Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

КОДИ
Дата (рiк, мiсяць, число) 2021
10
01
Пiдприємство
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
за ЄДРПОУ
41262601
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КІВІ"
UA80000000000719633
за КАТОТТГ 1
Територiя
Печерський район м. Києва
Організаційно-правова форма господарювання
Акціонерне товариство
за КОПФГ
230
Вид економічної діяльності
Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти
за КВЕД
64.30
Середня кількість працівників 2
0
Aдреса, телефон
вулиця ПРЕДСЛАВИНСЬКА, буд. 37, оф. 516, м. КИЇВ, 03150, Україна
3321221
Одиниця вимiру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2),
грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
V
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на
30 вересня 2021
р.
Форма №1 Код за ДКУД

AКТИВ
1
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість інвестиційної нерухомості
знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість довгострокових біологічних активів
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом І
ІІ. Оборотні активи
Запаси
виробничі запаси
незавершене виробництво
готова продукція
товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
готівка
рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат

1801001

Код
рядка
2

На початок
звітного періоду
3

На кiнець
звiтного перiоду
4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

-

-

1030
1035
1040
1045
1050
1060
1065
1090
1095

152 333
152 333

166 223
166 223

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120
1125

25 660
26 647

9 161

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

50 842
107
4 381
154 231
51 417
51 417
-

60 443
5
63 052
106 147
60 642
60 642
5
-

1181
1182

-

-

резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом ІІ
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
Баланс

1183
1184
1190
1195
1200
1300

313 285
465 618

299 455
465 678

Код
рядка
2

На початок
звітного періоду
3

На кiнець
звiтного періоду
4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425

(

125 000
6 550
207 013
121 000

)

(

125 000
6 550
204 366
121 530

Вилучений капітал

1430

(

-

)

(

-

Інші резерви
Усього за розділом І
ІI. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань

1435
1495

217 563

214 386

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530
1531

-

-

резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом ІІ
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом ІІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття

1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

-

-

1600
1605

-

-

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695
1700

135 020
103 035
10 000
248 055
-

101 602
140 977
8 713
251 292
-

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс

1800
1900

465 618

465 678

Пасив
1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
емісійний дохід
накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал

Керiвник

)
)

КОВАЛЕНКО ГАННА МИКОЛАЇВНА

Головний бухгалтер
1

Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

2

Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

2

Пiдприємство

КОДИ
Дата (рiк, мiсяць, число) 2021
10
01
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ
за ЄДРПОУ
41262601
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КІВІ"
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за
9 Мiсяцiв 2021
р.
Форма № 2 Код за ДКУД
1801003
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ
За аналогічний
Стаття
Код
За звітний
період
рядка
період
попереднього
року

1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті зароблені страхові премії
премії підписані, валова сума
премії, передані у перестрахування
зміна резерву незароблених премій, валова сума
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції
(товарів,робiт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
зміна інших страхових резервів, валова сума
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Iншi операцiйнi доходи
у тому числі:
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2
2000
2010
2011
2012
2013
2014

2110
2111
2112
2120
2121

35
-

10 862
-

дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
у тому числі:
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2122

-

-

2123

-

-

витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
у тому числі:
дохід від благодійної допомоги

2182

Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2250
2255
2270
2275

2050
2070
2090
2095
2105

2130
2150
2180
2181

2190
2195
2200
2220
2240
2241

3
-

(

(

(
(
(

-

1 212
2 553
-

4
34 350
-

)

(

)

(

)
)
)

(
(
(

-

(

(
(
(

3 730
948
115 359
50
115 174
-

34 340
10
-

40
3 481
-

)

)

)
)
)

-

)

(

)
)
)

(
(
(

7 351
50 426
53 186
49 020
53 887
-

)

)
)
)

Продовження додатка 2

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

2290
2295
2300
2305

2350
2355

2 647
-

(

2 647

(

)

(

)

(

8 056
-

8 056
-

)

)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
підприємств
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

Код
рядка

За звітний
період

2
2400
2405
2410
2415

3
-

За аналогічний
період
попереднього
року
4
-

2445
2450
2455
2460
2465

(2 647)

8 056

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті

1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Код
рядка

За звітний
період

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

3
3 764
3 764

За аналогічний
період
попереднього
року
4
3 521
3 521

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті

1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
одну просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію
Керiвник

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610

3
-

За аналогічний
період
попереднього
року
4
-

2615
2650

-

-

КОВАЛЕНКО ГАННА МИКОЛАЇВНА

Головний бухгалтер

2

Пiдприємство

КОДИ
Дата (рiк, мiсяць, число) 2021 10
01
за ЄДРПОУ
41262601

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КІВІ"
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Мiсяцiв 2021 р.
Форма №3 Код за ДКУД

Стаття
1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських
винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов’язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші надходження

1801004

Код

За звітний період

2

3

За аналогічний період
попереднього року
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

37 942
-

15 136
40 765
34 614

3025
3035
3040
3045

-

-

3050
3055
3095

41 507

10 000

3100
3105
3110
3115
3116
3117

(
(
(
(
(
(

65 607
-

)
)
)
)
)
)

(
(
(
(
(
(

104 894
15
-

)
)
)
)
)
)

3118
3135
3140
3145

(
(
(
(
(

9 602
-

)
)
)
)
)

(
(
(
(
(

15
7 799
-

)
)
)
)
)

3150
3155 (
3190 (
3195

12 000
-7 760

3200
3205

106 091
-

61 886
-

3215
3220
3225
3230

1 053
13 838

1 001
28 993

3235
3250

7 964

-

) (
) (

7
-12 200

)
)

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової
оренди

3255
3260
3270
3275

(
(
(
(
(

28 350
530
73 326

3280
3290 (
3295

8 006
18 734

(
(
(
(
(

) (

4 005
3 250
13 439
71 186

3300
3305

-

-

3310
3340

-

-

3345
3350
3355
3360
3365

(
(
(
(

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

(
3375
3390 (
3395
3400
3405
3410
3415

Керiвник

)
)
)
)
)

-

(

) (
) (
) (
) (

240
-

) (
-

)

)
)
)
)
)

-

) (
10 974
51 417
(1 749)
60 642

)
)
)
)
)

) (

)
-240
58 746
281
7 709
66 736

)
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КОДИ
Дата (рiк, мiсяць, число)
Пiдприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КІВІ"
(найменування)

за

Стаття

1
Залишок на початок
року
Коригування:
Зміна облікової
політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на початок року
Чистий прибуток
(збиток) за звітний
період
Інший сукупний
дохід за звітний
період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка)
фінансових інструментів
Накопичені курсові
різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
(дивіденди)
Спрямування прибутку
до зареєстрованого
капіталу
Відрахування до
резервного капіталу
Сума чистого прибутку,
належна до бюджету
відповідно до
законодавства
Сума чистого прибутку
на створення
спеціальних
(цільових) фондів

10

за ЄДРПОУ

01

41262601

Звіт про власний капітал
9 Мiсяцiв 2021
р.
Форма №4

Код
рядка

2021

Код за ДКУД

Зареє- Капітал у Додат- Резер- Нерозпо- НеоВилустрова- дооцін- ковий
вний
ділений
плачений
ний
ках
капітал капітал прибуток чений капітал
(пайовий)
(непокри- капітал
капітал
тий
збиток)

1801005

Всього

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4000

125 000

6 550

-

-

207 013

(121 000)

-

217 563

4005
4010
4090

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4095

125 000

6 550

-

-

207 013

(121 000)

-

217 563

4100

-

-

-

-

(2 647)

-

-

(2 647)

4110

-

-

-

-

-

-

-

-

4111

-

-

-

-

-

-

-

-

4112

-

-

-

-

-

-

-

-

4113

-

-

-

-

-

-

-

-

4114
4116

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4200

-

-

-

-

-

-

-

-

4205

-

-

-

-

-

-

-

-

4210

-

-

-

-

-

-

-

-

4215

-

-

-

-

-

-

-

-

4220

-

-

-

-

-

-

-

-

1
Сума чистого прибутку
на матеріальне
заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій (часток)
Анулювання викуплених акцій (часток)
Вилучення частки в
капіталі
Зменшення номінальної вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж)
неконтрольованої
частки в дочірньому
підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець
року
Керiвник

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4225

-

-

-

-

-

-

-

-

4240

-

-

-

-

-

(530)

-

(530)

4245

-

-

-

-

-

-

-

-

4260

-

-

-

-

-

-

-

-

4265

-

-

-

-

-

-

-

-

4270

-

-

-

-

-

-

-

-

4275

-

-

-

-

-

-

-

-

4280
4290

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4291
4295

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(2 647)

(530)

-

(3 177)

4300

125 000

6 550

-

-

204 366

(121 530)

-

214 386
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Примітки до проміжної фінансової звітності
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
ТОВАРИСТВО «КІВІ»

за період 9 місяців 2021 року
1.

Інформація про акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний
інвестиційний Товариство «КІВІ»

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
ТОВАРИСТВО «КІВІ»(«Товариство») (код ЄДРПОУ 41262601) зареєстроване 05.04.2017р. відповідно до чинного
законодавства України. Місцезнаходження Товариства: 03150, м. Київ, вул.Предславинська, 37, офіс 516.

Скорочене найменування Товариства українською мовою: АТ «КІВІ».
Управління Товариством станом на 30.09.2021р. здійснює ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ДМ КАПІТАЛ»(«КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ») (код ЄДРПОУ 38129688) зареєстроване 07.03.2012р. відповідно до чинного
законодавства України та Договору про управління активами № 2021/КІВІ-УА від 07.05.2021 року.
Місцезнаходження Компанії з управління активами: Україна, 03150, м.Київ, вул. Предславинська,37, офіс 516
(ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами
інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) Серії АД №034389 від 28.05.2012р.). Основним видом
діяльності Компанії з управління активами є управління Товариствами. Директор Компанії з управління активами –
Яковлєва Марина Геннадіївна, головний бухгалтер Лукашенко Олег Михайлович.
Основним видом діяльності є: 64.30 Трасти, Товариства та подібні фінансові суб’єкти.
Товариство провадить свою діяльність відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу
України, Законів України «Про інститути спільного інвестування», «Про цінні папери та фондовий ринок», та
чинного законодавства України, нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку, цього Статуту, Регламенту та внутрішніх документів Товариства.
Товариство є юридичною особою відповідно до законодавства України.
Товариство вважається створеним і набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації в
установленому законодавством порядку.
Товариство створюється як закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд з
метою отримання прибутку шляхом здійснення діяльності зі спільного інвестування.
Предметом діяльності Товариства є провадження діяльності із спільного інвестування, пов’язаної із
об’єднанням (залученням) та розміщенням (вкладенням) коштів учасників Товариства та доходів, отриманих
Товариством від здійснення діяльності із спільного інвестування. Пріоритетними напрямами інвестиційної
діяльності Фонду є:
-

будівництво;

-

фінансова та страхова діяльність;

-

знаки для товарів та послуг;

-

операції з рухомим та нерухомим майном.

Інвестування може здійснюватись шляхом придбання цінних паперів, корпоративних прав підприємств, що
здійснюють діяльність у вищезазначених напрямах, майнових прав на об`єкти інтелектуальної власності.
Інвестування може здійснюватись в інші активи не заборонені чинним законодавством України.
Активи Фонду можуть складатися з: грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті, на поточних та
депозитних рахунках, відкритих у банківських установах, банківських металів, об'єктів нерухомості, цінних паперів,
визначених Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок", цінних паперів іноземних держав та інших
іноземних емітентів, корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папери, формах, майнових прав і вимог, а
також інших активів, дозволених законодавством України, з урахуванням обмежень, встановлених Законом України
"Про інститути спільного інвестування".
Активи Фонду можуть повністю складатися з коштів, нерухомості, корпоративних прав, прав вимоги та цінних
паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі.
До складу активів Фонду можуть входити боргові зобов'язання. Такі зобов'язання можуть бути оформлені
векселями, заставними, договорами відступлення права вимоги, позики та в інший спосіб, не заборонений
законодавством.
Фонд має право надавати кошти у позику. Позики за рахунок коштів Фонду можуть надаватися тільки
юридичним особам за умови, що не менш як 10 відсотків статутного капіталу відповідної юридичної особи належить
Фонду.
1

Права вимоги можуть бути залучені виключно до складу активів венчурного фонду та лише за кредитними
договорами. Залучення компанією з управління активами до складу активів венчурного фонду прав вимоги за
кредитними договорами здійснюється шляхом укладення з банківською установою договорів відступлення права
вимоги. Предметом договору відступлення права вимоги може бути право вимоги за кредитним договором, оцінка
вартості якого проведена банківською установою з урахуванням ризиків невиконання боржником своїх зобов'язань
та була здійснена не пізніше одного місяця до укладання такого договору. Право вимоги за кредитним договором,
укладеним банківською установою з фізичною особою, може бути залучене до складу активів Фонду, якщо сума
наданого такій фізичній особі кредиту становить не менше 1500 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі
станом на дату укладення такого договору надання кредиту.
До складу активів Фонду може входити іноземна валюта, у тому числі та, що придбана через банки, які мають
відповідну ліцензію.
Діяльність зі спільного інвестування здійснюється після внесення Товариства до Єдиного державного реєстру
інститутів спільного інвестування та отримання відповідного свідоцтва.
Діяльність із спільного інвестування є виключною діяльністю Товариства.
Учасником Товариства є фізична особа, що на законних підставах придбала і є власником Акцій Товариства,
випущених з метою здійснення діяльності із спільного інвестування.
Наявність працівників у штаті корпоративного інвестиційного Товариства не передбачено, тому кількість
працівників Товариства дорівнює нулю.
Відповідно початковий статутний капітал у розмірі 4000 тис. грн. було сформовано і сплачено 100% від загальної
кількості в повному обсязі виключно грошовими коштами згідно чинного законодавства.Станом на 30.06.2021р.
власниками акцій простих іменних, розміщених АТ «КІВІ» є фізична особа.
2. Загальна основа формування фінансової звітності
2.1 Достовірне подання та відповідність МСФЗ
Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою
достовірного відображення фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства
для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.
Концептуальною основою проміжної фінансової звітності Товариства за період, що закінчився 30 червня
2021року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського
обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
(РМСБО), в редакції чинній на 1 січня 2021 року, що офіційно оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів
України.
Підготовлена Компанією проміжна фінансова звітність Товариства чітко та без будь-яких застережень
відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО, дотримання яких забезпечує
достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої
інформації.
Під час формування фінансової звітності Товариства, Компанія керувалась також вимогами національних
законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової
звітності в Україні, які не суперечать вимогам МСФЗ.
2.2. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України – гривня,
складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.
2.3. Припущення про безперервність діяльності
Фінансова звітність Товариства підготовлена, виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно до
якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не
включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити
подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності.
2.4. Звітний період фінансової звітності
Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається період з 01 січня 2021 року по 30 вересня
2021 року.
2.5. Зміни до стандартів, що були випущені та набули чинності з 1 січня 2021 року і пізніше
В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України, оприлюднено зміни до стандартів,
ефективна дата застосування яких наступила з 01 січня 2021 року, а саме:
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МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»; МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»; МСБО 39
«Фінансові інструменти: визнання та оцінка»; МСФЗ 4 «Страхові контракти» та МСФЗ 16 «Оренда» - зміни
стосуються змін договірних грошових потоків, обліку хеджування, що виникають внаслідок заміни базового
рівня процентної ставки, розкриття інформації про нові ризики, що виникають внаслідок реформи.
Зазначені зміни не мали впливу на фінансову звітність Товариства.

2.6. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, керівництво Товариства
застосовує судження під час розроблення та застосування облікової політики, щоб інформація була доречною для
потреб користувачів для прийняття економічних рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова звітність:
- подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки Товариства;
- відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну форму;
- є нейтральною, тобто вільною від упереджень;
- є повною в усіх суттєвих аспектах.
Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність наведених далі джерел та
враховує їх у низхідному порядку: а) вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання; б)
визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів та витрат у Концептуальній основі
фінансової звітності. Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші положення інших
органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну основу для
розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони
не суперечать вищезазначеним джерелам.
2.7. Рішення про затвердження фінансової звітності
Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівником Товариства 23
липня 2021 року. Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності
після її затвердження до випуску.
3. Суттєві положення облікової політики
3.1 Основа оцінки, застосована при складанні фінансової звітності
Ця фінансова звітність підготовлена на основі оцінки деяких фінансових інструментів за амортизованою
собівартістю та деяких на основі оцінки за справедливою вартістю відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»,
з використанням методів оцінки фінансових інструментів, дозволених МСФЗ 13 «Оцінки за справедливою
вартістю». Методи оцінки за справедливою вартістю включають використання біржових котирувань або даних про
поточну ринкову вартість іншого аналітичного за характером інструменту, аналіз дисконтованих грошових потоків
або інші моделі визначення справедливої вартості. Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і
зобов'язань визначається з використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки. Метод оцінки
фінансових інструментів за амортизованою собівартістю застосовується для інструментів, що утримуються
Товариством для одержання договірних грошових потоків, котрі є суто виплатами основної суми та процентів та
непогашеною частиною основної суми.
3.2 Загальні положення щодо облікових політик
3.2.1 Основа формування облікових політик
Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані суб'єктом
господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ наводить облікові політики, які, за висновком
РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію про
операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не слід застосовувати, якщо вплив їх
застосування є несуттєвим.
Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Компанії відповідно до вимог
МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших чинних МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9
«Фінансові інструменти»
3.2.2 Інформація про зміни в облікових політиках
Компанія обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операції, інших події або
умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких інші політики
можуть бути доречними.
3.2.3 Форма та назви фінансових звітів
Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, встановленим НП(С)БО 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності».
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Баланс (Звіт про фінансовий стан) – відображається інформація про фінансове становище Товариства на певну
дату.
Звіт про фінансові результати - відображається інформація про доходи, витрати та фінансові результати
діяльності за звітний період.
Звіт про рух грошових коштів - відображається інформація про зміни у власному капіталі протягом звітного
періоду.
Звіт про власний капітал - відображається інформація про надходження і вибуття грошових коштів унаслідок
операційної, інвестиційної та фінансової діяльності протягом звітного періоду.
Примітки - розкривається інформації про діяльність Товариства .
3.2.4 Методи подання інформації у фінансових звітах
Згідно М(С)БО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за
класифікацією, основаною на методі «функції витрат» або «собівартості реалізації», згідно з яким витрати
класифікують відповідно до їх функцій як частини собівартості чи, наприклад, витрат на збут або адміністративну
діяльність. Проте, оскільки інформація про характер витрат є корисною для прогнозування майбутніх грошових
потоків, то ця інформація наведена в Примітках далі.
Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів здійснюється
із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи надходжень грошових
коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні види грошових надходжень та грошових виплат
формується на підставі облікових записів Товариства.
3.3 Облікові політики щодо фінансових інструментів
3.3.1 Визнання та оцінки фінансових інструментів
Компанія визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі Товариства, коли і тільки коли
Товариство стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструменту. Операції з придбання або продажу
фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку.
За строком виконання фінансові активи та фінансові зобов’язання поділяються на поточні (зі строком
виконання зобов’язань до 12 місяців) та довгострокові (зі строком виконання зобов’язань більше 12 місяців).
Фінансові активи класифікуються як такі, що оцінюються у подальшому або за амортизованою собівартістю,
або за справедливою вартістю на основі обох таких чинників:


моделі бізнесу суб’єкта господарювання для управління фінансовими активами; та



характеристик контрактних грошових потоків фінансового активу.

Визнаються такі категорії фінансових активів:


фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у
прибутку або збитку;



фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю.



фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінку у
сукупному доході.

Визнаються такі категорії фінансових зобов'язань:


фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою собівартістю;



фінансові зобов'язання, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у
прибутку або збитку.

Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Товариства, вони оцінюються за
їх справедливою вартістю.
При припиненні визнання фінансового активу повністю різниця між:


балансовою вартістю (оціненою на дату припинення визнання) та



отриманою компенсацією (включаючи будь-який новий отриманий актив мінус будь-яке нове взяте
зобов’язання) визнається у прибутку або збитку.

Фінансовий актив оцінюється за амортизованою собівартістю, якщо він придбавається з метою одержання
договірних грошових потоків і договірні умови фінансового активу генерують грошові потоки, котрі є суто
виплатами основної суми та процентів на непогашену частку основної суми.
Прибуток або збиток за фінансовим активом або фінансовим зобов'язанням, що оцінюється за справедливою
вартістю, визнається у прибутку або збитку, за винятком випадків, коли він є інвестицією в інструмент капіталу і
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Товариство вирішило скористатися можливістю подавати результати переоцінки за таким інструментом в іншому
сукупному доході.
Компанія визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовим активом, який
обліковується за амортизованою вартістю або за справедливою з відображенням результату переоцінки через
сукупний дохід.
3.3.2. Зменшення корисності фінансових активів
Зменшення корисності фінансових інструментів відображається відповідно до МСФЗ 9 в наступному порядку.
Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовим активом, що оцінюється за
амортизованою собівартістю, або за зобов'язанням із кредитування.
Очікувані кредитні збитки – це зважена за ймовірністю оцінка кредитних збитків (тобто теперішня вартість усіх
недоотриманих сум грошових коштів за весь очікуваний строку дії фінансового інструмента. Недоотримані суми
грошових коштів – це різниця між грошовими потоками, що належать до сплати Товариству згідно з договором, і
грошовими потоками, одержання Товариство очікує. Оскільки очікувані кредитні збитки враховують суму і
строковість платежів, кредитний збиток виникає навіть у тому разі, коли Товариство очікує одержання платежу в
повному обсязі, але пізніше договірного строку його сплати.
Кредитним збитком є теперішня вартість різниці між договірними грошовими потоками, належними до сплати на
користь Товариства за договором, і грошовими потоками, які Товариство очікує одержати.
Товариство оцінює станом на кожну звітну дату резерв під збитки за фінансовим інструментом у розмірі, що
дорівнює очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії фінансового інструменту, якщо кредитний ризик за таким
фінансовим інструментом значно зріс із моменту первісного визнання.
Товариство на кожну звітну дату проводить перевірку боржників на предмет погашення заборгованості та нараховує
резерв під збитки на підставі судження керівництва.
Для дебіторської заборгованості визначення резерву очікуваних збитків проводиться
індивідуального підходу.

з використанням

При індивідуальному підході резерв під збитки розраховується в залежності від класу боржника та оцінки
погашення заборгованості.

Класборжника

Погашеннязаборгованості
Добре

слабке

недостатнє

А

Стандартний

Під контролем

Субстандартні

Б

Під контролем

Субстандартний

Сумнівний

В

Субстандартний

Сумнівний

Безнадійний

Г

Сумнівний

Безнадійний

Безнадійний

Д

Безнадійний

Безнадійний

Безнадійний

Групазаборгованості

Рівень резерву, %

Стандартні

0,1-1

Під контролем

2-5

Субстандартні

10
5

Сумнівні

50

Безнадійні

100

Методика оцінки очікуваних кредитних збитків за фінансовим інструментом відображає:
- об'єктивну та зважену за ймовірністю суму, визначену шляхом оцінки певного діапазону можливих результатів;
- часову вартість грошей;
- обґрунтовано необхідну та підтверджувану інформацію про минулі події, поточні умови та прогнози майбутніх
економічних умов, що може бути одержана без надмірних витрат або зусиль станом на звітну дату.
Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у відповідних
розділах облікової політики.
3.3.3 Грошові кошти та їхні еквіваленти
Грошові кошти складаються з коштів на поточних рахунках у банках.
Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у
відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Інвестиція визначається зазвичай
як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого строку погашення, наприклад, протягом не більше ніж три
місяці з дати придбання.
Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в національній валюті та
в іноземній валюті.
Іноземна валюта – це валюта інша, ніж функціональна валюта, яка визначена в п.2.2 цих Приміток.
Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами.
Подальша оцінка грошових коштів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній
вартості.
Подальша оцінка еквівалентів грошових коштів, представлених депозитами, здійснюється за амортизованою
собівартістю, крім коштів, представлених депозитами на умовах договору на вимогу або укладених на термін менше
3 місяців (такі активи обліковуються як грошові кошти).
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті здійснюється у
функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку України (НБУ). Доходи та витрати від курсових
різниць у звітності відображаються розгорнуто.
У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках в у банках (наприклад, у випадку
призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) ці активи можуть бути класифіковані у складі
непоточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію банківської установи та відсутності
ймовірності повернення грошових коштів, визнання їх як активу припиняється і їх вартість відображається у складі
збитків звітного періоду.
3.3.4. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю
До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, відносяться фінансові активи
Товариства, якщо виконуються обидві такі умови:
а) актив утримують в моделі бізнесу, мета якої – утримування активів задля збирання контрактних грошових
потоків;
б) контрактні умови фінансового активу передбачають у певні дати надходження грошових потоків, які є лише
погашенням основної суми та сплатою відсотків на непогашену основну суму.
До вищевказаних активів, зокрема, відносяться облігації, депозити, дебіторська заборгованість, у тому числі
позики, та векселі.
Після первісного визнання Товариство оцінює їх за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод
ефективного відсотка.
Застосовуючи аналіз дисконтованих грошових потоків, Товариство використовує одну чи кілька ставок
дисконту, котрі відповідають переважаючим на ринку нормам доходу для фінансових інструментів, які мають в
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основному подібні умови і характеристики, включаючи кредитну якість інструмента, залишок строку, протягом
якого ставка відсотка за контрактом є фіксованою, а також залишок строку до погашення основної суми та валюту, в
якій здійснюватимуться платежі.
Товариство оцінює станом на кожну звітну дату резерв під збитки за фінансовим інструментом у розмірі, що
дорівнює:
- 12-місячним очікуваним кредитним збиткам у разі, якщо кредитний ризик на звітну дату не зазнав значного
зростання з моменту первісного визнання;
- очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії фінансового інструменту, якщо кредитний ризик за таким
фінансовим інструментом значно зріс із моменту первісного визнання.
У випадку фінансових активів, кредитним збитком є теперішня вартість різниці між договірними грошовими
потоками, належними до сплати на користь Товариство за договором; і грошовими потоками, які Товариство очікує
одержати на свою користь.
Станом на кожну звітну дату Компанія оцінює, чи зазнав кредитний ризик за фінансовим інструментом
Товариства значного зростання з моменту первісного визнання. При виконанні такої оцінки Товариство замість
зміни суми очікуваних кредитних збитків використовує зміну ризику настання дефолту (невиконання зобов'язань)
протягом очікуваного строку дії фінансового інструмента. Для виконання такої оцінки Компанія порівнює ризик
настання дефолту (невиконання зобов'язань) за фінансовим інструментом станом на звітну дату з ризиком настання
дефолту за фінансовим інструментом станом на дату первісного визнання, і враховує при цьому обґрунтовано
необхідну та підтверджувану інформацію, що є доступною без надмірних витрат або зусиль, і вказує на значне
зростання кредитного ризику з моменту первісного визнання.
Компанія може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фінансовим інструментом не зазнав
значного зростання з моменту первісного визнання, якщо було з'ясовано, що фінансовий інструмент має низький
рівень кредитного ризику станом на звітну дату.
У випадку фінансового активу, що є кредитно-знеціненим, станом на звітну дату, але не є придбаним або
створеним кредитно-знеціненим фінансовим активом, Компанія оцінює очікувані кредитні збитки як різницю між
валовою балансовою вартістю активу та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків,
дисконтованою за первісною ефективною ставкою відсотка за фінансовим активом. Будь-яке коригування
визнається в прибутку або збитку як прибуток або збиток від зменшення корисності.
Компанія визнає банківські депозити зі строком погашення від чотирьох та більше місяців з дати фінансової
звітності, в разі, якщо дострокове погашення не передбачено договором або якщо розірвання таких депозитів
ймовірно призведе до значних фінансових втрат, в складі поточних або довгострокових фінансових інвестицій.
Кредитний ризик за дебіторською заборгованістю щодо юридичних осіб визначається, виходячи з фінансових
показників, розрахованих на підставі фінансової звітності, наданої Компанії контрагентом.
В момент визнання фінансового активу, Товариством може бути прийнято рішення призначити фінансовий
актив як такий, що оцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо таке рішення усуває або
значно зменшує невідповідність в оцінці або визнанні.
Дебіторська заборгованість
Безумовна дебіторська заборгованість визнається як актив тоді, коли Компанія стає стороною договору та,
внаслідок цього, набуває юридичне право одержати грошові кошти.
Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю.
Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за амортизованою
вартістю або за справедливою з переоцінкою через прибутки збитки (якщо було прийнято таке рішення в момент
визнання активу). Якщо ставка відсотка за дебіторською заборгованістю наближена до ринкової, допускається її
оцінка за номінальною вартістю, а відсотки за такою заборгованістю визнаються у складі доходів від операційної
діяльності.
Поточну дебіторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Компанія оцінює за номінальною
вартістю, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.
3.3.5. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки
у прибутку або збитку
До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у
прибутку або збитку, відносяться акції та паї (частки) господарських товариств, а також інші фінансові активи,
призначені для перепродажу.
Після первісного визнання Компанія оцінює їх за справедливою вартістю.
Справедлива вартість акцій, які внесені до біржового списку, оцінюється за біржовим курсом організатора
торгівлі.
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Якщо акції мають обіг більш як на одному організаторі торгівлі, при розрахунку вартості активів такі
інструменти оцінюються за курсом на основному ринку для цього активу або, за відсутності основного ринку, на
найсприятливішому ринку для нього. За відсутності свідчень на користь протилежного, ринок, на якому Товариство
зазвичай здійснює операцію продажу активу, приймається за основний ринок або, за відсутності основного ринку, за
найсприятливіший ринок.
Якщо фінансові активи не обертаються на біржі, але мають активний позабіржовий ринок – оцінювати їх на
звітну дату або на кінець проміжного періоду за останньою ціною
на такому ринку, виходячи з рішення
керівництва на момент складання проміжної або річної фінансової звітності. Дані для розрахунку отримуються з
офіційного джерела – smida@gov.ua.
За відсутності активного ринку корпоративних прав та акцій акціонерних товариств, допускається визначення
справедливої вартості таких фінансових активів (доходний метод за МСФЗ 13) на підставі фінансової звітності
емітента, як питомої ваги Товариства у власному капіталі такого емітента. Така переоцінка здійснюється на кінець
звітного періоду - року на підставі наданої емітентом фінансової звітності. У випадку неможливості отримати таку
звітність від емітента під час складання річної звітності, на звітну дату оцінити такі активи на підставі звітності за 9
місяців попереднього року та переоцінити остаточно після отримання річної фінансової звітності у 1 кварталі
наступного року.
На звітну дату обов’язково визначається обсяг або рівень діяльності емітента (параграф Б37 Керівництва із
застосування МСФЗ 13). Якщо буде зроблено висновок, що відбулося значне скорочення обсягу діяльності або рівня
діяльності, то необхідно визначити, чи ціна активу відображає справедливу вартість.
Для визначення справедливої вартості певних фінансових інструментів, щодо яких відсутня інформація про
ринкові ціни із зовнішніх джерел, використовуються такі методики оцінки, як модель дисконтування грошових
потоків, оціночні моделі, що базуються на даних про останні угоди, здійснені між непов’язаними сторонами, або
аналіз фінансової інформації про об’єкти інвестування. Застосування методику оцінки може вимагати припущень,
що не підкріплені ринковими даними. У фінансовій звітності інформація розкривається у тих випадках, коли заміна
будь-якого такого припущення можливим альтернативним варіантом може призвести до суттєвої зміни суми
прибутку, доходів, загальної суми активів чи зобов’язань.
У разі оприлюднення щодо цінних паперів, що входять до складу активів Товариства, рішення НКЦПФР про
зупинення обігу цінних паперів, крім випадку зупинення обігу цінних паперів в процесі здійснення корпоративних
операцій емітента; рішення НКЦПФР про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку; рішення
Комісії про заборону торгівлі цінними паперами, прийнятого відповідно до пункту 16-3 статті 8 Закону України
"Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", такі цінні папери протягом трьох робочих днів з дати
оприлюднення відповідного рішення НКЦПФР підлягають уцінці до нульової вартості.
У разі оприлюднення щодо цінних паперів, що входять до складу активів Товариства, рішення НКЦПФР про
відновлення обігу цінних паперів, крім випадку відновлення обігу цінних паперів в процесі здійснення
корпоративних операцій емітента; рішення НКЦПФР про відновлення внесення змін до системи депозитарного
обліку, щодо цінних паперів, обіг яких було зупинено на підставі рішення НКЦПФР про зупинення внесення змін до
системи депозитарного обліку; про відновлення торгівлі цінними паперами, торгівля якими була зупинена на
підставі рішення Комісії відповідно до пункту 16-3 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку
цінних паперів в Україні", такі цінні папери протягом трьох робочих днів з дати оприлюднення відповідного
рішення Комісії підлягають переоцінці до справедливої вартості.
У разі оприлюднення щодо боргових цінних паперів, що входять до складу активів Товариства, інформації про
невиконання емітентом таких цінних паперів у терміни та строки, встановлені рішенням про емісію/проспектом
цінних паперів, своїх зобов'язань (невиплати доходу за цінними паперами, непогашення цінних паперів, у тому числі
невиплати частини чи повної номінальної вартості цінних паперів), такі цінні папери протягом трьох робочих днів з
дати оприлюднення відповідної інформації підлягають уцінці до нульової вартості.
У разі оприлюднення (стосовно емітента цінних паперів, господарського товариства, - боржника Товариства)
інформації щодо постановленої господарським судом ухвали про затвердження плану санації боржника/прийняття
господарським судом у справі про банкрутство ухвали та постанови про визнання боржника банкрутом та відкриття
ліквідаційної процедури, протягом трьох робочих днів з дати, наступної після дати її оприлюднення, цінні папери
такого емітента, паї/частки такого господарського товариства, а також дебіторська заборгованість боржника підлягає
уцінці до нульової вартості.
У разі оприлюднення (стосовно емітента цінних паперів, господарського товариства, - боржника Товариства)
інформації щодо ухвали господарського суду щодо затвердження звіту керуючого санацією та закриття провадження
у справі у зв'язку з виконанням плану санації і відновленням платоспроможності боржника, протягом трьох робочих
днів з дати наступної після дати її оприлюднення, цінні папери такого емітента, паї/частки такого господарського
товариства, а також дебіторська заборгованість боржника підлягає дооцінці до справедливої вартості
Фінансові активи припиняють визнаватися лише у випадку, якщо емітент ліквідується шляхом але невиключно
визнання банкрутом та/або скасовано випуск цінних паперів.
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Незалежно від причин зупинення, обмеження в обігу і таке інше, у випадку відновлення фінансових активів в
обігу - їх вартість переоцінюється. Порядок переоцінки таких активів розкривається у примітках до річної
фінансової звітності.
Проценти, зароблені за фінансовими активами, що оцінюються за справедливою вартістю через
прибуток/збиток, відображаються у прибутку чи збитку за рік. Дивіденди включаються до дивідендного доходу у
складі іншого операційного доходу в момент встановлення права компанії на одержання виплати дивідендів і якщо
існує ймовірність отримання дивідендів. Усі інші елементи змін справедливої вартості та прибуток або збиток від
припинення визнання обліковуються у прибутку чи збитку за рік як прибуток за вирахуванням збитків від цінних
паперів за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат, за період, в якому він виникає.
При оцінці справедливої вартості активів застосовуються методи оцінки вартості, які відповідають обставинам
та для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість, максимізуючи використання доречних відкритих
даних та мінімізуючи використання закритих вхідних даних.
Якщо є підстави вважати, що балансова вартість суттєво відрізняється від справедливої, Компанія визначає
справедливу вартість за допомогою інших методів оцінки. Відхилення можуть бути зумовлені значними змінами у
фінансовому стані емітента та/або змінами кон’юнктури ринків, на яких емітент здійснює свою діяльність, а також
змінами у кон’юнктурі ринку.
3.3.6. Інвестиції в інструменти капіталу
Всі інвестиції в інструменти капіталу та контракти на такі інструменти після первісного визнання повинні
оцінюватись за справедливою вартістю. Проте за обмежених обставин (у випадку інвестицій в інструменти капіталу,
що не котируються) наближеною оцінкою справедливої вартості може бути собівартість. Це може бути тоді, коли
наявної останньої інформації недостатньо, щоб визначити справедливу вартість, або коли існує широкий діапазон
можливих оцінок справедливої вартості, а собівартість є найкращою оцінкою справедливої вартості у цьому
діапазоні. Або за вартістю, що дорівнює виплаті при виході зі складу учасників товариства (за рішенням керівництва
Компанії).
При первісному визнанні, Компанія може прийняти нескасовне рішення подавати в іншому сукупному доході
подальші зміни справедливої вартості інвестиції в інструмент капіталу, що належить до сфери застосування МСФЗ
9, який не утримується для торгівлі. Суми, наведені в іншому сукупному доході, у подальшому не переносяться у
прибуток або збиток. Однак Компанія може переносити кумулятивний прибуток або збиток у межах власного
капіталу (за рішенням керівництва Компанії).
Якщо Компанія приймає рішення, про яке йдеться вище, то визнає у прибутку або збитку дивіденди від такої
інвестиції, якщо право Товариства на отримання виплати дивідендів встановлене відповідно до МСБО 18.
Під час складання річної фінансової звітності Товариства, у разі необхідності, може залучатися незалежний
оцінювач для визначення справедливої вартості фінансових активів та інвестицій в інструменти капіталу, що не
котируються, станом на кінець звітного періоду.
3.3.7. Зобов'язання.
Кредиторська заборгованість Товариства визнається як зобов’язання тоді, коли Товариство стає стороною
договору та, внаслідок цього, набуває юридичне зобов’язання сплатити грошові кошти.
Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із нижченаведених ознак:


Товариство сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає погашенню протягом дванадцяти
місяців після звітного періоду;



Товариство не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання протягом щонайменше
дванадцяти місяців після звітного періоду.

Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання зобов’язань.
Поточні зобов’язання оцінюються у подальшому за амортизованою вартістю.
Поточну кредиторську заборгованість Товариства без встановленої ставки відсотка Компанія оцінює за
номінальною вартістю, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.
3.3.8. Припинення визнання активів та зобов'язань
Компанія припиняє визнання активів в фінансовому обліку Товариства, якщо має місце будь-яка з наступних
подій:
а) актив продається, погашається, списується ( у т. ч. за рахунок створених резервів) або передається без
збереження всіх ризиків і винагород від володіння ним;
б) строк дії прав на грошові потоки від фінансового активу, що визначені умовами договору, закінчується;
в) відбувається обмін активу на новий за суттєво відмінними умовами (У такому разі разом з припиненням
визнання первісного активу в обліку визнається новин актив).
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Компанія припиняє визнання зобов'язань Товариства в фінансовому обліку якщо має місце будь-яка з наступних
подій:
а) зобов'язання продається, погашається чи анулюється;
б) строк дії зобов'язання, визначений умовами договору, закінчується;
в) відбувається обмін зобов'язання на нове за суттєво відмінними умовами (у такому разі разом з припиненням
визнання первісного зобов'язання в обліку визнається нове зобов'язання.
3.3.9. Згортання фінансових активів та зобов'язань
Фінансові активи та зобов'язання Товариства згортаються, якщо Компанія має юридичне право здійснювати
залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов'язання
одночасно. Разом з цим Компанія не може згортати активи та зобов'язання або дохід і витрати Товариства, якщо
цього не вимагає або не дозволяє МСФЗ.
3.4. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів
3.4.1. Визнання та оцінка основних засобів
Компанія визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у
процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій,
очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 20000 грн.
Первісно Компанія оцінює основні засоби за собівартістю. У подальшому основні засоби оцінюються за їх
собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Сума
накопиченої амортизації на дату переоцінки виключається з валової балансової вартості активу та чистої суми,
перерахованої до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до
нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання відповідного активу.
3.4.2. Подальші витрати.
Компанія не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів Товариства витрати на щоденне
обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони
понесені. В балансовій вартості об'єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють
критеріям визнання активу.
3.4.3. Амортизація основних засобів.
Амортизація об’єктів приміщень, вдосконалень орендованого майна та обладнання розраховується
прямолінійним методом з метою рівномірного зменшення первісної вартості до ліквідаційної вартості протягом
строку їх експлуатації за наступними нормами:
№

Група основних засобів

Основні засоби
1
Земельні ділянки
Капітальні витрати на поліпшення земель
Будинки, споруди та передавальні пристрої
Машини та обладнання, в т.ч. електроннообчислювальні машини, інші машини для автоматичного
оброблення інформації, пов’яз ні з ними засоби зчитування
або друку інформації, пов’язані з ними комп’ютерні
програми (крім програм, витрати на придбання яких
визнаються роялті, та/або програм, які визнаються
нематеріальним активом), інші інформаційні системи,
комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела
безперебійного живлення та засоби їх підключення до
телекомунікаційних мереж, телефони (в тому числі
стільникові), мікрофони і рації тощо
Транспортні засоби
Поліпшення орендованих приміщень
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)
Інші основні засоби

Строк корисного
використання, років

Ліквідаційна
вартість, грн.

15
20

0
0

5

0

5
протягом
строку оренди
4
12

0

0
0

Ліквідаційна вартість основних засобів дорівнює нулю.
Витрати на ремонт та технічне обслуговування визнаються витратами по мірі їх виникнення. Витрати на заміну
значних компонентів основних засобів капіталізуються із наступним списанням заміненого компоненту.
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Прибуток або збитки від вибуття основних засобів визначаються шляхом порівняння суми надходжень із
балансовою вартістю та визнаються у прибутку чи збитку за рік (у складі інших операційних доходів або витрат).
3.4.4. Нематеріальні активи
Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будьяких накопичених збитків від зменшення корисності. Нематеріальні активи з установленим строком корисної
експлуатації амортизуються за прямолінійним методом протягом усього строку корисного використання.
Нематеріальні активи з невстановленим строком корисної експлуатації амортизації не підлягають.
Амортизація визнається у складі прибутку або збитку, крім випадку, коли економічні вигоди, що містяться в
активі, поглинаються при виробництві інших активів. У цьому випадку амортизація становить частину собівартості
іншого активу і включається до його балансової вартості.
Ліквідаційна вартість нематеріальних активів дорівнює нулю, крім об'єктів, які планується ліквідувати до кінця
строку їх економічної експлуатації, або якщо стосовно НА існує активний ринок. Строки корисної експлуатації в
розрізі груп нематеріальних активів наведено нижче:
Групи

Строк дії права користування

група 1 - права користування природними ресурсами (право
користування надрами, іншими ресурсами природного середовища,
геологічною та іншою інформацією про природне середовище)

Відповідно до
правовстановлюючого документа

група 2 - права користування майном (право користування земельною
ділянкою, крім права постійного користування земельною ділянкою
відповідно до закону, право користування будівлею, право на оренду
приміщень тощо)

Відповідно до
правовстановлюючого документа

група 3 - права на комерційні позначення (права на торговельні марки
(знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) найменування тощо),
крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті

Відповідно до
правовстановлюючого документа

група 4 - права на об’єкти промислової власності (право на винаходи,
Відповідно до
корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин,
правовстановлюючого документа, але
компонування (топографії) інтегральних мікросхем, комерційні таємниці, в не менш як 5 років
тому числі ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо), крім тих,
витрати на придбання яких визнаються роялті
група 5 - авторське право та суміжні з ним права (право на літературні,
художні, музичні твори, комп’ютерні програми, програми для електроннообчислювальних машин, компіляції даних (баз даних), фонограми,
відеограми, передач (програми) організацій мовлення тощо), крім тих,
витрати на придбання яких визнаються роялті

Відповідно до
правовстановлюючого документа, але
не менш як 2 роки

група 6 - інші нематеріальні активи (право на ведення діяльності,
використання економічних та інших привілеїв тощо)

Відповідно до
правовстановлюючого документа

Строк корисної експлуатації НА, який не амортизується, щорічно аналізується на предмет з'ясування, чи
продовжують події та обставини забезпечувати правильність оцінки, згідно з якою цей актив має невстановлений
строк корисної експлуатації. У разі зміни в оцінці строку корисної експлуатації з невстановленого на встановлений
подія підлягає відображенню в обліку як зміна облікової оцінки згідно з МСФЗ (IAS) 8.
3.4.5. Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів
На кожну звітну дату Компанія оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу Товариства може
зменшитися. Компанія зменшує балансову вартість активу Товариства до суми його очікуваного відшкодування,
якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його балансової вартості. Таке зменшення
негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16.
Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу (за винятком гудвілу) в попередніх періодах, Компанія
сторнує, якщо і тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного
відшкодування. Після визнання збитку від зменшення корисності амортизація основних засобів коригується в
майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості необоротного активу на систематичній
основі протягом строку корисного використання.
3.5. Облікові політики щодо непоточних активів, утримуваних для продажу
Компанія класифікує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартість буде в
основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного використання. Непоточні активи,
утримувані для продажу, оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку за найменшою з двох величин:
балансовою або справедливою вартістю з вирахуванням витрат на операції, пов'язані з реалізацією. Амортизація на
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такі активи не нараховується. Збиток від зменшення корисності при первісному чи подальшому списанні активу до
справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж визнається у звіті про фінансові результати.
3.6. Облікові політики щодо податку на прибуток
Згідно з чинним законодавством доходи від діяльності інституту спільного інвестування звільняються від
оподаткування податком на прибуток.
3.7. Облікові політики щодо інших активів та зобов’язань
3.7.1. Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну)
внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж неможливо), що погашення зобов'язання
вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму
зобов'язання.
3.8. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової звітності
3.8.1 Доходи та витрати
Доходи та витрати визначаються за методом нарахувань.
Дохід-це збільшення активів або зменшення зобов’язань, що призводить до збільшення власного капіталу,
окрім випадків, пов’язаних із внесками учасників.
Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та критеріям визнання.
Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або зменшення зобов’язань.
Дохід від продажу фінансових активів визнається у прибутку або збитку Товариства в разі задоволення всіх
наведених далі умов:
а) Товариство передав договірні права на одержання грошових потоків від такого фінансового активу;
б) Товариство передав покупцеві ризики та переваги від володіння, пов’язані з фінансовим активів;
в) за Товариством не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі, яка зазвичай
пов’язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими фінансовими інструментами, інвестиційною
нерухомістю або іншими активами;
г) суму доходу можна достовірно оцінити;
д) ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією;
та
е) витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно оцінити.
Дивіденди визнаються доходом лише у разі, якщо:


право Товариства на одержання виплат за дивідендами встановлено;



є ймовірність, що економічні вигоди, пов’язані з дивідендами, надійдуть до Товариства;



суму дивідендів можна достовірно оцінити.

Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та критеріям визнання.
Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або зменшення зобов’язань.
Витрати – це зменшення активів або збільшення зобов’язань, що призводять до зменшення власного капіталу,
окрім випадків, пов’язаних з виплатами учасникам.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та одночасно з
визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів.
Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутніх економічних
вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди не відповідають або перестають відповідати
визнанню як активу у звіті про фінансовий стан.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають зобов’язання без
визнання активу.
Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи.
3.8.2. Витрати за позиками
Витрати за позиками, які не є частиною фінансового інструменту та не капіталізуються як частина собівартості
активів, визнаються як витрати періоду. Товариство капіталізує витрати на позики, які безпосередньо відносяться до
придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, як частина собівартості цього активу з
врахуванням вимог МСБО 23.
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3.8.3. Умовні зобов'язання та активи
Компанія не визнає умовні зобов'язання в звіті про фінансовий стан Товариства. Інформація про умовне
зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є
віддаленою. Компанія не визнає умовні активи Товариства. Стисла інформація про умовний актив розкривається,
коли надходження економічних вигід є ймовірним.
4. Основні припущення, оцінки та судження
При підготовці фінансової звітності Товариства здійснюються оцінки та припущення, які мають вплив на
елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень
міжнародної фінансової звітності. Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за
існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо балансової
вартості активів та зобов’язань. Хоча ці розрахунки базуються на наявній у керівництва Компанії інформації про
поточні події, фактичні результати можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків. Області, де такі судження є
особливо важливими, області, що характеризуються високим рівнем складності, та області, в яких припущення й
розрахунки мають велике значення для підготовки фінансової звітності за МСФЗ, наведені нижче.
4.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, Компанія застосовує
судження під час розроблення та застосування облікової політики, щоб інформація була доречною для потреб
користувачів для прийняття економічних рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова звітність:


подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки Товариства;



відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну форму;



є нейтральною, тобто вільною від упереджень;



є повною в усіх суттєвих аспектах.

Під час здійснення судження, Компанія посилається на прийнятність наведених далі джерел та враховує їх у
низхідному порядку:
а)

вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання;

б)

визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів та витрат у
Концептуальній основі фінансової звітності.

Під час здійснення судження Товариство враховує найостанніші положення інших органів, що розробляють та
затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу
професійну літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать вищезазначеним
джерелам.
Операції, що не регламентуються МСФЗ Товариством не здійснювались.
4.2. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства
Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках, розраховується
на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на звітну дату. В інших випадках оцінка
справедливої вартості ґрунтується на судженнях Компанії щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків,
існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших факторів з
врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості».
4.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів
Компанія вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до оцінки фінансових інструментів, де
ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом невизначеності оцінок, тому що:
а)

вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки базуються на
припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності, змін валютних курсів, показників
кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час оцінки інструментів, а також специфічних
особливостей операцій; та

б)

вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також на доходи (витрати)
може бути значним.

Якби Компанія використовувала інші припущення щодо відсоткових ставок, волатильності, курсів обміну
валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти і коригувань під час оцінки інструментів, більша або менша
зміна в оцінці вартості фінансових інструментів у разі відсутності ринкових котирувань мала б істотний вплив на
відображений у фінансовій звітності чистий прибуток та збиток.
Розуміючи важливість використання облікових оцінок та припущень щодо справедливої вартості фінансових
активів Товариства в разі відсутності вхідних даних щодо справедливої вартості першого рівня, Компанія планує
використовувати оцінки та судження які базуються на професійній компетенції працівників Компанії, досвіді та
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минулих подіях, а також з використанням розрахунків та моделей вартості фінансових активів. Залучення зовнішніх
експертних оцінок щодо таких фінансових інструментів де оцінка, яка базується на професійній компетенції, досвіді
та розрахунках є недостатньою, на думку Керівництва є прийнятним та необхідним.
Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може мати значний вплив на
передбачувану справедливу вартість.
4.4. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів
Компанія застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових інструментів Товариства, що
входять до складу фінансових активів. Професійне судження за цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків
фінансового інструменту, його прибутковості й динаміці та інших факторах. Проте існують невизначеності, які
можуть бути пов’язані з призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним Товариства фактором і може
суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів.
4.5. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів
Відносно фінансових активів Товариства, які оцінюються за амортизованою вартістю, Компанія на кожну
звітну дату визначає рівень кредитного ризику.
Визнається резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовими активами, які оцінюються за
амортизованою вартістю, у розмірі очікуваних кредитних збитків за весь строк дії фінансового активу (при значному
збільшенні кредитного ризику/для кредитно-знецінених фінансових активів) або 12-місячними очікуваними
кредитними збитками (у разі незначного зростання кредитного ризику).
Зазвичай очікується, що очікувані кредитні збитки за весь строк дії мають бути визнані до того, як фінансовий
інструмент стане прострочений. Як правило, кредитний ризик значно зростає ще до того, як фінансовий інструмент
стане простроченим або буде помічено інші чинники затримки платежів, що є специфічними для позичальника,
(наприклад, здійснення модифікації або реструктуризації).
Кредитний ризик за фінансовим інструментом вважається низьким, якщо фінансовий інструмент має низький
ризик настання дефолту, позичальник має потужній потенціал виконувати свої договірні зобов'язання щодо
грошових потоків у короткостроковій перспективі, а несприятливі зміни в економічних і ділових умовах у
довгостроковій перспективі можуть знизити, але не обов’язково здатність позичальника виконувати свої
зобов'язання щодо договірних грошових потоків.
Фінансові інструменти не вважаються такими, що мають низький кредитний ризик лише на підставі того, що
ризик дефолту за ними є нижчим, ніж ризик дефолту за іншими фінансовими інструментами Товариства або ніж
кредитний ризик юрисдикції, в якій Товариство здійснює діяльність.
Очікувані кредитні збитки за весь строк дії не визнаються за фінансовим інструментом просто на підставі того,
що він вважався інструментом із низьким кредитним ризиком у попередньому звітному періоді, але не вважається
таким станом на звітну дату. У такому випадку Компанія з'ясовує, чи мало місце значне зростання кредитного
ризику з моменту первісного визнання, а отже чи постала потреба у визнанні очікуваних кредитних збитків за весь
строк дії.
Очікувані кредитні збитки відображають власні очікування Компанії щодо кредитних збитків Товариства.
4.6. Використання ставок дисконтування
Ставка дисконту - це процентна ставка, яка використовується для перерахунку майбутніх потоків доходів в
єдине значення теперішньої (поточної) вартості, яка є базою для визначення ринкової вартості бізнесу. З економічної
точки зору, в ролі ставки дисконту є бажана інвестору ставка доходу на вкладений капітал у відповідні з рівнем
ризику подібні об'єкти інвестування, або - ставка доходу за альтернативними варіантами інвестицій із зіставляння
рівня ризику на дату оцінки. Ставка дисконту має визначатися з урахуванням трьох факторів:
а) вартості грошей у часі;
б) вартості джерел, які залучаються для фінансування інвестиційного проекту, які вимагають різні рівні
компенсації;
в) фактору ризику або міри ймовірності отримання очікуваних у майбутньому доходів.
Середньозважена ставка за портфелем банківських кредитів у національній валюті в банках, у яких не введено
тимчасову адміністрацію або не запроваджено ліквідаційну комісію отримується з офіційного сайту НБУ за
посиланням https://bank.gov.ua розділ «Вартість строкових кредитів&депозитів». Дана ставка необхідна для
розрахунку амортизованої вартості фінансового інструменту на момент визнання. У подальшому амортизована
вартість розраховується із застосуванням даної ставки до погашення.
5. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості
5.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою вартістю
Компанія здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів Товариства та зобов’язань,
тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець кожного звітного
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періоду.
Класи активів та
зобов’язань, оцінених
за справедливою
вартістю

Методики оцінювання

Метод оцінки
(ринковий,
дохідний,
витратний)

Вихідні дані

Ринковий

Офіційні курси НБУ

Ринковий

Офіційні біржові курси
організаторів торгів на дату оцінки,
котирування аналогічних боргових
цінних паперів, дисконтовані потоки
грошових коштів

Доходний

Контрактні умови, ймовірність
погашення, очікувані вхідні грошові
потоки

Первісна та подальша оцінка
грошових коштів здійснюється за
справедливою вартістю, яка дорівнює
їх номінальній вартості
Первісна оцінка інструментів капіталу
здійснюється за їх справедливою
вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні
операції, в ході якої був отриманий
актив. Подальша оцінка здійснюється
за справедливою вартістю на дату
оцінки.
Первісна та подальша оцінка
дебіторської заборгованості
здійснюється за справедливою
вартістю, яка дорівнює вартості
погашення, тобто сумі очікуваних
контрактних грошових потоків на
дату оцінки.

Грошові кошти

Фінансові активи, що
оцінюються за
справедливою
вартістю

Дебіторська
заборгованість

Первісна оцінка інструментів капіталу
здійснюється за їх справедливою
вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні
операції, в ході якої був отриманий
актив. Подальша оцінка інструментів
капіталу здійснюється за
справедливою вартістю на дату
оцінки.

Інструменти капіталу,
в т. ч., але невиключно
акції та корпоративні
права

Контрактні умови, очікувані вхідні
грошові потоки, офіційні біржові
курси організаторів торгів на дату
оцінки, за відсутності визначеного
біржового курсу на дату оцінки,
використовуються дані фінансової
звітності об'єкта інвестування,
зокрема дані розділу Звіту про
фінансовий стан- власний капітал.
Контрактні умови, ймовірність
погашення очікувані грошові потоки

Доходний,
ринковий

Поточні зобов'язання

Первісна та подальша оцінка
Витратний
поточних зобов'язань здійснюється за
вартістю погашення
5.2. Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої вартості
Класи активів та
1 рівень
2 рівень
зобов’язань,
(ті, що мають
(ті, що не мають
оцінених за
котирування, та
котирувань, але
справедливою
спостережувані)
спостережувані)
вартістю через
2021
2020
2021
2020
прибутки/збитки
Дата оцінки
30.09.21 30.09.20 30.09.21 30.09.20
Короткострокові
фінансові інвестиції
Довгострокові
фінансові інвестиції
Інвестиційна
нерухомість
Разом
5.3. Переміщення між рівнями ієрархії справедливої вартості

3 рівень
(ті, що не мають
котирувань і не є
спостережуваними)

Усього

2021

2020

2021

2020

30.09.21

30.09.20

30.09.21

30.09.20

106147

130762

106147

130762

166223

157305

166223

157305

-

-

-

-

272370

288067

272370

288067

За період 9 місяців 2021 року переміщення фінансових активів між рівнями ієрархії не відбувалося.
5.4. Інші розкриття що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»
Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю
Фінансові інструменти
1
Гроші та їх еквіваленти

Балансова вартість
30.09.2021
2
60642

Справедлива вартість

30.09.2020

30.09.2021

3
66736

4
60642

30.09.2020
5
66736
15

Інші фінансові інвестиції

152333

137306

152333

137306

Дебіторська заборгованість за
товари, роботи, послуги

26647

26916

26647

26916

Дебіторська заборгованість за
виданими авансами

50842

60422

50842

60422

Дебіторська заборгованість з
нарахованих доходів

107

154

107

154

Інша поточна дебіторська
заборгованість

4381

Поточна кредиторська
заборгованість за товари, роботи,
послуги

135020

127347

135020

127347

Поточна кредиторська
заборгованість за одержаними
авансами

103035

88798

103035

88798

Поточна кредиторська
заборгованість за розрахунками з
учасниками

-

-

-

Інша поточна кредиторська
заборгованість

10000

-

10000

7170

4381

7170

-

-

Станом на 30.09.2021р. справедливу вартість дебіторської та кредиторської заборгованості неможливо
визначити достовірно, оскільки не має ринкового котирування цих інструментів. На нашу думку така вартість і є
справедливою.
Компанія вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої вартості є достатніми, і не вважає, що
за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва інформація щодо застосування справедливої вартості,
яка може бути корисною для користувачів фінансової звітності. Додаткову інформацію щодо змін справедливої
вартості фінансових активів в зв’язку з врахуванням ризиків наведено далі у Примітках.
6 Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у фінансових звітах.
6.1. Довгострокові фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю з відображенням результату
переоцінки у прибутку або збитку.

Перелік активів
ТОВ «Поділ Сіті»
ТОВ «Тенісна група
«СМЕШ»
ТОВ «БогданЕлектротранс»
ТОВ
«Плодовоовочевий
комбінат «Херсон»
ТОВ «Міжнародна
тенісна академія»
ТОВ «Країна –
Медасистанс»
ТОВ «Пісківський з-д
скловиробів»
ТОВ «Калина
автолізинг»
ТОВ «ТрансатБрок»
РАЗОМ

Кількість
акцій/% у
статутному
капіталі на
30.09.2021р.
50%

2 154

Кількість
акцій/% у
статутному
капіталі на
31.09.2020р.
50%

25,18%

9 362

25%

6399

-

-

10%

0

100,00%

13 890

99,9%

0

10%

10751

10%

8786

10%

194

10%

0

33,34%

126194

33,34%

126194

88,33%

3 678

88,33%

15900

15%
х

0
166223

15%
х

2
175616

Вартість на
31.09.2021р.

Вартість на
31.09.2020р.
25

16

Станом на 30.09.2021р. вартість довгострокових фінансових активів становить - 166223 тис.грн., а на
30.09.2020р. відповідно - 175616 тис.грн..
6.2. Короткострокові фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю з відображенням
результату переоцінки у прибутку або збитку.

Перелік активів

Вартість на 30.09.2021р.

Облігації ТОВ «Пісківський з-д
скловиробів»
Акції ПАТ «СК Країна»
Вексель ТОВ «Янтра» АА2795763
Вексель ТОВ «Спортивнооздоровчий комплекс «МОНІТОР»
АА2795639
Вексель ТОВ «Спортивнооздоровчий комплекс «МОНІТОР»
АА2795638
Частка ТОВ «ТрансатБрок»
РАЗОМ

35970
16330
33857
9995

9995

106147

Поточні фінансові активи було придбано з метою перепродажу. Станом на 30.09.2021р. дані активи
обліковуються по собівартості у зв’язку з відсутністю ринкової ціни і недостатністю наявної інформації, щоб
визначити достовірно справедливу вартість.
6.3. Дебіторська заборгованість
Найменування дебіторської
заборгованості
Дебіторська заборгованість за
товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за
виданими авансами
Дебіторська заборгованість з
нарахованих доходів
Інша поточна дебіторська
заборгованість
РАЗОМ

Вартість на 30.09.2021р.

Вартість на 30.09.2020р.

26647

3766

50842

96835

107

38644

4381

56973

81977

196218

Дебіторська заборгованість є поточною, вона оцінена за первісною вартістю, так як вплив дисконтування є
несуттєвим та немає вхідних даних для розрахунку. Дебіторська заборгованість Товариства не має забезпечення.
Товариство проводить аналіз та оцінку рівня кредитного ризику з використанням індивідуального підходу.

На 30.09.2021 було розраховано та визнано Резерви під очікувані кредитні ризики за дебіторською
заборгованістю :
Очікуваний
Контрагент

Термін

Сума

кредитний

Очікуваний

погашення

заборгован

збиток,

кредитний

ості,

%

збиток,

тис. грн

28.05.2021

1 940

тис. грн

0,01

2

ТОВ "ПОДІЛ
СІТІ" 43159117

17

Туйчієв
Абдуманноб
Кобілович

07.11.2020

6

10

1

1

15

1

18

1

20

1

212

2174229297

ТОВ "Трансат

31.12.2020

Брок" 30605061
Вегера Наталія
Олександрівна
2765413042

21.08.2019

Кузміч Тетяна
Михайлівна
3023204945

09.12.2020

СОК "Монітор"
30437959
ТОВ"Міжнародна
тенісна академія"
36048213

Разом:

07.08.2020

17.01.2022

1 502

1 793

1 973

21 208
48
48 053

0,01

315

76 475

6.4. Дохід від реалізації та собівартісь реалізованих товарів,
робіт, послуг
Дохід від реалізації товарів, робіт,
послуг
Собівартісь реалізованих товарів, робіт, послуг
Прибуток від реалізації товарів, робіт, послу

9 місяців 2021р.
-

34350

-

34340
10

6.5. Інші операційні доходи, інші доходи, інші витрати
Інші операційні доходи
Інші доходи,
в т.ч. доходи від реалізації фінансових інвестицій
доходи від реалізації квартир
Інші операційні витрати
Інші витрати
в т.ч. собівартість реалізованих фінансових інвестицій
собівартість реалізованих квартир
6.6. Інші фінансові доходи, інші фінансові витрати
Інші фінансові доходи
В т.ч. відсотки отримані
Інші фінансові витрати
6.7. Адміністративні витрати та інші операційні витрати
Витрати від курсової різниці
Винагорода за управління активами
Послуги банку
Послуги депозитарія
Аудиторські послуги
Винагорода повіреному

1 півріччя 2020р.

9 місяців 2021р.
35
115359

2553
115174

9 місяців 2021р.
948
50

9 місяців 2021р.
571
3
11
25

9 місяців 2020р.
10862
53186
49415

53887
50120

9 місяців 2020р.
50426
609
49020

9 місяців 2020р.
3152
242
7
4
46
25
18

Податки та обов'язкові платежі
Юридичні послуги
Інше
Всього адміністративні та інші операційні послуги
6.8. Грошові кошти

198
404
1212

Каса та рахунки в банках, в грн
Каса та рахунки в банках, в дол.США по курсу НБУ
РАЗОМ

15
30
3521

30.09.2021р.

30.09.2020р.

19353
41289 (1554*26,576)
60642

10441
56295 (1989*26,6963)
55396

Станом на 30.09.2021р. у складі грошових коштів обліковуються кошти в сумі 1554 тис.доларів США на рахунку в
АТ «МІБ» (МФО 380582). Курс НБУ станом на 30.09.2021р. складає 26,576грн.
6.9. Пайовий капітал
Зареєстрований капітал
Неоплачений капітал
Капітал в дооцінках
Нерозподілений прибуток
Власний капітал

30.09.2021р.

30.09.2020р.

125000
(121530)
6 550
204366
214386

125000
(121000)
-25080
244402
223322

Станом на 30 вересня 2021 року зареєстрований випуск акцій у кількості 125000 тис. шт.,номіналом одна гривня
(сто двадцять п’ять мільйонів) штук на суму 125000 тис. грн (сто двадцять п'ять мільйонів гривень). Форма існування –
бездокументарна.
Станом на 30.09.2021 року розміщено
Товариства є фізична особа.

4000 тис. штук акцій. Станом на 30 вересня 2021 року учасником

Рух власного капіталу Товариства за період 9 місяців 2021р.
Показники
Залишок на
31.12.2020р.
Чистий
прибуток збиток
за 1 півріччя
2021р.
Дооцінка (уцінка)
фінансових
інструментів
Зміни всього в
капіталі
протягом 1
півріччя 2021р.
Залишок на
30.06.2021р.

Зареєстрований
(пайовий) капітал
125000

Капітал у
дооцінках
6550

Нерозподілений
прибуток
207013

Неоплачений
капітал
-121000

Всього капітал
власників
217563

-

-

-2647

-

-2647

-

-

-

-

-

-

-

-2647

-530

-2647

125000

6550

204366

-121530

214386

6.10. Торговельна та інша кредиторська заборгованість, тис.грн
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Поточна кредиторська заборгованість за за одержаними авансами
Інші поточні зобов’язання

30.09.2021р.

30.09.2020р.

135020
103035
10000

1446449
61269
-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 30.09.2021 року та на 30.09.2020 року
складалася переважно із заборгованості за придбані фінансові активи.
19

Інші поточні зобов’язання та за одержаними авансами станом на 30.09.2021 року переважно складалися з
отриманих авансів за інвестиційними договорами.
6.11. Податок на прибуток
Згідно з чинним законодавством доходи від діяльності інституту спільного інвестування звільняються від
оподаткування податком на прибуток.
6.12. Нематеріальні активи
Станом на 30.09.2021року в складі активів Товариства нематеріальні активи не обліковуються.
6.13. Основні засоби
Станом на 30.09.2021року основні засоби в складі активів Товариства відсутні.
7. Розкриття іншої інформації
7.1. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів
Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної нестабільності, що
склалась на дату проміжного балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути реалізовані за їхньою
балансовою вартістю в ході звичайної діяльності Товариства.
Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які знаходяться поза зоною
контролю Компанії, що управляє активами Товариства. Ступінь повернення дебіторської заборгованості Товариства
визначається на підставі обставин та інформації , які наявні на дату балансу.
7.2. Розкриття інформації про пов’язані сторони
Операцій з пов’язаними сторонами, що виходять за межі нормальної діяльності не має.
7.3. Цілі та політики управління фінансовими ризиками
Керівництво Компанії, що управляє активами Товариства, визнає, що діяльність Товариства пов’язана з
ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок
впливу суб’єктивних чинників та об’єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно
передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності.
Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Управління ризиками
керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його
можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом’якшення.
7.3.1. Кредитний ризик
Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати
зобов’язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний ризик притаманний
таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, облігації, дебіторська заборгованість (в
т.ч. позики) та векселі.
Основним методом оцінки кредитних ризиків Товариства є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого
використовуються кредитні рейтинги, показники фінансової звітності контрагента та будь-яка інша доступна
інформація щодо їх спроможності виконувати боргові зобов’язання.
Станом на 30.09.2021 року кредитний ризик по фінансовим активам, що оцінюються за амортизованою
собівартістю, є низьким, що підтверджується чинниками, які враховують специфіку контрагентів, загальні
економічні умови та оцінку як поточного, так і прогнозного напрямків зміни умов станом на звітну дату.
Щодо виданих позик:
При визначенні рівня кредитного ризику фінансового активу у вигляді дебіторської заборгованості за виданими
позиками, в першу чергу використовувались дані НБУ щодо вартості кредитів за даними статистичної звітності
банків України (без урахування овердрафту).
До заходів мінімізації впливу кредитного ризику Компанія відносить:
встановлення внутрішнього обмеження обсягу дебіторської заборгованості в активах;
диверсифікацію структури активів;
аналіз платоспроможності контрагентів;
здійснення заходів щодо недопущення наявності
заборгованості.

в активах

Товариства

простроченої

дебіторської

У Компанії для внутрішньої системи заходів із запобігання та мінімізації впливу ризиків створені система
управління ризиками, внутрішній аудит (контроль).
Компанія використовує наступні методи управління кредитними ризиками:
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ліміти щодо боргових зобов’язань за класами фінансових інструментів;
ліміти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоційованою групою);
ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за Національною рейтинговою
шкалою;
ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами .
7.3.2 Ринковий ризик
Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового
інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий
ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв’язку з ризиками збитків, зумовлених
коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство наражатиметься на ринкові ризики у
зв’язку з інвестиціями в акції, облігації та інші фінансові інструменти.
Інший ціновий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового
інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового ризику
чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового
інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими
здійснюються операції на ринку.
Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів пом’якшення цінового ризику
Товариство використовує диверсифікацію активів та дотримання лімітів на вкладення в акції та інші фінансові
інструменти з нефіксованим прибутком.
Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового
інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів. В активах Товариства не має активів, що наражаються
на валютний ризик, оскільки в активах Товариства не має активів номінованих в іноземній валюті.
Відсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового
інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Керівництво Товариства усвідомлює, що
відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме як на доходи Товариства, так і на справедливу вартість
чистих активів.
Усвідомлюючи значні ризики, пов’язані з коливаннями відсоткових ставок у високоінфляційному середовищі,
яке є властивим для фінансової системи України, керівництво Товариства контролює частку активів, розміщених у
боргових зобов’язаннях у національній валюті з фіксованою відсотковою ставкою. Керівництво Компанії здійснює
моніторинг відсоткових ризиків та контролює їх максимально припустимий розмір. У разі зростання відсоткових
ризиків Товариство має намір позбуватися боргових фінансових інструментів з відсотковою ставкою значно нижчою
від середньоринкової. Моніторинг відсоткових ризиків здійснюється шляхом оцінки впливу можливих змін
відсоткових ставок на вартість відсоткових фінансових інструментів.
7.3.3. Ризик ліквідності
Ризик ліквідності – ризик того, що Товариство матиме трудно щі при виконанні зобов’язань, пов’язаних із
фінансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу.
Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує
терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, зобов’язаннями, а
також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.
7.4. Інформація про пов’язаних осіб
До пов'язаних сторін або операцій з пов'язаними сторонами згідно з МСБО 24 належать:
-

підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають під контролем, або ж
перебувають під спільним контролем разом з Товариством;
асоційовані компанії;
спільні підприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником;
члени провідного управлінського персоналу Товариство;
близькі родичі особи, зазначеної вище;
компанії, що контролюють Товариство, або здійснюють суттєвий вплив.

Станом на 30.09.2021 року управління Товариством здійснює ТОВ«КУА «ДМ КАПІТАЛ» («Компанія з
управління активами») (код ЄДРПОУ 38129688). ТОВ «КУА «ДМ КАПІТАЛ» відповідно до договору має вплив на
прийняття рішень, тому ТОВ «КУА «ДМ КАПІТАЛ» є пов’язаною особою для Товариства як Компанія з управління
активами. Обсяг операцій (винагорода за управління активами) за період 9 місяців 2021р. з ТОВ «КУА «ДМ
КАПІТАЛ» (Код ЄДРПОУ 38129688) склав 554 тис.грн. Станом на 30.09.2021 року учасником Товариства є
Коваленко Ганна Миколаївна (РНОКПП 3090211861) з часткою 100%. За період 9 місяців 2021р. відсутні операції з
Коваленко Г.М.
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7.5. Події після балансу
Подій після дати проміжного балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть
мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства, не відбулося.

Керівник
АТ «ЗНВКІФ «КІВІ» _______________________ Коваленко Г. М.

Директор

……………………………. Яковлєва М.Г.

Головний бухгалтер

…………………………….

Лукашенко О.М.
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