщення коштiв резерв збитку

розрахову€ться у розмiрi вiд7% до 2О% вiд суми вкладу в залежностi в розмiРу ризикiв.

з.з.4. Фiнансовi активи, lцо оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням ре3ультату
переоцiнки у прибрку або збитку

.що фiнансових активiв, що оцiнюються за справемивою вартiстю, з вiдображенням результату

переоцiнки у прибутку або збитку, вiдносяться акцiт та пат (частки) господарських товариств.

Пiсля первiсного визнання Компанiя оцiнюе Тх за справемивою вартiстю.
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вибiр методу оцiнювання фiнансового iHcTpyMeHTy у виглядi корпоративних прав буде залежати:

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

б) вiд класифiкацiт самот iнвестицiт - поточна (дrя продажу) чи довгострокова (утриму€ться для

отримання дивiдендiв чи iнших вигод.

,ЩолЮ iHBecTopa в статугноМу капiталi можна охарактеризувати як несуп€ву, якщо lHвecTop володl€

менше 2О% стаryтного капiталу о6'екry iнвесryвання - п. б мсБо 28.

Отже, якщо учасТь у статуrнОму капiталi становить менше 2О%таlабо дана iнвестицiя е поточна, то iI

оцiнка здiйснюеться по методу справемивоТ BapTocTi:

У piK придбання паt/частки господарських товариств оцiнюються за балансовою вартiстю,

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

фiнансовот звiтностi за pik, у якому цi пат/частк и були придбанi, Taki пат/частки оцiнюються за балансовою

вартiстю.
паt/частки господарських товариств, що за результатом своет фiнансово-господарськоl дlяльностl за

попереднiЙ фiнансовиЙ piK е прибутковими, оцiнюються за балансовою вартiстю,

Паi/часткИ господарсЬкихтовариств, що за результатами своеi господарськоТдiяльностi за попереднi

два та бiльше poKiB поспiЛь е 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 коефiцiентiв, а саме:

-якчlо господарське товариство е збитковим протягом ocTaHHix двох poKiB поспiль, ПК становить 0,75;

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

-якlцо господарсЬке товариство е збитковим протягом ocTaHHixTpbox poKiB поспiль, ПК становить 0,25,

У разi вiдновлення прибрковоiдiяльностi такого господарського товариства балансова BapTicTb його

паТв/часток збiльшуеться на суму ocTaHHboi уцiнки, а саме:

-за пiдсумками першого року прибрковоiдiяльностi вiдновлюеться сума уцiнки, що застосовувалася

в останньому роцi збитковоТ дiяльностi;
-за пiдсумками другого року прибутковот дiяльностi вiдновлюсться сума уцiнки, що застосовувалась

у попередньому роцi збитковоТ дiяльностi, i т,д,

МеханiзМ застосуванНя ПК дО балансовоi BapTocTi паТв/часток застосову€ться з моменту розкриття

iнформацii щодо збитковоТ дiяльностi господарського товариства за попереднiЙ piK,

якщо, участь у стаryтному капiталi становить бiльше 2о%та дана iнвестицiя е довгостроковою, то вона

оцiнюеться по методу участi в капiталi згiдно п, 11 МСБо 28,

згiдно a мl"rодоNl участi в капiталi, iнвестицiя в асоцiйоване пiдприемство первiсно визна€ться за

собiвартiстю i зrодом lT балансова BapTicTb збiльшуеться або зменшу€ться для визнання частки iHBecTopa

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

об'€кта iнвесryвання визна€ться в прибрку або збитку iHBecTopa. Виплати, отриманi вiд об'екта

iнвесryвання, зменшуЮть балансову BapTicTb iнвестицiТ. Коригування балансовоТ BapTocTi можугь бри

необхiдним и й при змiнi пропорцiйноТ частки iHBecTopa в об'ектi iнвесryванНя, яка виника€ вiд змiн В

iншиХ сукупниХ прибркаХ об'екта iнвестуванНя. TaKi змiнИ включаютЬ i змiни, що виникають вiд

переоцiнки основних засобiв та вiд рiзницi у валютних курсах. Частка iHBecTopa в цих змiнах визна€ться

в iншому сукупному прибутку iHBecTopa,

МетоД участi в капiталi - це метоД облiкУ фiнансових iнвесгицiй, згiдно з яким балансова BapTicTb

iнвестицiй вiдповiдно збiльшуеться або зменшуеться на суму збiльшення або зменшення частки

iHBecTopa у власному капiталi об'екта iнвесryвання,

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

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

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

iнвесryвання.

flля вiдображення фiнансових iнвестицiй за методом облiку участi в капiталi використовуються

фiнансовi звiти дочiрнiх, спiльних та асоцiйованих пiдпри€мств, якi складенi на ry ж звiтну даry що i звiти

iHBecTopa, п. 24 МСБО 28.

зменшення балансовот BapTocTi фiнансовоi iнвестицiт внаслiдок 3меншення власного капlталу

iнвестованОго пiдприеМства здiйсНю€тьсЯ лише дО досягнення нею нульового значення, TaKi фiнансовi
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iнвестицiт вiдображаються в бухгалтерському облiку у складi фiнансових iнвестицiй за нульовою

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

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

частцi збиткiв, якi не були визнанi,

У разi, якщо з капiталу об'екта iнвесryвання його учасниками був вилучений капiтал, то балансова

BapTicTb iнвестицii кориry€ться на суми змiн у капiталi об'екта iнвесryвання, вiдповiдно до HoBoi частки,

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

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

проводиться.
lHBecтop припиня€ застосовувати метоД участi в капiталi, починаючИ з дати, коли BiH переста€ сугт€во

впливати на асоцiйоване пiдприемство, та облiковуе iнвестицiю згiдно мсФЗ 9, починаючи з цiеТ дати,

в разi втрати сутт€вого впливу оцiнка будь-яких iнвестицiй iнвесгора, ч{о залишилися у колишньому

асоцiйова Ному пiдпри€мствi, здiйсн юеться за сп ра ведливою ва ртiстю,

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

а) справедливою вартiстю будь-якоi збереженоТ iнвестицiТта будь-якими надходженнями вiд вибуття

певноI часткИ участi в асоцiйованому пiдприемствi;

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

КолиiнвестицiяприпИня€вiдповiдатиВИзнаЧенНюасоцiйованогопiдприемстваiпочинае
облiковуватися згiдно мсФз 9, iT справемива BapTicTb на дату, коли вона припиня€ буги асоцiйованим

пiдприсмсТвом, вважа€ться спраВедливою вартiстю при первiсному визнаннi tT як фiнансового активу

вiдповiдно до МСФ3 9.

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

органiзатора торгiвлi. l|,r, б_лтл.тi эчтипiя _ ,

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 мя нього, 3а вiдсутностi свiдчень на користь протилежного,

ринок, на якому Компанiя зазвичай йlйa"оa операцiю продажу активу, приймаеться за основний

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

ПриоцiнцiспраВедлИВоТвартостiактивiвзастосоВУютЬсяМетодиоцiнкиварто:т.:]як':]|:l.:":i1.:"'"
обставинам та для яких € достатньо даних, щоб оцiнити справедливу BapTicTb, максимlзуючи

використання доречних вiдкритих даних та мiнiмiзуючи використання закритих вхiдних даних,

ЯкщоепiдставивВажати,щобалансовавартiстьсУтт€вовiдрiзнястьсявiдспраВедлИВоТ,Компанiя
визнача€ справемиВу BapTicTb за допомОгою iнших методiв оцiнки, Вiдхилення можуть бути

зумовленi значнимИ змiнами у фiнансовому cTaHi eMiTeHTa та/або змiнами кон'юнктури ринкiв, на яких

eMiTeHT здiйснюе свою дiялЬнiсть, а такоЖ змiнами у кон'юнктурi фондового ринку,

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

1. Дкцii, 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, насryпну за датою оприлюднення рiшення про зупинення, а саме:

_пк становить о,5, якщо з дати оприлюднення рiшення про зупинення пройшло вiд 12 до 15 мiсяцiв;

-ПК становить О,25, якц-lо з дати оприлюднення рiшення

мiсяцiв;

про зупинення пройшло вiд 15 до 18

-ПК становИть 0, якщО з датИ оприлюднення рiшенНя про зупинення пройшло бiльше нiж 18 мiсяцiв,

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

включенi до Списку eMiTeHTiB, u{o мають ознаки фiктивностi, визначасться iз урахуванням наявностi
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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 ix оцiнна BapTicTb збiльшуеться до BapTocTi, що склалась до

застосування ПК.

3.3.5. flебiторська заборгованiсть

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

грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого су6'екта господарювання,

flебiторська заборгованiсть визнаеться у звiтi про фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли Компанiя стае

стороною контрактних вiдношень щодо цього iHcTpyMeHry. Первiсна оцiнка дебiторськоI заборгованостi

здiйснюеться за справемивою вартiстю, яка дорiвню€ BapтocTi погашення, тобто cyMi очiкуваних

контрактних грошових потокiв на даry оцiнки,

пiсля первiсного визнання подальша оцiнка дебiторськот заборгованостi здiйснюеться за

амортизованою собiвартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка, flисконтування не

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

Якщо е об'ективне свiдчення того, Ulo кредитниЙ збиток вiд кредитних рискiв, то балансова BapTicTb

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

компанiя регулярно проводить оцiнку дебiторськот заборгованостi та передплат виданих

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

балансовоЮ вартiстЮ та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбрнiх грошових потокiв, Визначення суми

резерву на 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. flля групИ дебiторiВ такими факторами е негативнi змiни у

cTaHi платежiв позичальникiв у групi, таких як збiльшення кiлькостi прострочених платежiв; негативнi

економiчнi умови у галузi або географiч ному регiонi,

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

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

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

сторну€тьсЯ за рахуноК коригуванНя резервiв. Сума сторнування визна€ться у прибрку чи збитку, У разi

неможливостi повернення дебiторськот заборгованостi вона списуеться за рахунок створеного резерву

на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi,

flебiторська заборгованiсть може бути призначена як така, що оцiнюеться за справемивою вартiстю

з вiдображенням результаry переоцiнки у прибрку або збитку, якщо таке призначення усувае або

значно зменшу€ невiдповiднiсть оцiнки чи'визнання (яку iнколи називають (неузгодженiстю облiку>),

що iнакше виникне внаслiдок оцiнювання активiв або зобов'язань чи визнання прибркiв або збиткiв за

ними на рiзних пiдставах.

Подальша оцiнка дебiторськоТзаборгованостi здiйснюеться за справемивою вартiстю, яка дорiвнюе

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

У разi змiн справедливоТ BapTocTi дебiторсьКоi заборгоВаностi, що мають мiсце на звiтну даry, TaKi

змiни визнаються у прибрку (збитку)звiтного перiоду,

3.3.6. 3обов'язання.

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

та,ВНаслiдокцЬого,набуваеюридИчНезобов,язаннясплатИтИгрошовiкошти.

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

озна к:
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Компанiя сподiваеться погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягас погашенню протягом

дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;

Компанiя не мае 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.

3.3.7. 3гортання фiнансових активiв та зобов'язань

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

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

зобов'язання одночасно.

3.4. Облiковi полiтики щодо основних засобiв та нематерiальних активiв

3.4.1. Визнання та оцiнка основних засобiв

компанiя визна€ матерiальниЙ об'ект основним засобом, якщо BiH угриму€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 мсФЗ 1_, щодо ретроспективного застосування, керiвництво

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

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

та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченоТ амортизацiТ на даry
переоцiнки виключа€ться з валовоТ балансовоТ вартосгi активу та чистоТ суми, перерахованоТ до
переоцiненот суми активу. ,д,ооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, переноситься до
нерозподiленого п рибутку, коли п ри п и ня€ться визна ння вiдповiдного а кти ву.

3.4.2. Подальшi витрати.

компанiя не визна€ в балансовiй BapTocTi об'екта основних засобiв витрати на щоденне
обслуговуВання, ремОнтта технiЧне обслуrоВування об'екта. t-{i витрати визнаються в прибугку чи збитку,

коли вонИ понесенi. В балансоВiй BapTocTi о6'екта основниХ засобiВ визнаються TaKi подальшi витрати,

якi задовольняють критерiям визнання активу.

3.4.3. Амортизацiя основних засобiв.

yci об'екти основних засобiв пiдлягають амортизацiт (kpiM землi). Амортизацiю об'екта основних

засобiв починають, коли BiH ста€ придатним для використання, тобто коли BiH доставлений до мiсця

розташування та приведений у стан, у якому BiH придатний до експлуатацii у спосiб, визначений

управлiнським персоналом.

Дмортизацiю основних засобiв Фонд нараховуе iз застосуванням прямолiнiйного методу, за яким

рiчна сума амортизацii визначаеться дiленням BapTocTi, що амортизу€ться, на строк корисного

використання об'екта основних засобiв.

Лiквiдацiйна BapTicTb активу дорiвнюе нулю.

строки корисного використання необоротних активiв та норми амОРтизацiТ:

будiвлi, споруди, передавальнi пристроi - 20 poKiB (рiчна норма амортизацiI5%);
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електронно-обчислювальнi машини, iнщi машини мя автоматичного оброблення iнформацiТ,
пов'язанi з ними засоби зчиryвання або друку iнформацiТ, пов'язанi з ними комп'ютернi програми (KpiM

програм, витрати на придбання яких визнаються роялтi, та/або програм, якi визнаються нематерiальним
активом), iншi iнформацiЙнi системи, комуrатори, маршругизатори, модулi, модеми, джерела
безперебiЙного живлення та засоби lx пiдключення до телекомунiкацiйних мереж, телефони - 2-5 poKiB
(рiчна норма амортизацiТ 50-20%);

машини та обладнання, lцо не ввiЙшли до попередньоТ групи - 5 poKiB (рiчна норма амортизацi\20%|;

iнструменти , прилади, iHBeHTap (меблi) - 4-5 poKiB (рiчна норма амортизацi'i 25-2О%|;

iншi ocHoBHi засоби - 4-10 poKiB (рiчна норма амортизацij 10-25%).

Припинення визнання балансовоi BapTocTi о6'екта основних засобiв вiдбуваеться пiсля ЙогО ВибУпя
або коли не очiкують майбутнiх економiчних вигiд вiд Його використання (вибутгя).

Земля та незавершенi капiтальнi вкладення не амортизуються.

3.4.4. Нематерiальнi активи

Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якоТ накопиченоi
амортизацiТ та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя нараховуеться

прямолiнiйним способом протягом строку корисного використання нематерiальних активiв. Очiкуванi

строки корисного використання та метод нарахування амортизацiТ аналiзуються на кiнець кожного

звiтного року, при цьому Bci змiни в оцiнках вiдображаються в облiку i звiтностi за насryпнi перiоди.
Нематерiальнi активи, якi виникають у результатi договiрних або iнших юридичних прав,

амортизуються протягом TepMiHy чинностi цих прав.

На 31 грудня 2019 року на балансi КомпанiТ не ма€ нематерiальних активiв.

3.4.5. 3меншення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв

на кожну звiтну даry Компанiя оцiнюе, чи € якась ознака того, що кориснiсть активу може зменшитися.

Компанiя зменшу€ балансову BapTicTb активУ до суми його очiкуваного вiдшкодування, якщо i тiльки

якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд Його балансовоТ BapTocTi. Таке 3меншення

негайно визна€ться в прибутках чи збитках, якщо актив не облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно

з МСБО 16.3битоК вiд зменшення корисНостi, визнаНий цlЯ активУ (за винятком гудвiлу) в попереднiх

перiодах, Компанiя сторну€, якщо iтiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення

суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi амоРтиЗаЦiЯ

основниХ засобiВ коригу€ться в майбрнiх перiодах з метою розподiлення переглянроТ балансовоТ

BapTocTi необоротного активу на систематичнiЙ ocHoBi протягом строку корисного використання.

3.5. Облiковi полiтики щодо iнвестицiЙноТ HepyxoMocTi

3.5.1. Визнання iнвестицiЙноТ HepyxoMocTi

,що iнвестицiйноТ HepyxoMocTi Компанiя вiдносить HepyxoMicTb (землю чи будiвлi, або частину будiвлi,

або Тх поеднання), утримувану на правах власностi або згiдно з угодою про фiнансову оренду 3 метою

отримання орендних платежiв або збiльшення BapтocTi капiталу чи мя досягнення обох цiлеЙ, а Не МЯ:

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

цiлей, або

продажу в звичайному ходi дiяльностi.

lнвестицiйна HepyxoMicтb визна€ться як актив тодi i тiльки тодi, коли: (а) е Ймовiрнiсть тОгО, ЩО

КомпанiЯ отрима€ майбрнi економiчнi вигоди, якi пов'язанi з цiею iнвестицiйною нерухомiстю, (6)

собiвартiсть iH вести цiЙноТ HepyxoMocTi можна достовi рно оцiнити.

якщо будiвлi включають одну частину, яка утриму€ться з метою отримання орендноТ плати та другу
частину мя використання у процесi дiяльностi Компанiя або рJ,lя адмiнiстративних цiлей, В
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бухгалтерському облiку Taki частини об'екry Hepyxoмocтi оцiнюються та вiдображаються окремо, якщовони можугьбути проданi окремо.

3,5,2, Первiсна та послiдуюча оцiнка iнвестицiйноI HepyxoMocTi

Первiсна оцiнка iнвестицiйноI HepyxoMocTi здiЙсню€ться за собiвартiстю. Витрати на операцiювключаютьСя до первiСноi BapTocTi. Собiвартiсть придбаноТ iнвестицiйноТ Hepyxoцoc1i включае цiну iTпридбання та будь-якi витрати, якi безпосередньо вiднесенi до придбання.'Безпосередньо вiднесенi
витрати охоплюють, наприклад, винагороди за надання професiйних юридичних послуг, податки,пов'язанiз передачею права власностi, та iншi витрати на операцiю.

Оцiнка пiсля визнання здiйсню€ться за справемивою вартiстю
вiд змiни в справемивiй BapTocTi iнвестицiйноТ HepyxoMocTi
Амортизацiя на TaKi активи не нараховуеться.

справедлива BapTicTb iнвестицiйнот HepyxoMocTi зазвичай визначаеться iз залученням незалежного
оцiнювача, ПерiодичнiстЬ переглядУ справемивоТ BapTocTi зумовлюеться сутт€вими мя облiкуколиваннями цiн на ринку подiбноТ Hepyxoмocтi. Справедлива BapTicTb незавершеного будiвництва
дорiвнюе BapTocTi завершеного об'екта за вирахуванням витрат на закiнчення будiвництва.

Якщо оцiнити справедливу BapTicTb неможливо, Компанiя обрае для оцiнки об'ектiв iнвестицiйноi
HepyxoмocTi моделЬ оцiнкИ за собiварТiстю вiдпоВiдно дО мсБО 16 та застОсовуе такиЙ пiдхiд до BcicT
iнвестицiЙноI HepyxoMocTi, при цьому розкриваються причини, з яких не використову€ться справедлива
BapTicTb.

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

3.6. облiковi полiтики щодо непоточних активiв, утримуваних для продажу
КомпанiЯ класифiкуе непоточниЙ актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова BapTicTb

буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiт продажу, а не поточного використання. Непоточнi
активи, утримуванiмя продажу, оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському облiку за найменшою
з двох величин: балансовою або справемивою вартiстю з вирахуванням витрат на операцii, пов'язанi з
продажем, 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. Облiковi полiтики щодо оренди

Фiнансова оренда - це оренда, за якоЮ передаютьСя в основнОму Bci ризикита винагороди, пов'язанi
з правом власносгi на актив. Компанiя як орендатор на початку строку оренди визна€ фiнансову оренду
як активи та зобов'язання за сумами, що дорiвнюють справе дливiй BapTocTi орендованого майна на
початок оренди або (якщо вони меншi за справедливу BapTicTb) за теперiшньою вартiстю мiнiмальних
орендних платежiв. Мiнiмальнi оренднi платежi розподiляються мiж фiнансовими витратами та
зменшенням непогашених зобов'язань. Фiнансовi витрати розподiляються на кожен перiод таким
чином, щоб забезпечити сталу перiодичну ставку вiдсотка на залишок зобов'язань. Непередбаченi
оренднi платежi вiдображаються як витрати в тих перiодах, у яких вони були понесенi. Полiтика
нарахування амортизацiт на орендованi активи, що амортизуються, узгоджена iз стандартною полiтикою
КомпанiТ щодо подiбних активiв.

Оренда активiв, 3а якоЮ ризикИ та винагоРоди, пов'яЗанi з правОм власностi на актив, фактично3алишаються в орендодавця, класифiкуеться як операцiйна оренда, Оренднi платежi за угодою про
операцiйнУ орендУ визнаютьсЯ як витратИ на прямолiнiйнiЙ ocHoBi протягоМ строку оренди. flохiд вiд
орендИ за угодамИ про операЦiйну оренДу Компанiя ви3на€ на прямолiнiйнiй ocHoBi протягом строку
оренди, 3атрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, визнаються як
витрати.

на даry оцiнки. Прибуток або збиток
визна€ться в прибутку або збитку.
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Оренда - це контракт за яким власник
ексклюзивне право користування активом
- це найбiльщ рання з дат:

або дата укладання договору,

активiв (орендодавець передас iншiй cTopoHi (орендатору)
за п/]аry на визначениЙ строк в часi. Початок TepMiHy оренди

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

Строк оренди - це перiод в продовж якого договiр оренди не може бути розiрваний, та на який
орендар домовився орендувати актив.

Визначення того, чи € угода орендою, або чи мiстить вона ознаки оренди, засноване на аналiзi змiсту
уголи l{a даry початку дi'f договору. У рамках такого аналiзу потрiбно встановити, чи залежить виконання
l1оговору вiд використання конкретного активу або активiв переходить у право корисryвання активом
або активами в результатi даноi'угоди вiд однiеi сторони до iнший, HaBiTb якщо це не вказу€ться в

договорi явно.

Перiод амортизацiТ по капiтальних вкладеннях в орендованi ocHoBHi засоби явля€ собою перiод,
протягом якого Компанiя мае можливiсть продовжувати TepMiH оренди з урахуванням юридичних
положень, що реryлюють вiдповiднi умови продовження. .щане положення вiдноситься до договорiв
оренди офiсного примiщення, за якими в неТ е успiшна iсторiя продовження TepMiHiB оренди. Капiтальнi
вкладення у орендованi ocHoBHi засоби (офiсне примiщення) амортизуються протягом строку корисного
використання або TepMiHy вiдповiдноТ оренди, якщо цей TepMiH коротшиЙ.

Залишкова BapTicTb та строки корисного використання активiв аналiзуються i, при необхiдностi,
коригуються на кожну звiтну даry.У випадку виявлення ознак того, що балансова BapTicTb одиницi, яка
генеру€ грошовi потоки, перевищу€ Його оцiнену суму очiкуваного вiдшкодування, балансова BapTicTb

активу спису€ться до Його очiкуваного вiдшкодування.

3.8, Облiковi полiтики щодо податку на приброк

[3итрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого податкiв.
[lоrочниЙ податок визнача€ться як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню)

щод0 оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати КомпанiТ за податками
розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на даry балансу.

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

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

Вiдстрочений податок розрахову€ться за податковими ставками, якi, як очiкуеться,6удугь
застосовуtsатися в перiодi реалiзацiТ вiдповiдних активiв або зобов'язань. Компанiя визнае поточнi та

вrдстроченi податки як витрати або дохiд iвключае 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 визначаеться виходячи з розмiру оподатковуваного прибрку
за piK. Оподатковуваний приброк мае вiдмiнностi вiд чистого прибутку, який розрахову€ться та

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

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

3.9. Облiковi полiтики щодо iнlлих активiв та зобов'язань

3.9.1. 3абезпечення

3абезпечення визнаються, коли Компанiя ма€ теперiшню заборгованiсть {юридичну або
конструктивну) внаслiдок минулоТ подii, 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 визнае KopoTKocTpoKoBi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля

вирахування будь-якоТ вже сплаченоТсуми. Компанiя визна€ очiкувану BapTicTb короткострокових ВИплат

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

збiльшують liHi права на маЙбрнi виплати вiдпускних.

На 31 грудня 2018 року Компанiя не мае наЙманих робiтникiв.

3.9.3. Пенсiйнi зобов'язання

Вiдповiдно до украТнського законодавства, Компанiя визна€ внески iз заробiтноТ плати працiвникiв до
Пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань

заробiтноТ платнi, TaKi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi працiвниками послуги, що
надаютьТм право на одержання BHecKiB, та зароблена вiдповiдна заробiтна платня.

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

3.10.1 flоходи та витрати

Компанiя визна€ дохiд вiд надання послуr, коли (або у Mipy того, як) воно задовольня€ зобов'язання

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

того, як) клiент отриму€ контроль над таким активом.

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

iдентифiкуе договiр (контра кт);

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

визнача€ цiну договору (операцiТ);

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

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

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

Компанiя облiковуе договiр з клiентом, якиЙ належить до сфери застосування цього стандарry, тiльки

тодi, коли виконуються Bci перелiченiдалi критерiТ (параграф 9 МСФ3 15):

сторони договору схвалили договiр (письмово, усно чи у вiдповiдностi з iншою звичною практикою
ведення бiзнесу) i готовi виконувати своТ зобов'язання;

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

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

доrовiр ма€ комерцiйну cyTHicTb (тобто очiку€ться, що ризик, час або величина маЙбутнiх грошОвих

потокiв Компа нiя змiняться внаслiдок договору);
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цiлком ймовiрно, що 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
Компанiсю свого зобов'язання за договором та оплатою, здiйсненою клiснтом. Компанiя вiдображае
будь-якi безумовнi права на компенсацiю окремо як дебiторську заборгованiсть (параграф 105 МСФЗ
15).

Пiсля первiсного визнання дебiторськоТ заборгованостi внаслiдок договору з 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 компенсуе КомпанiТ
BapTicTb активу/послуги або у КомпанiТ е безумовне право на суму компенсацiТ (дебiторська

заборгованiсть) до дати фактичного надання послуги клiенry,
Компанiя вiдображае контрактний актив, за винятком сум, якi вiдображаються як дебiторська

заборгованiсть, якщо Компанiя переда€ активи або надае послуги клiснту до того, як клiснт компенсуе Тх

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

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

Р,ля компанiТ, що управля€ активами паЙового iнвестицiйного фонду, при визначеннi винагороди З

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

фонду.
Враховуючи особливостi взаемодiТ компанiТ з управлiння активами та КомпанiТ (lCl) мя паЙових

iнвестицiйних фондiв в рiшеннi уповноваженого органу ч_lодо визначення розмiру винагороди за

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

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

активiв iнституry спiльного iнвестування (КомпанiТ) залежить вiд умов ринку i, вiдповiдно, € чутг€вою дО

факторiв поза сферою впливу органiзацir, тому дlя вирiшення питання невизначеностi на кiнець кожного

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

фактична сума винагороди з управлiння активами.
Витрати на винагороду за управлiння активами, ч_{о визнача€ться як вiдсоток BapTocTi чистих активiв

iнстиплу спiльного iнвесцlвання, Компанiя визна€ на кiнець кожного мiсяця у cyMi, що вiдповiдае

проведеному розрахунку. Винагорода, що визнача€ться у спiввiдношеннi до приросry BapTocTi чиСтиХ

активiв iнстиryry спiльного iнвестування (у разi наявностi приросту та приЙняття 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 МСФЗ 15,

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

зокрема, аналiЗ виконання, завершеногО на сьогодНiшнiй денЬ, оцiнкИ досягнутих результатiв.
враховуючи принцип професiйного скептицизму для змiнноТ BapTocTi винагороди розрахунок дохОду
здiйснюеться на кiнець кожного мiсяця.

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

робiт, в якому вiдображаеться розрахунок (оцiнка) досягнугих результатiв на звiтну даry.

для прогресивного визнання виручки за iншими договорами Компанiя використову€ метод

результатiв.
,щивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштiв, е Ймовiрнiсть, що

економiчнi вигоди, пов'язаннi з дивiдендами, надiЙдуть до КомпанiТ та суму дивiдендiв можна

достовiрно оцiнити.

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

наведених далi умов:
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а) Компанiя переда€ договiрнi права на одержання грошових потокiв вiдтакого 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 вестицi й ною нерухомiсгю або iH шими а кти вами;

г) суму доходу можна достовiрно оцiнити;

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

та

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

,Щивiденди визнаються доходом лише у разi, якщо:

а) право Компанiт на одержання виплат за дивiдендами встановлено;

б) е ймовiрнiсть, ч{о економiчнi вигоди, пов'язанi з дивiдендами, надiйдуть до КомпанiТ;

в) суму дивiдендiв можна достовiрно оцiнити,

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

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

зобов'язань,

Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибутгя 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 прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та одночасно з

визнанням збiльшення зобов'язань або зменшення активiв.

ВитратИ негайнО визнаютьсЯ у звiтi про прибуТки та збитКи, колИ видатки не надають майбутнiх

економiчних вигiд або тодi та тiею мiрою, якою майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або

перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан,

витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають зобов'я3ання

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

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

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

части на собiвартостi цього активу,

3.10.3. YMoBHi зобов'язання та активи,

компанiя не визна€ yMoBHi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан Компанiт. lнформацiя про умовне

зобов'язання розкрива€ться, якщо можливiсть вибуття pecypciB, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди,

не е вiддаленою. Компанiя не визна€ yMoBHi активи, Стисла iнформацiя про умовний актив

розкриваеться, коли надходження економiчних вигiд е ймовiрним,

4. ocHoBHl припущЕння, оцtнки тА суджЕння

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

елементи фiнансовоТ звiтностi, rрунryючись на МСФЗ, мсБо та тлумаченнях, розроблених KoMiTeToM з

тлумаченЬ мiжнародНоТ фiнансовоТ звiтностi. Оцiнки та судження базуються на попередньому досвiдi та

iнших факторах, lцо за iснуючих обсrавин вважаються обгрунтованими i за результатами яких

приймаютЬся судженНя щодО балансовоТ BapTocTi активiв та зобов'язань. Хоча цi розрахунки базуються
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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 ц{одо операцiй, подiй або умов за вiдсрностi конкретних МСФ3

Якщо нема€ мсФз, який конкретно застосову€ться до операцiТ, iншоI 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;

€ повною в ycix суттевих 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 подiбнiта пов'язанi з ними питання;

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

КонцепryальнiЙ ocHoBi фiнансовоТ звiтностi.

Пiд чаС здiйсненнЯ судженнЯ керiвництВо КомпанiТ врахову€ найостаннiшi положення iнших органiв,

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

розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi практики, тiею мiрою,

якою вони не суперечать вич-lезазначеним джерелам,

4.2. Судження ц{одо справедливоТ BapTocTi активiв КомпанiТ

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

розрахову€ться на ocHoBi поточноТ ринковоi BapTocTi на момент 3акриття торгiв на звiтну даry, В iнших

випадкаХ оцiнка справемиВоТ BapTocTi lрунryетьсЯ на судженнях щодо передбачуваних майбрнiх

грошових потокiв, iснуючоТ економiчноТ ситуацiТ, ризикiв, властивих рiзним фiнансовим iнсгрументам, та

iнших факторiв з врахуванням вимог мсФЗ 13 кОцiнка справемивоi BapTocTi>.

4.3. Судження щодо змiн справедливоТ BapTocTi фiнансових активiв

Керiвництво КомпанiТ

фi на нсових iHcTpyMeHTiB,

оцiнок, тому що:
а) вони з високим сryпенем ймовiрностi зазнають

припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок,

кредитоспроможностi контрагентiв, коригувань пiд

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

де ринковi котирування не досryпнi, е ключовим джерелом невизначеностi

змiн з плином часу, оскiльки оцiнки базуються на

волатильностi, змiн валютних KypciB, показникiв

час оцiнки iHcTpyMeHTiB, а також специфiчних

особл и востей операцiй; та

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

{витрати) може бри значним.

якби керiвництво Компанiт використовувало iншi припущення щодо вiдсоткових ставок,

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

оцiнки iHcTpyMeHTiB, бiльша або менша змiна в оцiнцi BapTocTi фiнансових iHcTpyMeHTiB у разi вiдсрностi

ринковиХ котирувань мала б iстотний вплиВ на вiдображений у фiнансовiй звiтностi чистий прибуток та

збиток.

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

вплив на передбачувану справедливу BapTicTb,
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4.4. Судження щодо очiкуваних TepMiHiB уrримування фiнансових iHcTpyMeHTiB

Керiвництво КомпанiТ застосовуе професiЙне судження щодо TepMiHiB утримання фiнансових
iHcTpyMeHTiB, що входять до складу фiнансових активiв. Професiйне судження за цим питанням
lрунryсться на оцiнцi ризикiв фiнансового iHcTpyMeHTy, його прибрковостi й динамiцiта iнших факторах.
Проте iснують невизначеностi, якi можуть бри пов'язанi з призупиненням обiгу цiнних паперiв, що не €
пiдконтрольним керiвництву КомпанiТ фактором i може сутгево вплинути на оцiнку фiнансових
iHcTpyMeHTiB,

4.5. Використання ставок дисконryвання

Ставка дисконry - це процентна ставка, яка використову€ться мя перерахунку майбрнiх потокiв

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

бiзнесу.3 економiчноТточки зору, в ролi ставки дисконry е бажана iHBecTopy ставка доходу на вкладений
капiтал у вiдповiднi з piBHeM ризику подiбнi об'€кти iнвесryвання, або - ставка доходу за
альтернативними варiантами iнвестицiЙ iз зiставляння рiвня ризику на даry оцiнки. Ставка дисконту ма€
визначатися з урахуванням трьох факторiв:

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

piBHi компенсацiТ;
в) фактору ризику або мiри ймовiрностi отримання очiкуваних у маЙбутньому доходiв.

Станом на 3]. грудня 2019 року середньозважена ставка за портфелем банкiвських депозитiв у
нацiональнiй валютi в банках, у яких не введено тимчасову адмiнiстрацiю або не запроваджено
лiквiдацiйну комiсiю, становила tt,z % 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 щодо виявлення ознак знецiнення активiв

На кожну звiтну даry Компанiя проводить аналiз дебiторськоТ заборгованостi, iншоТ дебiторськоТ
заборгованостi та iнших фiнансових активiв на предмет наявностi ознак Тх знецiнення. 3биток вiд
знецiнення визна€ться виходячи з власного професiйного судження керiвництва за наявностi

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

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

Компанiя визна€ резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовими активами, якi

оцiнюються за амортизованою вартiстю, у розмiрi очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк дiТ

фiнансового активу ( при значному збiльшеннi кредитного ризику/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 е

специфiчним дIя позичальника (наприклад, здiйснення модифiкацiЙ або реструктуризацiТ).
Кредитний ризик за фiнансовим iHcTpyMeHToM вважа€ться низьким, якщо фiнансовиЙ iHcTpyMeHT мае

низький ризик настання дефолry, позичальник ма€ поryжнiй потенцiал виконувати своТ зобов'язання

щодо грошових потокiв у короткостроковiЙ перспективi, а несприятливi змiни в економiчних i дiлових
умовах у довгостроковiй перспективi можуть знизити, але не обов'язково звiтнiсть позичальника
виконувати 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
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пiдставi того, що BiH вважаеться iHcTpyMeHToM iз низьким кредитним ризиком у попередньому звiтному

перiодi, але не вважаеться таким станом на звiтну даry. У такому випадку Компанiя з'ясовуе, чи мало

мiсце значне зростання кредитного ризику з моменту первiсного визнання, а отже чи постала потреба у
визнання очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк дiТ.

очiкуванi кредитнi збитки вiдображають власнi очiкування КомпанiТ щодо кредитних збиткiв.

4.7. Судження щодо перерахунку фiнансовоI звiтностi в умовах гiперiнфляцi'i

Пiсля проВеденнЯ аналiзУ критерiТв, якi характеризують показники гiперiнфляцiТ iпередбаченi у

параграфi 3 мсБо 29 кФiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiТ>, керiвництво КомпанiТ прийняло

рiшеннЯ не проводИти перераХунок фiнаНсовоТзвiтнОстi за 2О19 piK, оскiльки вважа€, u_lо економiчний

стан В YKpaTHi не вiдповiда€ ситуацiТ, що характеризу€ться гiперiнфляцiею, п.7.5. роздiл 7 цих Примiток.

5. розкриття lнФормАцli щодо використдння спрдвЕмивоi вдртостl

5.1. Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок 3а справемивою вартiстю

КомпанiЯ здiйснюе виключнО безперервНi оцiнкИ справедлиВоТ BapTocTi активiв та 3обов'язань, тобто

Taki оцiнки, якi вимагаються МсФ3 9 та МсФз 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець кожного звiтного

класи активiв та

зобов'язань, оцiнених
за справедливою

вартiстю

Методики оцiнювання

Метод оцiнки
(ринковий,

дохiдний,
витратний )

Вихiднi данi

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

Ри н кови й Офiцiйнi курси НБУ

lнструменти капiталу Первiсна оцiнка iHcTpyMeHTiB капiталу

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

капiталу здiйснюеться за справемивою
вартiстю на даry оцiнки.

Рин кови й ОфiцiЙнi бiржовi курси

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

,Д,ебiторська
заборгованiсть

Первiсна та подальша оцlнка

дебiторськоi заборгованостi
здiйснюеться за справедливою
вартiстю, яка дорiвнюе BapTocTi

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

flохiдниЙ KoHTpaKTHi умови,
ймовiрнiсть погашення,

очiкуванi вхiднi грошовi
потоки

поточнi зобов'язання Первiсна та подальша оцiнка поточних

зобов'язань здiйснюеться за вартiстю

погашення

Витратн и й KoHTpaKTHi умови,
ймовiрнiсть погашення,

очiкуванi вихiднi грошовi
потоки

l нвести цiЙна
HepyxoMicTb

Первiсна оцiнка iнвестицiйноi
HepyxoMocTi здiйснюеться за

собiвартiстю. Подальша оцiнка
iнвестицiйноi HepyxoMocTi здiйснюеться
за справедливою вартiстю на даry
оцiнки.

Ри нковий,
дохiдний

l-{iни на ринку HepyxoмocTi,

данi оцiнки професiйних
оцiнювачiв
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5.2. PiBeHb icpapxiT справедливоТ BapTocTi, до якого нале}кать оцiнки справемивоТ BapTocTi

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

Фiнансовi активи та грошовi кошти оцiнюються за справемивою вартiстю згiдно piBHiB iерархiЙ
справемивоТ BapTocTi:

в портфелi Компанiтсганом на 01сiчня 2018 року знаходилися iнвестицiтдосryпнiмя продажу, а саме

- простi iMeHHi акцiТ, бездокументарноТ форми sипуску ПрАТ кАгрохолдiнг Полiсся> (код за З4882646),

балансова BapTicTb, яких, станОвила 553 тис. грн. в кiлькостi 553 000 штук та облiгацiТ iMeHHi, дисконтнi,
серiя д украiнського eMiTeHTa ТОВ к,Щомiнiон lHBecTn (код за €,ЩРПОУ 38952287), балансова BapTicTb,

яких, становила З З42тис. грн.в кiлькостi 3 713 шryк.

протягом 2О18 року було придбано згiдно flоговору Ne18-flfl18 вiд 19 лютого 2018 року облiгацil

iMeHHi, дисконтнi, Серiя А ТОВ KfloMiHioH lHBecT> (код за еДРПОУ З8952287| на загальну сУмУ 200 тис.

грн. в кiлько cTi222 шт. Згiдно,,Д,оговору мiни цiнних паперiв Ns24/1-БВ18 вiд 2З лютого 2018 року вiдбувся

обмiН цiннимИ паперамИ на загальнУ суму 3 058 тис. грн. - облiгацiТ iMeHHi, дисконтнi, Серiя А ТОВ

<floMiHioH lнвесr> (коД за €дрпоУ 3s9522s7) в кiлькосТi 3 398 шт. на простi iMeHHi акцil,

бездокументарноТ форми випуску ПрАТ кАгрохолдiнг Полiсся> (код за 34882646) в кiлькосгi 3 058 200 шт.

також, згiдно flоговору мiни цiнних паперiв N952/1-БВ18 вiд 27 березня 2018 року вiдбувся обмiн

цiнними паперами на загальну суму 3 6].]. тис. грн. - простi iMeHHi акцiТ, бездокументарноТ форми ВипУскУ

прдТ кдгрохолдiнг Полiсся> (код за 34SS2646) в кiлькостi 3 611 200 шт. на облiгацiТ iMeHHi, дисконтнi,
Серiя Д ТОВ к,Щомiнiон lHBecT> (код за €ДРПОУ 38952287) в кiлькостi 4 012 шт.

l згiдно flоговору продажу цiнних паперiв N959/1-БВ18 вiд 26 квiтня 2018 року вiдбувся продаж

облiгацii iMeHHi, дисконтнi, Серiя А ТОВ KfloMiHioH lHBecT> (код за еДРПОУ 38952287) в кiлькостi 4 549 шт.

на загальну суму 4 095 тис. грн.

таким чином, на кiнець 2018 року на Балансi компанiт iнвестицiт досryпних для продажу не

облiковувалися.

на звiтну даry 31 грудня 2О19 року на балансi КомпанiТ не мас iнвестицiЙ доступних для продажу.

класи активiв та

зобов'язань,
оцiнених за

справедливою
вартiстю

1 piBeHb

(Tl, що мають
котирування, та

спостережуванi)

2 piBeHb

(Ti, ч.lо не мають
котирувань, але
спостережуванi)

3 piBeHb

(Ti, що не мають
котирувань i не е

спостережуваними)

Усього

,Щата оцiнки На з1
грудня
2019
рокч

На 31
грудня
2018

року

На 31
грудня
2019

року

На 31
грудня
2018
ooKv

На 31
грудня
2019
оокч

На 31
грудня
2018

року

На 31

грудня
2019

року

На з1
грудня
2018

рокY

l н вести цi Й на

HepyxoMicTb

2 67о 2 67о 2 67о 2 670

lнвестицii до
погашення (за

амортизованою
вартiстю)

|нвестицiТ досryпнi
для продажу

Короткострокова

дебiторська
заборгованiсть

2 1 2 t
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5.3. Перемilцення мiж 2-м та 3-м рiвнями iepapxiT справедливоТ BapTocTi

Станом на З1 грудн я 2О19 року iнвестицiЙ доступних для продажу Компанiя не мала. Перемiщень мiж
рiвнями iepapxii не вiдбувалося.

5.4 Рух активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю з використанням вихiдних даних 3-го рiвня
iepapxiT

Протягом звiтного 2019 року Компанiя придбала дев'ять земельних дiлянок у Киево-Святошинському

районi, с.Бобриця, катерiя - землi житловоТ та громадськоТ забудови, цiльове призначення - для
будiвництва i обслуговування житлового будинку, господарських будiвль i споруд (присадибна дiлянка)

що було вiдображено на балансi Компанiю за справедливою вартiстю з урахуванням витрат на

придбання.

Класи активiв,
оцiнених за

справедливою
вартiстю з

використанням 3-го

рiвня iepapxii

залишки станом на

З1 грудня 2018 року

П ридбан ня

(продажi)
3алишки станом на

31 грудня 2019

року

Стаття (cTaTTi) у
прибутку або збитку, у

якiй прибутки або
збитки визна Hi

lнвести цiЙна
HepyxoMicTb (земля)

0 2 67о 2 670 0

lсторична

BapTicTb, тис.грн.

Витрати на

придбання, тис.

грн.

Балансова

BapTicTb на З1

грудня 2019 року,

тис. грн,

Справедлива

BapTicTb нв З1

грудня 2019 року,

тис. грн

3емельна дiлянка
З222480601 :01:035 :0005

зз0 4 зз4 зз4

Земельна дiлянка

З222480601 :01:035;0006

495 4 499 / оо

3емельна дiлянка

3222480601:01:041:001З

зз0 4 зз4 зз4

3емельна дiлянка

З222480601 :01:041:0014

зз0 4 зз4 зз4

Земельна дiлянка

3222480601 :01:042:0026

зз0 4 зз4 зз4

Земельна дiлянка
З222480601 :01:042:0027

зз0 з ззз ззз

3емельна дiлянка

З222480607:10 : 1 2 1 : 0 1 14

165 з 168 168

3емельна дiлянка

3222480601 :10: 121;0226

165 2 t67 167

Земельна дiлянка
3222480601:10:121:02З9

165 2 167 167
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Всього 2 640 30 2 67о 2 670

Також, КомпанiЯ в звiтномУ 2О19 роцi нарахувала податок на землю, згiдно законодавства УкраТни,

в розмiрi 3 тис. грн., про це йдеться у п.6.4. роздiлу б цих Примiток,

5.5. Поточнi фiнансовi iнвестицiТ

поточнi фiнансовi iнвестицiт якi належать до категорiт утримуванi для продажу та вiдображаються в

статri кПоточнi фiнансовi iнвестицiT> Балансу (рядок 1160),

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

звiтнiсть КомпанiТ, явля€ собою суму, на яку може бути обмiняний фiнансовиЙ iHcTpyMeHT в результатi

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

продажу або лiквiдацii.

протягом 2о18 року вiдбувалися змiни з поточними фiнансовими iнвестицiями, lнформацiя про це

розкрита в п.5.2. роздiлу цих Примiток,

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

5.6. flовгостроковi фiнансовi iнвестицiТ

flовгостроковi фiнансовi iнвестицiт якi належать до категорiт фiнансових iнвестицiй уrримуваних на

перiоД понаД один piK, а такоЖ yci iншi iнвесгицiТ, KoTpi не можугЬ бути вiльно реалiзованi у будь-який

моментта вiдображаються в статгiкflовгостроковiфiнансовiiнвестицiт> Балансу (рядок 10з5),

щовгостроковi iнвестицiт оцiнюються за справемивою вартiстю з вiдображенням результату

переоцiнки у прибрку чи збитку вiдповiдно до МСФ3 9,

Станом на З1 грудня 2О18 року на балансi КомпанiТ облiковувалися довгостроковi фiнансовi iнвестицiТ,

справедлиВа BapTicTb, яких, склала 410 760 тис. грн, Д саме, iнвестицiТ в асоцiйованi пiдприемства (далi

Товариства).

ПротягоМ 2О18 рокУ згiднО flоговору купiвлi частки в стаryтному капiталi вiд 07 листопада 2018 року

КомпанiеЮ було придбано часткУ в стаryтноМу капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю кР,К

lнвестсистем> (код за €flРПОУ 353о931]-) в розмiрi 9О% на суму 40 тис, грн" 2О листопада 2018 року

КомпанiЯ продала вище зазначену частку згiдно !оговору продажу частки в Статугному капiталi

Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю к.ЩК lнвестсистем)) (код за €дрпоУ 35309311) в розмiрi 90%

на суму 2 800 тис. грн..

ЗгiднО flоговорУ купiвлi часткИ в стаryтному капiталi вiд22 серпня 2О18 року, Компанiя придбала

часткУ в статуrноМу капiталi Товарисгва з обмежеНою вiдповiдальнiстю KCepeHiTi Пропертiз> (код за

сдрпоУ 41314125) в розмiрi tO%на суму 150тис, грн"

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

знаходяться в активах КомпанiТ, на кiнець 2о18-2о19 poKiB була надана рiчна фiнансова звiтнiсть

Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю KCepeHiTi Пропертiз> (код за €дрпоу 41314125),

ПроаналiзУвавшИ яку, булО зробленО висновок, що Товариство с прибрковим, тому балансова BapTicTb

частки залиша€ться не змiнною, таким чином облiковуються на балансi Компанiт за справемивою

вартiстю.

Згiдно п. 11 МСБо 28, якщо участь у статугному капiталi становить бiльше 2О%та даНа iнвестицiя е

довгостроКовою, вона оцiнЮ€ться пО методУ участi в капiталi. lнформацiя про це в п,3,3,4, роздiлу З цих

Примiток.

Ч5
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Згiдно Протоколу Nоб вiд 13 серпня 2018 року Компанiя стала учасником Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю <АГРО-С> (код за €flРПОУ з152224з) в розмiрi 49% , BapTicTb частки 4 ОOО тис. грн..

3гiдно flоговору Nч1 купiвлi частки в статугному капiталi вiд 2О грудня 2О18 року Компанiя придбала
частку в стаryтному капiталi Сiльськогосподарського Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
кАгрокряж> (код за €дрпоУ 361s7994) в розмiрi 36,12% на суму 146 З5l тис. грн.. Також, 3гiдно,Щоговору
N02 купiвлi частки в стаryтному капiталi вiд 26 грудня 2018 року Компанiя придбала частку в Статрному
капiталi Сiльськогосподарського Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю кАгрокряж> (код за едрпоу
з6187994) в розмiрi 12,88% на суму 52 209 тис. грн.. На кiнець 2О18 року частка в Статрному капiталi
Сiльськогосподарського Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю <Агрокряж)) (код за €дрпоу
36187994) становить 49%.

Таким чином, частки в статугних капiталах Сiльськогосподарського Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю кАгрокряж) (код за €ДРПОУ 36187994)та Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
(АГРО-С)) (код за СДРПОУ Зt52224З), якi становлять вiдповiдно по 49Yо, е асоцiйованими пiдпри€мствами
i облiковуються на Балансi компанiТ за методом участi в капiталi.

В 2018 роцi Компанiя отримала дивiденди вiд Сiльськогосподарського Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю <Агрокряж)) (код за €ДРПОУ 36187994) на загальну суму 87 490 тис. грн. згiдно
Протоколу ЗЗУ Ne7 вiд 26 грудня 2018 року, що було вiдображено за рахунок балансовоТ BapTocTi частки
в Стаryгному капiталi Товариства, яка облiкову€ться на Балансi КомпанiТ. При цьому Товариством була
надана звiтнiсть за перiод zOtZ - 2017 poKiB i пропорцiЙно частi КомпанiТ було збiльшено балансову
BapTicTb фiнансовоТ iнвестицiТ за рахунок додаткового капiталу на суму 54297 тис. грн., та дохiд вiд
iнвестицiЙноТдiяльностi в cyMi 862Z4 тис. грн. На кiнець 2018 рокуТовариством була надана фiнансова
звiтнiсть за 2018 року, проаналiзувавши яку, було зменшено, за рахунок балансовоТ BapTocTi частки,
додатковиЙ капiтал на загальну суму 14 623 тис, грн. та збiльшено на дохiд вiд iнвестицiйноТдiяльностi
в cyMi б 801 тис. грн. Таким чином, з урахуванням змiн у власному капiталi на кiнець 2018 року, балансова
BapTicTb частки Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю <Агрокряж> (код за €ДРПОУ 361S7994)
становить 24З769 тис. грн..

В звiтному 2019 роцi згiдно письмового повiдомлення, щодо подачi Товариством уточнюючоТ
фiнансовоТ звiтностi за 2018 piK, було збiльшено балансову BapTicTb фiнансовоТ iнвестицiТ за рахунок
балансовоТ BapTocTi частки Сiльськогосподарського Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
кАгрокряж>(кодза€ДРПОУЗ6187994)на дохiд вiдiнвестицiйноТдiяльностiвсумi45020тис.грн.Також
протягом 2019 року, Компанiя отримала дивiденди вiд Сiльськогосподарського Товариства з

обмеженою вiдповiдальнiстю кАгрокряж)) (код за €ДРПОУ 36187994) на загальну суму 40 92З тис. грн.
згiдно Протоколу ЗЗУ N97 вiд 03 червня 2019 року, що було вiдображено за рахунок балансовоТ BapTocTi
частки в статугному капiталi Товариства, яка облiкову€ться на Балансi КомпанiТ. На кiнець 2019 року
Товариством була надана фiнансова звiтнiсть за 2019 року, проаналiзувавши яку, було збiльшено, за

рахунок балансовоТ BapTocTi частки, додатковиЙ капiтал на загальну суму 2 155 тис. грн. та на дохiд вiд
iнвестицiЙноТ дiяльностi в cyMi 9 185 тис. грн. Таким чином, з урахуванням змiн у власному капiталi на
кiнець 2019 року, балансова BapTicTb частки Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю <Агрокряж> (код
за €!РПОУ З6187994) становить 2952Об тис. грн.

В 2018 роцi Компанiя отримала дивiденди вiд Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю кАГРО-С>
(код за €ДРПОУ Зt52224Зl на загальну суму 146 З51 тис. грн. згiдно Протоколу ЗЗУ N914 вiд 20 серпня
2018 року, що було вiдображено за рахунок балансовоТ BapTocTi частки в стаryтному капiталi Товариства,
яка облiкову€ться на Балансi КомпанiТ, Товариством була надана звiтнiсть за перiод 20t2- 2017 poKiB i

пропорцiЙно частцi КомпанiТ було збiльшено балансову BapTicTb фiнансовоi iнвестицiТ за рахунок
додаткового капiталу на суму 4 00З тис. грн., капiтал в дооцiнках основних засобiв на суму 79 99Зтис. грн.
та дохiд вiд iнвестицiЙноТдiяльностi в cyMi 154542 тис. грн. На кiнець звiтного 2018 рокуТовариством
була надана фiнансова звiтнiсть за 2018 року, проаналiзувавши яку, було зменшено, за рахунок
балансовоТ BapTocTi частки, додатковий капiтал на загальну суму 14 62З тис. грн. та збiльшено на дохiд
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вiд iнвестицiйноТ дiяльностi в cyMi 79 840 тис. грн.. Таким чином, з урахуванням змiн у власному капiталi
на кiнець 2018 року, балансова BapTicTb частки Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю кАГРО-С> (код
за е.ЩРПОУ Зt52224З) становить 166 841 тис. грн.

В звiтному 2019 роцi Компанiя отримала дивiденди вiд Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
кАГРО-С> (код за еДРПОУ З1,52224З) на загальну суму 82 800 тис. грн. згiдно Протоколу З3У Ns9 вiд О3
черВНя 2019 року, що було вiдображено за рахунок балансовоТ BapTocTi частки в статугному капiталi
Товариства, яка облiкову€ться на Балансi КомпанiТ. На кiнець звiтного 2019 року Товариством була
надана фiнансова звiтнiсть за 2019 року, проаналiзувавши яку, пропорцiйно частцi КомпанiТ було
зменшено, за рахунок балансовоТ BapTocTi частки, капiтал в дооцiнках основних засобiв на суму 70 806
тис. грн. та збiльшено на дохiд вiд iнвестицiЙноТдiяльностi в cyMi 55 315 тис. грн., за рахунок додаткового
капiталу на суму 75 578 тис. грн. Таким чином, з урахуванням змiн у власному капiталi на кiнець 2018

року, балансова BapTicтb частки Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю кАГРО-С> (код за СДРПОУ
Зt52224З| становить I44 1,28 тис. грн.

Таким чином, керiвництво КомпанiТ вважа€, що частки Товариств облiковуються на балансi КомпанiI

ртiстю

5.7. Грошовi коlлти та ix еквiваленти

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

Поточний рахунок, вiдкритий 24 жовтня 2017 року в АТ кОТП Банк> (МФО 300528), вiдображаються
в Балансi за нульовою вартiстю, оскiльки зазначений рахунок був закритий 12 сiчня 2018 року.

Поточний рахунок, вiдкритий 11сiчня 2018 року в ПАТ <Мегабанк> (МФО З51629), вiдображаються в

Балансi за нульовою вартiстю, оскiльки зазначениЙ рахунок був закритиЙ 1,З липня 2018 року.

Кошти на поточних рахунках, вiдкритих 04 червня 2018 року в ПАТ кБанк ВОСТОК)) (МФО 307123) та

26 жовтня 2018 року в АТ кБанк АЛЬЯНС)) (МФО З00119), вiдображаються в cTaTTi кРахунки в банку>
Балансу (рядок 1,167).

В звiтному 2019 роцi Компанiя отримувала вiдсотки по залишку коштiв на рахунках в ПАТ кБанк
ВОСТОК)) (МФО З07123) в розмiрi 84 тис. грн.. Отриманi вiдсотки були вiдображенi в складi кlнших

фiнансових доходiв>, рядок 2220, <3Biry про сукупниЙ дохiд>, про це в п.п.6.1 роздiлу б цих Примiток.

Залишок грошових коштiв КомпанiТ станом на З1 грудня 2019 року на поточних рахунках склав 3 тис.

грн.

а аа

Частка в стаryтному капiталi Частка, % На З1 грудня 2019р. Частка, % На З1 грудня 2018р.

СТОВ КАГРОКРЯЖ>

(код за €ДРПОУ З6187994) 49 259 2об 49 24з 769

тов "Агро-с"

(код за €ДРПОУ З752224З) 49 t44 t28 49 166 841

ТОВ "CepeHiTi Пропертiз"

(код за €ДРПОУ 41314125) 10 150 10 150

Всього 40з 484 410 760

На З1 грудня 2019

року

На 31_ грудня 2018

року
3мiни (+,-)

Каса та рахунки в банках, в тис, грн. з 2 491 2 4вв
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Каса та рахунки в банках, в дол. США

Банкiвськi депозити, в тис. грн.
0

Всього
з 2 49]- -2 488

рейтингове агентство "кредит Рейтинг" оголосило про пiдвищення довгострокового кредитного
рейтингУ БанкУ Восток до рiвня uaAA+. Прогноз рейтинry - стабiльний.

"кредит Рейтинг" - перше в ykpaTHi спецiалiзоване рейтингове агентство, lло нада€ послуги з
присво€ння незалежних рейтингових оцiнок кредитоспроможностi суб'ектiв за Нацiональною
рейтинговою щкалою.

.Щля проведення процедури оновлення кредитного
Банку Восток за 2Ot7-2O18pp., та 1-1ll квартали 2О19
банком.

* Кредитний рейтинг - це унiверсальний механiзм оцiнки
позичальника. Кредитний рейтинг да€ можливiсть банкам заявити
показати готовнiсть до роботи вiдкрито i прозоро.

Рейтинг uaAA+ характеризу€ться дуже високою кредитоспроможнiстю порiвняно з iншими
украТнськиМи позичаЛьникамИ абО борговими iнструментами. 3нак (+D познача€ промiжний
рейтинговий piBeHb вiдносно основного рiвня. Стабiльний прогноз вказу€ на вiдсрнiсть на поточний
момент передумов для змiни рейтингу протягом року.

СереД факторiв, що впливають на piBeHb рейтинry: висока ефективнiсть дiяльностi Банку Восток,
високi показники л iквiдностi, консервати вна пол iтика кредиryван ня.

5.8. lнtлi розкриття, lцо вимагаються МСФ3 13 кОцiнка справемивоТ BapTocTi>

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

рейтингу було використано фiнансову звiтнiсть
року, а також внутрiшню iнформацiю, надану

надiйностi боргових зобов'язань
про свою кредитоспроможнiсть,

Фiнансовi активи Балансова BapTicTb Справедлива BapTicTb

з 1.12.20 19 31.12.2018 з 1.12.2019 з1.1z.2018

1 z 3 4 5

lнвестицiТ досryпнi для продажу

lнвестицii, до погашення

l нвестицiI заблокован i

Короткострокова дебiторська
заборгованiсть

1 2 1 2

Торговельна дебiторська заборгованiсть

Грошовi кошти та ix еквiваленти 3 2 49t 3 2 491"

Фiнансова оренда

KopoTKocTpoKoBi п оз и ки
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Торгiвельна кредиторська заборгованiсть

справедлива BapTicTb дебiторськот та кредиторськот заборгованостi, а також iнвестицiй, досryпнихдля продаЖу, неможлИво визначиТи достовiрно, оскiльки нема€ ринкового котирування цих активiв.
кредиторська заборгованiсть € поточною i включае в себе поточну заборгованiсть перед компанiями

з управлiння активами та за послуги депозитарних установ.

Керiвництво КомпанiТ вважа€, що наведенi розкриття щодо застосування справедливоТ BapTocTi е
достатнiми, i не вважа€, що за межами фiнансовоТ звiтностi залишилась будь-яка сугт€ва iнформацiя
щодо 3астосування справедливоТ BapTocTi, яка може бути корисною мя користувачiв фiнансовоТ
звiтностi.

6. ро3криття lнФормАцli; що пlдтвЕрджу€ стдттt подднlу Ф!нднсових звlтдх
КомпанiЯ далi навоДить додатКову iнфорМацiю, яка необхiдна для кращого розумiння результатiв

дiяльностi КомпанiТ:
облiкова полiтика щодо визнання доходу;
види доходiв та витрат за кожною групою для розумiння звiтностi корисryвачами;
склад icyMy витрат, вiдображених у статтях кlншi операцiйнi витрати)) та <|ншi витрати> <Звiry про

сукупний дохiд>.

6.1. Струкryра доходу

,Щохiд вiд реалiзацiТ послуг та iншiдоходи станом на З1 грудня 2019 та 2О18 poKiB представленi таким
чином:

Статri доходу За 2019 piK За 2018 piK 3мiни (+,-)

Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацii продукцii (ToBapiB, робiт,
послуг)

flохiд вiд участi в капiталi 109 520 з27 407 -2t7 887

lншi операцiйнi доходи 95 47 +48

lншi фiнансовi доходи: HapaxoBaHi вiдсотки по договорам позик

Амортизацiя премit / дисконту

7 8з0 2 849 +4 981

1 551 14 8з2 1з 281

lншi доходи (вiд продажу Фiнансових активiв) 0 1з 564 -1з 564

Всього дохiд 118 996 з5в 699 -2з9 7оз

за 2018 pik Компанiя отримала iнший операцiйний дохiд, що вiдображено в складi <lнщих
операцiйних доходiв>, рядок 212О, <3Biry про сукупний дохiд>. А саме, вiдсотки по залишкам коштiв на
поточних рахунках, що склав 47 тис. грн.. В звiтному 2019 роцi вiдсотки по залишкам коштiв на рахунках
склали 84 тис.грн., про це в п.п. 5.7. роздiл 5 цих Примiток. Також, до складу iнших операцiйних доходiв
cyMi 11тис, грн. увiйшли нарахування резерву пiд збитки дебiторськоТзаборгованостi, про це в п.п. 6.6.]..
роздiл б цих Примiток.

3а 2018 piK iншi доходИ КомпанiТ на загальну суму 13 564 тис. грн. склада лися з доходу вiд продажу
фiнансових iнвестицiй, а саме - простих iменних акцiй, бездокументарноТ форми випуску ПрДТ
кАгрохолдiнг Полiсся> (код за з4ss2646) на сумУ З 611тис. грн., облiгацiй iменних, дисконтних, Серiя Д
ТОВ к,Щомiнiон lHBecT> (код за €дрпоУ з89522s7) на суму 7 15З тис. грн. та частки в статугному капiталi
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю к.Д,К lнвестсистем)) (код за сдрпоУ з5зо9з11) на суму 2 8ОО
тис. грн.. В звiтномУ 2019 роцi Компанiя не отримувала iнших доходiв.

кlншi фiнансовi доходи)), рядок 222О, <3BiTy про сукупниЙ дохiд> за 2О18 piK склали HapaxoBaHi
вiдсотки за ,Д,оговором вiдсотковоТ позики NgЮ(П)-2З/О8-1 вiд 23 серпня 2О18 року мiж Товариством з
обмеженою вiдповiдальнiстю <CepeHiTi Пропертiз> (код за €flРПОУ 41,з14125) та Компанiею пiд ЗО%
рiчних на три роки, вiдображенi в рядку 222О K3Biry про сукупний дохiд> в розмiрi 2 849 тис. грн. Також,
вiдображено первинну премiю по flоговорам позики на 01 сiчня 2018 року в cyMi 114 зз1 тис. грн. та за
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2018 piK в cyMi 14 8зО тис. грн., яка виникла в результатi приведення BapтocTi позики на балансi увiдповiдностiдо справедливоТ BapTocTi. Про це йдеться в п. 4.5. роздiлу 4 цих Примiток. В звiтному 2019
роцi кlншi фiнансовi доходи)), рядок 222О, K3BiTy про сукупниЙ дохiд> ,*n"i, HapaxoBaHi вiдсотки за
,Щоговором вiдсотковоТ позики N9ю(п)-2з/08-1 вiд 2З серпня 2О18 року мiж Товариством з обмеженоювiдповiдальнiстю KCepeHiTi Пропертiз> (код за €,ЩРПОУ 4tЗ!41,25) та Компанiсю в cyMi 7 8з0 тис. грн. тазбiльшення премiТ за рахунок збiльшення дебiторськоТ заборгованостi по позикам в cyMi 1 551 тис. грн.

сукупний дохiд за 2018 pik Компанiя отримала вiд переоцiнки часток в статугних капiталах
асоцiйоваНих пiдприеМств на суму 114 483 тис, грн,, що вiдображено в складi кЧасток iншого сукупного
доходу асоцiйованих та спiльних пiдприемств)), рядок 2415 кЗвiry про сукупний дохiд. В звiтному 2О19
роцiсукупний дохiд в cyMi 697tтис. грн, склада€ться з зменшення капiталу в дооцiнках на суму 7о 806
тис, грн, та збiльшення додаткового капiталу на суму 77 7зз тис. грн. lнформацiя про це розшифрованов п. 5.6. роздiлу 5 цих Примiток.

6.2. Адмiнiстративнi витрати та витрати на збут

OcHoBHi витратИ Компанii, що пов'язаНi iз здiйсненням iT господарськоТдiяльностi е адмiнiстративнi
витрати, 3агальний розмiр цих витрат за 2О18 piK, що закiнчився 31 грудня, склада€ З52 тис. грн., якi
розподiляЮться за насryпнимИ елементаМи в порiвнЯннiз витратами за 2017 piK:

6.3. lнцliвитрати

в 2018 роцi <lншi витрати)) Компанiя отримала пiд час продажу фiнансових iнвестицiй на загальну
суму 10 804 тис. грн.. А саме - простих iменних акцiй, бездокументарноТ форми випуску ПрДТ
кАгрохолдiнг Полiсся> (код за 34s82646) на сумУ 3 611тис. грн., облiгацiй iменних, дисконтних, Серiя Д
ТОВ к.Щомiнiон lHBecT> (код за едрпоУ 3s952287) на суму 7 153 тис. грн. та частки в статугному капiталi
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю к!К lнвестсистем)) (код за едрпоУ з5зо9з11) на суму 4О тис.
гр н..

ном на та 2018 poKiB представленi таким чином:

За 2019 piK 3а 2018 piK Змiни (+,-)

lншi витрати 0 10 804 -10 804

за 2019 piK за 2018 piK 3мiни (+,-)

Винагорода керуючiй компанiI з60 зt7 +4З

!,епозитарнi послуги 6 5 +1

Оренда офiсного примiщення 27 t2 +15

Банкiвськi послуги 2 4 -2

Послуги зберiгання цiнних паперiв 0 2 -2

Послуги аудитора ]п 8 +1,2

Послуги HoTapiyca (юридичнi) 2 2 0

Послуги торговця цiнними паперами 0 1 -1

Реестрацiя змiн до регламенry (держмито) 1 t 0

технiчне забеспечен ня звiтностi 1 0 +1

Разом 419 з52 +67

lншi витрати ста з1 2019 20t

з1
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6.4. lнщi операцiйнi витрати

.Що складу <lнщих операцiйних витрат)) в 2018 роцi Компанiя вiднесла формування резерву пiд збитки
у cyMi 5 тис. грн. Про це йдеться у пп. 6.6.1". п.6.6. роздiлу б цих Примiток.

flo складу кlнших операцiйних витратD в звiтному 2019 роцi Компанiя вiднесла формування резерву
пiд збитки у cyMi 13 тис. грн. Про це йдеться у пп. 6.6.1. п.6.6. роздiлу б цих Примiток. Та витрати на сплаry
земельного податку в розмiрi З тис. грн. Про це йдеться у п.5.4. роздiлу 5 цих Примiток.

(lншiоjlýрацiйнi витрати)) станом на З1 грудня 2019та 2018 poKiB п i таким чином:

За 2019 plK За 2018 piK Змiни (+ -)

lншi операцiЙнi витрати 16 5 +],1

Всього 16 5 +11

6.5. Фiнансовl витрати

В 2018 РОцi дО кФiнансових витрат)) Компанiя вiднесла амортизацiю премi'r'/дисконry, розрахованоТ
ПО метОдУ ефективноТставки вiдсотка, у cyмi 1341тис. грн., що розкрито в п. 6.1. роздiлу б цих Примiрок

В звiтному 2019 роцi до <Фiнансових витрат> Компанiя вiднесла амортизацiю премii/дисконту,
РОЗРахОВаноТ по методу ефективноТ ставки вiдсотка, у cyMi 11 600 тис. грн., яка склада€ться з амортизацiТ
премiТ /дисконry при достроковому погашеннi дебiторськоТ заборгованостi по flоговорам позик в cyMi
3 ЗlЗ тис. грн., про це Йдеться в п.6.]_ роздiлу б цих Примiток та амортизацiТ премiТ по довгостроковiй
кредиторськiЙ заборгованостiв cyMi 2tтис. грн., про це йдеться в п.6.12 роздiлу б цих Примiток.

кФiнансовi витрати)) станом на З1 грудня 2019 та 2018 poKiB представленi таким чином:

CTaTTi витрат За 2019 piK За 2018 piK Змiни (+,-)

Фiнансовi витрати:

Амортизацiя дисконry по договору позики

Первинне вiдображення дисконry по договору (замiна
боржника)

11 l02 1 1в0 +9 922

498 161 +3З7

Всього 11 600 1 341 +10 259

Протягом 2018 року Компанiя заключила flоговiр про замiну боржника вiд 29 грудня 2018 року, який
дiс по 31 травня 2019 року включно на загальну суму 2 800 тис. грн.. Первинне вiдображення дисконry
по договору склало 161 тис. грн., амортизацiя дисконту на кiнець 2018 року склала 2 тис. грн., що
вiдображено в складi кlнших фiнансових доходiв>, рядок 2120 кЗвiry про сукупний дохiд>. В звiтному
2019 роцi строк дiТ flоговору був подовжениЙ до 29 грудня 2020 року, при цьому виник первинний
диСкОнт В cyMi 498 тис. грн. яки Й був вiдображениЙ в складi <lнших фiнансових доходiв>, рядок 212О,
<Звiry про сукупний дохiд>.

При методi ефективноТставки вiдсотка на даry погашення дебiторськоТзаргованостi неамортизована
частина премiТ буде дорiвнювати нулю, а також дебiторська заборгованiсть i поточна чиста величина
Виданих по3ик будуть спiвпадати. Тобто, цеЙ метод Грунry€ться на припущеннi, що витрати на сплату
вiдсоткiв по позикам за кожниЙ перiод - це невиплачена частина вiдповiдного зобов'язання, помножена
не на встановлену по договору ставку вiдсоткiв, а на ринкову ставку вiдсоткiв. При засгосуваннi цього

инl

з2

ýz
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методу сума витрат на сплату вiдсоткiв по позицi i величина амортизацiт надбавки по позицi змiнюються
кожного перiоду.

6.6. Фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою вартiстю

6.6. 1.,Щебiторська заборгованiсть

,щебiторська заборгованiсть з фiксованими або обумовленими платежами, що не котируються на
активному ринку, класифiкуються як кдебiторська заборгованiсть за виданими авансами> та кiнша
поточна дебiторська заборгованiсть> i облiковуються за справедливою вартiстю за вирахуванням збиткiв
вiд знецiнення та cyMHiBHoT заборгованостi.

Станом на 3]_ грудня 2019 року Компанiя не мала
заборгованостi.

простроченоТ та знецiненоI дебiторськоТ

Балансова BapTicTb дебiторськоТ заборгованостi приблизно дорiвнюс 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 за станом на З1_ грудня 2О19 та 2О18 poKiB представленiтаким чином:

На 31 грудня
2019 року

На З1 грудня
2018 року

3мiни (+,_)

flебiторська заборгованiсть за розрахунками за
виданими авансами 1 2 -1

flебiторська заборгованiсть за розрахунками з
нарахованих доходiв (вiдсотки по позикам) 29 з99 684 +28 1 15

Очiкуванi кредитнi збитки ч_\одо дебiторськоi
заборгованостi з нарахованих доходiв (вiдсотки по
позикам)

-з 0 -з

lнша дебiторська заборгованiсть (позики)

Премiя/дисконт (за договорами позики)

45 5з7 з4 642 +].0 895

+З 7З9 +1з 650 _9 911

Очiкуванi кредитнi збитки щодо iншоТ дебiторськоТ
заборгованостi (позики) -5 -5 0

lнша дебiторська заборгованiсть

Премiя/дисконт

2 800 2 800 0

-297 _159 -1з8

Очiкуванi кредитнi збитки щодо iншоI дебiторськоТ
заборгованостi

0 0 0

Всього 8L L7L 51 614 +29 557

,щебiторська заборгованiсть Компанiт не мае забезпечення. Прострочена дебiторська заборгованiсть
вiдсутня. Компанiя проводить аналiз та оцiнку рiвня кредитного ризику з використанням
iнди вiдуал ьного п iдходу.

6.6.2. 3мiни щодо очiкуваних кредитних збиткiв

компанiя нада€ узгодження залищку резерву пiд збитки на початок звiтного перiоду до залишку на
нець звlтного перiоду в розрiзi класiв фiнансових iHcTpyMeHTiB у формi таблицi.

Резерв пiд збитки що оцiнюеться в cyMi, яка
дорiвнюе:

На З1 грудня
2019 року

На З1 грудня
2018 року

Причини змiн

12-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам, 8 5 Кредитний ризик
майже вiдсчтнiй
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В т.ч.:за депозитами;

За дебiторською заборгованiстю 8 5

очiкуваним кредитним збиткам протягом строку
дii за:

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

моменry первiсного визнання, але якi не €

кредитно-знецiненими фiнансовими активами

В т.ч.: за депозитами;

За 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 активами або дебiторською
заборгованiстю за орендою, мя яких резерв пiд
збитки оцiнюеться вiдповiдно до параграфа
5.5.15 мсФз 9

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

Разом: 8 5

Станом на 31 грудня 2019 року загальна сума резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки склала 13 тис. грн.
якi були вiднесенiдо складу кlнших операцiЙних витрат)), рядок 2180 K3Biry про сукупниЙ дохiд> .

6.7. АкцiонерниЙ капiтал

Станом на 31 грудня 2019 року Компанiя здiЙснила два випуски акцiЙ:

На суму 4 000 тис. грн., в кiлькостi 40 000 штук, загальною номiнальною вартiстю 4 000 тис. грн.
Номiнальна Bapтicтb кожноТ акцiТ становить 100 грн. Форма iснування акцiЙ - без документарна. Bci
випущенi акцiТ були повнiстю оплаченi.

flaTa реестрацiТ випуску акцiй - 15 серпня 2017 року, реестрацiйний номер Свiдоцтва 001279. ,Щаним
Свiдоцтвом НКЦПФР анулювало тимчасове Свiдоцтво про ре€страцiю випуску акцiЙ вiд 27 червня 2017

року Ne 001250 видане ДКЦПФР.

На загальну суму 135 000 тис. грн., в кiлькосгi 1 350 000 тис. штук, загальною номiнальною вартiстю
1З5 000 тис. грн. Номiнальна BapTicTb кожноТ акцiТ становить 100 грн. Форма iснування акцiй - без

документарна,

,Щата реестрацiТ випуску - 22 листопада 2017 року, реестрацiйний номер Свiдоцтва 001355. Р,аним
Свiдоцтвом НКЦПФР анулювало Свiдоцтво про ре€страцiю випуску акцiй вiд 15 серпня 2017 року,
реестрацiйниЙ номер Свiдоцтва 001279, видане НКЦПФР.

Отже, станом на 01 сiчня 201,8 року Компанiею заре€стровано випуск акцiЙ на загальну суму 1З5 000
тис. грн. в кiлькостi 1 З50 000 тис. шryк загальною номiнальною вартiстю 135 000 тис. грн., iз яких
оплаченими були 4З 088 штук загальною сумою 4 З09 тис. грн., що вiдповiда€ вимогам щодо
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мiнiмальнОго розмiрУ статугногО капiталУ корпоратиВного фондУ згiдно ст. 13 Закону УкраТни кПро
iнститри спiльного iнвесryвання> вiд 20 червня 2013 року.

ПРотягом звiтного 2018-2019 poKiB Компанiя не здiйснювала розмiщення акцiй.
За даними Балансу власниЙ капiтал КомпанiТ станом на 31 грудня 201,9 року склада€ суму 487 297 тис.

грн. А саме, заре€строваниЙ (пайовий) капiтал в розмiрi 135 оOО тис. грн., додатковиЙ капiтал в розмiрi
1,214tO тис. грн., нерозподiлениЙ приброк в розмiрi361578тис. грн. та неоплачений капiтал в розмiрi
130 691 тис, грн., тобто загальна номiнальна BapTicTb акцiй, якi плануеться розмiстити згiдно Проспекry
eMiciT акцiй КомпанiТ.

Таким чином, власниЙ капiтал представлено в звiтностi на кiнець 2019 року в порiвняннi з 2018 роком

6.8. flивiденди

На протязi 2018 року учасниками КомпанiТ не приЙмалося рiшень щодо виплати дивiдендiв, тому
дивiденди учасникам не виплачувалися.

Протягом звiтного 2019 року згiдно Протоколу позачергових Загальних зборiв учасникiв
Nstt/О7 /2О19-1 вiд 11 липня 2019 року було вирiшено частково розподiлити чистий прибуток за 2018 piK

в cyMi 9L 425 тис. грн. мiж учасниками КомпанiТ пропорцiЙно до ii частки у статугному капiталi Компанil,
згiдно з ре€стром учасникiв на день початку виплати дивiдендiв, про яких Йдеться в п 1.1 роздiлу 1 цих
Примiток.

.Щивiде бу iB згiдно

6.9. Кредиторська заборrованiсть з одержаних aBaHciB

Станом на З1 грудня 2018 року та З1 грудня 2019 року кредиторськоТ заборгованостi з одержаних
aBaHciB не ма€.

6.10. Торговельна та iнцlа поточна заборrованiсть

lншi поточнi зобов'язання за станом на 31 грудня 2019 та 2018 poKiB представленi таким чином:

lHу

9s

им чином:
На 31 грудня 2019 року На З1 грудня 2018 року Змiни (+,-)

Стаryтний капiтал 1з5 000 1з5 000 0

Капiтал в дооцiнках 0 70 806 -70 806

Додатковий капiтал t2141,o 4з 677 +77 7зз

Нерозподiлений п рибуток
(непокритий збиток)

з6].578 з46 042 +15 536

неоплачений капiтал (1з0 691) (1з0 691) 0

Вилучений капiтал

Всьо го 487 297 464 вз4 +22 46З

нди оули виплаченl в строк з урахуванням податкlв згlдно законодавства украlни

Вiдсоток у CK,Yo flивiденди, тис. грн.

сАЙдрЕЙ lHBEсTM Ентс л lM lтЕд

(код НЕ 384890)
24,8з 22 704

Омельяненко Оксана Олександрiвна

(lпн 2457115842)
75.t7 68 721

Всього 100 91,425
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На 31 грудня 2019 року На 31 грудня 2018 року 3мiни
(+,-)

Поточна кредиторська заборгованiсть
за товари, роботи, послуги

з1 з1 0

Всього з1 з1 0

Поточна кредиторська заборгованiсть представля€ витрати перед Керуючою компанiею з управлiння
активами та депозитарною установою, де облiковуються акцiТ КомпанiТ.

СтаноМ на З1 груДня 2О18 року Компанiя не мала простроченоТ та cyMHiBHoT iншоТ кредиторськоi

заборгованостi. Балансова BapTicTb iншоТ кредиторськоТ заборгованостi дорiвнюс lT справедливоi

BapTocTi.

При визначеннi погашення iншоТ кредиторськоТ заборгованостi Компанiя на кожну звiтну даry
проводить аналiз сум кредиторськоТ заборгованостi з вираховуванням TepMiHiB iT облiку на балансi, та

TepMiHiB позовноТдавностi за перiод з дати виникнення заборгованостi та до звiтноТдати.

6.11. Прибрки та збитки

За результатом Bcix видiв дiяльностi в 2О19 роцi Компанiею отриманиЙ прибуток в розмiрi 106 961

тис. грн..

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

укратни стаття 1,41 пункт б пiдпункт 1, а саме: кзвiльняються вiд оподаткування кошти спiльного

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

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

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

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

платежi, роялтi тощо) >.

7. розкриття lншоТ lнФормАцtТ

7.1 YMoBHi зобов'язання

7.1.1. Судовi позови

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

7.1.2. Оподаткування

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

один BapiaHT тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабiльному економiчному

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

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

дiяльностi Компанil, ймовiрно, tцо 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 можрь

переглядаТися вiдповiднимИ податковиМи органамИ п ротя гом трьох poKiB.

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

внаслiдок ситуацiт, яка склалась в економiцi Укратни, а також як результат економiчнот нестабiльностi,

що склалась на дату балансу, icHyc ймовiрнiсть того, що активи не зможуrь бути реалiзованi за iхньою

балансовою вартiстю в ходi звичайнот дiяльностi Компанiт,

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

зоною контролю Компангi. Сryпiнь повернення дебiторськоI заборгованостi Компанiт визнача€ться на

пiдставi обсгавин та iнформацiт, якi наявнi на даry балансу. На думку керiвництва Компанil, виходячи з

зб
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наявних обставин та iнформацii, кредитний ризик для фiнансових активiв Компанiт визначений як дvrке

низький, тому кредИтний збитОк не буВ визнаниЙ при оцiнцi цих активiв. Враховуючи тоЙ факт, що

поточна дебiторська заборгованiсть буде погашена в 2О20 роцi, HapaxoBaHi вiдсотки по позикам дебiтор
сплачу€ на регуляРнiй ocHoBi' очiкуваний кредитний збитоК КомпанiеЮ визнаний при оцiнцi цього

фiнансового активу становить <0>.

7.2 Розкритгя 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 компанiТ;

спiльнi пiдприемства, у яких Компанiя е контролюючим учасником;
члени провiдного уп ра влiнського персоналу КомпанiТ;

близькi родичi особи, зазначеноТ вище;

компанii, U_{o контролюють Компанiю, або здiйснюють суггевий

голосiв у Компанiil

вплив, або мають суггевий вiдсоток

програми виплат по закiнченнi трудовот дiяльностi працiвникiв Компанiт або

суб'екта господарювання, який € пов'язаною стороною Компанiт,

Згiдно з МСБО 24 зв'язана сторона - фiзична особа або суб'ект господарювання,

господарювання, що склада€ свою фiнансову звiтнiсть.

а) фiзична особа або близький родич такотособи € зв'язаною стороною iз су6'ектом господарювання,

що звiryе, якщо така особа:
- контролюе суб'скт господарювання, що звiтуе, або здiйснюс спiльний контроль над ним;

- мае сутт€в ий вплив на суб'ект господарювання, що звiryс;

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

материнського пiдприемства суб'екта господарювання, 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 су6'ект господарювання, ч_lо звiryе, € членами однiсТ групи (а це означа€,

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

контролем е зв'язанi одне з одним);
- один суб'ект господарювання € асоцiйованим пiдприемством або спiльним пiдприемством iншого

су6'екта господарювання (або асоцiйованого пiдприемства чи спiльного пiдприсмства члена групи, до

якоТ належить iнший су6'ект господарювання);
- обидва суб'екти господарювання € спiльними пiдприемствами однiеттретьот сторони;

- один суб'скт господарювання е спiльним пiдприсмством третього суб'екта господарювання, а iнший

суб'ект господарювання € асоцiйованим пiдприемством цього третього суб'екта господарювання;

- суб'екТ господарюВання € програмоЮ виплаТ по закiнченнi трудовоi дiяльностi працiвникiв або

суб'екта господарювання, що звiryе, або будь-якого суб'екта господарювання, який с зв'язаним iз

суб'ектом господарювання, що звiryе. Якtцо суб'ект господарювання, що звiryе, сам е такою програмою

виплат, то працедавцi-спонсори також € зв'язаними iз суб'сктом господарювання, що звiтуе;

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

пунктi а);

- особа, визначена в пунктi a)i), мае значниЙ вплив на су6'ект господарювання або € членом

провiдного управлiнського персоналу суб'екта господарювання (або материнського пiдприемства

суб'екта господа рюван ня).

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

господарюВання, щО звiryе, та зв'язаною стороною, незалежно вiдтого, чи призначаеться цiна.

Близькi родичi фiзичноТ особИ - членИ родини, якi, за очiкуванням, можугь впливати на таку особу або

перебувати пiдiI 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;

будь-якого iншого

зв'язанi з суб'ектом

з7
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в) рримаНцiв 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 сутгевий 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 Компанii включають учасникiв, ключовий управлiнський персонал, пiдприемства,

якi мають спiльних власникiв та перебувають пiд спiльним контролем, пiдприемства, tl\o перебувають

пiд контролем ключового управлiнського персоналу, а також компанii, стосовно яких у Компанii е

iстотний вплив.

у таблицi представленi пов'язанi сторони Компанiт:

7.2.1. lнформацiя про учасникiв та голову наглядовоТ ради корпоративного iнвестицiЙноrо

фонду

Група 
|

Nsl
,/nI

Повне найменування
юридичноi особи -

учасника чи

прiзвише, iм'я, по

батьковi фiзичноi
особи - учасника,

| голови наглядовоТ

| р,д"
| корпоративного
l i"r".r"цiйногоl фо"о,

Код за еДРПОУ
юридично'i особи -

учасника або

ресстрацiйний номер
облiковоi картки

платника податкiв

фiзичноi особи -

учасника, голови

наглядовоi ради
корпоративного

фонду *

МiсцезнаходженняI
юридичноi особи 

]

чи паспортнl данl
фiзичноi особи,

| щодо якоl

l пода€ться

I iнqормацiя

Частка в 
]стаryтному 
l

капlталl
корпоративного

фонду, %**

Належнiсть ФiзичноТ 
|

особи - учасника до
суб'ектiв,

визначених статтею

З 3акону Украiни кПро

запобiгання корупцiТ>,

та/або частка

державноI чи

комунальноТ власностi

i у ор"д"r"iй особi -

| уrас"и*у

1 2 з 4 5 6 1

А Учасники - фiзичнi
особи

1
омельяненко оксана

Олександрiвна

2451Il5B42 паспорт СО 09545З,
виданий Мiнським
РУ ГУ МВС УкраТни в

м. Киевi 2з.02.1999

15,1,7
не належить

Б Учасники - юридичнi
особи

1 :АЙдрЕЙ lHBEcTMEHTc
лlмlтЕд

нЕ з84890 ПеiраЙос, З0, 3016,

Лiмассол, Кiпр
24,8з

в Голова наглядовоl

ради

1.
омельяненко оксана

Олександрiвна

245]|т5842 паспорт СО 09545З,
виданий Мiнським
РУ ГУ МВС Украiни в

м, Киевi 23.02.1999

не належить
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- дr, фir"*их осiб, якi через cBoi релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття ре€страцiйного номера

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

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

** 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, ц{о

становить не менше 20 % статутного капiталу корпоративного iнвестицiйного фонду

- Дffi-^них осiб, якi через cBoi

облiковоi картки платника податкiв,

паспортl, зазначаються

релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реестрацiйного номера

повiдомилИ про це вiдповiдниЙ контролюючий орган та мають вiдмiтку в

."pi" (за наявностi) та номер паспорта,

К - компанii з управлiння активами, ,Щ - t{ентральний депозитарiй, ду -

5:

Повне
найменування

юридичноi особи,

щодо якоi icHye

пов'язанiсть

4iсцезнаходження
оридичноi особи,

щодо якоi icHye

пов'язанiсть

l
Частка в 

1

стаryтному|
капiталi l

пов'язаноi 
I

особи,Yо |

Ne | 
Прiзвище, iм'я,

з/пl по батьковi

lфiзичноi особи -

l yu..""*.

|*opnop.r",".оrо
|Фонлч, членlв ll

l ciM'i та iнших
l пов'язаних осiб

Реестрацiйний |

номер l

облiковоi 
lкартки 
l

платника l

податкiв l

|Фlз"ч"оi 
особи -|

| учасника 
l

|корпорати вного

lфо"оу, членiв ii
l ciM'i та iншихl пов'"за""х
l осiб*

Символ 
]

юридичноl
особи, щодо

якоi icHye
пов'язанiсть* *

Код за l

€дрпоу 
|

юридичноl 
I

особи, 
I

щодо якоI I

icHye l

пов'язанiсть|

6 7 8

1 2 3 4 5

Акцiонерне 
lтовариство 
l

<Закритий

недиверсифiкован ий

венчурний
корпоративний

I 
iнвестицiйний фонд
l кЮКОН>

0З150, м.КиТв,

вул..Щiлова, буд.2Б

100
]- омельяненко

оксана
Олександрiвна

2457tt5842 I 41416864

41476864

41476864

Акцiонерне
това риство
<3а крити й

0з150, м.киТв,

вул.Р,iлова, буд.2Б2 омельяненко
олексiй

Анатолiйович
(чоловiк)

267770777з i

венчурний
корпоративний

iнвестицiйний фонд
(ЮкоН,)

Акцiонерне 
l

товариство
к3а критиЙ

неди версифiкова ний

венчурний
корпорати вний

iнвестицiйний фонд
(ЮкоН))

0З150, м.КиТв,

вул.Р,iлова, буд.2Б3 власенко Алла
Анатолiiвна (мати

омельяненко
о.о.)

].761706089 I

** Т - торговцi цiнними паперами,
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лепозитарнiустанови/ 3 - зберiгачi активiв iнститутiв спiльного iнвестування, О - органiзатори торгiвлi, Н - оцiнюва,.ri
майна, А - аудитори (аудиторськi фiрми), l , iнше господарське товариство (якцо частка особи чи групи пов'язаних
з нею осiб у ньому не менше 20 %).

7.2.3. lнформацiя про пов'язаних юридичних осiб, у яких беруть участь учасники - юридичнi
особи, якi володiють часткою, що становить не менше 2О % статутного капiталу
корпоративного iнвестицiйного фонду

*Т-торговцi цiннимипаперами,К-компанiiзуправлiнняактивами,.Щ-l_,l,ентральниЙдепозитарiЙ,ДУ-депозитарнi
установи,3-зберiгачi активiвiнститутiвспiльногоiнвестування,О-органiзаториторгiвлi,Н-оцiнювачi маЙна,А-
аудитори (аудиторськi фiрми), l - iнше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осiб

у ньому не менше 20 %).

7.2.4. lнформацiя про oci6, якa володiють не менше 2ОYо аатуноrо капiталу юридичних осiб -

учасникiв, якi володiють часткою, що становить не менше 2О % статутного капiталу
корпоративного iH вестицiйного фонду

*,Д,ля фiзичних осiб, якi через cBoi релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд приЙнятгя реестрацiЙного номера

облiковоi картки платника податкiв, повiдомили про це вiдповiдниЙ контролюючиЙ орган та мають вiдмiтку в

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

N9

з/п
Повне

найменування, код
за €flРПОУ учасника

корпоративного
iнвестицiй ного

фонду

Символ
юридичноi

особи, щодо
якоi icHyc

пов'язанiсть*

Код за €ДРПОУ
юридичноi

особи, щодо
якоi icHye

пов'язанiсть

Повне
найменуван ня

юридичноi особи,
tцодо якоi icHye

пов'язанiсть

Мiсцезнаходження
юридичноТ особи,
щодо якоi icHye

пов'язанiсть

Частка в

стаryтному
капiталi, %

1 2 3 4 5 6 7

1

сАйдрЕй
lHBECTMEHTC
ЛlМlТЕ.Щ, код

реестрацiТ НЕ

з84890

41476в64
Акцiонерне
товариство
к3акритий

недиверсифiкований
венчурний

корпоративний
iнвестицiйний фонд

кЮКоН>

0З150, м. Киiв, вул.

fliлова, буд.2Б
24,8з

N9

з/п
Повне найменування,

код за €ДРПОУ
юридичноТ особи -

учасни ка

корпоративного
iнвестицiйного фонду

Код за СДРПОУ
юридичноi особи або

реестрацiйний номер
облiковоi картки

платника податкiв

фiзичноi особи, щодо
якоi icHye

пов'язанiсть*

Повне
найменуван ня

юридичноi особи
або прiзвище, iм'я,

по батьковi

фiзичноi особи,

щодо якоi iсну€
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

1

САЙДРЕЙ lHBECTMEHTC
лlмlтЕд

нЕ з84890 омельяненко оксана
Олександрiвна

паспорт СО 09545З,
виданий Мiнським РУ
ГУ МВС УкраIни в м.

Кисвi 23.02.1999

100% вiд кiлькостi

розмiщених акцiй

40

бо



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

N9

з/п
Код за €ДРПОУ
корпоративного

фонду

Символ
юридичноТ

особи, tлодо
якоI icHye

по8'язанiсть*

Код за €ДРПОУ
юридичноТ

особи, щодо
якоi icHye

пов'язанiсть

Повне
найменування

юридичноi особи,
щодо якоi icHye

пов'язанiсть

Мiсцезнаходження
юридичноi особи,
щодо якоТ icHye

пов'язанiсть

Частка в

стаryтному
капiталi

оридичноТ особи,
о/

1 2 J 4 5 6 7

1
41416864

I з6181994
Сiльськогоспода рське

товариство з

обмеженою
вiдпо вiдал ьн iстю

кАгрокряж>

Вiнницька область,
Могилiв-Подiл ьський

р-н, с. Яришiв, вул.
Головна,161

49

2 4!476864 l з1,52224з Товариство з
обмеженою

вiдпо вiдал ьнiстю
(Агро-С))

Ки'rвська область, м,
Яготин, вул.

Пирятинська,27

49

*Т-торговцiцiннимипаперами,К-компанiiзуправлiнняактивами,Д-Центральнийдепозитарiй,flY-депозитарнi

установи,3 - зберiгачi активiв iнстиryтiв спiльного iнвестування, О - органiзатори торгiвлi, Н - оцiнювачi майна, А -

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

7.2.6. lнформацiя про пов'язаних осiб голови та членiв наглядовоТ ради корпоративного
iнвестицiйного фонду

N9

зlп
Прiзвище, iм'я,

по батьковi
голови та членiв
наглядовоi ради
корпоративного
iнвестицiйного

фонду та членiв
його (iх)сiм'i

Реестрацiйний
номер облiковоi
картки платника

податкiв або
серiя (за

наявностi) та

номер паспорта

фiзичноi особи
(для фiзичних
осiб, якi через
cBoi релiгiЙнi
переконання

вiдмовляються
вiд прийнятгя

реестрацiй ного
номера

облiковоi картки
платника

податкiв та
повiдомили про

це вiдповiдний
контролюючий
орган i мають

вiдмiтку у
паспортi)

Символ
юридич

ноТ

особи,
щодо
якоТ

icHye

пов'яза
HicTb*

Код за

€дрпоу
юридичноI

особи, щодо
якоТ icHye

пов'язанiсть

Повне найменування
юридичноi особи,

щодо якоi icHye

пов'язанiсть

Мiсцезнаходження
юридичноТ особи,

щодо якоТ icHye

пов'язанiсть

Частка в

этатутному
капiталi

пов'язаноТ
ОСОби, Yо

1 2 з 4 5 6 7 8
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]
'олова Наглядовоi

Ради

омельяненко
оксана

Олександрiвна

24571I5B42 I

41,4]6864

Акцiонерне товариство
< За крити й

неди версифiкова ни й

венчурни й

корпорати вн ий
iнвестицiйний фонд

кЮКоН>

0З150, м,КиТв,

вул.Дiлова, буд.2Б
]"00,0

1.1 )мельяненко
fлексiй
цнатолiйович

iчоловiк)

267710777з I 41476864 Акцiонерне товариство
к3а крити й

неди версифiкова ний
венчурни й

корпорати вн и й

iнвестицiйний фонд
кЮКоН>

0З150, м.Киiв,
вул.fliлова, буд.2Б

0,00

L.2 власенко Алла
АнатолiТвна (мати

0мельяненко
0.о.)

176 1706089 I 41,476864 Акцiонерне товариство
кЗа крити й

неди версифiкова ний
венчурни й

корпорати вн ий
iнвестицiйний фонд

(ЮкоН))

0З150, м.КиТв,

вул.Дiлова. буд.2Б
0,00

2 {лен Наглядово'i
)ади

:ловацька
Анастасiя
0лексijвна

ззз89 16606 i 4t476864 Акцiонерне товариство
к3акрити й

неди версифiкова ний
венчурний

корпорати вний
iнвестицiйний фонд

кЮКоН>

03150, м.Киlв,
вул.Дiлова, буд.2Б

0,00

2.t -ловацький Антоь
ОрiЙович

,чоловiк)

з268]225з7 I 4L476864 Акцiонерне товариство
к3а крити й

недиверсифiкова ний
венчурн ий

корпоративни й

iнвестицiйний фонд
кЮКоН>

03150, м.КиТв,

вул.Дiлова, буд.2Б
0,00

3 .,lлен Наrлядовоl
Ради

омельяненко
Щарiя Олексiiвна

з66490942 1 I 4t476864 Акцiонерне товариство
кзакритий

недиверсифi кова ний
венчурний

корпоративний
iнвестицiйний фонд

кЮКоН>

0З150, м.Киiв,
вул,.Щiлова, буд.2Б

0,00

+ Т-торговцi цiннимИ паперами, К - компанii з управлiннЯ активами, fl - l-[ентральниЙ депозитарiй, дУ -депозитарнi

установи,3 - зберiгачi активiв iнстиryтiв спiльного iнвестування, О - органiзатори торгiвлi, Н - оцiнювачi майна, А -

аудитори (аудиторськi фiрми), l - iнше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осiб

у ньому не менше 20 %).

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

пов'язаними сторонами, якi виходять за межi звичаЙноТдiяльностi.

за pik, що закiнчився З1 грудня 2о19 року, Компанiя не ма€ заборгованостi за сумами, що пiмягають

виплатi пов'язаним сторонам.

оцiнка можливот наявностi проведення операцiй з пов'язаними сторонами проводиться компанi€ю

в кожному фiнансовому роцi за допомогою аналiзу балансу вiдповiднот пов'я3анот сторони та стану

ринку, на якому така сторона веде дiяльнiсть.

Винагороди у Формi акцiЙ - не нараховувались та не отримувались.

bt
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7.3. Цiлi та полiтики управлiння фiнансовими ризиками

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

елементоМ iТ дiяльностi. Полiтика управлiннЯ ризикамИ сконцентрована на непередбачуваностi

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

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

внутрiшньоТ полiтики та процедур з метою мiнiмiзацiТ операцiйних i юридичних ризикiв,

Керiвництво КомпанiТ визнае, що дiяльнiсть Компанii пов'язана з фiнансовими ри3иками i BapTicTb

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

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

передбачити неможливо. flo таких фiнансових ризикiв вiднесено кредитний ризик, ринковий ризик та

ризик лiквiдностi.

полiтика з управлiння ризиками opicHToBaHa на визначення, аналiз i управлiння ризиками, з якими

стика€тьсЯ Компанiя, на встановЛення контРолю за ризиками, а також постiйниЙ монiторинг за piBHeM

ризикiв, дотриманням встановлених обмежень та полiтики управлiння ризиками,

Управлiння ризиками керiвництвом КомпанiТ здiЙснюеться на ocHoBi розумiння причин виникнення

ризику, кiлькiсноТ оцiнкИ йогО можливогО впливУ на BapTicTb чистих активiв та застосування

iнструментарiю щодо Його пом'якшення,
основними цiлями КомпанiТ при управлiннi ризиками е:

забезпечеНня реалiзаЦiТ стратегiТ розвиткУ та ефективного функцiонування КомпанiТ, у тому числi

стосовно ризикiв, якi бере на себе Компанiя у своТЙ дiяльностi;
забезпечення iHTepeciB iHBecTopiB (учасникiв) фондiв, ч-lо знаходяться в управлiннi КомпанiТ;

забезпечеНня вiдповiДностi дiялЬностi КомПанiТ вимогам чинного законодавства та внутрiшнiм

нормати вним документам Компа HiT.

управлiння ризиками € неперервним процесом, за допомогою якого Компанiя:

виявля€ (iдентифiкуе) ризики,
проводить оцiнку Тх величини,

контрол ю€ ризиковi позицiТ КомпанiТ та фондiв,
здiйснюемонiторингризикiвфондiвтаВласНогорiвняризикУКомпанiТ.

7.3.1. Органiзацiйне забезпечення системи управлiння ризиками в Компанiт

Керiвництво компанiТ забезпечус:
запровадЖення оргаНiзацiйниХ заходiВ iз створенНя та забезПеченнЯ функцiонування СУР, розробку

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

ризикiв;
видiлення необхiдних pecypciB на створення та пiдтримання ефективнот, комплексноj та

збалансованоТ СУР;

формування системи звiтносгi, розподiлу обов'язкiв i вiдповiдальносri

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, що можУI,ь виникнути через

внутрiшнi фактори; 
i,,.,rr ara r,лUтhлпп 2е.и.толл2тицнилл пп( lльною особою аналiзу

здiйснення внррiшн ього контрол ю за систематичним п роведен ням вlдповlда

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

ризикiв, якi пов'язанi з iнвесryванням активiв;

розроблення i запровадження заходiв внутрiшнього контролю, якi забезпечують належне

дотриманНя вимог законодавства i нормативно-правових aKTiB, виконання договiрних та iнших

зобов'язань, дотримання положень i процедур, правил i норм, а також вiдповiдноТдiловоТ поведiнки;

здiйсненнЯ перiодичнОго перегляДу внррiшнiх положень та процедур СУР;

поширення у Компанiт единого розумiння та корпоративнот кульryри щодо управлiння ризиками,

стосовно управлiння

Ь')
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Для забезпечення функцiонування системи управлiння ризиками в КомпанiТ призначена

вiдповiдальна особа.

7.3.2.Управлiння ризиками КомпанiТ

основними категорiями ризику, що пов'язанi з професiЙною дiяльнiсгю компанiТ, е насryпнi:

операцiйний ризик;

ризик репрацiТ;
стратегiчний ризик;

ринковий ризик;

ризик лiквiдностi.
операцiйниЙризик-церИзиквтратд/гlяКомпанiТвнаслiдокНеНалежнихчИпомИлкоВихвнУrрlшнlх

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

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

своТх зобов'язань перед Компанiею, i не включае стратегiчн ий ризик та ризик репрацii,

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

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

тлумачення чинного законодавства або правил,

Регчляторнийризик-церИзикВтратВнаслiдокнеочiкУВанихзмiнучиНномУзакоНодавстВlтадlИ
державниХоо""''',,,""iТ ппрпаltiйних "' (люча€ розробку класифiкатора подiй, що

система iдентифiкацiт операцiйних ризикiв компанll включа€ розр()Uку ",]1,:i::::,:::,",л_:;,;,
вiдносятьсЯ до операцiЙних ризикiв компанiТ. основою для такого класифiкатора е пiдхiд до класифiкацiТ

операцiйних ризикiв Базельського koMiTery з банкiвського нагляду.

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

Класифiкатор(перелiк)подiй,якiвiдносятЬсядооперацiЙнихризикiвкомпанiТ;
Заходи щодо збирання зовнiшньоТ iнформацiТ по операцiйних ризиках дiяльностi з управлiння

активами; 
-: : "^+^пl' ^"iuпоэццО ппаплiпv втоаТ ''них ризикiв на пiдставi

Внутрiшнi моделi i методи оцiнювання розмiру втрат внаслiдок операцtиt

статистичн их методiв, сцена рного а налiзу тощо,

система реакцiт на операцiйнi ризики в Компанiт 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;

ПроцедуритазасобиконтролюзадотримаННяМВимогНорматиВНо-правовихактiв;
процедури та засоби контролю за функцiонуванням iнформацiйних систем Компанiтта забезпечення

безперебiЙноiiiдiяльНостi, зокремапроцесИ дублювання iвiдновлення iнформацiТ, атакожрезервнi

системи у разi втрати досгупу або знищення важливоТ iнформацiТ або TexHoTll1. ,i.i i, т

процес перiодичного тестування встановлених процедур та технологiй здiйснення операцlи, у тому

числi процедур фiзичнОТта iнфорМацiЙноТ безпеки, з метоЮ контролЮ за дотриманням цих процедур i

технологiй, та збору iнформацiТ щодо Тх можливого вдосконалення у разi неефективностi;

система монiторинry i контролю операцiйних ризикiв компанij включа€:

Процедури контролю за визначеними у компанiТ процесами здiйснення професiйноi дiяльностi;

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

здiйснення професiйноТ дiяльностi, спрямованi на мiнiмiзацiю операцiйних ризикiв;

ПроцедуримонiторинryзовнiшньогосередовИЩазтоЧкИзорУризикiвНастаНнявтратвiд
операцiЙних ризикiв; _л......л.,_iа о.эаплл, ...

процедури контролю за виконанням законодавства, регуляторних документiв, вза€модll з

державними органами' 
,о Кпллпанii чFпез не( - пя репрацiт Компанii або

РизикрепчтацiТ-церИзИкВтратмяКомпанiiчерезнеспрИятлиВеспрИИНя.l
недовiри до неТ з боку iHBecTopiB фондiв, контрагентiв, iнших oci6, вiд яких залежить Компанiя, внаслiдок

внутрiшнiх чи зовнiшнiх подiй, у тому числi застосування державними органами заходiв впливу,

передбачен их за конодавством,
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СприЙнятгя репрацiТ КомпанiТ може бри роздiлене на:
Репутацiю КомпанiТ з точки зору iснуючих та потенцiЙних клiентiв;
Репутацiю з точки зору контрагентiв;
Репутацiю з точки зору iнших учасникiв ринку, професiйноi спiльноти, засобiв iнформацii;
Репутацiю з точки зору органiв державного реryлювання.
Система управлiння ризиком репрацiТ КомпанiТ включае:
lнформацiйну полiтику Компанiil включаючи процедури, процеси та органiзацiйне забезпечення

iнформува ння заiнтересова н их cTopiH п ро дiял bHicTb Компан iil
Стандарти роботи з клiснтами, контрагентами, органами державноТ влади та iншими зовнiшнiми

сторонами;
Процеси контролю за репутацiсю компанiТ та lT контрагентiв, включно iз регулярним монiторингом

засобiв масовоТ iнформацii;
СтратегiчниЙ ризик - ризик втрат для КомпанiТ, який виника€ через неправильнi управлiнськi

рiшення, неналежну реалiзацiю приЙнятих рiшень i неадекватне реаrування на змiни в бiзнес-
СеРедОВищi. !аниЙ ризик виника€ внаслiдок взасмноТ невiдповiдностi стратегiчних цiлеЙ КомпанiТ,
бiзнес-стратегiЙ, розроблених для досягнення цих цiлей, pecypciB, задiяних для iх досягнення, та якостi
Тх реалiзацiТ. flaHa категорiя включа€ ризик втрат, пов'язаних з iнвестицiями коштiв КомпанiТ у активи
фондiв в управлiннi.

Система уп ра вл iння страте гiч н им ризи ком Компа HiT включа€:
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 Тх впливу на ризики дiяльностi КомпанiТ
та монiторингу Тх виконання.

Ринковий ризик - це ризик того, що справемива BapTicTb або майбрнi грошовi потоки вiд
фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимугься внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплю€ три
типи ризику: iншиЙ цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик виника€ у
зв'язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцii, вiдсоткових ставок та валютних KypciB.
Компанiя наражатиметься на ринковi ризики у зв'язку з iнвестицiями в акцii, облiгацiТ та iншi фiнансовi
iнструменти.

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

видами цiнних паперiв, строками погашення, емiтентами, галузями;
- хеджування активiв, чугливих до змiни вiдсоткових ставок.

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 р|lя 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 чрливостi, Серед методiв пом'якшення цiнового
ризику Компа нiя ви користову€ диверсифiка цiю акти BiB.

3а iнвестицiЙними активами, оцiненими за З-м piBHeM iepapxii, аналiз чрливостi до iншого цiнового
ризику Компанiя не здiЙснювала вiдповiдно до п. 27 МСФ3 7 <Фiнансовi iнструменти: розкриття
iнформацii>.

Протягом звiтного перiоду до складу активiв КомпанiТ не входили акцiТта iншi фiнансовi iнструменти
з нефiксованим прибутком, вплив iншого цiнового ризику на BapTicTb чистих активiв КомпанiТ вiдсутнiй.
Виходячи з цього кiлькiсне оцiнювання впливу iншого цiнового ризику не здiйснювалось.

ВалютниЙ ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбрнi грошовi потоки вiд
фiнансового iHcTpyMeHry коли ватимугься внасл iдок змiн вал ютн их KypciB.

.Щля мiнiмiзацiТта контролю за валютними ризиками Компанiя контролю€ частку активiв, номiнованих
в iноземнiЙ валютi, у загальному обсягу активiв. Оцiнка валютних ризикiв здiйснюеться на ocнoBi аналiзу
чутливостi.
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дктивИ HoMiHoBaHi в iноземнiй валютi в КомпанiТ станоМ на З]. грудня 2019 року вiдсутнi, а тому

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

фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимугься внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок. Керiвництво

КомпанiТусвiдомлюе, що вiдсотковi ставки можугь змiнюватись i це впливатиме як на доходи КомпанiТ,

так i на справедлиВу BapTicTb чистих активiв. Усвiдомлюючи значнi ризики, пов'язанi 3 коливаннями

вiдсотковиХ ставоК у високоiнфляцiйномУ середовиЩi, яке € властивиМ для фiнансовоi системи УкраТни,

Компанiя протягом 2OL7-2OL8 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'я3аних

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

фiнансового активу.

flo заходiв з мiнiмiзацii впливу ризику лiквiдностi можна вiднести:

- збалансованiсгь активiв установи за строками реалiзацiт з iT зобов'язаннями за строками

погашення;
- утримання певноГо обсягу активiв установи в лiквiднiЙ формi;
- встанОвленнЯ внутрiшньОго обмежеНня обсягУ залучених коштiв для фiнансування дiяльностi

установи;
- збалансування вхiдних та вихiдних грошових потокiв.

Компанiя здiйснюе контроль лiквiдностi шляхом планування поточноТ лiквiдностi. Компанiя аналiзуе

термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами,

зобов'язаннями, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйноiдiяльностi.
Станом на 31 грудня 2О19 року, фiнансовi зобов'язання КомпанiТ € поточними.

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

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

чинногО законодавСтва УкраТни. Компанiя мiнiмiзус ризики диверсифiкацiй свого iнвестицiйного

портфелю, аналiзуе фiнансовiактиви передтх покупкою i вiдстежуе подальшу iнформацiю про цiактиви,

вкладаючи бiльшiсть своТх iнвестицiй з високими рейтингами надiйностi.

lнформацiя щодо недисконтованих платежiв за фiнансовими зобов'язаннями Компанij в розрiзi

cTpoKiB погашення предста влена наступн им чи ном:

PiK, що закiнчився 31

грудня 2019 року
,Що 1 мiсяця Вiд 1мiсяця

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

Короткосгроковi
позики банка

Торговельна та iнша

кредиторська
заборгованiсть

31 з1

Поточна
заборгованiсть за

довгостроковими
зобов'язаннями

Всього 31 31

PiK, що закiнчився 31

грудня 2018 року
flo 1мiсяця Вiд 1мiсяця

до 3 мiсяцiв
Вiд 3

мiсяцiв до 1

року

Вiд 1 року
до 5 poKiB

Бiльше 5

poKiB
Всього
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KopoTKocTpoKoBi
позики банка

Торговельна та iнща

кредиторська
заборгованiсть

з1 з1

Поточна
заборгованiсть за

довгостроковими
зобов'язаннями

Всього з1 31

7.4. Управлiння капiталом

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

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

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

рiшення, ч{о впливають на обсяr i струкryру капiталу, а також джерела його формування, розглядаються

управлiнським персоналом. Механiзм управлiння капiталом передбачае чiтку постановку цiлей i завдань

управлiння капiталом, а також контроль за ix дотриманням у звiтному перiодi; удосконалення методики

визначеннЯ й аналiзУ використаНня ycix видiв капiталу; розроблення загальноТ стратегii управлiння

капiталом.

Управлiнський персонал здiйснЮ€ огляд струкryри капiталу на кiнець кожного звiтного перiоду, При

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

висновкiВ КомпанiТ здiйснюС регулюванНя капiталУ шляхом залучення додаткового капiталу або

фiнансування, а також виплати дивiдендiв та погашення iснуючих позик. Компанiя може здiйснювати

регулювання капiталу шляхом змiни струкryри капiталу, Система управлiння капiталом може

коригуватись з урахуванням змiн в операцiйному середовищi, тенденцiях ринку або стратегii розвитку,

КомпанiЯ здiйснюе управлiннЯ капiталоМ з метоЮ досягнення наступних цiлей:

зберепи спроможнiсгь КомпанiТ продовжувати свою дiяльнiсть так, ч-lоб 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 регулятором, i забезпечення здатностi Компанiт

фун кцiо нувати в я косгi безперервного дiючого пiдп риемства,

Компанiя вважа€, цlо загальна сума капiталу, управлiння яким здiйсню€ться, дорiвню€ cyMi капiталу,

вiдображеного в балансi.

склад власного капiталу на даry фiнансовот звiтносгi

- 3ареесгрований капiтал (оплачений капiтал)

- Нерозподiлений приброк (непокритий збиток)

Вiдповiдно до Положення щодо пруденцiйних нормативiв професiЙноТ дiяльностi на фондовому

ринку та вимог до системи управлiння ризиками, затвердженого рiшенням НКЦПФР N9 1597 вiд

О1.1О.2015р, (з врахуванням змiн) Компанiя розрахову€ TaKi показники:

1) розмiр власних коштiв; 2) норматив достатностi власних коштiв; 3) коефiцiснт покриття

операцiйного ризи ку; 4) коефiцiент фiна нсовот cri йкостi,

487 Z97 тис. грн.:

1З5 000 тис. грн.

361 578 тис. грн.
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Розмiр регулятивНого капiталу (власнi кошти) КомпанiТ станом на З1 грудня 2019 року складае 464 8З4

тис. грн.' яка склада€ться З розмiрУ пайовогО капiталУ в cyMi 15о 536 тис. грн., що збiльшений на розмiр

прибугку поточного року у розмiрi 15 5Зб тис. грн..

7.5. СтосоВно застосУвання до фiнансовоТ звiтностi норм мсБО 29 кФiнансова звiтнiсть в умовах

гiперiнфляцiТ>

Критерi1, якi характеризують показник гiперiнфляцiТ i передбаченi у параграфi 3 мсБО 29, а саме:

а) основна маса населення BiMa€ перевагу збереженню свотх цiнностей у формi немонетарних

активiв або у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Суми, рримуванi в нацiональнiй валютi, негайно

iнвесryються для збереження купiвельноТ спроможностi;

б) основна маса населення розгляда€ грошовi суми не в нацiональнiЙ грошовiЙ одиницi, а у вiдносно

стабiльнiй iноземнiй валютi. l_tiни можутьтакож наводитися в цiй валютi;

в) продаж та придбання на умовах вiдстрочки платежу здiйснюеться за цiнами, якi компенсують

очiкувану втраry купiвельноТ спроможностi протягом перiоду вiдстрочки платежу, HaBiTb якщо цей строк

€ коротким;

г) вiдсотковi ставки, заробiтна плата та цiни iндексуються згiдно iндексу цiн;

l) кумулятивний piBeHb iнфляцiТ за трирiчний перiод наближаеться до 1ОО% або перевищуе цей

piBeHb.

ВраховуючИ офiцiйнi данi flержавноТ служби статистики УкраТни, кумулятивний piBeHb iнфляцiТ за

трирiчний перiод, включаючи 2ot4,2OI5 та 2016 роки, склав tZз,Lз%.

t{e створиЛо передумОви длЯ виникнення питання необхiдностi проведення перерахунку фiнансовоi

звiтностiзгiдно з МСБО 29 за 2017 piK,

Якщо Ж врахуватИ додатковi характериСтики, тО важливим фактором е динамiка змiн рiвня iнфляцii,

Так, рiвеньiнфляцiТу 2О15 роцiсклав 4З,3Уо,а в 2О16 роцi- !2,4Yo,B2Ot7 роцi-9,1%, в2018 роцi-9,5%,

За пiдсумками 2О19 року piBeHb iнфляцii в YKpaTHi скоротивсЯ до шесгирiчногО MiHiMyMy - до 4,1Yо,

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

НастiлькИ сутт€ве зниженнЯ рiвня iнфлЯцiТ сталО сюрпризоМ для Bcix, HaBiTb мя самого Нацбанку, який

встановлював минулорiчниЙ орiентир на piBHi5%+1 в.п. Бiльштого, минулий груденьстав першим (!) в

украiнськiй новiтнiй icTopiT (з 1992 року), коли була зафiксована дефляцiя у мiсячному вимiрi, пЩля

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

З одногО боку, докОнаниМ фактоМ тепеР € те, щО УкраТна вибула зi списку краТн-аугсайдерiв з

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

позначиться на кредитних рейтингах краТни, бо знизить BapTicTb боргових 3апозичень, U{о покращить

сиryацiю з борговим навантаженням на бюджетта 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 iнвестицiТ, якi "розiгРiють" eKoHoMiKy та збiльшать зайнятiсrь, Тобто у

людей з'явиться бiльше можливостей цlя заробiтку, а у Пенсiйному фондi бiльше BHeckiB,

Така динамiка може бри аргументом мя судження щодо невикористання норм мсБо 29 на тiй

пiдставi, що eKoHoMiKa УкраТни з 2016 року почала виходити зi стану глибоких iнфляцiйних процесiв,

Прогноз НБУ щодо iнфляцiТ на 2019 piK - 6,3% i 5% на кiнець 2020 року.

зважаючи на те, що згiдно з МсБо 29 проведення перерахунку фiнансовот звiтностi е питанням

судження Компанii приймас рiшення щодо не проведення перерахунку показникiв фiнансовоi звiтностi

за 2019 piK.
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s. подli пlсля звlтноТдАти
Пiсля звiтноТ дати З1 грудня 2019 року не вiдбулося жодних подiй, якi справили б iстотний вплив на

показники фiнансовоi звiтностi КомпанiТ та iнформацiТ в примiтках до цiеТ

фiнансовоТ звiтностi.

Керiвник Омелья ненко Оксана Олександрiвна

ý1,}Ё*Фr*З,Ё

ýýч*",*$Вi

бч

49





m9ч=
л a!
LJ;т=;,l чцJ cUЕ+Еrý\rл

\,/ \
Lч

|к
00с

-Т* i
ýф't:
.r,./'i
:"::_

r)

ý

,J1'd

I

ос
,\1

tJ
\t

:л. !

t.\l\)
l\}t
\)
о ъ\\

\

/-,/ý'",
)\/J
+///
х
S
о
о
)S

Ф+
о
lQ.

Ф
l_

оYк
9q
оо
оу
'fi)

\
j,

/ýа\
d,

=i.,л-о.

т,\: ;

\-,"\ \.t \

':|:J l
ё1

",i*,
-={

S
Ф

Ф
t-

оудча
оl-S
*

.9
Е
оу
б
Ф.
о

е

"ь
-.р

щ
Ф

г*}
г*Бtч9д:ЕY:5
.-, J
Y ?rпfitаяс.t8
l.\:1ft,irqO\J*ньL_j 'tr
iэ.] 8

цЕ
ц) .ý
к,б.d}(v_oq/ .U,Elo-

фg*
ь(ý

с\оЕьёU
9

._\\J
lar(
н
t)
н
БАl_r_d FЁlЁii"ý,i,) iJ

l{Ёэ<
м l

yhi
l.lFЧl-.l л

=r 
\J

]ъl-
на1-1 lr(
дtV!d1;.i Ё
ЕЕHi nrЦ i-l
нФ

l=,l*,ч/.,,ЁП ,Jalrl ; _,.ъ \JVА цmл
лу\JFлл_
,Еч ý,
кtr{

Ф

:ý;Ф
ф

U
rФ

Rx
Iý
Ё5
ач.9 t-{Ё#о о1

Е еЕ Б
л}-=оlbs * ztr i$rý
о б'р

о |.J
trг цJ

ж//

ы"-ь

ý/ l
,гж

о
о-

ц

мFц
лv
н

со(ч
Ф
ч
бt
ч
Ф
о
цt
Ф

л
il,

ila
lo,}-
е,
ol,2

l

:f,rг

,lý

*aG,

ldar*#,

\1

J"\

4t

m

J.,. . , i:l
"J-_ , 

-т

Sд
|10о

Ф
Ф

g
J

ljо
Ёý
Ф
хS
trlýF
Ф
ý
о-о
.L

Е
cL
Фf,
я
Sч
{ý



li



оýto
оч *-(Э

.olZ

х <уо лоsý:ý
l l ;., I*;ч|:Ё]чld^i
лlffl*лiJ9 лg
J'( N ;N7lo-|
s|дlрlЁ](Ё1_1
л;\9flHlýldl,: l.X loi,,!#i\./l<l
дF<lLJlo,]Aio,iL9 iu i
HI islEl'rll()l

-*l i<l,дL
цlFlii

Е i.* |Ф=' , l
цл-l
Ja.;,J (J lFr Ц Ь;

olz
} oZ.5 {хsý оБ.

HlEl:н ig iлlАl*л
-ч к б_к*-l*l

.l9l
!lлl
a'llHlHI-.Ёl*l
<idiEd]t-iЁ lý l,ýiёi
ц li !Ulхl

ыi8t{!--is]Hi<flO!aiEi
Е'lЁ iЦIrlн;:
Hl
H:*l
*lQ= 5 !]_л|ldl.H.J Ф tла.:-нг

I

l

I

l

l

ýol
Ё|"
ýiý

ol \JZN,
Ёl

i7i l

GrI
Lr

dl
,: цj
9ý
дtYit
& \l\)

r
a,

l

ý
ъ}\i\l

olz
}n

*

Ni

ýi
()tz

ý{

F.ý
зй

Е.,-

у
Ф,€
|lrF
Ё.{
tц
U

sts\d
с

у

ý

х

t*

д
U

F,.ý

Iсslb
Фil:ii i{

U iI

а\,
оF

х.-
.о tdtd aф

.j е

;
ц
я
N

I

I

ýiNl.
ýN

ti
чi'

l

=\l
.o|l
\|\
:

t{
itý
,i#
Ё
F

,,Ф.

Ql

I

I

I

I

l

|д
ý qtl

ýlB
l(\lll

.,| lzi
ql

:яlЁ:
ufý ld

l*

hfiЕ
ý tз
,I ýг
iчвg iён l|a,{: lrdн,,l,Ё{ iM
_g_; ti
]€,,.il Е,.,

,HKi Н
ш__\t]).б{:--,"<-5 а_*;.i .J 7r=
л н,нj
F к "|.:...

l:

llilb

iýt<
ý] сý] и

si &ýI Е
*ýý{ Е
ýЕ.\il ý
ýl о
{i gýl l_Nч.*
ý,ýNt иýl>
|>,

'л,,i Е
ýьЕ

ýi ;lбltri(J
i.s
lc

ý|
чi
л}
ýi

ý

д

nrI
oolt-l
lJ)loioi
olz

U

д
лч
F*
-А
х-
2-)

i,"

\ll-t

,g..
х(
F\
Е-..л_F-(
Ец
tJ

ý

д

ý

U

t_

\

{

аt
*

ý

$
lý
ý
э

0

$

}
ý
Ф

N
,N
JýN

ý

ýч
ýý

н

ý
G
н(J
,J
а)
U

сFфa0.я
оd
t< со

r
пt

&
(в
ь
4)

U
пl
п

в.?
odr{ф

*

?,
F

F.
а)

(J

о>
хц
U etp

x.,ii
aN

Еф
ц\i
Ёýi
,b,ýi
\xi

"*l..

Ф]
-..tr,,

ý

73

d
i
q)

о{
о


