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(звiт незалежного аудптора) щодо рiчноi фiнансовоi звiтностi

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИИ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИИ

вЕнчурний корпорАтивний шввстицrйний Фонд "Еко

КАПIТАЛ", аlсгивп якого перебувають

в управлiннi Товариства з обмеrrtеною

вйповiдальцiстю "Компанiя з управлiнця активамп "ЩМ КАПIТАЛ"
станом на 31 грудня 2019 року

Адресат:
- Нацiопальна Комiсiя з ltiнних паперiв та фопдового ринку
- Керiвнич r во компанii з 1правлiння ак r ивами
- Загапьнi збори та паглялова рада АТ "ЗНВКIФ "ЕКО КАПIТАЛ'

звiт шодо аrди ry фiнаясовоi rBiTHocr
,Щltм

i

ка iз зас пер е ск е н няu

МИ провслИ аудиТ фirlаясовоi звiтвостi

АкцiоперпогО ToBapIlcTBa "Закритий
педиверсифiкований венчурний корпоративIlий iпвестицiйнпй фояд "ЕКО КАПlТАЛ" (в
под-чUIо*у Ат "зI]вкlФ,Еко кАпIтАл", Товариство або Фонд), що складасться зi звiту про
про змiни у власному капiтмi
фiнансовий стан па 31 грулня 2019 р., звiту про сукупЕий дохiл, звiту
ia звiту про ру* грошових

KorBTiB за piK, що закiнчився зазцаченою датою, та прлмiток до фiвансовоi

звiтностi, включаючи стислий виклад звачуrцих облiкових по;riтик.
На нашу лумку, за вияятком впливу питалня, описаного в роздiлi <Основа для д}мки iз
застережеFням> Еашого звiту, фiяавсова звiтнiсть, що додаеться! вiлображас достовiрно, в ycix
,Еко кАпIтАл" на З1 грудня 2019 р,, та його
суттсвих аспект.lх фiнансовий стан АТ "ЗНВКIФ
вiдповiдltо до
фiнаясовi ре,])льlаlи i грошовi поtоки за piK. шо закiltчився зtвначеною даtою. yкpailltr
(Про
йirппчродпп*
фiнансовоi звiтностi (МСФЗ), та вi,лповiда€ вимогам Закоlrу
облiк та фiнансову звiтвiсть в Украrпi> вiл 16.07.1999 М 996-xIV цодо складання
б}Dсалтерський".uuдартiв
фiяансовоi звiтностi ).
Основа dля dумкu iз заспrереJrенпя,|l
В результатi проведепвя ауди,tу встановлено, що )правлiнський персоliал Ее здiйспив оцiпку
ва наявнiсть ознак можJIивоIо змеЕшення корисностi довIострокових фiпансових iввестицiй та
вiдобразпв ix за вартiстю придбання, З дати придбанпя, управлiнський персонм Ее проводив
переочiнку ловIостроковпх фiнансовпх iнвестицiй до справедливоi BapTocTi, а визяав Тх за
собiвартiстю, пlо с вiдхиленпям вiд вимог МСФЗ. Зважаючи на те! IIto риfiок дпя довIосц)окових
'Говариства ве с активним, ix оцiнка за спр,ведливою вартiстю могла б
фirrансових iнвес,гицiй
с}"ггсво вплпЕги на величину .rк,Iивrв, власного капiгалу та фiнансову звiтнiсть в цiлому,
' Справелливу BapTicTb дебiторськоi та кредиторськоi заборговапостi, а також iнвестицiй,
яемае
доступних дпя продажу, яеможливо визЕачити достовiрно, за змвою керlвництва. оскlльки
BapTocTi
фirrансових
рltнкового котирування цих.активIв. Iяшi методи визначення справедливоi
не
(Оцiнка
Товариством
Bapтocтi),
справед?'Iивоi
13
iHcTpyMerriB, передбаченi мсФз
складас
iнвестицiй
Загапьяа бмансова BapTicTb довгострокових фiнансових
,

""noi""ro"yu-n"i.

I
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вiд загальноi балансовоi BapTocTi активiв. Ми пе малп можливостi
впзЕачити вплив цього питаЕня яа фiнаIrсову звiтнiсть. Ми вважаемо, цо моrкливi змiни
справедливоi BapTocTi довгострокових фiнансових iнвестицiй можуть мати суттевий, аJIе не
всеохоплюючий вплив на фiнавсову звiтнiсть Товариства.
5154 тис.грЕ., що складае 31,3

0%

Ми

провели аудит вiдповiдно до Мiхнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу
вiдповiдаrьнiсть згiдно з цими стаядартами викладено в роздiлi <Вiдповiдмьнiсть аулитора за
аулит фiпансовоi звiтностi> нашого звiry. Ми с незмежними по вiдношенню до Фонду згiдно з
Кодексом етики професiйtiих бlхгмтерiв l'аци з Мiжнародних стандартiв етики для бlхга.Tтерiв
(Колскс РМСЕБ) та етичними вимог€lмиj застосовними в YKpaiHi до ltашого аудиту фiвансовоi
звiтностi, а також виконали iпшi обов'язки з етики вiдповiдtlо ло цих вимог та Кодексу РМСЕБ.
Ми вважасмо, що отримаяi нами аулиторськi докази е достатнiми i прийнятними для
використанru ix як осЕови для нашоi д),IIки.
П оя с н ювальtt

uй

параzраф

Hoi la l rол i гичноi
ситуацii в УкраiЪi, цо впливае та може впливати в найближчому майбlтньому па дiяльнiсть Фонду
та iнших суб'ектiв господарюванЕя в yкpaiнi,
Не vоди фiкуючи дум ку. ми звертасмо

)

ваг5 на невизначен ic t ь шодо еконоv

iч

ayl utпу
Ключовi питання аудиту - це пптанпя, якi, па наше професiйне суджеЕвя, були найбiльш
звачущими пiд час нашого аудиту фiЕапсовоi звiтностi запоточний перiол. Цi питання розглядatлпсь
у KoHTeKcTi нашого аулиту фiнансовоi звiтностi в чiлому та враховувались при формувапнi ддлки
Illодо неi. при цьому ми не висловлю.мо окреvоiдумки щодо цих пи]ань.
KpiM питаttь, викладених у роздiлi (Основа для д}мки iз застережеппям>, ми визначили, що
lleмa. ключових пигань а)диlу. iнфорvацiю шодо яких слiд надаrи в нашому звiri,
Iнформацiя, ulо не е фiнапсовою :lвiпtнiсtпю tпа звitпом ауluпrора ulоOо Hei
Управлifiський персонatл несе вiдповiда,rьнiсть за iншу iнформачiю. а самеi розкриття
iвформалii щодо (Положеfiня про порядJк складаяня та розкриття iнформацii компанiями з
управлiння актив,Lми та особами, що здiйiнюють управлiяяя активами недержавних пенсiйвих
фондiв, та чодання вiдповiдпих документiв до Нацiональпоi KoMiciT з цiпних паперiв та фондового
ринкуD, затверджеЕого Рiшенням вiд 02.10.2012 року N9 l343, зi змiпами та доповнецнями.
Наша думка щодо фiнансовоi звiтностi пе поширюеться на iншу iнформачiю i ми не робпмо
висновок з будь-якпм piBHeM впевяевостi щодо цiсi iншоi iнформацii,
У зв'язку з пашим аудитом фiяансовоi звiтпостi пашою вiдповiдмьtliстю е озяайомитися з
iншою iяформачiсю, коли Botta буде наv надана, та при цьому розглян)ти, чл icHlc суттсва
невiдповiднiсть мiж iпшою iнформачiею та фiвансовою звiтнiстю або Еашими знаннями!
отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iвформацiя мас вигляд такоj, що мiстить сутI€ве
Кл ючов i п utaa п l tя

вIiкривлення.
Якщо на ocHoBi проведеноi нами роботи ми лiйдемо висновку, що icHyc cyTrcBe викривленвJI
цiеi irrшоi iнформачii, ми зобов'язанi повiдомити лро цей факт, тим, кого надiлено найвищими
повноваженнями. Ми не виявилп таких фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту,

Вidповilальнiспrь управлiпськоzо пepcollaJly

п о в ll

ов а 7ке н H rl!|l

ц

l а ф iп

а н

ftla ,пuх, Kozo наlhепо

найвuuluмu

со ву l в i tlt н i с tп ь

Управлiнський персона,т несе вiдповiдальнiсть за склалання i достовiрне подання фiяаЕсовоi
зBirrIocгi вiдповiдно до МСФЗ га за таку сисrем1 внуTрiшнього конtролю. яку управлiнський
персонtl,,I визначас потрiбною дrя того, щоб забезпечпти складаняя фiнаЕсовоi звiтностi, що не
мiстить с),тrсвих викривлень внаслiдок ша,райства або помилки,

Номер ре€страцii

в Реестрiаудитор;в

та суб'сктiв аудиторськоТдiяльностi Ns4688,

Роздiл (Суб'еrги аудиторськоi дiяльностi)), Роздiл (Суб'сrтй аудиторськоI д;яльностi, якi мають право
проводити обов'язковиil аудит фiнансовоi звiтностi))
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При складапнi фiпапсовоI звiтностi },правлiЕський персонм Еесе вiдловiдмьнiсть за оцiнку
здатностi Фопду продовжувати свою дiяльпiсть на безперервяiй ocвoBi, розкриваочи, де цс
застосовно! питaшlЕя, що стос}rоться безперервностi дiяльлостi, та використовlrочи припущенЕя про
безперервнiсть дiяльностi як основи для бlтгмтерського облiку, KpiM випадкiв, якцо }правлiнськйй
персонал або плапуе лiквiдувати Фоuд чи припинити дiяльнiсть, або не мас iнших реальних

аJlьтернатив цьому.
Ti, кого надiлено пайвпщимп повноsаженшями, несутъ вiдповiдмьнiсть за яагляд за процесом
фiнансового звiтувавня Фонду,

Вilповilацьпiспь ауdurпора

за ауlurп фiнансовоi зв пносrпi
Нашими цiлямп с оц)иманltя обфунтованоi впсввеностi, що фiпансова звiтнiсть у чiлому не
мiсtиtь с1 nrBoto викривлення внаслiдок шачрайства або ломилки. та вилуск звiту аудигора. що
мiсrигь нашу думку, Обгрlнrована впевненiсть с високиv piBHev впевненосlj. проге не гаран,]у..
що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завя(ди виявить суттеве викривлеllttяJ коли воно icHyc,
Викривлепня можль бути результатом шах!айства або помилки; вони ввrlr{alються суттсвимиj якщо
окремо або в сукl лнос гi. як обl pyHroBaHo очiкуr l ься. вони vожл ь вплива lи на економiчнi рiшення
користувачiв, що приймаються Еа ocнoвi цiеi фiяансовоi звiтностi,
Викон),rочи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовусмо професiйне судження та
професiйний скеп-r,ицизм протяIом ycbolo завдаЕня з аудиту. KpiM того, ми:
. iдентифiкусмо та оцiнюемо ризики с}"ггевого викривлення фiнансовоi звiтностi внаслiдок
шахрайства чи помилки, розробляемо й виконуемо аудлторськi процелvри у вiдловiдь на цi ризики.
а також отримусмо аулиторськi локази, цо е достатпiми та прийнятними д,lя використання ]i як
основи д,lя нашоi дуvки, Ризик невиявлення с)rггсвоl о ви кривлен ня внаслiлок шахрайства с вищим.
пiж для викривленвя впаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiлробку,
навмиснi пропуски, неправильнi тверлжеппя або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
. отримусмо розумiпня заходiв вялрiшнього конlролю! що стосуоться аудиту, лця
розробки
аудиторських процедур, якi б вiлповiдмп обставинам, а не для впсловленfiя дуl{ки щодо
ефективностi системи внlтрiшнього контролю;
. оцiнюсмо прпйнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обrрунтовавiсть облiковпх оцiнок
i вiдповiдяпх розкриттiв iнформацii, зроб,rепих управлiнським персонil,,Iом;
r доходимо висновку щодо прийяятпостi використatнfiя
управлiнським персонмом
припущеЕвя про безперервнiсть дiяльностi як основи ,1ля бдгалтсрського облiку та, на ocнoBi
о гриманих ауди горських :rоказiв. робимо висновок. чи icH1< сlттсва невизначенiс l ь щодо подiй або
умов! що може поставити пiд зцачяий cyMFiB здатнiсть Фонду продовжувати свою лiяльнiсть tra
бсзперервнiй ocHoBi. Якщо vи доходиvо висновк} rцодо iснlваяня raKoi с5 псвоi невизначеносгi.
ми повиннi приверЕ}ти увzгу в нашому звiтi ау,литора до вiдповiдних розкриттiв iнформачii у
фiнансовiй звiтностiабо, якщо TaKi розкриття iнформачiiс неяалежними, модифiкувати своюдумку.
Нашi висtrовки rрунтуються на аудиторських докaвм, отриманих до дати нашого звiту аулитора,
BTiM майбутнi подiiабо умови можуть примусити Фонд припинити свою дiяльнiсть ва безперервнiй
осяовi.
. оцiнюсмо загальве подання, стр}ттуру та змiст
фiнансовоi звiтностi вкпючво з розкрптгями
iнформаuii. а l,акож le. чи показ)с фiнансова звiгнiсгь операцiТ la подii. що покладенi в основ) iT
складання, так, щоб досягтп достовiрного подавня.
ми повiлом,rя, мо t иv. kot о надiлено найвицими повноваженняvи. разом з itt шиvи питанняvи
iнформачiю про ]аплаяований обсяг i час проведення аудиту та cyl"тcвi аулиторськi результаги.
включаючи будь-якi cyTr cBi недолiки захолiв вц трiшнього конrро,по. виявленi нами пiд час ауди r1.
Ми також надасмо тим, кого надiлено ЕайвиIцими повноваженнями, твердженlбt, що ми
виконали вiдповiднi етичвi вимоги щодо незмежностi, та повiдомлясмо iM про Bci стосунки й iншi
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питання, якi моглп б обфуЕтовапо вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть. а також.
де це tac госовно, шоло вiдповiдних lастережних за.ходiв.
З перелiку Bcix питань, iнформацiя цодо яких яадавалась тим, кого надiлено Еайвпщими
повяовrDкеЕнямп, ми визначили Ti, що були пайбiльш значущими пiд час аудиту фiнансовоi
звiтпостi поточяоrо перiоду, тобто Ti, якi с ключовими питаннями аудиту. Ми описусмо цi питання
в нашому звiтi аудитора KpiM випадкiв, якщо зzжонодавчим чи реl}ляторним актом заборонеяо
публiчне розкриття такого питання, або коли за вкрай виtlяткових обставин ми визначаемо, що таке
пигання не слiд висвitлювати в нашому звiri. оскiльки негагивнi наслiдки гакоlо висвirлення
можу rb очiкувано псрсважи lи йоl о кориснiсть .вля iH гересiв громадськос ti.

fвiт шодо ввмог iнших,tаконодавчих iноDмативних al(TiB
Звiт про iяшi правовi га реryляторнi sимоl и
Iншою вiдповiлмьнiстю аудитора е олис питatнь i висновки. яких дiйшов аудитор щодо
питань, визяаченпх Вимогами до аудиторського висяовку, що подаеться до Нацiоцальноi KoMicii з
чiяних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформачii про результати лiяльностi iнститутiв
спiльного iЕвестувавяя (пайових та корпоративних iнвестицiйних фондiв) та компанii з 1,правлiвня
активами, затвердженими рiшепяям НКI|ПФР М 991 вiл 11.06,20l3 р, (iз змiнами), а саме:
OcrroBrli вiломостi про iнвестицiйrrll il фонл
повне ваймснчвання
Акцiс.Еерне товариство "Закритпй Еедиверсифiкований
венчурний корпоративний iпвестицiйний фонд "ЕКО
Код за еДРПОУ
Тип, вид r,a клас фонду
Дата та номер свiдоцтва про
внесення iпвестицiйного фонду до

€дрlсI

Ресстрацiйяий код за слРIсI
Строк дiяльностi iЕвестицiйного
фоЕдY
Мiсцезнаходження
()с HoBпi вцомостl
Ilto
cTl про компаIIltо
ПовЕе наймеllуваЕня
Код за СДРПОУ
Вили дiяльностi за КВЕД

мiсцезпаходжевпя

кАпIтАл,

40884976
Закритий, недиверсифiковаrrий, венчlряий корпоративнпй
20,03.2017 р,;
Na 00487
l зз00487
20 (лвалllять) poKiB з момеяту впесепня до еДРIСI

Киiв. вул, Велика Василькiвська, бул, 114
rравлrння ак,1,1lва]lrи
Товариство з обмеженою вiдповiда,rьнiстю "Компавiя з
чпDавлiвпя активами "ДМ кАпIТАЛ"
з8l29688
66.19 Iнша допомiжна лiяльнiсть у сферi фiвансових
послуг, KpiM страхувавня та пеясiйяого забезпечевня;
66.30 Управлiнвя фондами (осЕовний);
70.22 Коясультувмвя з питань комерцiйноi дiяльностi п
0З 150. м.

:}

кеDYваtIня
03l50, м. Киiв, вул. Предславияська, буд,37, оф.516

ВЦповiдвiсть розмiру стаryтпого капiталу установчим документам
статутний капiтал сформоваilий згiдяо з вимогами Закопу Украiни <про iнститlти спiльного
iнвестування>, iнших закоподавчих аюiв та Стат}ту товариства.

Номер р*"rрацi'i в Pe€cTpi аудиторiв та суб'ектiв аудиторськоiдiяльностi лr_'4688,
аудиторськоТ дiяльностЬ), Роздiл (Су6'€кти аудиторськоТ дiяльностi, якi мають лраво
проводити обов'яrковий аудит фiнансовоi звiтносrD)

Ро]дiл (Суб'€к;и

Товарпство з обмеженою вiдповiдальнiстю

(ТОТАЛ АУДИТ>

код €ДРпоУ 40960805
0l004, м. Кпiв, Крутпй узвiз, буд.62,/лiтера

А,/

Дtffiit

Станом на З1,|2.2019 року розмiр статутного капiта.rу Фонду становить 120000000 (сто
двадцять мiльйонiв) гривень 00 копiйок, який склада€ться виключно з простих iмевяих акцiй та
подiлений на l20 000 000 (сто двадцять мiльйонiв) штук, вомiнальною вартiстю l (одна) гривня, пtо
вiдповiдас Статуту Фонду, заресстрованому приватним HoTapiycoM Киiвського Micbкoro
нотарiального oKpyly в peecTpi за Nэ974 вiд26.04.2О11 р.
Розмiр статутного капiталу (фонлу) згiлно з перевiреними бухгалтерськими докрлентами
(перевiрка пIляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття itформацii у
бlхгалтерських докумепта,х) вiдповiдае установчим докумептам.

Формування та сrtлата стаryтпого капiталу у встаповлепi закоttодавством термiни
Розмiр початкового статlтного капiтачу Фоtду становить 2 000 000 (два мiльйова) гривень 00
копiйок, На дату лержавноi реестрацii Статlту Фонду початковий стат}шlий капiтал сплачений в
ловяому обсязi, виключно грошовими коштalми.
Поqатковий статутний капiтач подiляеться па 2 000 000 (два мiльйоЕа) штук простих iменgr-rх
акцiй, вомiнальною вартiстю 1 (одна) гривня 00 копiйок кохна, Акuiiвипущено у бездок}тлентарIriй
формi.

20 березня 2017 року Нацiонмьною комiсiею з цiнних паперiв та фондового ринку видане
свiлоцтво за ресстрацiйним яомером 00l177 про рессlрацiю випуску простих iменних акцiй Фовду
на загмьну суму 2 000 000 (два мiльйояа) гривень 00 копiйок номiнальною вартiстю l (олна) гривня
у кiлькостi 2 000 000 (два мiльйопа) шryк. Акцii Товариства випущенi в бездокlт,lептарнiй формi.
Випуск вяессний до сДICL Тимчасове свiдоцтво про рессT рацiю випуску акцiй вiд 12 сераня 2016

року J\!001020 анульовапе,
Оплачеяий розмiр початкового Статутного капiталу Товариства становить 2 000 000 (два
мiльйона) гривень 00 копiйок.
РiшеЕням одноосiбЕого )ласпика N96 вiд 24 квiтня 2017 року було вирiшено збiльшити
статутЕий капiтал товариства. Згiдно Стат}ту, який зарсестровано 2'1.04,20]'7 року розмiр
стат}тноIо капiта,,1у Товариства стаIlовить 120 000 000,00 гривень m подiляеться па 120 000 000
простих iмеrtяих акцiй номiЕальною вартiспо 1 (одна) гривня кожна,
27 чеФня 2017 року Нацiовальною комiсiсю з цiвних паперiв та фондового ринку видаве
свiдоцтво за реестрацiйним номером 001247 про ресстрачiю випуску простих iменних акцiй Фонду
па заг.lльну суму 120 000 000 (сто двадчять мiльйонiв) гривень 00 копiйок номiнмьлою вартiстю 1
(олпа) гривяя у кiлькостi l20 000 000 (сто двадцять мiльйонiв) штук, Акцii Товариства випущенi в
бездокументарнiй формi. Випуск внесений до еДРIСI. Свiдоцтво про реестрацiю випуску акцiй вiд
20 березпя 2017 року N900l l77 аяульоваttе.

Таким чиЕом, станом Еа З1.12.2019 року стат)тний капiтал Фонду сформовавий у

вiдповiдпостi до вимог чинного законодавства УкраiЪи,
Станом на З1.12,20l9 року розмiр сплаченоIо статутtlого капiталу Фопду стаповить 7 2l0 000
(ciM мiльйонiв двiстi деся,гь тисяч) гривеяь 00 копiйок.
Статтю 1425 Балансу формуе BapTicTb простих iменяих акцiй, якi не розмiшенi серед
aKttioяepiB у cyMi l 12 790 тис. грн. станом на З 1. 12.2019 р.
З використанням TecTiB контролю перевiрено iЕформацiю, що пiдтверджус сплату до
статlтного капiталу вiдповiдно до чивного закояодавства Укра lи.
Формуванпя статутного капiталу було здiйсяено вiдповiдво до дiючого законодавства.
Склад та структура активiв визяачаеться регламентом та проспектом eMicii акцiй Фонду
вiдповiдво до вимог чинного закояодавства, а calt e до вимог <Положення про скл l та стукт}?у
активiв iнституту спiльяого iнвестуваппя,] затвердхевого рiшевням нацiопальноi koMicii з цiнних
паперiв та фондового ринку вiл 10.09.201З }Ъ 175З.

__

}l"""Б"*.р"fi'*

Р"."',ръУдиторiв та cy6'cr.TiB аулиторсЬкоi дiяльностi JФ4688,
Роздiл <Су6'скiи'аудиiорськоi дiяльностi)), Роздiл (Суб'€кти аудиторськоi дiяльносгj, якi мають право
проводити обов'язковий аудитфiнансовоiзвiтностi)

Товариство з обмеженою вiдповiдrrльпiстю

(ТОТАЛ АУДИТ>

Код €ДРПОУ ,l0960805
0l004, м. Киiв, Крутий узвiз, буд. 6/2, /лiтсра А/

Д8ffiit

За перевiреIrий перiод дrвiденди по Товариству не нараховувatлися та Ее виплачуваJ,Iися.
По результатам перевiрки встановлено, що формуванвя резервuого капiтму не було,
Викуп власrтих акцiй Товариство не здiйснюва"'rо.
IIадана документацiя вiлображас реальяий стан стачлItого капiталу суб'скта перевiрки.

Оппс питань i висповкп, якпх дiйшов аудrrтор цодо:
iпформацii про a&rrluBu, зобов'язання tпа чuспtlй прuбуtпок (збпtttок)
Загальна с}ма активiв АТ "ЗНВКIФ 'ЕКО КАПIТАЛ" станом Еа З1,12.20l9 становить 16 485
тис, грн., проти l2 309 тис, грп. на початок звiтного лерiолу. зростання вiдбулося в основному за
рахунок збiльшеяпя дебiторськоi заборгованостi за продlтчiю. товари. роботи, послlти яа 2600
тис.гря, (за pzlx}ъoк надашlя вiдсоткових позик та фiнансуваявя органiзацii будiвяичтва об'екту
нерухомого майЕа), збiльшенЕя запасiв на 7728 тис.грн, (BeplxoMicTb ва пролаж). В cTpyKTypi
активiв Фонду зпачяу бiльшiсть займають запаси (46,9%) та ловгостроковi фiЕансовi iнвестицii в
корпорагивнi права (J 1.3o Ь),
Довгостроковi зобов'язання Фонду стмом па З1.12.2019 становлять 2З тис.грu,, якi
представлепi довгосlроковим забезпечеЕням витрат персонму.
ПоточIli зобов'язання Фопду ставом на 31.12.2019 становлять 7 0З5 тпс. грп.:
- Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, посл)ти в cyмi 7011 тис,грн.
(заборгованiсть за придбання довгострокових фiвапсових iпвестицiй, по доrоворами купiвлiпродажу Hep}xoMocTi, поточяою заборгованiстю Фонду перед КУА по винагородi за управлiння
акгивами)|

- Поточна кредиторська заборгованiсть за розра-хунк,tми з бюджетом в cyMi 19 тис.грп.
(податок ва нер).хомс майно, вiдмiпне вiд земельноi дiляЕки та ПЛФО);
- Поточltа кредиторська заборговаяiсть за розрахунками зj страхування в cyMi l тис.грн,;
- Поточна кредиторська заборговавiсть за розра\унками з оплати прачi в cyMi 4 тис,грн.
У порiвняяпi з попереднiм звiтним перiодом зобов'язаняя збiльшилися на l864 тис. грн,
Сума чистого прибlтку Фонду за звiтний перiод, що закiнчився 31,l2.2019 р., становить 231 1
тис. грtl.
,Цохо.riи Фонлу у 20lQ р. предсгавленi:
- Чистий дохiд вiд реалiзачii пролукчii (ToBapiB, робiт, послуг) в розмiрi 9465 тис,грн., отримапi
вiд реалiзацii HepyxoMocTi;
- Iншi фiнансовi доход,r в розмiрi 2 тис,грв., доходи вiд нарllхованих вiдсоткiв по наданих
позиках;
- IHпti доходи в розмiрi l08 тис.грн.,.отримаяi вiд вiдновлення корисностi активiв (пiл час
ресстрацiТ права власпостi та оIриаЕня технiчпого паспорту вiдбулося змiна HoMepiB квартир.
збiльшеяня площi, що вплинуло на збiльшення балапсовоi BapTocTi).
Витрати Фовду складаються з собiвартостi реалiзовапоi пролукчii (товарiв,робiт, послуг) в
cpli 6555 тис, грп. (собiвартiсть реалiзованоi HepyxoMocTi), адмiнiстративвих витрат в cyмi З90
тис,грн., iнших операцiйпих, витрат в clMi 3l9 тис.грн. (вiдображення ризикiв вiд знецiнення
фiяансових активiв в cyмi 296,5тис,грн. та витрати на секретарське обслуговувмня).
Ми пiдтвердя{уемо лостовiрнiсть. повноту та вiдповiднiсть чинному законодавству даних
щодо визнавня, класифiкачii та оцiнки мтивiв та зобов'rзапь вiдповiдяо до застосованих
Мiжнародних craHaapTiB фiнансовоi звiтнос гi.
чuспuх акп uBiB
Оцiнка BapTocTi чистих активiв АТ "ЗНВКIФ 'ЕКО КАПIТАЛ" на звiтЕу дату здiйснеfiа ТОВ
'куА 'дМ кАпlтАл' у вiдповiдностi до (Положевня про порядок визяачення BapTocTi чистих
мтивiв iнститlтiв спiльного iнвесryванtlяr), затверджеЕого Рiшеяпям НКЩПФР Nэ 1336 вiд

поря Оок вu,rначенrlя варtпосtпi
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Hol,ep ре."rрацii в Pe€cTpi аудиторiв та суб'€ктiв

Роздiл (Суб'€kти

аудиторськоi дiяльностi N94688,
(Суб'€
к
ги
аудmорськоi дiяльностi, якi мають право
Роздiл
аудиторськоi дiяльносгi),
аудит
проводити обов'язковий
фiнансовоi звiтностЬ)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

(ТОТАЛ АУДИТ>
код €ДРпоУ

40960805

0roo,i, м. КпiЪ, Крутпй узвi], буд,6/2, /лiтсра А7

Дtffiit

З0.07.2013 р,
Прп проведеннi апмiзу фiяансового стму була розраtовапа BapTicTb чистих активiв ICI, яка
на кiнець звiтного перiоду складае 9427 тис. грп.

Bidnoсidticrnb смоdу tпа сtпрукtпурu акпuвiв
Склад та струюура активiв АТ "ЗНВКIФ "ЕКО КАПIТАЛ' цiлком задовольняють вимогllм
3акону Укра'iни "Про iнстиr}ли спiльного iнвесtувмняп.

cyMu Butttpalп, якi вidauкоlовуюrпьс, за potyHoK aKпtuBiB ICI
Операчiйнi витрати, пов'язанi iз забезпеченням дiяльностi АТ'ЗНВКIФ'ЕКО КАJlIТАЛ", що
вiдшкодов}тоться за рахунок активiв Фоtrду, не перевищ}.ють грalничяих розмiрiв встановлених
Регламептом 1lормативiв,

BidпoBilBictпb розмiру акпuвiв ICI
Розмiр активiв Фонду вiдповiдас вимогам щодо мiвiмальноrо обсягу активiв iнститлу
спiльного iпвестуваяЕя встаЕовлеяого Положенпям про порядок розмiщепня, обiry та викупу
цiпних паперiв iнституту спiльного iнвестуваЕня, затвердженого рiшенням Нацiонмьноi KoMicii з
uiяних паперiв та фонлового ринку J'!Ъ1338 вiд З0.04.2013,
паявнiсrпь ,па BiaпoBilцicrnb сuсftrеrlu Bllyftrpim|bozo ауаurпу (конtпролю)
Система впутрiшнього аудиту (контролю) АТ'ЗНВКIФ "ЕКО КАПIТАЛ', необхiдна для
складання фiнансовоi звiтностi, що не мiстить с)rгг€вих викривлень унаслiдок шаtрайства або
помилки, вiдповiдас вимогatм чинЕого зzlкоподaвства Украlни та дiс згйдо з Положепвям про
службу внутрiшяього аудиту (коптолю), 5атверджеЕого Протоколом заг.lльних зборiв ТОВ "КУА
'ДМ КАtПТАЛ' Ns01-11/16 вiд 01.11.2016 року. Вiдповiдальвiсть покладеt о на вн),"цliшнього
аудитора, посадовi обов'язки i права якого визначеяi Посадовою iнструклiею.
У результатi нашоi роботи не було виявлено фактiв, що свiдчать про яедотриманtlя Компанiою
вимог, щодо органiзачii внутрiшнього аудиту та коЕIроJIю, встаЕовлених Рiшенням Нацiона,T ьноi
KoMicii з цiнних паперiв та фонаового ривку вiд 19.07,20l2 N9996 <Про затвердхенвя Положення
про особливостi органiзацii'та проведенЕя внутрiшцього аудиту (коятролю) у фiяансових
ycтaltoвж, що здiйснюють професiйну дiяльнiсть на фондовому риЕку), cтauloм tla Зl грудвя 2019
року.
спап корпорапuвноzо упрамiнttя BidnoBidHo do законоdавсtпва УкраIп u
Метою виконання аудиторських процедур щодо стану корпоратпвного управлiппя було
отримatння доказiв, якi дозволяють сформуватп судженЕя щодо вiдповiдностi системи
корпоративяого цrравлiння у Товариствi вимогам Закону УкраlЪи (Про iвститlти спiльного
iнвестування> та вимогам Статуту.
ФормуванЕя складу органiв корпоративного управлiпня Товариства здiйснюстьс, вiдповiдпо
до Закону УкраiЪп (Про iяститли спiльного iввестуваняя> та Стаryту Товариства.
Органами Товариства с Зага,чьнi збори та Наглядова рада. Утворення iнших органiв
управлiявя Товариством заборонясться.
Протягом звiтного року Голова Наглядовоi ради Товариства здiйсЕював лоточне управлiння
його дiяльнiстю в межах повtlоважеяь, якi зстановлено Стаryтом Товариства.
3а рез5льtаtами викоllаllих проче.лур перевiрки сгану корпораlивноrо управлiння можна
зробим висновок, що система корпоративного управляння в цiлому вiдповiдас вимогам Стаryту та
Закон) Украiни -Про iнслитуrи спiльного iHBecграння,,,

Допомiжпа iнформацiя

i

формацiя про пepo,Iiк пов'язапuх осiб
Перевiренi в процесi впконаяня процедур аудиту фiнансовоi звiтностi доку!'енти не мiстять
Номер ре€стацii в PeccTpi аудиторiв та суб'скгiв аудиторськоТдiяльностi М4б88,
(Суб'скги
Роздiл
аудиторськоi дiяльностi ), Роздiл (Суб'екrи аудиторськоi дiяльностi, якi мають право
проводити обов'язковий аудит фiнансовоi звiтностi>

Товариство з обмежепою вiдповiдальнiстю

Дtidit

(ТОТАЛ АУДИТ)
Код €ДРПОУ

40960805

01004, м. Киiв, Крутий узвiз, буд. 6/2! /лiтсра А/

озвак iснувавня вiдпосин i операцiй з пов'язаними стороЕами (зокрема афiлiйованими особами), що
виходя,l ь за межi нормальяоi аiяльностi.
Iнформаrtiя про пов'язаних осiб, якi булп встмовленi аулитором у процесi виконання
,оцедур аудиту фiЕапсовоi lts1,1,1Iос,гl:
]{
Повна назва юрядичноi
Iдентифiкацiй ий код
Мiсцезнахолження юридичtlоi
особи - в,,lасника, iм'я, по
юридично..l особи _ вJIасIlпка,
особп чи паспортнi дапi
батьковi фiзпчноiособл або ресстрацiйний помер
фi:Jичноi особпl про якч
власвика (учасника) та
облiковоiкартки платппкiв
поддсться iнформацiя
посщовоiособи кУА
лодатt{iв* (Ja наявностi)
l Голова Наглядовоi Ради IcI
.]0567l7j,,l2
Паспорт cepii НК Nr7294]6,
0,00
Кулiнiч Оксана МиколаiЫlа
виданий Деснянсьхим ВМ
УМВС УI.раiни в Чернiгiвськiй
ТОВ (Pea,lтi Трейд)

1

6

обл,, 22,11,1999 Dоку

4095880l

Дубрiцкас Гердас
Громадянство Лптва

29,7172595l l

Дубрiцкас Еряестас

зз7802]lз5

Директор ТОВ "КУА "ДМ
КАПlТАЛ" Яременко Оль.а
Ол€ксандрiвна з 29,02,2020р,

зl25] l8840

Директор ТОВ "КУА "ДМ
КАпlТАЛ" Бiлик tняа
АнаmлiiЪяа з 29.05.20l9p, до

2698404489

Учасник ТОВ "КУА "ДМ
КАПIТАЛ" Жернов Михайло

2788500l5l

28,02,2020D.

Учасник ТОВ "КУА "ДМ
КАПIТАЛ" Кулешина Оксана

Дружби народiв, ]4-1б
серiя IH Ns07655l, лата
народження 1 l,06.198]p, Мiсце
ре€страцii:65045, м, Одеса, вул.
Жчковськоо. б,]З. кв.6
Укра]'на, Киiвська область,

0,00

Макарiвськiй район. с, Андрiiвка,
вул, Шевченка, буд, 5-А,
Паспорт €ерii СО Ns 899] 8],
шевченкiвським Ру ry Мвс
Украiни в Micтi Ки€вi2З.05.2002

0,00

Паслорт cepii СН Л9 9З0l97,
виданпй Залiзничним Ру Гу

0,00

МВС Украiнп в м, Кп€вi
0з,l ],l998 року .
Паспорr,серii ВА Лs 978765,
Куйбишевським РО

Олексапдрович
S

4,4l

0] l0З. Украjяа. м, Кк]Ъ,6ульвар

0,00

ДМУ

Ухраiни в Доясцькiй обла€тi
27074l0885

олексiiвна

29,08,1997 року

Паспорт cepii СН Nr 064750,
виданий Дарницьким РУ
МВС УкраiЪи в м. Кисвi
l5.0З.l996 роkу ,
04210, м, Киiв, проспеm Героiв
сталitlграда, буд.24а, кв, 2зб

0,00

ry

ПepeBipKoto документiв на озваки iсвуваяня вiдносин i операцiй з пов'язаIIими сторонами
(зокрема афiлiйовапtми особами), встановлепо, пlо ToI] "КУД 'ДМ КДПlТАЛ" вiд свого iMerri за
ра-хlтток i в iHTepecax АТ'ЗНВКIФ "ЕКО КАПIТАЛ" протягом 2019 року н4цавмо позпкиi
Позпка

ТоВ "кортDсйк" 4l7l ]268

01.01.20l9

з1.12.20l9

i

800 000.00

операцiй з пов'язаними сторонами (зокрема
афiлiйовавими особами), цо виходять за межi нормаrьноi дiяльностi, якi управлiЕський персоI{м
раяiше не iден rифiкував або не розкривав ауаиrору. вiдсуlня,
Iнформаuiя щодо iсн}вання вiдпосип

Номер ре€страцii в РессФi аудиторiв та суб'€ктiв аудиторськоi дiяльностi N94б88,
Роздiл (Су6'€кти аудиторськоi дiяльносгЬ), Роздiл (Су6'€кти аудиторськоi дiяльносгi, якi мають право
проводити обов'язковий аудит фiнансовоi звiтностi))

Товаршство з обмеяссноlо вiдповiдальнiстю

Дjtlit

(ТОТАЛ АУДИТ>

код €дРПоу .i()9б0805
0l00,i, м. КиtЪ, Крутпй у]вiз, бул,

6/2, /.liтepa

А/

Поlii

пiс,,.я lаrflв балацq|
Подiй пiсля дати ба,rавсу, якi не вiдображенi у фiпапсовiй звiтвостi дТ 'ЗнВкIФ 'Еко
кАIптАл", проте можуть мати сутт€вий вплив на фiнапсовпй став ФоIrду, на дату пiдписання

аудиторського звiту це встalновлено.
Iнформацiя про спупiнь рuзuку IcI на ocHoBi апапiзу резульпапiв пруlенцiiпчх показпuкiв
diяLtьпосtаi пакtt ICI
Вiдповiдво до ПоложеЕяя щодо прудевцiйних Еормативiв професiйноi дiяьностi на
фндовому ринку та вимог до системи улравлiння ризиками, затвердженого рiшенням НацiональноI
KoMicii з цiнвиХ паперiв та фондовогО рпнку JtЪ 1597 вiд 01.10.2015 року, компаIriя з
управлiння
актltвамп яе повиппа здiйснюватп управлiння ризиками портфелiв венчурвих ICIl щo зЕаходяться в
управлiннi Компанii.

Осп овпl вцоttоетr про аулиторсь
Повве найменування аудиторськоiфiрми
вiдповiдно до ус,гановчих документiв
код за еДРПОУ
Номер реестрацii в PeecTpi аудиторiв та
cф'eKTiB аудиторськоТ дiяльностi

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТОТДЛ

Аудит"

40960805
Ne 4б88, Роздiли "Суб'екти аудиторськоТ дiяльностi" та
Роздiл "С)б'.кlи аудиrорськоТлiяльносli. якi маю,tь
право проволиtи обов'яTковий а)диt фiнансовоi

звiтностi"

Прiзвище, iм'я, по батьковi аудитора, що
проводив ауди I: номер. серiя. да Ia sидачi
сертифiката аудитора, виданого АПУ

KopHieHKoB Дндрiй Васильович, Номер реестрацii у
Peгcrpi аудиторiв та c)6'.Kl iB аудиторськоiдiяльнос ri
Роздiл "Аудитори" 10l616;
cepr ифiкаr N.007]q5 вiд 22,I2.20Iб р,. виданий
вiдловiдно до рiшення АудиторськоТ па-пати Украiни
вiд 22 .рулня 20l б року Nо 335/2, чинний до 22 грудня
202 ] року
0J 004, Украiна, м. Киiв, Крутий узвiз, бул. 6/2/лiтера

мiсцезваходження

Осцовнi вiцомостi про умовп договору на проведення аудиту

о !апа

.
.

mа номер dоzовору на провеёення ауiЭutпу: Nэ2OР-2ЗOЗ-1 вiд 23,03.2020 р.
Даmа почаlпку провеdення ауdumу - 23 борезня 2020 року
Даlпа закiнче llя провеdення ауdumу -З1 березЕя 2020 року

Партясром завдання з аулиту, результатом якоrо е цей звiт яезоlежпого аулитора, е KopHieBKoB

_{лдрiй Ilасильович.

.{y,lиTop

ТОВ (ТОТАЛ ДУДИТ>

Корпiснков Апдрiй Васпльович

.fBpeKTop

ТОВ (ТОТАЛ АУДИТ))

Корпiсrrков Дндрiй Васпльович

(Номер ре€страцii у Peccтpi аудиторiв m
rу.щrторськоi дiяльностi Роздiл "Ауд

Адрса аудитора:
.Е[ата

м, КиiЪ, Кр)тий

складання аудиторського висновку

тера

-

З

1

Д

березЕ, 2020 року
9

Номер ре€страцii

в PeecTpi аудиторiв та суб'€ктiв

аудиторськоi дiяльностi Л!46 8 8,

Роздiл (Суб'екти аудиторськоiдiяльностЬ, Ро]дiл (Суб'екти аудиторськоiдiяльностi, якi Maloтb право
лроволити обов'язковий аудит фiнансовоi звiтностi))
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фояд"Еко кАПIтАл"

Qйй!снупаннФ

Звiт про фiндвсовi р€зультатх

зд

PiK20l9

I.

Фlнлнсо

Дата (piK, мiсяць, число

вевчурпяй

за

СДРПОУ

2020

ко

l0l

4088,1976

l0I

(Звiт про сукупвиЙ дохiд)

р,-

,I,tI

ФорvJ N2 Код.ч

ДКУdl:l--ЙТЙ__l

дохц вlд ремIзацп

пезаDо6:lенuх пDемiй, валова
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, |
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ч у

резервах dобzоспроковw
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Щj!пок (збlrгок) вiд
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0l

сдрпоу

4088,1976

за
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Код з,
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0l

Ilio]005
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Дата (pift, viсяць. сясло)

Акцiоп€рп€
товар!ство "Закрптпй п€цивtрсrфiковдн{й
корпораr пвяпii iявес, лцiiiн!ii фонl"ЕКО KAlI!1'A-l|"

}а

Звiт про

вепчурппй

сдрпоу

0]

40884976

ш!сяtй Kaпiта"l

PiK 2018

Формд

Додат-

стаття

]а

0l

ковпй
капiтал

Ле4

Код за

ДКУ

1801005

НерозполiJlспий

прибуок

(IIепокризбпток)

(l l5 000)

(l15 000)

Еt-того прио)тку,
ло бюджету

-_.]iгого прибутку

\1

Кулiнiч Оксана Мяколаiвна
5Frr_rтep

tч

ПрlL|пirrrкu dо фiнансовоi звirrtносrпi за pi(,

1.Irrфрмацiя про компанiю

з

2019

року

управлiппя актпвамu

АкцIонЕрtlЕ

п},Б,л l чIIЕ

цо hаki чuвсs31zploпrr

ТОВАРИСТВО

"зАкритийl

ЕЕд,iвIрсиФIковдниЙ вЕнчурниЙ корпорАтивниЙ IнвЕстишЙниЙ
.ЮНД (ЕКО Капiтал> (,Щалi - (Товариство))) (код €ДРПОУ 40s84976 ), Товариство
?lcнoвaнo в 20lбр. Мiсцезнаходженtlя Товариства: вул,Велика Василькiвська, б.l14,
!.киiъ, 0зl50

Основними видами дйльностi Товариства - лосоредвицькi послум па фiнансовому
ршlку, продФк аIсйвiв привапlим особам
Кiлькiсть працiвпикiв стацом на 31.12.2019 р. склада€ 1 особа - Голова Наглядовоi
Раш Кулiнiч Оксана Миколаiъна. протокол N!17ll2-19 вiд l9.12.2017 р. про обраIrня
Голови Наглядовоj Ради Фонду.
Кiлькiсть працiвникiв станом на 3l грудrя 2018р. склада,'lа l особу.
Стапом на 3l грудня 2019 р. учасниками Фонду були:

}-чtсники r,оваристваl
ТОВ (Реалтi Трейд) (код ЕДРПОУ
Ф]ьвар Дружби народiв, l4- lб

31.12.20l9p., %
40958801, УкраiЪа, м.Киiв,

4,41

Гердас (IПН 2974725951]). Громадянство Литва.
.фý.мент: серiя IH N_.07655l, дата народження l 1.06,]981p. Мiсце
Fесrрацii: 65045, м,Одеса, вул.Жуковськоо, б,3З, кв.6

Мрiщ(aс

2,05

9з,54%

Всього
2.

l00,00

З.гrльва осяова формуваяяя фiпднсовоi звiтностi

аL!остовiрпе подаяпя

та вйповИнiсть

МСФЗ

ФiЕансова звiтнiсть Товариства е фiнансовою звiтнiстю заrальноло призначення, яка сформована з
rrоrо достовiрно подання фiнансового стану, фiнаясових результатiв дiяльностi та rрошових noтoкiB
Тшрисrва д,lя задоволення iнформацiйних потреб широколо кола корисryвачiв при прийняттi вими
Gшarомiчних рiшень,

Концепryальною основою фiнансовоi звiтностi Товариства за piK, що закiнчився з1 Фудня 2018
!о(5/, € Мiжнароднi стмдарти фiнансовоi звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти

фталтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних
сt пдаргiв бухгалт€рського облiку (РМСБО), в р,лакчii чиннiй на l сiчIrя 2018 року, цо офiцiйно
Ф.rлюдненнi на веб-сайтi MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни.

Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без булъ_якпх застережень вiдповiдас BciM
вaогам чинних МСФЗ з врахуванвям змiн, внесених РМСБО, дотримання яких забезпечуе достовiрне

ФданRя iнформацii в фiнансовiй звilнос,li. а саме. доречноi. досlовiрно]. .ticlaвHoi la зрозуviлоТ
fuфрмачii.

При формуваннi фiнансовоi звiтностi Товариство керувautося такох вимогами нацiональл}тх
lхонодавчих та нормативних aKTiB щодо органiзацii i ведення бlхгалтерського облiку та складання
+irцIrcoBoi звiтностi в yKpaiHi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ,
а2. МСФЗ, якi яабули чяппостi за 01 сiчня 2019р.

МСФЗ

1

6 (ОрендаD застосовуеться до першоi рiчноi фiнансовоi

rD..инасться з або пiсля

1

сiчня 2019 року, Стандарт замiню€

звiт]остi за перiод, що

МсБО l7 (оренда), Тлуиачення

L0

4 (Визяачсння наявностi в договорi ознак орендиD, Тлумачення

КТМФЗ

ПКТ l5 (Операцiйна

оре}ца - заохочення) та Роз'яснеяпя ПКТ 27 <Оцiнка c},пlocтi операцiЙ, якi мають юридичну

r}орщ 1rоли про орена},,, МСФЗ lo всrановлю€

принципи ви:lнанrrя. оцiнки. подання i розкр}{п

я

iяФормацii про оренду,lа вимагае, щоб opelцapi вiдобрш,али Bci договори оренди з
aпхористанвям сдиноi молелi сблiку в балансi, анмогiчнодо порядку облiку, передбаченому в

МСБО

-

17

дlя фiнансовоi оренди, Стандарт

передбачае два звйьнення вiд визнання д,lя орендарiв

щодо оренди активiв з низькою вартiстю (наприкпад, персонаJlьних комп'lотерiв) i

.ороrхоgrроковоi ореIци (юбто ореrtдй зi строком не бiльше 2 мiсяцiв). На даry початку ореtци
1

оFrrдар визнаватиме зобов'язання цодо орендних платежiв (тобто зобов'язання
плоrк актив, що лредставr']я€

право користуванпя базовим активом протягом

з оренли),

а

стоку ореtци

('tобrо акгив у формi права користування). Оревдарi буддь зобоs'язанi визнавати вiдсотковi

Етрfirя

за зМовlяз:lнням з оренди окремо вiд витрат з аморmзацi'i акIиву у формi права

ЕрarсIування. Орендарi також повиннi бущть переоцiнювати зобов'язання з ореrци при HacTaltHi

БrФi

подii (наприклад, змiни clpoкiB оре}ци, змiни майб)тнiх орендних IiJIaTeжiB

в рез)льтатi

lirnr iндексу або ставки, що використовуються д!я визначеннJt таких платежiв), У бiльшостi
.o\KiB орендар враховуватиме суми переоцiнки зобов'язаняя з ореяли в якостi кориryваняя
зш5r

у формi права корисryвання. Порядок облiкт для орендодавцiв, вiдповiдно до

lrпlrrвo

не змiниться, порiвняно з чинними вимогами

МСБО l7. Орендодавцi

.IFrgпч/мтим)ль lоlасифiкувати орендt, використовуючи

КЪО

МСФЗ l6,

Ti caMi принципи масифiкацii', що й

у

l7, видiляючи при цьому два види оренди: операцiйну та фiнансову,

зеrосУВання МсФЗ 16 (оренда) не буде мати с}rm€вий вплив на фiнансову звiтнiсть Товариства,
Тл},мачення К'l'МФЗ 2З (Невизначенiсть вiдносно розра\унку податку на приб}тою набирас
посгi,з 1 сiчвя 2019 року. Тлумачення нада€ роз'ясяення у визначеннi податку ria приб}ток в
aaT!.arrii коли icHye невизначенiсть щодо вимог податкових органiв вiдносно конкрегноi операцii або
dстrsив. основним € критерiй: чи е високою ймовiрнiсть того, що податковий орган погодиться з
,]а
Fý/ваllням пода гково l о конода вс гвц яке засюс}вало пцприсмсlво пiд час складання податковоi
.Е4sцii. Якщо так, то пiдпри€мство вiдобразlrть в фiнансовiй звiтностi таку ж суму податку на
Е6},юк, як i в податковiй декларацii, та розкрие iнформацiю стосовно невизначеяостi. Якщо Hi, то
a!,п, вИображепа в фiнансовiй звiтностi, буде вiдрiзнятися вiд суми, вiдобра]кеноi в податковiй
Eapаtiii оскiльки вона оцiню€,ться з вр:Lхуванням невизначеностi. Товариство застосовус

tdtснення

з датй

його вступу в силу.

!-r.

HoBi стаядsртя, що нrбудуть чипвостi з 1 сiчня 202l року.
rcФз 17 (cтpaxoBi контракти) застосовуеться до першоi рiчноi фiнансовоi звjтностi за перiод. шо
Еllllвсться з або пiсля 1 сiчня 202l року та замiнюе МСФЗ 4 (CтpaxoBi контакти), МСФЗ 17 буде
до Bcix видiв договорiв страхування (тобто страхування життя та страх}ъавня,
-тосовуватись
iцiяве вiд стахуваНня життя, пряме страХувавня i переста_хування), незмежно вiд вид/ орrаяiзаui't',
] вfiпуска€ ix, а такок до певних гарalнтiй i фiвансових iHcTpyMeHTiB з умовами дискрецiйноi расгi,
(ьовна мета МсФз 17 полягае в надаяпi моделi облiку договорiв страхуваЕня, яка с бi]тьш
i послiдовяою для страховикiв. У вiдповiдностi до МсФЗ 17, компаЕi-п,{

фсrшвною

L\

буде застосовlвати модель потоqlоi оцiпки, яка 5 передбачае здiйснепня
'aобхiдtrо
псреоцiнки в кожпому звiтяому перiодi. КоЕтраюи будуть очiвюватися iз застосуванням
пю< елементiв, як: - дисконтованi грошовi потоки, зваженi з вра,хуванням ймовiрностi; ]qrвrування на очевидвий ризик; - cepвicнa маржа за контактом. яка уявляс собою
вароблсвий прибlток за KoHtpaKToM! який визЕасться piBHoMipHo. Стандарт дозволяс
бrрsти мiж визнанЕям змiн в ставках дисконт)вФшя у звiтi про прибlтки та збитки або
б:зцосередньо у складi iншого с}куппого лохолу. Впбiр бу,ле вiлображати те. як clpa\oBi

шапii

булуть облiковувати cBoi фiяансовi активи у вiдповiдвостi до МСФЗ 9. Дозволяеться
ЕIорrстчtння спрощеного методу розподiлу премii дIя зобов'язань за короткостроковими
!оЕтракгами для стрaцових компанiй. якi не займаються страхуванням житIя. ПередбачеЕа
шдфiкацiя загalльпоi моделi оцiнки для деяких договорiв стра.хування життя, в яклlх
псрелбачено участь страхувalльпикiв в розподiлi доходу вiд базових активiв. Облiк виручки
фле зiставвим з положеннями МСФЗ 15, oKpiM депозитних складових. Розрахунок буде
аtйспюватися на бiльш низькому piвHi деlа"liзацii порiвняно ] lим. що страrовi компмii
I!орЕстов}aють Еа даниЙ час. Вимоги МСФЗ 17 не поширюються на Товариство, у зв'язку з
ш- що Товариство не здiйснюс с гра,хову дiяльнiсть

2Д Вlлюга подаrrпя звiгпостi та

ф)

нкчiональна валюrа. сryпiнь округлепня

Валюта подання звiтностi вiдповiдае фуякцiонмьнiй валютi, якою
]Fпяr, складена ) l исяча{ l ривень. oкpyl лених ло цiJlих I исяч,

lý

€

нацiональна валюта УкраiЪи

-

Првгушення про беrперервнiсrь аiяльностi

Фiмнсова звiтнiсть Товариства пiдготовлсна виходячи з припущення безперервностi дiяльностi.
якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань вiдбуваеться в ходi звичайноi
jвносгi. Фiнансова звiтнiсть не вrлючае кориryвання, якi веобхiдно було б провести в тому
_ц]rlку, якби Товариство не могло продовжrги подaшьше здiйснення фiнансово-rосподарськоI

iдовйно до

jr.ьяостi

вiдповiдно до принципiв безперервнос]

i

дiяльнос l i,

2.-. Рiшевяя про затвердrrrення фiнаtiсовоl звiтвостi

Фiнансова звiтнiсть Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керiвником
ТФрисгва 20 березня 2020 рокry. Hi rlасники Товариства, Hi iнmi особи не мають права вносити
riror до'цiсi фiнансовоi звilносli пiсля ii затвердження до вигDск),

а7. ЗвiтЕяй перiод фiнансовоi }BiгHocтi
Звiтним перiодом, за який формуеться фiнансова звiтнiсть, вважасться календарний piк, тобто
чiодз 0I сiчня по ЗI Ф)дня 20ls року,

а qrrт€вi

поло,кеншя облiковоi по,liтики

3.1. ОсЕовя оцiяки, здстосовапа при складаяяi

фiяа совоi звiтпосгi

IIд фiнансова звiтнiсть пйготовлена на ocнoвi iсторичноi собiваргостi та справед,,Iивоi варгостi або

шоргизацiйноi собiвартостi окремих фiнансових iяcTpyMeHTiB вiдповiдно до МСФЗ 9 (Фiнансовi
iкгрумеrгш>, а також iнвестицiйноI Hep}r<oмocтi, яка вiдображаеться за справеьпивою BapTicTo
riдrовiдно до МСБО 40 (lнвестицiйна иерухомiсть>, Оцiнка справед'rивоi Bapтocтj здiйснюегься з
irхористанням ме.rодiв оцiнки фiнансових iHcTpyMeBTiB, дозволених МСФЗ lЗ (Оцiнки за
справед,lивою варгiс,iю", 'l aki vfiоди оцiнки включають викорисlання справедливоi варlосгi як цiни,
па була б тримана за продtirк активу, або сПлачена за передачу зОбов'язання у звичайнiй операцii мiж
]лйсниками ринку на дату оцiнки, Зокрема, використання бiржових котирувань або дztних про поточЕу
ploiкoвy Bapтicтb iншого анмогiчного за характером iнcтpyMeнry. анмiз дисконтованих гршовкх
потокiв або iншi моделi визначення справедливоi Bapтocтi, Передбачувана слраведlива варгiсть

1L

airýнсових активiв i зобов'язань визначасться з використанням наявноi iнформацii про ринок
jдповИних методiв оцiнки,
3.2. Загальпi

l2l.

t

щоло облiковпх полiтпк

()clloBa форм!ванllя облiковuх полirпuк

облiковi полiтики - KoHKpelHi принципи. основи. домовленос]i. правила la лрактика. застосованi
с56'скгом господарюваняя при скJIаданнi та поданнi фiнансовоi звiтностi. МСФЗ наводить облiковi
mлiтики, якi, за висновком РМСБО, дають змоry скласти таку фiнансову звiтнiсть, яка мiститиме
.щечну та достовiрну iнформацiю про олерацii iнmi подii та умови, до яких вони застосову,оться.
Taxi полiтики не с.riд застосовувати, якщо вплив iх застосування е нес),гг€вим.
Облiкова полiтика Товариства розроблена та затверддена керiвництвом Товариства вiдповiдно до
шог МСБО 8 <Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки) та iнших чинних МСФЗ,
ткрема, МСФЗ 9 (Фiнансовi iнструменти) та МСФЗ l5 (Дохiд вИ договорiв з клiентами,

lнфорлоцiл про ,мiпu в облiковuх полirпuках

'.2ZТовариство
Dдт

ш

обирас та застосовус cBoi облiковi полiтики послiдовно дT я подiбних операцii', iнших
або умов, якщо МсФз конкретно не вимага€ або не дозволяе визначення категорii статей, д,lя
iнmi полiтики мож)ть б}ти доречними,

1 сiчня 2ОlЕ року Товариство застосовуе МСФЗ 15 <Дохiд вiд договорiв з клi€нтами,.
ТФрпgrъо отримуе основний дохiд вiд дiяльностi з управлiння активами. Застосування МСФЗ 15
q&xй вiд договорiв з клiеятами) яа вiдображення результатiв дiяльностi яе ммо с)lтеволо впливу.

З

зl

сiчня 2018 року МСФЗ 9 <Фiнансовi iнстумевти) мас нову редакцiю, яка серед iншого
tРGдбачас змiну пiдходiв до зменшення корисностi фiнансових iHcTpyMeHTiB. Враховуючи
еrфiкдцiю фiнансових активiв, що викорисювусться Товариством, розрахунок очiкуваних
tlEд{тltкх зб}rкiв 1астосовуfiься до фiнансових акlивiв. шо оцiнюються за аvорти,]ованою варriстю,
Liормацiя про облiковi полiтики щодо очiкуваних кредитних збиткiв наведена у примiтцi З.3,З., а
-}тмsцiя про суми, обумовленi очiкуваними кредитними збитками наведеЕа у роздiлi б Примiток,

з l сiчня 2019 рока Товариство застосову€ ), МсФз 16 встаноьT ю€ принrцпи визнання, оцiнки,
цrrшrя i розкрrrгтя iнформацiт про оренд/ Та вимагае, щоб орендарi вiдображми Bci договори оренди

,Еюрцстанням единоi моделi облiку
МСБО l7 для фiнансовоi оренди,

в

бмансi, аналогiчно до порядl(ry облiку, передбаченому в

iJ.J- Форrо .о uor"u фiнансовчх ,Bi,niB
перелiк та назви форм фiнансово'i звiтностi Товариства вiдповiдають вимогам) встановленим
нrцс)Бо ] (загмьнi вимоги до фiвансовоi звiтностi), та форми Примiток, що розробленi у
.i,цювйностi до МсФз.
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Меmоdu поdаппя iнформацii

! фiнансов.]х зBillllrx
нп(с)Бо 1 Звiт про сукупний дохiд

передбача€ лодання витат.
Згiдно МСФз та врахов},ючи
rЕшаних у лрибlтку або збитку, за класифirацiею, основаною на мотодi "функцii витатll або
'Gобiвартостi реа.,liзацii", згiдно з яким витати кirасифiкують вiдповiдно до i'x функцiй як частини
cбiBapocTi чи, наприклад, витрат на з6)л або адмiнiстративну дiялънiсть.
прдставлення грошових потокiв вц операцiйноi дiяльностi у Звiтi про рух грошових коштiв
lдЙснюflься iз застосуванням прямого методу, зriдно з яким розкрива€ться iнформацiя про ocHoBHi
ЕIйси надход2кень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв. Iнформацiя про ocHoBHi види
rрошових надходжень та грошових виплат формуеться на пiдставi облiкових записiв Товариства,

3З. Облiковi полiтикп щодо фiяsпсовIrх iпcTpyM€HTiB

1.,ъ

3.3.]. Вuзпання па оцiпка фiва совalх iпclпpyrlelrrrriB
Товариство визнас фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у бмансi вiдповiдно до МСФЗ,
коли iтiльки коли воно стае стороною коятtlктних положень щодо фiнансового iHcTpyMeHTa, Операцii
з придбання або продаху фiнансових iHcTpyMerпiB визнаються iз застосуванням облiкry за датою

розржунку,

За сlроком виконання фiнансовi аf,^мви та фiнансовi зобов'язаяня подiляються на поточЕi (зi
строком виконання зобов'язань до 12 мiсяцiв) та довгостроковi (зi строком виконавня зобов'язань
бiльше l2 мiсяцiв),
товариство кrrасифiкуе фiнансовi акгиви як Taki, що очiнюються у подitльшому або за амортизованою
собiваргiстю, або за справед,Iивою вартiстю на ocвoвi обох таких чинникiв:
а) моделi бiзнесу суб'€кта господарювання для управлiння фiнавсовими ztктивами; l.а
б) характеристик контрalктних Фошових потокiв фiнансового аI{гиву.

Товарис гво визнае гакi каlегорii фiнансових аrтивiв:

о

фiнансовi акгиви, що оцiнюються за справедlивою вартiстю, з вiдображенням результату

переоцiнки у приб}тку або збитку;
фiнансовi актйви, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю.

.

Товариство визна€ TaKi кателорii фiнансових зобов'язань:

.
.
а

за

фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю;
фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справед,rивою вартiстю,
переоцiнки у приб}тку або збитку.

з

вiдображенням результаry

Пiд час первiсного визнання фiнансового аIсиву або фiнансового зобов'язання Товариство оцiнюе
iхньою справедливою вартiстю .

fфп припиненнi визнання фiнансовоrо акlив} повнiсгю рiзниця мiж:

а) балансовою вартiстю (оцiнеtiою на дату припинення визнання) та

б) отриманою компенсацi€ю (вк,,lючаючи будь-який новий отриманий актив Miкyc будь-яке
нове

взяте

зобовlязання)

визнають

у приб)тку

або

збитку.

Фiнансовий актив оцiнюеться за амортизованою собiвартiстю, якщо BiH придбаваеться з
ЕIою одержання договiрних грошових потокiв i договiрнi умови фiнансового акгиву генер},ють
apomoвi поtоки. KoTpi с сlто виплатами ocнoвHoi с)vи га лроценliв на непол:lшену частку ocнoвHoi
суIи.
Товариство визнае резерв пiд збитки д,lя очiкуваних кредитвих збиткiв за фiнансовим активом,
-{ri блiкову-гься за аморlизованою вартiстю.
Облiкова полiтика щодо лодмьшоi оцiнки фiнансових iHcтpyMeHTiB розкриваеться нижче у
rfuцювiдних роздiлах облiковоi полiтики,
3.3-2. Грошовi коultпu ,па

Гршовi кошти

bti еквiвме пu

скrrадаються з готiвки в Kaci та коштiв на поточних ржунках у банка_х.

Еквiваленти l рошових кошliв - це KopoтKocrpoKoвi, високолiквiднi iнвесlицii. якi вiльно
ю l ься у вiдомi с)vи грошових кошliв iякиv притаvанниЙ незначниЙ ри,}ик зviни Bapтocтi,
Ьесгицiя визначаa,]ься за]sичай як еквiвалеrл lрошових кош]iв 1iльхи в разi короткого строку
tюliашенrrя, наприкJIад, протягом не бйьше нй три мiсяцi з дати придбання.
цжверт}

Грошовi кошти та i'x еквiваr,rенти можль )лримуватися, а операцiТ
вrriональнiй валюгi ra в iнозеvнiй валюri,

]

ними проводитися

в

вмюта iнша, нiж функцiональна валюта, яка визначена в п.2.З цих Примiток.
Грошовi кошти Ta'iх еквiвменти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнаняя аrrпrвами,
Подмьша оцiнка грошових коштiв здiйснюсться за справед'rивою вартiстю, яка дорiвнюс ix
шмiнлlьнiй BapтocTi.
Iноземна вмюта

-

це

}ч

Подальша оцiнка eKBiBа,чeHTiB грошовlтх коrrлгiв, лредставJIеяих депозитами, здiйснюсгься за

alaоrrгизованоlо собiвартiстю,

Первiсно та подмьша оцiнка фошових коштiв та ix еквiвалентiв в iноземнiй вмютi здiйснюеться
уф}fiкцiонмьнiй вмютi за офiцiйними кryрсами Нацiонмьного банку УкраiЬи (НБУ).

У разi обмеження права використаняя коштiв на лоточних рахунках в у банка.х (наприюlад, у
!впадку призвачення НБУ в банкiвськiй ycTaHoBi тимчасовоi адмiнiстрацii) цi активи мож)ть бли
r,пасифiкованi у складi непоточних акгивiв. У випадку прийняття НБУ рiшення про лiквiдацiю
бaякiвськоТ установи la вiдс}тностi ймоsiрносгj повернення рошових кош] iB. визнання ix як акIив)
прилинясться i ix Baplicтb вiдображасrься у склмi збиlкiв звirноrо перiоа1,
3-1-3. Фirtансовi aKrrluBu, ulо оцiнююrпьсs за alцорllluзованою собiварrrliсrпю

фiнансових активiв, що оц'нюються за амортизованою собiвартiсто, Товариство вiдносить
lМirrrорсьлll rобор?овапiсmь, у rпому qаспi ло,rахu,
,Що

Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнюс

Еюд

it

за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи

ефекгивного вiдсотка.

Ъсгосовуючи аналiз дисконтованих грошових потокiв, Товариство викорисюву€ одну чи кiлька
ставок дисконry, Koтpi вiдповiдають перевФкаючим на ринку нормам доходу дlя фiнаясових
iвстрlтеrп iB. якi мають в ocнoBнov) подiбнi уvови iхараrсгерисгики, включаючи кредиlну якiсть
iBcTpyMeHTa, зaulиluок строку, прmягом якого ставка вiдсотка за контракгом € фiксованоюJ а також
аt!яшок c]poк) до поl ащення основноТ суми га вмюry. в якiй здiйснюватиполься rLпатежi,
Товариство оцiнюе станом яа кохЕу звiтЕу дату резерв пiд збитки за фiнансовим iHcтpyMeHToM у
taвt ipi, що дорiвню€:

-

Е.lав

r

l2-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам у разi, якщо кредитний ризик на звiтн} даry не
значноIо зросганtlr ,] voveHry первiсноl о визнання:

- очiкуваним кредитним збиткам за весь строк

дii фiнансового iHcTpyMeHTy, якцо кредитний ризик

тахям фiнансовиv iHc rр) vен loM значно зрiс iз моvегry первiсноl о визнання,

У,rrпадку фiнансових

аI{rивiв кредитним збитком е телерiшня Bapтicтb рiзницi Miж договiрними
a!хrдовими потоками, нмежними до сплати на користь Товариства за договором; i грошовими
ЕIомии, якiТовариство очiку€ одсржати на свою користь,

Стагiом на кожну звiтну даry Товариство оцiнюе, чи зtLзнав кредитний ризик за фiнансовим
furpyrreBToM зfiачного зростання з моменту первiсного визнання. При виконаннi Taкoi оцiнки
Тмриство замiсть змiни суми очiкуваних кредитних збиткiв використову€ змiну ризикry настання
.флту (невиконавня зобов'язань) протягом очiкуваного строку дiТ фiнавсового iнcтpyмeнTa, Дя
-юпапня Taкo] оцiнки Товариство порiвнюе ризик настання дефолry (невиконаяня зобов'язань) за
airasвсовим iHcTpyMeHToM станом на звiтну даry з ризиком настання дефолry за фiнансовим
fuсгрументом станом на даry первiсвого визнання, i враховуе при цьому обrрунтовано необхiдну та
пiлтверлжувану iнформацiю, що е досryпною без надмiрних витрат або зусиль, i вк:ву€ на значне
тосгаяня кредиlноl о ризик} з vоvенry первiсноrо ви,]нан}tя.

Томриство може зробити припущення про тý, що кредитний ризик за фiнансовим iHcтpyMeHToM
Е зазнав значного зростання з моменry первiсного визнання, якцо було з'ясовано, що фiнансовий
irrгруvен r тас н и lький piBeHl' кредп ]ного рпlику станом па звiтну да гу,

вила,цк) фiвансоволо аKiиву. шо. кредитно-,]нецiненим claнoм на звilну даry. але не.
щrrдбаним або створеним кредитно-знецiненим фiнансовим активом, Товариство оцi}flо€ очiкуванi
rредитнi збитки як рiзницю мЬк валовою бмансовою вартiстю акгиву та теперiшньою вартiстю
апiкуваяих майб)тнiх грошових потокiв, дисконюваною за первiсною ефекмвною ставкою вiдсотха

У

за фiнансовим активом. Будь-яке кориryваншI визнаеться в при6}тку або збитку як прибrток або
бкюк вiд зменшення корисностi.
6

L(

Товариство визнае баякiвськi депозити зi стоком погашення вiд чотирьох до дванадцти мiсяцiв
з дати фiнансовоi звiтностi, в разi, якщо дострокове погашення таких депозитiв ймовiрно призведе
до значних фiнансових втрат, в складi поточних фiнансових iнвестицiЙ.

Товариство вiдносно бдlкiвських депозrтiв мае насryпну модель розрахунку збитку вiд
зпецiневня фiнансового активу:

-

-

при розмiченнi депозиту в банку з високою надiЙнiстю (iнвестицiйнйй piвeнb рейтинry
uaAAA, uaAA, uaA, uaBBB та банки, що мають прогноз "стабiльнийr, lцо присвою€ться
рейтинговйми агентствами, якi BHeceHi до Державного ре€сту уповновaDкених рейтингових
агентств НКt{ПФР) на даry розмilцення коштiв резерв збиткiв розрахову€ться в залежностi
вiд строку та умов розмiщення (при розмiщеннi вiд 1 до З-х мiсяцiв - розмiр збитку склалае
0%, вiд 3-х мiсяцiв до l року l% вiд суми розмiщення, бiльше l року - 2%);
при розмiшеннi депозиry s банк) з бiльш низьким креди,lниv рейтингоv (спекулятивний
piBeHb рейтингу, що присвоюеться рейтинговими агентствами, якi BHeceHi до Державного
ре€стру уповноважених реЙтингових агентств НКЦПФР) на даry розмitltення коштiв резерв
збитку розрахову€ться у розмiрi вiд 7Уо до 20Уо вiд суми вкладу в залежностi в розмiру
ризикiв,

Вiдносно дебiторськоi заборгованостi у виглядi наданих позик Товариство використовус
.bde.7b розрахунку збаrпку з вuкорuсrпапнrlц коефiцkl п! спiввidношепIя zpouroqozo поrпок! 0о
*оJtьноZо борzу,.
Дебin oрс ька з обо р2 о ванic tпь
Бсзумовна дебiторська заборгованiсть визнасться як актив тодi, коли Товариство стае стороною
!'.овору m. внаслiдок цьоl о. наб) вас юридичне право одержаги грошовi кошти,
Первiсна оцiнка дебiторсько]i заборгованостi здiйснюеться за справедливою вартiстю.

Пiсля первiсноло визнання подмьша оцiнка дебimрськоi заборгованостi вiдбуваегься

за

вартiстю.

-оргизоваяою
Псrгочку дебiгорську заборlованiсть без всlановленоi сгавки вiдсоlка Товарисlво оцiню.
с]Еою пqрвiсного рахунку факryри, якчо вIlлив дисконтування € нес}"гтевим,

Фiнансовi aKrrluqu,

переоцi
',З.1.
,rq|льrrлап!

цо

оцiпююпu,ся

кu у прuбуmr.у або збurпку

за

сrrравеdлuвою варtпiсrпхj,

з

за

вidобрах!лепllяrl

До фiнансових мтивiв, що оцiнюrоться за справедlивою вартiстю, з вiдображенням результату
псреоцiнки у приб}тку або збитку, вiдносяться акцii та паi (частки) господарських товариств.
Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнюс iх за справедT ивою вартiстю.

Справедлива Bapтicтb акцiй, якi BHeceHi до бiржового списку, оцiню€ться
arrraш!iзатора торгiвлi.

за бiржовим к}рсом

Якщо акцji vають обiг бiльш як на одному органiзагорi lopl iвлi. при розрахунку BapTocTi акгивiв
fii iнструменти оцiнюються за курсом на основному ринку для цього активу або, за вiдс}тностi
Фновного ринкуl на найсприятливiшому ринку для нього. За вiдс}тностi свiдчень на користь
врогилежного, ринок, на якому Товариство зазвичай здiйсню€ операцiю продажу активу.
щийма€ться за основний ринок або. за вiдсуlносгiосновноlо ринку. за найсприягливiший ринок.

справедливоi BapTocTi аrtтивiв застосовуються методи оцiнки варюстi, якi
aiдповiдають обставивам та для яких с достатнъо даних, щоб оцiнити справедливу вартiстъ,
rrксимiзуючи використанн, доречних вiдкритих даних та мiнiмiзуючи використання закрmкх
lхйних даних.

при оцiнцi

Lb

пiдстави ввФкати, що балавсова варгiсть сугг€во вiдрiзняеться вiд справодливоi,
Товариство визначае справедливу Bapтicтb ]а допомогою iнших мgтодiв оцiнки. Вiдхилення можуть
бути зумовлеfii значtlими змiнами у фiнансовому cmнi eMiTeHTa тrабо змiнами кон'юнкryри ринкiв,
на яких eMiTeHT здiйснюе свою дiяльнiсть, а також змiнами у коя'юнкryрi фовдового ринку,

Якщо €

Справедлива BapTicтb акцiй. обil яких rупинено. у тому числi цiнних паперiв eMheHliB. якi
вмюченiдо Слиску eMiTeHTiB, що мають ознаки фiкгивностi, визначаеться iз урахуsаннrм наявностi
cтpoкiB вiдновлсння обiry таких цiнних паперiв, наявностi фiнансовоi звiтностi таких eMiTeHTiB,
результатiв ix дiяльностi, очiкування надходженвя маЙбутпiх економiчних вигiд,
3.3,5.3обов'язанttя.
Кредиторська заборгованiсть визнаеться як зобов'язання тодi, коли Товариство ста€ стороною
договору та, внаслiдок цього, набува€ юрtцичне зобов'язання сплатити rрошовi кошти,
Поточнi зобов'язання

-

це зобов'язання, якi вiдповiддотъ однiй або декйьком iз нижченаведених

ознак:

.

.

керiвництво Товариства сподiваегься погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягае
поrашенню лрсляlом дванадLlяги мiсяцiв пiсля звiгного перiо4yl

керiвництво товариства не мае безумовного права вiдстрочити логашеннrI зобов'язання
прогягоv щонаЙvенше дванадllя l и viсяцiв пiсля ]вirного перiод}.
Пmочнi зобов'язання визнаютъся за }мови вiдповiдносгi визначенню i критерiяv виlнання
зобов'язань.
Поточнi зобов'язання оцiнююlься у подальшоvу'tа аморlизованою вацiсгю,

Поточну кредиторську заборгованiсть без встановленоi ставки вiдсотка Товариство оцiнюе за
сумою первiсного рахунку факryри, якщо вплив дисконтування € несугt€вим.
1J.6. Зzорmапrl, Фiнапсовuх акrпuвiв tla зобов'язаць
Фiнаясовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство мае юридичне право здiйснювати
зarril( визнавих у балансi сум i мас HaМip або зробити вза€моз:lлiк, або ремiзувати акгив та виконати
пбов'язання одночасно

м.

облirсовi полiтики щодо осповвих засобiв та нематерiальЕпх актпвiв

a..L

Вuзпаппл ,па оцiпка octloqqux заеобiв

Товариство визна€ маторiальвий об'ект основним засобом, якщо BiH ),тримуеться з метою
tпкористання 'ix у процесi cBoei дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адм;нiстативних i
Gоцiа.rlъво-кульryрниХ функцiй, очiкуваний Сток корисного використання (експлуатацii) яких бйьше
о!чlого року та Bapтicтb яких бiльше 6000 грн.
Первiсно Товариство оцiнюе ocHoBHi засоби за собiваФстю. У подальшому ocHoBHi засоби
оцiнюються за jx собiвартiстю Miнyc будь-яка накопичеriа ztмортизацiя та буль-якi накопиченi збитttи
зменшення корисностi. Сума накопиченоi амортизацii на даry переоцiнки виюlючасгься з BauroBoi
6aлаясовоi Bapтocтi активу та чистоi суми, перерахованоi до переоцiненоi суми акгиву. Дооцiнк4 яка
aходить до скпад/ вJIасного капiтаJIу, переноситься до нерозподйеяого приб}тку, коли припинясться

liд

aaвнання вiдповiдного аюиву.
З.1. 2. ПоOа,|lь

mi в uпр аrп.L

товариство не визнае в балансовiй Bapтocтi об'€кта основних засобiв витрати на щодевне
обслуговувавня, ремонт та техвiчне обслугоsування об'екrа. Цi витрати визнаються в прибупry чи
5rтry, коли вони понесенi. в бмансовiй Bapтocтi об,екта основних засобiв визнаються Taki подальшi
arlтрати, якi задовольяяrоть критерiям визнання активу.

}l

3.4. 3,

Ацорrпrcацiя ocrloаrtux 3асобiв.

Амортизацiя основних засобiв Товариства не Hapztxoвaнa за 2019 piK
основних iacoolB в складl активlв lоварисгва.

у

зв'язку вiдс}тнiстю

KaпirMbHi вкладення в орендованi примiшення аvорти,])юlься прmяrоv repMiH1 i\ корисного
використання, Амортизацiю активу починають, коли BiH ста€ придатним для використання.
Амортизацiю активу припияяють на одну з двох дат, яка вiдбувасгься ранiше: на дагу, з якоi актив
класифiк},lоть як }тримуваний для продажу, або на даry, з якоi припиняють визнання активу,
3.1,1. Нофаrперiа,lьпi акrпuв а

HeмaTepiа,'lbнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якоi накопиченоi
амортизацii та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя нематерiальних
акгивiв здiйснюеться iз застосуванням прямолiнiйного методу з використаяням щорiчноi норми 33%.

HeмaTepiа,'lbнi активи, якi виникають у результатi договiрних або iнших юридичних прав,
амортиз)юlься лрогягом гермiк} чинностi uих прав,
3.1. 5,

Зменщення

Kop

ucвocrni основfl uх засобiв,па пелаrперiальнuх акlпuвiв

На кожну звirну даry Iоварисгво оцiнюс. чи ( якась ознака гоlо. що кориснiсть активу vоже
зменшитися. Товариство зменшуе баJIансову BapTicTb активу до суми Його очiкуваного вiдшколYвання,
якщо iтiльки якщо сума очiкуваного вiдшко,qчвання активу менша вiд його балансовоi Bapтocтi. Таке
зменшення негаЙно визнасться в лриб}тках чи збитках, якщо актив не облiковують за переоцiненою
вартiстю згiдно з МСБО ]6, Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу (за винятком
гудвiл) ) в попереднiх перiода\. lоварисlво сгорнус. якшо i,iiльки якlцо 1viнилися попсреднi оцiнки.
застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшенtя

корисносri аvоргизацiя основних }асобiв кориry.ться в майблнiх перiода\ з vеrою роlподЙення
переглян}тоi балансовоi Bapтocтi неборотного активу на систематичнiЙ ocнoBi лротrгом строку

хорисного використання,

3s. Облiковi полilпкп щодо iнвеФпцiйноi Hepyxovoс'Ii
3.5.l, ВuJtlaння iнвеспчuiйноI я?р!хо осrпi

До iнвсстицiйноi Hep)r(oмocTi Товариство вiдносить Hepyxoмicтb (землю чи булiвлi, або частину
будiвлi, ;бо ik по€днання), }тримуваЕу на праsах власностi або згiдно з угодою про фiнансову оренду з
Iегою олримання орендни\ плfiежiв або ]6iльшення вартосгi Kaпilалy чи лля лосягнення обох цiлей. а
не ]ця: {а} викорисгання у виробництвi чи при посrачаннi loBapiв. при напаннi послуl чи лля
4дмiнiстративних цiлей, або (б) продажу в звичайному ходi дiяльностi.

Iнвестицiйна Hep},xoмicTb визнаегься як ахтив тодi i тiльки тодi, коли: (а) € ймовiрнiсть того. шо
Товариство отримае мsйб)тнi eKoHoMi,rнi виrоди, якi лов'язанi з цiсю iнвестицiйною нерlхомiспо, (б)
собiвартiсть iнвестицiйноТ Hepy]\ovoc l i можна досtовiрно оцiни ги.

Якщо будiвлi вмючають одну частину, яка )тримусться з метою отримання орендноi плати та
друry частину для використавIlя у процесi дiяльностi Товариства або для адмiнiстативвих цiлей, в
б},r(галтерському облiку TaKi частини об'€кту Hepyxoмocтi оцiнюються та вiдображаються окремо,
rкщо вони мояgль 6)ли проданi окрсмо,
3.5.2. Первiсна lrla пос.,liоуюча оцiчка it!весrпuцiйноI нерухолоспi

Первiсна оцiнка iнвестицiйноТ HepyxoмocTi здiйснюсться за собiвартiстю, Витрати Lla операцiю
включаються до первiсноi Bapтocтi, Собiвартiсть придбаяоi iнвестицiЙноi Hep}.(oмocтi вмючас цiну ii
придбання та буль-якi витрати, якi безпосередньо вiднесенi до придбання. Безпосередньо вИнесенi
вrfграти охоплюють, наприкпад, винагороди за надання професiйних юридичних послуг, податки,
пов'rзанj з передачею права вJIacHocтi. la iншi витрати на операчiю,

}l

Оцiнка пiсля визнання здiйсню€ться за справед'Iивою вартiстю на даry оцiнки. Приб}ток або
збиток вiд змiни s справед'IивiЙ BapTocTi iнвестицiйноi HepyxoмocTi визна€ться в приб}тку або збитку.
Амортизацili на TaKi активи не нарахову€тъся,
слраведлива Bap'ic'b iнвестицiйноi Hepyxo'oc'i зазвичай визнача€ться

iз за.rlученням незмежного

ОЦiНЮВача, Перiодичнiсть перегляду справедrlивоi Bapтocтi зумомюеться

сутевими для облiку

коливаннями цiн на ринку подiбноi HepyxoмocTi. СлраведIива Bapтicтb незавершеного будiвницгва
дорiвнюе BapTocTi завершеного об'€кта за виржуванням витрат на закiнчення будiвництва.

якщо оцiнити справед,IивУ BapTicтb неможпиво, Товариство обрае дIя оцiнки об'екriв

iнвестицiйноi Hep}xoмocтi модель оцiнки за собiвартiстю вiдповiдно до МСБО 16 та застосовуе такий

пiдхiд до Bci€i iнвестицiйноi Hepyxoмocтi, при цьому розкриваються llричини,

використовусться справед'Iива BapTicTb,
J.6.

з яких

не

облiковi полiгики шодо непоточниt акrпвiв, }трпмуваtlих для продажу

Товариство rсrасифiкуе непоточний л.rив як утримуваний для продажу, якщо його балансова
BapTicтb буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцii прод&куl а не поточного використаншI.
Непоточнi аtýиви, )тримувавi для лродажу! оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському облiку за

найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартiстю з вирахуванням витат на
операцii, пов'язанi з продФкем, Амортизацiя на TaKi активи не нараховусться. Збиток вiд зменшення
корисностi при первiсному чи лодмьшому списаннi активу до справедливоi Bapтocтi за вира_хуванням
вrfiрат на продlDк визнаеться у звiтi про фiнансовi результати.
3.7.

Облiковi полiтвк, щодо ореяди

Фiнансова оренда - це оренла, за якою передаються в основному Bci
ризики та вивалороди,
з правом власностi на актив. Товариство як орендатор на початку строку оренди визнас
фiнансову оренду як активи та зобов'язання за сумами! що дорiвнюють справед'rивiй Bapтocтi
пов'язанi

оЕlендованого майна на початок ор€ttди

або (якщо вони меншi за справедливу ваrпiсть) за топерiшньою

!аргiстю мiнiмальних орендних платежiв, Мiяiмальнi оренднi п,,rатежi розлодiпяються мiж
фiнансовими витратами m зменшенням нелогашених зобов'язань. Фiнансовi ви,трати розподlляlоться
яll кожен перiод таким чином, щоб забезпечrги стму перiодичну ставку вiдсотка на змишок

!обов'язань. Непередбаченi оренднi платежi вiдображаються як виlрати в тих перiодах, яких вони
у
були понесенi, Полiтика нарахування амортизацii на орендованi активи, що аморl.изуються,
)sгоджена
iз стандартною полiтикою Товариства щодо подiбних акгивiв.

Ореrца активiв, за якою ризики та винагороди, пов'язанi з правом Bllacнocтi на акмв,
фактичlrо
:илишаються в орендодавця, класифiкуеться як операцiйна оренда. Оренднi платежi за
угодою про
олерацiЙну ореrцу визнаються як витрати на прямолiнiЙнiй ocнoвi протягом стоку оренди.
Дохiд вiд
оре}ци за угодами про операцiЙlту оренду Товариство визна€ на прямолiнiЙяiЙ ocHoBi протягом строку

ореtци, Затрати, вкпючаючи амортизацiю, понесевi при отриманнi доходу вiд оренди, визнtlються як
вптрати.

3.t. Облiковi полiтики щодо податкт tla лриб}ток
витрати з податку на приб)лок являють собою суму витат з потоtlного та вiдстроченого лодаткiв.
Поючний податок визначаеться як сума податкiв на при6}ток, що пiд,'rягають сплатi (вiдшкодуванню)
щодо оподаткованого лрибlтку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати Товаричlва за податк.lми
рзра_ховуються з використанIjJIм податкових сmвок, чинних (або в основному чинвI,D() fiа даry

балансу,

вiдсточений податок розраховусться за бмансовим методом облiку зобов'язань та являе собою
податковi активи або зобов'язання, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж балансовою
варгiстю активу чи зобов'язанпя в бмансi та ii податковою базою.
10
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Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються, як правило, щодо Bcix тимчасових рiзниць, що
пiдлягаютЬ олодаткуванню. Вiдстроченi подажовi аI(aиви визяаються з урzжуванням iMoBipHocTi
наявностi В майбlтньому оподатковуваною прибугку, за рахунок якого мож}ть бли використанi
тимчасовi рiзвицi, що пiдIягають вирчжуванвю. Бмаясова BapTicTb вiлстрочених подажовиr активiв
перегляда€ться на кожну дату й зменшустъся в тiй Mipi, у якiй бiльше не icнyc ймовiрностi юго. шо
буде отриманий оподажований приб)ток, достатнiй, щоб дозволити використати вигоду вiд
вiдстроченого податкового акгиву ловнiстю або частково.

ВiдстрочениЙ податок розраховуеться за податковими ставками, якi, як очiкуеться, буýть
застосовуватися в перiодi ремiзацii вiдповiдних активiв або зобов'язань. Товариство визна€ поточяi та
вiлстроченi податки як витрати або дохiд i включа€ в прибу,ток або збиток за звiтний перiод, oKpiM
випалкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, якi визпаються прямо у власному капiталi
або вiд об'еднання бiзнесу.
товариство визнае пото,rнi та вiдсцоченi подаfiи у kaпiталi, якщо податок належить до статей,
якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iriшому перiодi.
3.9.

облiковi полiтикх щодо iпшпх дктпвiв та зобов'язапь

з.9.1, Забезпеченl!я

Забезпечення визнаються, коли Товариство ма€ теперiшню заборгованiсть (юридичяу або
конструктивну) внаслiдок минулоi подii', icнye ймовiрнiсть (тобто бiльше мохливо, Hiж немФrоиво),
шо погашення зобов'язання вимагатиме вибуггя pcypciB, KoTpi втiлюютъ у собi ековомiчнi вигоди, i
можпа достовiрно оцiнити суму зобов'язанпя.
товариство також створюе резерв вйтрат на оrцаry щорiчних (основних та додаткових) вiдпусток,
Розрахунок такого резерву здiЙснюсrься на пiдставi правил Облiковоi полiтики Товариства, Розмiр
створеяого резерву оплатй вiдrryсток пiд'Iяга€ iнвентаризацii на кiнець року, Розмiр вiдрахувань до
з цих сум, розраховуються
резерву вiдпусток, вIOlючаючи вiдрахування на соцiальне стжуваяня
виходячи з кйькостi днiв факмчно невикористаноi працiвниками вiдпустки та iхнього
середньоденного заробiтку на момеm проведення такого розрахунку. Також мо]{qль враховуватися
iншi об'екгивнi фактори, цlо вгйивають на розрахунок цього показвика, У разi необхiдностi робиться
кориryюча проводка в бухгмтерському облiку згiдно даних iнвентаризацii резерву вiдпусток,
3, 9.

2. В

uплапu

пр ацiв

пuKall

ТоВаристВовизнаекороткостроковiвиrLпатипрацiвникамякВиЦатиmякзобов'язанняпiсля

вирахування буль-якоi вже сплаченоi суми, Товариство визна€ очiк7вану вартiстъ короткостроковж
виIDIат працiввикам за вiдс}тнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час надання працiвниками послуr.
якiзбiльшуюIь]хнi права на май6}тнi виплаlи вiдп}скних,
3. 9.

3.

п ен с i й ni

rобо в'язаннr|

Вiдповiдно до украiЪського законодавства, Товариство )лримуе внески iз зарбiтноi гпати
працiвникiВ до ПенсiЙногО фонду. Поточнi внески розраповуються як процентнi вiдржування iз
поточних нарахувань заробiтноi платнi, TaKi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi
працiвниками послуги, що надають iM право на одержання BHecKiB, та зароблена вiдповiдна заробiтна
платвя. Додатково ТОварйство не ма€ жоднОТ недержано'i пснсiйноI програми,

з.l0.Iпшi застосовапi облiковi полiтпкп, що сдоречяпми для розумiяпя фiядпсовоi lBiTпocri
3,l0,l Дохоdu па вurflраmu
дохiд вйзнаегься у звiтi про приб)тки та збитки

за умови вiдповiдностi визначенню та критерrям

або змеttшення
визнання. Визнання доходу вiдбуваегься одночасно з визнанням збiльшення аrгивiв
зобов'язань.
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Дохiд вiд продажу фiнансових iHcTpyMeHTiB, iнвестицiйноi нер),хомосгi або iнших

aKтиBiB

визнасться у прибугку або 1бmку в pari задоволення Bcix наведених даrli ) vов:

а)
б)

Фонд передмо покупцевi суггевi ризики iвинагороди, пов'язанiз власнiстю ва фiнансовий
iHcтpyMeHT, iнвестицiйяу HepyrroMicTb або iншi актвви;
за Фондом не змишаеться aнi подальша участь управлiнського персонму у формi, яка
з.tзвичаЙ пов'язана з володiннямt aHi ефеrсrивниЙ контоль за проданими фiнансовими
iнструменrами, iнвестицiйною нер}хомiстю або iншими акгивами;

в)
г)

суму доходу можна дос loвipнo оцiни lи;
ймовiрно, що до Фонду надiйд,ть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцi€ю;
та

г)

витрати, якi були або буд.ть понесенi у зв'язку з операцiсю, можна достовiрно оцiнити,

!охiд вiд

надання послуг вiдобраrка€ться в момект виникнення незалежно вiд дати надходження
кооггiв i визначасгься, виходячи iз сryпеня завершеностi операцi-r з надання лос.туг на дату балансу,

дпвiденди впrнаюl ься доходоv лпше у pali. якшо:

-

право Товарис,I ва на одержання виплат,]а дивiдендаvи вс,]ановлено:

-

е ймовiрнiсть, що економiчнi вигоди, пов'язанi з дивИендами, надiйд)ть до Товариства;

суму дивiдендiв можна достовiрно оцiни,]и,

Дохiд визна€ться у звiтi про приб}тки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та кр}rrерiям
визнання, Визнання доходу вiдбува€ться одночасIlо з визнанням збiльшення активiв або зменшення
зобов'язань.
Впrрати - це зменшсння економiчних вигИ протягом облiковоaо лерiоду у виглядi виб}.ггя чи
sмортизацii активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого е зменшення чйстих
акIивiв, за винятком зменшення, пов)язаного з виплатами учасникам.

Вицати визнаються у звiтi про приб}тки та збиrки за умови вiдповiдностi визначенню m

одночасно з визнанням збiльшення зобов'язань або зменшення акгивiв.

Витати негайно визнаютьс, у звiтi про

приб}.тки та збитки! коли видатки не вадають майб}тнiх

скономiчних вигiд або тодi та тi€ю мiрою, якою майб}тнi економiчнi вилоди не вiдповiдають або
перестаlоть вИповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовиЙ став.
Витати визнаються у звiтi про приб}тки та збитки також у тих випадках, коли виникають
зобов'язання без визнання активу.
Витра

доходи.

l

и. noнeceнi у 1в'я 1ку з

отиvанням дохоФ . визнакл ься у юvу ж перiодi. що й вiдповiднi

3.]0.2, Вuпраrпu зо позuкalфu
Витрати за позиками, якi не е частиною фiнансоволо iнcтpyмeнry та не капiтirлiзуються як частина
собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Товариство капiталiзуе витати на позикл, якi
безпосередньо вiдносяться до придбання, булiвничтва або виробництва квалiфiкованого акгиву. як
частина собiвартостi цього активу,

3.I0.3.

О

ерацil з iнозе|lною ваJlюrпою

Операцii в iноземнiй вмютi облiковуються в украiЪських гривнях за офiцiйним к}тсом обмiЕу
Нацiонального банку Украiни на даry проведення операцiй,
MoHeTapHi активи та зобов'язання, вираженi в iноземних вмютах. перераховуtоться а грявню за

вiдповiдними курсами обмiну НБУ на лаry бмансу. HeMoHeTapHi cTaTTi, якi оцiнюються за iсгорtlчною
собiварliсlю в iнозеvнiй валю,li. вiдображаюrься за к)рсом на дат} операцii. Hevoнempнi сгаlтi, лxi
оцiнюються за справед'rивою вартiстю в iноземнiй валютi, вiдобраrкаються за курсом на даry

I2

визначення справедJIивоi Bapтocтi. KypcoBi
рiзницi, цо виникли при перержункт за мон€тарними
статтями, визн,tються в прибrтку або збrгку в тому перiодi, якому вони виникають,
у
lовариство не здiйснювало операцiй } вмюгi,

3.I0.1. yMoBHi зобовlязаппя ,rrа акrпuвL
Товариство не визвае yMoBHi зобов'язання в звiтi лро
фiнансовиЙ стан Товариства. Iнформацiя про
зобов'язання
)rMoBHe
розкривасться, якщо можJlивiсть вибуmя pecypci', якi втiлюють у собi економiчнi
впгоди, не € вiдIаленою. Товариство не визна€ yMoBHi €lктиви, Стисла iнформацiя про
умовний лсив
розкривасться, коли надходження економiчних вигй € ймовiрним.
ia.

ocEoBBi прппущенпя, оцillкп та суджепня

при пiдготовцi фiнансовоi звiтностi Товариство здiйснюе оцiнки та приrryщення, якi мають вплив
rrа елемеЕтИ фiлансовоi звiтностi, Фунтуючись на МСФЗJ МСБО та тлr,lt{аченнях,
розроблених
комiтсгом з тлумачень мiхнародноi фiнансовоi звiтностi. ОцiIжи m судження базуються на
rюпередньому досвiдi та iнших факторах, що за iсц,lочих обставин ввФкаються обФунтованими i
за
]rqtультатами яких лриймаються суддення щодо бмансовоi Bapтocтi активiв та зобов'язань. хоча цi
lrсзрахунки базуються на наявнiЙ у керiвництва Товариства iнформацii про поточнi подii., фа\-тичнi
lrезультати Mo'lqaтb зрештою вiдрiзнятися вiд цих розржункiв, Областi, де Taki судденrI,, € особливо
rаrкливими, областi, що характеризуються високим piBHeM складностi, та областi, s якхх приrryщення
й Jrозрахунки мають велике значення дIя пiдг(rювки
фiнансовоi звiтностi за МСФЗ, наведенi яюкче.
4.1, q/дх(епвя щодо операцiЙ, подiЙ або
за BИq.THocTi конкретких МСФЗ
умов

Якщо нема€ МСФЗ, який конкретно застосовуеться до операцii, iнmoi подii або

умови,
rcрiвниLцво ТоварисТва застосовуе судженНя лiд час розрбленнЯ та застосранпя облiковоi полiтики,
щб iнформацiя була доречною для потеб корисryвачiв для прийняття економiчних рiшень та
дос-mвiрною. ) том) jначеннi. шо фiнансова звiтнiсlь:

.
.

.
о

подае достовiрно фiвансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та
Фошовi потокх

Товариства;

вЙображас економiчну c}'rнicTb операцiЙ, iнших лодiй або
умов, а но лише юридичну
Фор"у;
с нейтральною. гобго вйьною вiл уперелжень;
е повною в

ycix сугг€вих

аспекmх,

Пiд час здiйсненпя судження керiвницгво Товариства посиJiаеться на лрийнятнiсть rrаведевих
,Dкерел та враховуе ii у низхiдному порядку:

а)
б)

дмi

вимоги s МСФЗ, у якж iдеться про подiбвim пов'язанiз ними питання;
визначення, критерii визнання та kонцепцii оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв m s}fФат
у
Концеп D альнiй ocHoBi фiнансовоi звiтнос гi,

Пiд час здiйсяення судження керiвництво Товариства

вра_ховуе llайостаннiшi лоложення iншlо<
органiв, що розробляють та затверд)ý/ють стандарти, якi застосовують подiбну концептуальку основу
для розроблення ста}цартiв, iнury професiйку лiтерацру з облiку та прийвятi лаDзевi пракгики, тi€ю
мiрою, якою вони не суперечать вищезазвачсним джерелам.

Операцii', що не регламенгуються МСФЗ Товариством не здiйснювались.
4.2. Судлсенвя щодо справедливоi BapTocтi

sKIxBiB ТоварпgIва

Справед'lива BapTicтb iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових ринкаr<,
рзрахоsуеться на ocнoвi поточноi ринковоТ Bapтocтi на момент закриття юргiв на звklDi дату. В
iнших випадках оцiнка справедливоТ Bapтocтi грунry(ться на судженнях щодо передбачуванtD(

lз

bL

майб}тнiх грошовиХ лотокiв, iснуючоj економiчноi ситуацii',
ризикiв, вJlастивих рiзним фiпансовим
iHcTpyMeHTaM, та iнших факторiв з врахувавням вимог МсФЗ lЗ (Оцiвка справед,lиво.i BapTocтir.
4.3. Судженпя щоло змiн справедливоi вдртосfi фiriапсовrrх

sкгивiв

протягом звiтного 2019 року переоцiнка iнвестицiйноi Hepyxoмocтi iз зfulучgннtм незiL,lежнж

оцiнювачiв не здiйснювалась.

Керiвництво Товариства вва>кае, що облiковi оцiнки та припущення, якi мsють стосунок до оцiнки
фiнансових iHcTplMeHriB. де ринковi когирування не дост)пнi. с мючовиv дхерелоv неви,rначеносIi
оцiнох, тому що:

а)

б)

вонй з високим ступенем ймовiрностi зaч}нають змiн з плином часу, оскЙьки оцiнкх
базуюгься на приrryшеннях керiвницlва шодо вiдсоlкових славок. волаlильнос,li!,tмiн
вмютних KypciB, похzlзникiв кредитоспромо}(ноотi контрагентiв, кориryвань пiд час оцiнки
iHcTpyMeHTiB, а також специфiчних особливостей олерацiй; та

вплив змiни в оцiнках на акгиви, вiдображенi в звiтi про фiнансовий c,rirн, а такох на доходи
(витати) може 6}ти значяим,

якби керiвницlво Товарисlва

в и

корис lовувilло

iншi лрип)шення щодо вiдсоlкових

ставок,

волатилъностi, KypciB обмiну валют, кредитного рейтинry коятагента, дати оферти iкориryвань лiд
час оцiнки iHcTpyMeHTiB, бйьша або менша змiна в оцiнцi варюстi
фiвансових iHcTpyMeHTiB } разi
вiдс}тностi ринкових котируваяь мма б iстотний вплив на вiдображений у фiнансовiй звiтноýтi
чистиЙ приб)ток та збиток.

Розумiючи вФlспивiсть використання облiкових оцiнок та приrryщеЕь щодо слравед,lивоi BapTocтi
фiнансових аФивiв в разi вiдс}тностi вхiдних даних щодо справедшвоi BapTocтi лерщого рiвня,
КерiвництвО Товариства плаЕус використовувати оцiнки та судження якi баз}rоться на професiЙнiЙ
компетенцii лрацiвяикiв Пiдприемства, досвiдi та минулих подiях, а також з використанням
розрахункiв та моделей BapTocтi фiнансових активiв. Залучення зовнiшнiх експертних оцiнок щодо
таких фiнансових iHcц,yMeHTiB де оцiнка, яка базуеться на професiйнiй компегенцii, досвiдi та
розржунках € недостатньою, на думку Керiвництва е прийнятним та необхiдним,
використання рiзних маркетингових припущень таlабо методiв оцiнки також може мати значний
вплив на передбачувану справедливу вар] ic l ь,
4.4.

СулЙння чоао очiкуванпх

TepMiшiB утрriмувslrвя фiнансовпх iпcTpyMeBTiB

керiвниr{тво Товариства застосову€ професiйне судкення щодо TepMiHiB }rримання фiнансовЕх
iHcTpyMeHTiB, що входятЬ до складу фiнавсових акгивiв. ПрофесiЙне судження за llим питанням

rрунryеться на оцiнцi ризикiв фiнапсового iHcTpyMeHry, його приб)аковостi й динамiцi та iяших
факторах. Проте iснуютъ невизначеноСтi, якi моr9"тЬ б)ти пов'язанi з призупиненням обiry цiнвих
паперiв, що не € пiдконтрольним керiвниtцву Товариства фактором i може суггево вл,,iиr0пи на оцiнý
фiнансових iHcTpyMeHTiB.
4.5,

Вrкорисгаrrня ставок дископryвдяяя

Ставка дисковry

-

це процентЕа ставка, яка використовуетъсrl лJlя перерахrrку
маЙбутнiх потокiв доходiв в одиЕе значеЕня теперiшньоi (поточноi) Bapтocтi, яка € базою дlя
визначенЕя ринковоi BapтocTi бiзяесу. З ековомiчяоi точки зору, в ролi стЕвки дискоЕту е
бажана iHBecTopy ставка доходу на вмадений калiтал у вiдповiднi з piBHcM ри]rrку подiбЕi
об'екти iнвестуванIiя, або _ ставка доходу за iLльтернативними варiантами iнвестrцiй iз
зiставлянЕя рiвня ризику на дату оцiЕки, Ставка дискояту мае визЕачаlися з урахувакtrям

трьох факторiв:

а) BapTocTi грошей у часi;

б) BapTocTi джерел, якi зalлу]atються для фiнапсуванвя iнвестицiйного проекry,
вимагають рiзнi piBHi компенсацii;

жi
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мiри ймовiрностi отримання очiкlвапих у майбутпьому доходiв.
Ставом Tla З1.12,2019 середпьозважена ставка за портфелем бапкiвських депозитiв у
цацiоЕа,Iьпiй вмютi в банкж, у яких Ее введеЕо тимчасову адмiпiстрацiю або не
запроваджено лiквiдацiйну комiсiю, становила 12,6 О% рiчних. Iвформацiя, що використаЕа
дJul визначснЕ, середньозваr(еноi ставки одержана з офiцiйного сайту НБу за посилацвrм
https://Ъank.qov.urcontrol/uk/allinfo роздiл "Вартiсть строкових депозитiв ...
в) фактору ризику або

4.6. Сулження шоло впявлсшня озпдк зпецiшешня

акгпвiв

Вiдносно фiнансових аroивiв, якi оцiнюються за амортизов:lяою вартiстю, Товариство на даry

виникнення фiнансових актиьiв та на кожну звiтну дат} визначае piBeHb кредитного ризику,
Товариство визна€ резерв пiд збитки мя Очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовими акгивами, якi
оцiнюються за амортизованою вартiстю, у розмiрi очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк дii
фiнансового акп,rву (при значному збiльшеннi кредитного ризику/для кредигно-знецiнених фiнансових
акгивiв) або l2-мiсячними очiкуваними кр€дйтними збrгками (у разi незначного зросmння кредитного
ризику).
Зазвичай очiкусгься, що oчiкyвaнi кредитнi збитки за весь строк дii мають б)ли визнанi до того,

iK фiнансовйй

Як правило, кредитний ризик:Jвачно зроста€ ще до
10го, як фiнансовий iHcTpyMeHT стане простроченим або буде помiчено iншi чинники затримки
п,'lатежiв, що е специфiчними для позичмьника, (rlаприю'rад, здiйснення модифiкацii або
iHcTpyMeHT стане прострочений.

ресфукryризацii),
Кредитний ризик за фiнансовим iHcTpyMeHToM вважасться низьким, якщо фiнансовий
irlcTpyMeHT мас низький ризик настання лефолry, позичальник ма€ потужнiй потенцiм виконувати
cBoi доловiрнi зобов'язання щодо грошових потокiв у короткостроковiй перспективi, а несприятливi
змiни в ековомiчних i дiлових умовах у довлостроковiй перспективi можуlь зни:lи,l.и, iule не
обов'язково здатнiсть позичмьника виконувати cBoi зобов'язання щодо договiрних грошових потокiв,
Фiнансовi ilrструменти не вв,i}каються такими, що мають низький кредитний ризик лише на
пИставi того, що ризик лефолry за ними € нижчим! нiж ризик дефолry за iншими фiнансовими
iнструментами Товариства або нiж кредитний ризик юрисдикцii, в якiй Товариство здiйснюе
дirльяiсть,
Очiкуванi кредитнi збитки за весь с,трок дii не визнаються за фiнансовим iHcTpyMetlюM просто
на пiдставi того, що BiE ввiDкався iнcTpyMemoм iз низьким кредитним ризиком у попередньому
звiтному перiодi, aule не ввФкаеться таким станом на звiтну даry. У такому випадку Товариство
з'ясову€, чи мало мiсце значне зростання кредитного ризик} з моменry первiсного визнавня, а отже чи
постaша потеба у визнаннi очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк дiТ.
Очiкуванi кредитнi збитки вiдображають власнi очiкування Товариства щодо кредитних
збиткiв.
5.

Роlкритlя iнфортацii шодо впкорхстаннs справедлпвоi Bapтocтi

Мgrодвкх оцiяюваппя та вхИнiддяi, вI'корпсrаfii для скпаданвя оцiяок за слраведлввою
вартiстю
5.1,

Товариство здiйснюе викJIIочно безлерервнi оцiнки справед,lивоi BapTocTi активiв та зобов'язань,
МСФЗ l3 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець кожного
звiтного перiоду,
тобто TaKi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та

класи активiв та
зобов'язань,
оцiнених за
ваDтiстю
Грошовi кошти

Методики оцiнювання

ПервiсIlа та подальша оцiнка

Метод
оцiяки
(ринковий,
дохiдпиЙ,
витратний)
Ринковий

Вхiднiданi

Офiцiйнi курси НБУ

l5

э1

лрошових коштiв здiйснюеться за
справе/,lливою вартiстюj яка
дорiвнюе it номiнмьнiй BaDTocTi
Первiсна оцiнка iHcTpyMeH.b
капiталу здiйснюеться за i!
справеIцивою вартiстю, яка
зазвичаЙ дорiвню€ цiнi операцii', в
ходi якоi був отриманий актив,
Подальша оцiнка irlcTpyMerпiB
капiталу здiЙснюсться за
справед.lивою вартiстю на дату

lнструменти
капiгаJ,lу

Iнвесr,ицiйна
HepyxoMicTb

Первiсна оцiнка iнвестиrliйнГ
Hepyxoмocтi здiйснюсться за
собiвартiсl,ю, Подальша оцiнка

Ринковий

Офiцiйпi бiржовi курси
органiзаторiв торгiв на
даry оцiнки, за
вiдс)лностi визначеного
бiржового курсу на дату
використовуються цiни

закриття бiржоволо
торгового дня

lliни

Ринковий,

дохiдний

на ринкJ/

Hep5zxoMocTi, данi

оцiнки лрофесiйних
оцiнювачiв

iнвестицiйноТ HepyxoMoc.r.i
здiЙснюсться за справед,rивою
lартiстю на дату оцiнки.

5.2. Вплив викорястання зекритих вхИнrхдаяяI (3-го
рiввя) для перiодпчних оцiпок
справедлпвоi BapTocтi па приб}ток або збпток

За звiтний 2019 piк не вiдбулося подiй, що ллинули б на ймовiрнiсть погашеняя та очiкчваних
вхiдних грошових лотокiв (данi З-го рiвня iepapxii).
5.3, Рiвепь i€Papxii

класи активjв та
зобов'язань,
оцiнених за
справе/,lливою

вартiсl,ю

схравелJпвоi BapTocтi, до якого HaJeriaтb оцiпкп справеллпвOi Baplocтi

l

(Ti, що нс мають
котирувань, але

котирування, та
спостсрежуванi)

з1,12,]9

з

3 рiвепь

(Ti, що не мають
котирувань i не е

спостережчваними)

20l8

20]9

Дата оцiнки
Iнвесl иuiйlIа
лcpvxoMicTb

2 piBeHb

рiвепь

(Ti, що мають

Ll2,]8

20] 9

20] 8

зl,]2.19

з].l2,18

з ] .12,

20l9

20]8

20] 9

l9

]

]

.12,l8

з ] ,12,19

588

20l8
,l2.18

зl

588

Iнструмецти

капiталу (акцi)

у

2019 роцi вiдбулася реtоlасифiкаIliя iнвестицiйноi tlepyxoN{ocTi в активи!
що призначенi лля
продажу,
5.4. Рух aKTпBiB, що оцiЕюються за справедлпвою вартiстю з використанням

рiвпя i€papxii

кпаси акгивiв.
оцiнених за
справслливоlо
вартiстю з
викорисlанням

наЗ1.]2,20l8

р,

Прилбання
(lIpo/raжi)

залишки станом
на З 1.12.20]9 р.

З-lо

рiвня icDaDxii
Iнвестицiйна
HepyxoMicтb

залишки станом

вихiдяrхдsпшr 2-го
Стаття (статгi) у
прибутry або
збитку, у якiй
приб}тки або

збитки визванi
588

Не приб},ю/ не
збlfюк

5.5.Iяmi розкрпття, що вимдгаються МсФЗ 13 (Оцiнкд справедливоi вартоgгЬ'
Справедrива BapTicTb фiнансових iHclp)/IlIeHTiB в порiвIrянвi

з

ix балансовою вартiflю
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ф

I;aJaпcoBa вяртiсrь

l
Фiнансовi акгиви (дебimрська

заборгомнiqь)

Справеллвва BapTicTb

20l9

2018

20l9

2

з

1

20l8
s

2650

50

2 650

50

l50

]50

Iнсlрументй капiталу (акцii)
Грошовi кошти

]8

з8

керiвrrичlво Говарисlва вважас. пlo наведеIli роlкрипя шоло зас,]осуваlIltя сllраведливоi Baploc'i
€ достатнiми, i не вважае, що за межами
фiнапсовоi звiтностi залишилась будь-яка с}"гг€ва iнформацiя
застосувалня
щодо
справедливоТ Bapтocтi, яка може бlти корисною для корисryвачiв
фiнансовоi

звil,ностj,
6.

Розкриlтя iнформацii', що пИтверд}ку€

6.1.

сгапi полаяi у фiяаtrсовпх звiтах

Дохи ви реалiзsцii
2019

дохiд вiд реал iзацii активiв. послуг
Всього лоходп Bi,l реалiзацiТ
6.2.

2018

9 465

7,79

9 ,165

118

СобiварIiсть реаJIiзацiI
20I9

BapTicTb актива

(б

Illmi
Rсього

(-)

6.3. Iпшi доrоли,

2018

55)

с)

(6 555)

с)

5

()

iяшi вштратп

IlImi лохолп

20l9

2018

Доходи вiд реалiзацii iноземно] ватпоти
доходи.вiд списання кредиторськоi заборгованостi

Дохiд вiд участi в KaпiTа,'ii
Iншiдоходи

]08

Одержанi штрафи/пснi

Всього
Iншi вптрати
Збитки

20t9

20l8

ремiзацii запасiв
Штрафи,llенi
Bi/,l

ВяФати вiд зменшення корисIlостi дебiторськоi
заборгованостi
lншi витрати

(з

l9)

(r 5)

Збитки вiл курсових рiзниць

Всього

6.5.

(319)

(15)

Адмiнiстративнi вптратrr
2019

2018

|,7

?rь

Витрати на перояал

(143)

(l16)

Iншi

(24,7)

(154)

Всьоrо ад}ri8iсrратIlвншх витрат
6.6. Фiнансовi .]охоли та

(390)

(600)

2019

20l8

впrратп

Процентнi доходп

2

Процеrrгний дохiд за договорами займу

Всього процептпi лохолп
Проuенr'нi виr,рати
Всього проценr,нi витратп

2

6.7. Податок па приб5rюк

ВiдловИно до пп. 141.6.1 п. 146,1 ст. 146 IIкy звiльняються вiд оподаткування кошти спiльного
iнвесгування, а саме: кошти, BHeceHi засновниками корпоративного фонд/, кошти та iншi активи,
залученi вц )лrасникis iнсrrrгуry спЙьною iнвестування, доходи вИ здiЙснення операцiй з акгивами
iнстtтгугу спiльною iнвесгумяrrя, доходи. нар&\оsанi за активами iнститугу слЬьноlо iнвесцванrrя,
та iнmi доходи вй дiяльноgгi iнсгrrч,"D/ спiльного iнвестування (висотки за позиками, оренднi
(лiзинговi) п,'lатежi, роялтi ющо),
Тому зобов'язання з лодатку на приб)ток станом на 31.12,2019 вiдс)тн€. Згiдно МСБО З7 умовне
зобов'язання з вiдстрочених податкiв та Yмовний актив з вiдстрочених податкiв не визна€ться, у
зв'язку зi сrоlаднiстю достовiрно оцiнити па дату закриття фонду.
6.t. Поточнi акгявiв, }трпмувsяi

д!,Iя

продrr(у.

Станом на З1.12.2019 Товариство ма€ поmчних активи, }тримуваних дJiя продаrlry у виrлядi
)ltштловоi та нежитловоi Hepyxoмocтi (квартири, паркiнги, нежитловi примiщенtUl), що розтаrцованi в

м.Одеса, вул.Морська,8А, та м,Одеса, Малинiвский район, вул.Фонтанська дорог4 б.,Щохiд вiд
продал(у активiв Товариство безпосередньо формуегься вiд продаr<у об'ектiв Hep}xoмocтi,

6.9. НематерiальЕi

Станом на
6.10.

З l ,l

акrиви

2.201 9р, в активах Товариства не облiковуегься нематерiальних акгивiв,

ocвoвfii засобп

Ставом ва

З

l,l2,20l9p,

в активах Товариства не

облiковусься ocBoBHIr( засобiв.

6.1l. Грошовi коштх
Станом на З1.12.2019р. на поточному рiцунку у банlу облiков},lоться за номiнальною варгiстrо
грошовi кошти на суму l50 тйс, грн. Поточний рахунок вiдкрито у банку ПАТ КБ (Приватбанк)),
6.12. Фiпансовi

актrви, що оцittюються за амортIlзоваЕою собiвартiсгю

Дебiторськs зsборгованiсгь

3l грулня
Дебiюрська заборгованiсть
(заборлованiсть вiд продажf об'ектiв

2 650

Розрахунки з бюджетом

]l]

2019

3l грулпя
50

2018

Iнша дебiторська

заборгоЙiББ

(заборгомнiсть за доловорами займу)

Бlлансова Bapr.icTb всього:

Дебiторська заборгованiсть Товариства не мас забезIlечення. Прострочена
дебiтоrюьм
заборгованiсть вiдс),тня, Товариство лроводить
аналiз та оцiнку рiвня кредитного
ризику з
використанням iвдивiдумьного пiдходу.
6.13 Iнвес'lпцiiдо погашення Довгостроковi
фiпансовi iнвесrицii)
,Щовгостроковi фiнапсuu; i"u""r""П

lнвестицii в об'екти HeРyxo"ocтi lцо будуlоr",)я

В 2019 роцi отримано прuво власностi та внесено

в державний реестр вJrасникiв Hep1xoмicTb, що
буаувалась та ремасифiкованйй в поточнi алrrurч прпaпч"",riдп"
.,род"rrry.

Зviни лlодо очiкчваних кредитних збиткiв

Резерв пiд збитr<и що
дорlвню€:

Бf,iiйБйiýмliй

l2-мlсячtlим очiкуваним кредитним збиткам,
В т,ч.: за депозитами;
За дебiторською заборгованiстю
очIкуваниrц крели].ним зОиткам протягом
строку дii за:
l

il фiпансоuuчиlЙБПеЙЙи,

Й"iиЙ-

кредитIlий ризик зiLзнав значного зрос,lання з
моменry первiсного визнання, ме якi не с
кредитно-зIlецiненими фiнапсовими активами
В т.ч,: за депозитами:
За дебiтоliською заборгованiстю rпозикиi
! ll, чlнансовими aK,l иваvи. шо a креди
глознецlненими на звiтн} даry (ше не с
придбаними або створеними кредитнознецlненими активами)
В т,ч.: за депозитами;

за дебiторською заборгоsанiстю (позики')
uIl, l(]рговельною деоtторською
заборгованiстю, договiрними активами або
дебiторською заборгованiстю за орендох], для
яких ре]ерв пiл збитки оцiню.ться виповiдно

до параграфа 5,5.15 МСФЗ 9
фiнансових активiв, що с придбiпими або

створеними кредитно_звецiненими
фirtавсовими активами
rазо]!l;

з1,12,20I9

зI.12.20l8

хх
хх
хх

хх
хх
хх

хх

хх

хх
хх
хх

хх
хх
хх

хх
хх
хх

хх
хх
хх

хх

хх

хх

хх

Стапом на 31 грудня 20]9 року ве очiку€ться
олерацiй.

предитпi збиr.п,

Причини змiн

у-в'"ф-

вiдс)лнiстю даних

6.14. Iнвестпцiйна перухолriсть

3l грудня 2019

l9

}1

На початок перiо,lу
Змiна справедrивоi BapTocTi

Персrriшенllя з осlrовних засобiв
Ila кiпець перiо,rу

0

588

0

0

0

0

0

588

Доходiв вй iнвестицiйвоi нердомостi за 2019 piк ве було. Об'екr iнвестицiйноi яер}хомостi
рмасифiковаво в акгив (ювар) призначений для продаr(у.
6.15.

запасs
Перелiк iЕвестицiй

Частка,

0%

з

1.12.2019

Жкглова Hepp(oмicтb (м.Одеса)

Нежrтглова

HepyToMicTb

(м,Одеса)
Iнша HepyxoмicTb (паркiнг)

О%

з

1.12.20l8

|,712
6,1,5

52l4

9.6

742

()

Bcbo1,oj

Частка,

]00

,7

0

,l28

6,16. Власпий капiта..lr

CтaBoM на звiтну даry 31.12.2019 року часr.ку акцiй Фонду 93,54oZ не
розмiщено,

Рiшенням N9l80 вiд 29.0з.2018 року Нацiонмьною комiсi€ю

з цiнних паперiв та
зуцивеIiе
внесеЕIIя змiн до системи депозитарного облiку цiпцих паперiв
фондового ринку
(обiг акчiй Товариства) за клопотанням слiдчого з овс
дФс. {ане рiшення знмодиться
на оскарженi Товариством. забезлечень та
резервiв пiд дану операцiю Ее сформовацо,
Назва cTaTTi

Статlтний капiтм
Щ4ц!гал у loouiHKax
Нерозподiлен!й приб}ток (непокритий збиток)
неоплачений капiтал
Усього с)куплий приб}ток (збиток) за piK

6.17. Граптп

31.12.20l9
120 000

з1.12.20l8
i20 000

2 2,\7

(95)
(112 790)

(l l2 790)

7l15

4 741,

та с}бсrrдii

Станом на

3

l

грудня 2019 гарантii та субсидii не нараховувмись.

6.18. Фiнансова ореrrда

Oпepauiii з фiнансовоi ореtщи вiдсугн i,

б.l9.,Щовгостроковi забезпечепня
tIазва cTaTTi
Забезпечеяня виграт персоналу

lншi довI ocтoKoBi зобов'язання 1непоr ашений
вмютнйй кредит)

з1.12.2019

2з

J 1.12.20l8

l9

6.20. Торгове"'lьна та iнша кредиторська заборI.оваяiсть

31_I2-20l9

зl,l2,20l8

дq

]9рговельна кредиторська заборгованiсть
Розрахунки з бrоддегом
заробiтна плата та col!imrbHi вltсски

7

IIпUа кредиторська заборгованiсть

0ll

5 170

20

2

1

з

Поточна кредиторська заборгованiсть

по
довlосTро|\овиv lобов'я]анllям (часlм мйv4 що
планусться до погашенпя протягом 12 мiсяцiв)
Всього кредпторськоi заборI.ованостi

7

0J5

5l75

6.2l. Певсii та лепсiйнi ллапц.
Товариство не ма€ яедержавноi пенсiйноi програми.
7.

Розкрпття iншоi iнформацii

7.1

yмoвпi зобов|язапяя.

7.1.1.

cldoBi позовц

Проти Товариства клiснтом поданий судовий позов. Керiвництво ввФкае, що Товариство не
понесе iстотних збиткiв, вiдповiдно, резерви у фiнансовiй звiтностi не створювмися.
7.

I.

2. О поdаt |хув оп nrl

Внаслiдок наявностi в украiЪському податковому законодавствi положень, якi дозволяють бiльш
нiж один BapiaHT тлумачення, а також чеDез практику, що скпа,rася в нестабiльному економiчному
середовищi, за якоi податковi органи доsiльно тлумачатъ аспекти економiчноi дiяльностi,
у разi, якщо
податковi ограни пiдцадль cyMHiBy певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва економiчноi
дiяльностi Товариства, ймовiрно, що Товариство змушене буде сплатити додатковi податки, штафи та
пенi. така невизначенiсть може вгчrиrrути на BapтicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB, втрати та
резерви пiд
знецiнення, а також на ринковий piBeHb цiн на улоди. На думку керiвництва Товариство сллатило yci
лодатки! томУ фiнансова звiтнiстЬ не мiстить резервiВ пiд податковi збитки. Податковi звiти Mo)rtJTb
перегляда lися вiдповiдниvи лодатковиvи opl анами про,lялом
тьо}, poKiB,
7.1.3, Сrпуцillь поаер еппя аебilrлорськоi заборzовапоспi tпа iпtuux
фiнансовuх aKrrluqiB

внаслiдок сиryацii', яка скпмась в економiцi Украiни, а такох як результат економiчноi
нестабiльностi, що скIIалась на дату бманс), icнyc ймовiрнiсть юIо, що активи не зможlть б)ти
реалiзованi за jХньою бмансовою вартiстю в ходi звичаЙноi дiяльностi Товариства.
Ступiнь повернення акгивiв у значнiй Mipi залежшгь вiд ефективностi за_ходiв, якi знtжодяться
поза зоноЮ контолю ТоваристВа. СryпiнЬ ловерненнЯ дебiторськоi заборгованосгi Томриству
визначасться яа пiдставi обсmвин та iнформацii', якi HMBHi на даry бмансу. На думку керiвництва
Товариства, виходячи з нмвних обставин та iнформацii', кредитвий ризик дIя
фiнансових акrивiв
товариством вхзпачепий як д,чr(e низький, тому кред1.1тlий збиток не був визнаний при оцiнцi цих
акгивiв&!i!Ецанi кDедитяi збпткп складають..,
7.2 Розкрпття iнформацii про пов'язяяi сторони

до пов'язаних cтopiн або операцiй з Пов'язаними сторонами нмежать: Дубрiцкас Гердас, що ма€
частху Товариства в розмiрi2,05%
Протягом перiоду з 01.01.2019 по З].12.2019 у Товариства не виник,Ulи операцii з пов'язаIrими
сторонами:

21

t{0

20l9
Опорацii

20l8

з

Всього
2

3

Операцii з

Всього
1

1-Iридбання запасiв

(HepyxoMicTb)

Придбання корпоративних

5 l54

прав iнпrих пiдприсмств
Торгова дебiторська

6] 5

заборгованiсть

5 154

52172

Торгова кредиторська
заборгованiсть
7,3.

Цiлi та полiтикп управлiння фiнансовпмll рпзякаrlи

Управлiння ризиками мае першочергове значення дпя веденпя бiзнесу Товариства i с вокливим
елементом ij лiяльностi. Полiтика управлiння ризиками сконцентрована на неперелбачуваностi
фiнансових ринкiв i нацiлена на мiнiмiзацiю потенцiйноrо негатиsного впливу на фiнансовi показники
Товариства. Оперативний i юридичний контроль ма€ яа MeTi забезпечувати нмежне
функцiонування
внуфiшньоТ полiтики та процедур з метою мiнiмiзацiI операцiйних i юридичних
ризикiв.
Керiвництво ТоварИства визнае, що дiяльнiсть ТоваРиства пов'язана з
фiнансовими РиЗиками i
Bapтicтb чистих акгивiв у нестабiльному ринковому середоsищi може суттово 3мiнитись
унаслiдок впливу суб'ективних чинникiв та об'окrивних чинникiв, вiрогiднiсть l напрямок впливу
яких заздалегiдь точно передбачити неможливо, До таких фiнансових
ризикiв вiднесено
кредитний ризик. Dинковий ризик та Dизик лiквiдностi.
полiтика з управлiнвя ризиками opie'To'a'a на визначення, ана,riз iуправлiння
ризиками, з якими
стика€ться Товариство, на встановriення контролю за
а
також
постiйний
монiторинг за
ризиками,
piBHeM ризикiв, дотримапням встаrlовлениi обмежень та полiтики
упраыliння ризиками,

Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйсвю€ться на ocHoBi
розумiння причин
виникнення ризику, кiлькiсноi оцiпки його моrоIивого влливу на BapTicTb чистих активiв та

застосування iнс,грументарiю щодо його пом'якшення.
7,З,

1. Креdurпнuй

рuзuк

КDедитний Dизик - ризик того, що одна сторона контакry про
фiнансовий iHcTpyMeHT не зможе
виконати зобов'язання i це буде причиною виникнення
фiнансового збитr(у iнmoТ сторони, Кредитний
притаманний
таким
iHcTpyMeHTaM,
ризик
як поточпi та депозитfii рахупки в бапках,
фiнансовим
облiгецii', дебiторська заборгованiсть (в т.ч. позпки)/

Основним методом оцiнки креди'гних ризикiв Товариства е оцiнка кредитоспроможностi
хонтагевтlв! д,rя чого використовуються кредитнi рейтинги та будь-яка iнша досryпна iнформацiя
щодо ix спроможностi виконувати борговi зобов'язання.
Станом на 31.12,2019 р. кредитний ризик по фiнансовим активам, що оцiнюються за
амортизованою собiвартiстю, € низьким, що пiд,I.верджу€ться чинниками, якi враховують спешифiку
KoHrparelrliB. заrалыti еконоviчнi уvови la оцiнку як погочноlо. лак i проl Ho,tнol о напряvкiв змiни

умов станом на звiтну даry.
Щоао позuк
Сталом на 31,12.2019 рокУ в активах Товариства е дсбiторська заборгованiсть за виданими

За результатами проведеного анмiзу, враховуючи пiдходи затвсрдженi в Товаристiв у межах
систеvи 1лрамiння ризиками. Керiвницlво прийшло висновк). шо,] даlи первiсно|о виjнання
(видачi позики) кредитний ризик позичальника не зазнав зростання i е визьким. Вiдс}тнi
факги, якi
22

L\l

б свiдчили про ризик нсвиконання зобов'язання. Суловi првалження проти компанiй-боржникiв
вiдсlтнi, Викорисювусться модель розрахунку збrrп<у з викорисганням коефiцiенry спiввiдiошсння
грошового потоку до загального боргу,
До заходiв мiнiмiзацii вшIиву крелитного ризику Томриство вiдносить:
встановлення вц,"lрiшньоло обмеження обсяry дебiторькоi заборгованостi
диверсифiкачiю cl рук г} ри ак-rивiвl

-

- анмiз

-

плаlоспроможносli конфагентiвi
здiйснення заходiв щодо недопущення наявностi

в активах;

в

аrсгив&х Товариства простроченоi
дебiторськоi заборгованостi.
У Товариства для вн}трiшньоi системи заходiв iз запобiгання та мiнiмiзацii вгr,lиву ризикiв
cTBopeHi: система упрамiння ризиками, вц/трiшнiй аудит (контроль),
Товариство викорисювlс насryпнi меrоли упрамiння креди1 ними ризиками:

.
.
.

лiмiти щодо боргових зобов'язань за класами фiнансових iHcтpyMeHTiB,
лiмiти щодо боргових зобов'язань перед одним конграгентом (або асоцiйованою групою);
лiмiти щодо sмадень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за
Нацiональною рейтинговою шка]lою;
лiмiти щодо розмiцення депозитiв у баяках з рiзними рейтингами .
7.3,2. Рuнковuй рllruк

.

РиIковий Dизик _ це ризик того, цо справеллива Bapтicтb або майб}тнi лрошовi потоки вiд
фiнансового iHcTpyMeHTa коливатим)ться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоллюе три
типи ризику: iншиЙ цiновиЙ ризик, вмютниЙ ризик та вiдсотковиЙ ризик. РинковиЙ ризик виникас у
зв'язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцii, вiдсоткових ставок та ваJlютних
KypciB, Товарисгво нар,Dкатиметься на ринковi ризики у зв'язку з iнвестицiями в акцii, облiгацii та iншi
фiнансовi iнструменти,

Iншпй цiновяй Dиiпк ,цериlик,lоlо. цо справеrrлива варriсгь або майб}тнi lрошовi потоки вiд
фiнансового iHcTpyMeHTa коливатим)лься внаслiдок змiн ринкових цiн (oKpiM TlTx, що виникають
унаслiдок вiдсожового ризику чи ваJrютного ризику), незалежно вiд того, чи спричиненi вони
чинниками, характерними дlя окремого фiпансового iHcTpyMeHTa або його eMiToHTa, чи чинниками, що
впливають на Bci подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiйснюються операцii на ринку,

Основним методом оцiнки цiнового ризик1 с анмiз ч)лливостi. Серед методiв пом!якшення
цiнового ризику Товариство використовуе диверсифiкацiю активiв та дотримання лiмiтiв на вкладення
в акцiiта iнmi фiнансовi iнструменти з нефiксованим приб}тком.

На ocнoBi анмiзу iсторичноi волатильностi фондового iндексу ПФТС керiвництво Товариства
визначило, що uiновий ризик д,lя акцiЙ украiЪських пiдпри€мств

становить +Д4О,4Ой 0/ попередньому

роцi ,'-70.7оо), Потенцiйна lviHa цiн ви]начена на спосгереженнях iсrоричноi волаlильносli
дохiдностей цього класу активiв. Потеяцiйна волатильнiсть визначаеться як така, що вiдповiдас
стандартному вiдхиленню рiчних дохiдностей акцiй протягом ocтaнHix 5 poкiв

Валютнпй

Drвлк

це ризик того, що справедIива BapTicTb або майбгнi грошовi потоки вИ
гиvлься внаслiдок зviн вмюлних к) pciB,

фiнансовоt о iHcl p) vеrгry колива

Дя

мiнiмiзацii та контролю за вмютними ризиками Товариство коmролюс частк} активiв,
номiнованих в iноземнiй валютi, у загальному обсяry активiв. Оцiнка валютних ризикiв здiйснюеться
на ocнoBi анапiзу ч).тливостi.

Визначення пороry ч)тливостi керiвництво Товариства здiйснювало на ocнoBi статистичних даних
нБУ щодо динамiки курсу гривнi до iноземних ваJIют, на ocнoBi яких була розрахована iсторична
волалильнiсгь курсу, що визнача.гься ,х стандаргне вjдхилення рiчноi дохiдностi вiд володiння
iноземною валютою за перiод.

Ва,lютнi ризики Товариства виникають у зв'язку з sолодiнням фiнансовими iнструментами.
номiнованими в iноземнiй валютi, Товариство iнBecrye кошти в банкiвськi депозити в iноземнiй вмютi
та може iнвестувати в цiннi папери, HoMiHoBaHi в доларах С[IIА/ евро (наприклад, державнi облiгацiiу
2з

\t

доларах США/ сврооблiгацii Украiни). 'Iовариство визначило, що обФунlовано
можливим
коливання валютного курсу на+З9,З вiдсотка,

€

товариств<i не мае на рахунках вмютних korцTiB, Еквiвалеrтг гривнi,
що € на рахунку станом на
3l,12,2019 складае бтис,долл, коливання вмюти не вплива€ на B:tpтicтb
активiв Товариства у зв'язку з

незначною сумоЮ станом на 31.12.2019.
активiв Товариства .

Вiдсотковий пязлк

В вiдсотковому вiдношеннi - це

менше 0,1% вiд BapocTi

-

це ризик того! що справедlива Bapтicтb або майб)тнi грошовi потоки вiд
фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вИсотkо;их ставок. Керiвництво

товариства усвiдомлюе, що вiдсотковi ставки мФtqль змiнюватись
Товарисr ва. laK i на справедпиву вар lic гь чис гих аm ивiв.

i

це вп,,rивtrr.име як на доходи

усвiдомлюючи значнi ризики, пов'язанi з коливаннями вiдсоткових сmвок високоiнфляцiйному
у
середоsишi. яке . влас]ивиМ для фiнансовоi системи Украiни. керiвниtrrво'lоuuр"a]""
*o",ponlo,
частку alKTйBiB, розмiщених у боргових зобов'rзаннях
у нацiональнiй валютi з фiксованою вiдсотковою
ставкою, Керiвниrцво Товариства здiЙснюе монiторинг вiдсоткових
ризикiв та контролюе ii
максимaшьяО припустимиЙ розмiр. У разi зростання вiдсотковИх
ризикiв Товариство мае Haмip
позбуватися боргових фiнансових iHcTpyMeHTiB з
вiдсотковою
ставкою. Монiторинг
фiксованою
вjдсоlкови\ ри'tикiв,tдiйснюсlься шляхом оUiнки впливу мо)кjивих зMiH вlдсоткових
ставок на
вар гiсr ь вiлсоткових фiнансовиr iHcTplveHTiB.
Активи, якi яарфt(aються на вiдсотковi ризики,
Твп аrсгиву

3l

Корпоративнi лрава:

t

ТОВ (Кортрейк) 4|'71,1268 4
ТоВ <Сайленд> 4l710882 5
Частка в активах Товариства,

3l грулЕя

рудпя 2019

2018

з66

2 з66

2 788

2 788

2

5

5

15,1

О%

15,1

4].8 %

ДЛЯ ОЦiНКй можпивих коливань вiдсоткових ставок Товариство викорисювувало iсторичну
волатиJIьнiсть вiдсmкових СТавок за сц)оковими депозитами (ДО I
року) за ocTaHHi 5 poKiB за
оприлюдненою iнформацi€ю НБУ.
Товариство визна€, що обrрунтовано мо)lоlивим € коливанюI
ринковtlх ст:вок на +4 процентних
rryнкги, Проведений анмiз ч)пливостi засноваIrий на лрипущеннi,
що Bci iнmi параметри, зокрема
вмютний курс! заJlишатим)лься незмiнними, i показус моr.lивий вплив змiни вiдсоткових
ставок на 4
процевтних пункти на Bapтicтb чистих акгивiв Товариства,

Мо;оrива змiна справед'lивоi Bapтocтi боргових
фiнансових iHcTpyMeHTiB з фiксованою
вiдсотковою ставкою розрахована як рilниця viж дисконтованими грощовиvи потокаvи
за дiючою
ставкою та дисконюваними грошовими поюками
у разi змiни вiдсотковоi ставки за кожним
фiнансовим iHcTpyMeHToM.

Вiдсmковi ризики
Тип аtоиву

]]apTicTb

Серелньозважена

Ita

Можливi коливання ринкових ставок
Корпоративнi
5 l54
права пiдпри€мств
Разом

З

1.12,2019 р.
+ 2,9%

1уо

5 l54

t

Потенцiйний вплив на чистi активи
Товариýтва в разi змiни вiдсотковоi ставки

-

пунl.тй

- 2,9%

(

пункги

150

+] 50

l50

+l50
€

l

21

\ч

На

З

1.12.20I8 р.

Моrrс,rивi коливання ринкових ставок

Корпоративнi

+ 2,9%

5 l54

9%

пункти

- 2,9% rryнкти

129

+l29

-|29

+] 29

права пiдпри€мств

5 ]54

Разолl

+
7,

3.

з. Рu1 uк лiквidпосrпi

Ризик лiквiдностi ризик mго, що Товариство матиме труднощi при виконавнi зйов'язань,
пов'язаних iз фiнансовими зобов'язанttями, що погашаIоться шляхом поставки грошових коштiв або
iншого фiнансового акгиву.
ТоварисгвО здiЙсюое контролЬ лiквiдвостi uпяхом плаЕувавнЯ поточноi лiквiдностi. Товариство
аналiзу€ термiни Ma,IEжiB, якi повlязанi з дебiторсъкою заборгованiспо та iншими
фiнансовими
активами! зобов'вsнЕями, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйноi дiяльностi,
lнформацЙ щодо ведисконтовalних платежiв за фiнавсовими зобов'язаннями Товариства в
розрiзi
cTpokiв погzlшеllм предсmвлена насryпним чином:

PiK, rцо закirчпвся
3l груляя 2019
рокт

До1

l

2

Вiд l
Виз
Виl Бiltьше 5 Всього
мiсяця ло мiсяцiв до року до
poKiB
1 року
3 мiсяцiв
5 poкiв

J

1

5

4 451

2 554

6

1

Iншi поточнi

забов'яздлlя
'I'оргове.lыls

тr

1

lФслrrорсьм
заборювrлiстъ

70ll

пй
(в

itmra

!о

aJIi

Пото.{на

юi

заборговалicь ]а

довлострювr х
зобовlязаIоlпи

BcboI о

PiK, що закiЕчввсi
3l грудяя 20lt
роI\f
IHIui

лоl

нiсяця

Вiл

l

J мiсяцiв

1 157

2 55,1

7

iз
Jix

0ll

Вiд l Бiльше 5 Всього
мiсяцiв до року до
poKiB
l року
5 poKiB

вйз

)го

до
Ipo

Iня

поючнi

забов'язання
Торговельна m
lнша кредrпорсьм

lб

5 I54

5 l70

lKy
та

заборгованiсть
Поточна

цв

заборгованiсrъ за

за

ловгостроковими

tx

зобов 'язаннями

lб
7.4.

5ls,t

!б

5 l70

lrп,

Улравлiння кяпiта.,rом

{at€

Товариство розглядае управлiння капiтмом як ýистему принципiв та методiв розробки i
ремiзацii
управлiнських рiшень, повlязаних з оrlтиммьним формуванням капiтму з рiзноманiтних джерел, а
також забезпеченням ефекмвного його використання у дiяльностi Товариства, Ключовi питання та
поточнi рiшеllня, що впливають на обсяг i струкгуру капiтму, а також джерела його формування!

вFх
ве
да€

_l

25

ц

розглядаються упрамiнським персонмом. Механiзм управлiння капiтмом передбача€ чiтк}
пос laHoBk} цiлей i завдань
управлiння калiтмом. а lакож контоль ra iх до гриманням у звiгноv)
перiодi; удоско;мення методики визначення й анмiзу використання ycix видiв капiталу;
розроблення
загмьноi стратегi'i управлiння капiтмом.

a

a

Управлiнський персонал здiйсвюе олляд стукryри капiтму на кiнецъ кожного звiтного
лерiоду.
При rъому проводиться ана,liз Bapтocтi капiта.rry, його стукryра та можливi
ризики, На ocHoBi
отриманlrх висновкiв Товариство здiйснюе реryлювання капiталу шляхом за.]lучеяля
додатковоло
калiталу або фiнансування, а також виплати дивiдендiв та погашення iснуючих позик. 'l.овариство
може здiЙснювл'и реryлювання капiтму шляхом змiни структури калiталу. Система
управлiння
капiталом може кориryватись з ypaxyвaнHjiм змiн в операцiйному середовищi, теяденцiях
ринку або
с]!атегii розви'Iц/,

й

Управrirпrя мпiтмом Товариства спрямовzlно на досямення наст)пнrтх
цЙейi

.

ю

зберегтr слрможнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть так,
щб воно i надмi
збезпечувало дохiд для учасникiв Товариства та виплати iншим зацiкавленим сторонам;
збGзпечIтги вмежпий приб}ток )лlасникам товариства завдяки встановленню
цiн на
tкtсrý/пr Товарис lBa. що вiдповiдають
рiвню ризику:

.

.

лоIрпшнIrя вимог до калiт&rry, встalновлених реryлятором,

Тоаtсгва

фувкчiонувати

в якостi безперервного

i

забезпечення здатностi

дiючого пiдлриемства.

ТоварясrD !важа€, що загальна сума капiтму, упрамiння яким здiйснrосгься,
дорiвню€ cyмi
капiтаIу, lilrбtяrrcного в ба-!ансi,
Сшrад шаволо капiта,rу на даry фiнаl lcoBoi

зв

- Зарееfitю.ýний

капiтм (оIr,,rачениЙ капiтал)

- Нерозпо:irений

лрибуrок

- IlсоlLlачений

Вiдповi.тlо

iTHocTi 9 427гис. грн,:

0lсIIокритий збиток) 2 2]

Kaniral i HePol\limelli dl.uli)

,итий
(в
про
у

."

l20 000 тис. грн.
7

rис,

Iiталi

грIL

acoBoi

1l2 790тис.rрн,

до

Положення х(одо пруденцiйних нор[tативiв професiйноi дiяльностi на
фопдово",} рвнý,'та виNrог дО систсми }прав.liння ризикалtи! заrвер,lженого рiшенням НКЦПФР Лq
] 597 вiд 0 j,l0.20l5p. (з врахуванIlям змiн) Товариство
розраховус TaKj показникй:
]) розviр Lrасних кошгiв; 2) норNlатив достагностi власних коштiв; З) коефiцiент покриття
операцiйногорrвик_ч: 4) коефiцiентфiнансовоiстiйхосгi,
Розviр рлr,.TятивногО капiтаlу (власнi коlцти) Товариства станом на з1.12,20]9р, скпада€ 9
'127тис,rрн., яr:а с|с'tадасться з розмiру стат)тного капiталу в cyMi l20 000тис,грн., що збi-rlьшений lla
розмiр прибlrц лоточного року у розмiрi 2217тис,грн, та lla суму неоrulаченого капiтапу (i12 790)

1,ис,грн.

7.5. Полii

Голова

L

його
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)цiнку
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i.x

пiсrя Б&rаясу

Мiж датoю

tки iз
i ycix

ння фiнансовоi звiтностi жодних подiй, якi б могли впли.D.ти
юмlяаi рiшення корисryвачiв, rle вiдбувапося,
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