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ЗВlТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо рiчноl фiнансовоi звпностi

товАриствА з оБмЕжЕною вlдповlдАльнlстю

(КОМПАНlЯ З УПРДВЛlННЯ АКТИВАМИ (ДМ КДПlТАЛ)
станом на 31 грудня 2019 року

ТоВ (АФ <AРАМА)

звlт нЕзАлЕжного дудиторА
Власнul<ам i Керiвнчцmву ТОВ пКУД qДМ КДПlТДЛ,
Нацiональнiй Koшicii з цiннuх папарiв па фонdовоzо рuнху

Роздiл (3BiT Urодо ачдитч фiнансовоТ звiтностi,D
Думка
Ми провели аудит фiнансовоi звiтностi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВlДПОВlДАЛЬНlСТЮ
<КОМПАНlЯ З УПРАВЛlННЯ АКТИВАМИ (ДМ КАПlТАЛJ' (скорочене найменування ТОВ (ryА (ДМ
КАПlТМ), далi Товариство), що складаеться з балансу (звiry про фiнансовий стан) на З1.12.2019 р,,
звiту про фiнансовi результати (звiry про сукулний дохИ), звiry про власний (апiтал та звiry про рух
гроtllових kotцTiв за pik, що закiнчився зазначеною датою iлримiтокдо фiнансовоI звlтносri, вмючаючи
стислиЙ виклад значущих облiкових полiтик.
На HaUJy думlq, фiнансова звiтнiсть, цо дода€ться, вйобраr€6 досговiрно, в yciХ сутт€вих аспёктах
фiнансовий сrан ТОВАРИСТВА З ОБl\4ЕЖЕНОЮ ВlДПОВlДАЛЬНlСТЮ (КОМПАНlЯ З УПРАВЛlННЯ
АfiИВАМИ (ДМ КДПlТАJl> станом на 31 грудня 2019 роry, його фiнансовi реэультати i гроttJовl потоки
за piK, що закiнчився зазначеною датою, вiдловiдно до Мiжнародних сгандартiв фiнансовоi звiтностi
(МСФЗ) та вйповiдае вимогам Закону Украiни (Про бухгалтерський облiк та фiнансову зBiTHlcTb в
yKpaIHiD вiд ,l6,07,1999 Nr 996-xlv
щодо смадання фiнансовоi звiтностi},

Основа для думки
Ми провёли аудит вИповiдно до Мiжнародних qгандартiв аудиту ((МСА)), Нашу вlдповцальнlсть
згiдно э цими сгандартами вимадено в роздiлi (Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоI
звiтносгi, нашого звiry, Ми е незалеt(ними по вiдношенню до Товариства згiдно з Кодекбом етики
професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та
етичними вимоlами, застосовними в Укратнiдо наu]ого аудиry фiнансовоi звiтностi, а також виконали
iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ, Ми вважаемо, що отриманi нами
аудиторськi дока3и е досrатнiми i приЙнятними для викориqгання ix як основи мя нацоТдумки,
Ключовi питання аудиry
Ключовi питання аудиту - це питання, якi на наще професiйне суркення, були найбiльш значуцими
пiд час наUJого аудиry фiнансовоI звiтносri за лоточн[й перiод, В ходi проведення аудиry фiнансовоi
звiтноqгi ми визначили, що немао ключових питань аудиту, iнформацiю цодо яких слiд надати в
нашому звiтi,

i

l

lншiпитання
Аудит фiнансово'l звiтностi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВlДПОВlДАльнlСтЮ <КОМПАНlЯ 3
УПРАВЛlННЯ АКТИВАМИ (ДМ КАПlТАЛ) за piк, цо закiнчився 31 грудня 2018 року, був проведений
аудитором ТОВ АФ (ДlГРЕШН ГРУП), я(ий 25 лютого 2019 року висловив думку аудитора без
застережень щодо зазначеноТ фiнансовоI звiтностi,

ТоВ (АФ (АРАМА)

l

та

тих, коrо надiлоно найвишими
повноважaннями, за фiнансову звlтнlсть
Управлiнський персонал ТОВАРИСТВД З ОБМЕЖЕНОЮ ВlДПОВlДМЬНlСТЮ (КОМПДНlЯ З
УПРАВЛlННЯ АПИВАМИ (ДМ КАПlТЫ1) несе вiдповiдальнiсть за складання iдостовiрне подання
фiнансовоi звiтностi вiдповИно до МСф3 та за таку систему внгрiL!ньоrо контролю, яку управлiнський
персонал визначао потрiбною для тоrо, цоб забезпечити складання фiнансовоi звiтностi, що не
мiстить сrп€вих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки,
При смаданнi фiнансовоТ звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностt
Товариства продовжувати свою дiяльнiqгь на безперервнiй ocнoвi, розкриваючи, де це застосовно,
питання, |ло стосуються безперервностi дiяльносгi, та використовуючи припущення про
безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, KpiM випадкiв, якщо управлiнський
персонал або плануе лiквiдувати Товариство чи припинити дiяльнiсть, або не мас lнших реальних
альтернатив цьому,
Ti, кого надiлено найвищими повноваженнями, несгь вiдповiдальнiqгь за нагляд за процесом
фiнансового эвiryвання Товариства,
Вiдповiдальнiсть управлiнськоrо персоналу

ВИповiдальнlсть аудптора за аудит фiнансовоI звtrносri
Нашими цiлями е отримання об/рунтоваво1 впевненостi, що фiнансова звiтнiсrь у циому не мiсrить
олтбвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та вилуск звiry аудитора, що мiстить HauJy
думку, ОЙ'рунтована впевненiqгь е високим piBHeM влевненостi, проте не гарантуе, що аудит,
проведений вИловИно до МСА, завщди виявmь о/гrеве виФиалення, якцо воно icнyo, Викривлення
можуть бути результатом щахраЙства або помилки; вони ввaDкаlоться одтовими, якщо окремо або в
сукупносri, як oбlpyнToвaнo очiкуеться, вони можrгь впливати на економiчнi рiцJення корисryвачiв, цо
приймаються на ocнoвi цiеI фiнансовоi звiтностi,
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА irи ви(ористовуемо професiйне судження та професiйний
скептицизм протягом усього завдання з аудиry, KpiM того, ми:

. lдентифiкубмо та оцiнюемо ризики суттевого викривлення
фiнансовоi звiтностi внаслйо( шахрайства

чи помилки, розроблябмо й виконуомо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також
отримуемо аудиторськi докази, Ulo € достатнiми та прийнятними для використання Iх як основи для
нашоi думки, Ризик невиявлення суттбвоrо викривлення внаслiдок tлахраЙства с виlцим, HDK для
викривлення внаслиок помилки, оскiльки шахрайс,тво може включати змову, пиробку, навмиснi
лропуски, неправильнi твердження або нехryвання заходами внлрiчJнього контролю;

.

Отримуомо розумiння заходiв внутрlшнього коЕтролю,
аудиторських процедур, якi б виповiдали обставинам,
ефекгивностi сисrеми внутрiшньоrо контролю;

.

цо стосуються аудиry, для ро3робки
а не мя висловлення думки цодо

Оцiнюомо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об/рунтованiсrь облiкових оцiнок

i

вИповlдних розкриттiв iнформацii, зроблених управлiнським персоналом:
. Доходимо висновку щодо лрийнятноqгi використання
управлiнським персоналом припущення про
безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалrерського облiку та, на ocнoвi отриманих аудиторських
доказaв, робимо висновок, чи icнye суlтова невизначенiсть щодо подiй або умов, яхi поставили б пiд
значний cyMHiB можливiсть Товариства продовжити безперервну дiяльнiсть, Якцо ми доходимо
висновку щодо iснування TaKoI cyTтeвoi невизначеноqгi, ми повинвi привернути уваrу в своому звiтi
аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiT у фiнансовiй звiтностi або, якщо TaKi розкриття
iнформацii е неналежними, модифiкувати свою думку, Нашi висновки iрунryються на аудиторських
доказах, отриманих до дати нашоrо звiry аудитора, BTiM майбутнi подiт або умови можуrь примусити
Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй ocнoвj,

.

Очiнюемо загальне подання, сгруктуру

та змiст фiнансовоi звiтностi вмючно з роз(риттями
та подii, цо покладенi в основу ]'I

iнформацiТ, а також те, чи показуо фiнансова звiтнiсть операцiТ
складання, так, щоб досяпи достовiрного вiдобра(ення,

Ми ловiдомляомо тим, кого надiлено найвищими повноваl(еннямиl iнформацiю про запланований
обсяг iчас прведення аудиry та cyтrcвi аудиторсь{i результати, включаючи будь-якi значнi недолiки
заходiв внrгрiLJJнього контролю, виявленiнами пiд час аудиry,
Ми також надаомо тим, коrо надiлено найвицими повновакеннями, твердження, що ми виконали
вiдповИнi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляомо iм про Bci сгосун(и й iншi питання, якi
могли б об'рунтовано вважатись такими, цо впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це
заqгосовно, |лодо вiдповiдних застережних заходlв,

Роздiл (звiт щодо вимог

iнUJих захонодавчих i

ноDматrвних аrгiвD

ВiОповidно dо вчмое, всmановлQнuх часmuною mрапьоlо спапaпi 14 3ахону УкраТнч аПро
ауёum фiнансовоf звlmносmi па ауёumорсьрч dlяльнiсmьD Bio 21 ёруdня 2017 року Nр 2258-vttl
(3акон 2258), навоOuмо наспупну iнформацlю,
lнформацiя про узzо1,!<енiсmь звimу про управлiння (консолi)ованоaо звilпу про упраалiння), якчй
склаOаапься вiOповiOно dо законоаавсmва, з фiнансовою звiпнiсmю (консолidованою фiнансовою
звimнiспю) за звirпнчй перiо0; про наявнiеmь суmmавuх вuкрчвлень у звimi про управлiння па 1\
харакпор:
Пунпом 7 сrатri 11 ЗУ (Про бухгалтерський облiк та фiнансюву звiтнiсть в yKpaTHi) М 996-xlv вИ
16,07,1999р, (Закон про бухоблiк) зi змiнами, вqгановлено, цо вiд подання звiry про управлiння
звiльняються мiкропiдприемства та м€йi пИприемства, Вiдповiдно до критерiiв, навёдених у Законi лро
бухоблiк, ТОВ (lryA (ДМ КАПlТАЛ) належить до категорiТ мiкропiдприемство.

ТоВ кАФ <АРАМА>

lнчJа iнформацiя, яка щонаЙменше маб наводитись в аудиторському звiтi за
результатами
в iнlлих параiрафаr цього звiry HebelKHoro

обов'язкового аудиry згiдно 3акону 2258, наведена

аудитора.

Вlёповiано Оо Buчoe, всmановланuх рiч!енням Koиicii вid 11,О6.2О13р. lФ gg1 аВuпоёч оо
ауаuпорсьхоaо Buc$oBry, шо поdае.пься dо Нафональноi хопiсП з цiннuх паперiв mа
фонаовоаО рuнNу прЧ розкрuпmi lнформацlt про резульmаmч diяльноспi lнсrпuпупiв
слiльноzо lнвеспування (пайовuх па корпораmчaнuх lнвесaпuцlйнuх фонdlв) mа хомпiнгt з
упрdелiння ампuеамч D, мвоёчмо насmупнr| iнформацiю,

l
I

звim щоdо фiнансовоi звirпносmi
Всmупнчй параёраф
ocHoBHi BiaoЙocпl пр КУА

Повне найменування: ТОВАРИСТВО
УПРДВЛlННЯ АКТИВДМИ (ДМ КДПlТАЛ);

З

ОбМЕЖЕНОЮ ВlДПОВlДДЛЬНlСТЮ (КОМПАНlЯ З

коd за едРло}4з8129688:
Buo 1iяльносmi за КВЕД:

66.З0 Управлiвня фондами;
6619 lнша допом кна дiяльнiсrь

I
I

l

l

l
l
I

t

l

l

l
l

l
l

3абФпеченняi

70,22

у

сферi фiнансових послуг, lФiм страхування та пенсiйноrо

Консультування з питань комерцiйноi дiяльностi й керування,

Товарисгво мао таф лiцензil та свiдоцтва:
лiцензiя видана НКЦПФР зrИно з Рiшенням м 4зб вh 28.О5.2О12 року, сrрок дii лii]ензii
необмФкений, на здiйсненнЯ професiйноi дiяльностi ва фондовому ринку - дИл;нiсгь з
управлiння
акгивами iнстиryцiйних iHBecтopiB;

_

-

свiдоцтвО N9 2059, видане НацiОt]альною комiсiоЮ 3 цiнних лаперiв та фондового ринlq
26,06,2012 року, про вмючення до державного реоqтру фiнансових установ, якi надають фiнансЬвi
послуги на ринку цiнних паперiв,

Перелiк iнсmumуцidнцх i\BocmopiB, акmчвч якuх перебуваюmь в управлiннi КУД:

пдт "знвкlФ "стдртлло

(38866101)

Мiсцвнохоd сеннл: 03028, м.китв, голосiТвський район, ВУЛИЦЯ оСКОЛЬСЬКА, будинок З1, офiс 22;

пАт. з;вкIФ " хАнн Ер-схIдп о4з

50285)

Мiсцсзпохоаменнл: 01010, м.КиТв, ПечерськиЙ район, ВУЛИЦЯ ИВАНА МА3ЕПИ, будино( 26;

лт знR кIФ " Еко IL4пITAJI" (108Е1976)

МiсцемLtоаженнл| 0З150, м, киiв, Голосaiвський раЙон,
114:

вулиця вЕликА вАСИЛЬКИВСЬКА, будинок

Перелiк неOеркавнuх пенсiйнuх фонOiв, акmuвч якuх перобуваюmь в управлiннi Товарuсmва:

нпФ " пЕнсIЙнпЙ кдпIтдJ,I"

(3 30бOt 50)

МlсцезнохоОrrення: 04073, м,киив, оболонський район, ВУЛИЦЯ СИРЕЦЬКА, будинок 5, корпус З
R НПФ " ПIЦIАТИ

RД"(3

slq3

5 3)

;

Мlсцезнахоаженнr: 04208, м,КиТв, Подiльський район, ПРОСПЕКТ ПРАВДИ, будинок 66, {орпус А,
офiс 2

прлт "ск "ФортЕ ллЙФ" в3910722)
МiсцезнмойNепнr: 01054, м,Киlв, Шевченкiвський район, ВУЛИЦЯ ДМИТРИВСЬlа, будинок 46,
корпус А

ТOВ <АФ

dРАМА)

4

t
I

l

l

Опчс ауOum opcbиoi поревiрхч

ми провели аудит вiдповiдно до

Мькнародних стандартiв аудиry та з урахуванням Вимоr
до
аудиторськоrо висновку, цо подаеться до Нацiональноi Koмicit з
цiнiих пале;iв;а фондового ри;ку
при розкриТтi iнформацiТ прО результати Аiяльноqгi iнститутiв спiп""оrо
iнJефвання (пайових

,_|1уицiйних фоtцв) та компанiт
lT::l,::зig
пацlонalльноl KoMlclT з цiнних паперiв та

та

з упрвлiння активами), зЙерджених рirченням

фондового ринку вiд 11,О6,2О13 N 991,

u

ходi аудиту було дослiджено облiкову полгику Товариства, облiкова полiтика
встановлена
оо вимоr мсФ3/мсБО виданиr Радою з Мjж"чdод""i о""д"рri" бу"."пr"р""*оrо обпi*у
"Дl91ч"о
РМСБО). цо офiцiйно оприлюдненi на веб-саrri МiнсгерстЁа фiнан"i;ййi"; -

Стислий виклад облiковоi лолiтики Товарисгва розкрито в Примiтцi З,
llротягом перiоду перевiрки змjн облlковоI полiтики не було KpiM
обов'язкового застосування з 2019

l

року норм МСФЗ 16.
Факriв змiн протягом 2019 року залиtlJкiв балансj (звiтi про
у
фiнансовий сган) сrаном
не виявлено.

I

звiп поо

l

на 01,01,2Оl9р,

lдi пмеовi mа Dвavляпоонi вuмоеч

па оласно.о хапiпалу eu0o'aL
2:u:,'Р_!:"'!_У2"ууспапуmноэо
Lтат}пнии капlтаЛ Товариства за

захоноa,авсmва ухраlнч
даними фiнансовОi звiтносгi на З1 грудня 2О19 роry a""о""rо
8 000 000 (BjciM мiльйонiв) rривень, цо вiдповiда€
даним единого д"р*"""Ъ',Б l"""rpy оридичних осaб,
фiзичних осiб-пiдпри€мцlв та громадських формувань,
вiдповiднiсть розмiру статутноrо капгrалу реострацiйним
даним лiдтверд)(yеться первивними
документами, регiсграми бухгалтерського облiку, даними фiнансовоi звiтностi"Сiатутом Товjриства,
розмiр qгаryтного калiталу Товарисгва, як компанiiз
улравлiння активами1 повинен становити суму не
(ciM мiльйонiв) rривень (п.2 iтЪЗ Зv пПро iнститли спiльноrо
iнвестуваiняо
L:""rj"1,1],9Ч099:9Ч
"t :: Y] :у,. м эUоU_чI) та сплачену гроцовими коцJrами (п,3 глави 1 роздiлу ll Рi[!ення НКЦПФП

ви2з 072013

М

128'| (Про затвердження Лiцензiйних
умов про"ад*ЬпЙ пЬофес,Ипо] дiяльностi
дiяльноqгiз управлiнНя активами iнqгиryцiйних iнвеqrорiв
иlяльностl з управлiння акгивами), далi ЛiцензiЙних умов),
року

н_а_Фондо_вопrу ринку (ринку цiнних палерiв) -

на,Фмку ayOumopiB, розмiр сmаmуrпноео капimалу товарuсmоа. эа ёанuмч
фiнансоооl звlmносmi за
zU19 plК, В yclx суmmевч' аспекmах. вiоповiёае вuмоеам чuнноёо законоёавсmва yxpaj]u
у сферi
реzулювання puЧKy цiНнчх паперiв, усmановленuм нормаmчвно-лравовuмч акmамч НКЦПФРвласний капiтал Товариства на З1 грудня 2019
року складаоться iз стаryтного каппалу, резервного
(апiталу, нерозлодlленого прибутку (непокрrтого
збиiку1,
3аIальниЯ розмlр вл_аСного капlталу ТовариСтва на 31iрудня 2О19
року сшlада€ 8 047тис. rрн,, вт,ч,:
статутний капiтал - 8 000 тис. грн,, резервний капiтал - 3б тис, rрн,, 'неjозлодiлен
ий приблок
17 тис,

-

грн.

Товариство, як компанiЯ з управлiннЯ акrивами, яка отримала лiцензiю
на здiйснення професiЙноТ
дiяльнос-тj на фондовому ринlry _ дiяльностi з упрайiння актиЬами iнЙфqiИних 'iнвЪсторiв,
зобов'язана пiдтримувати розмiр власноrо (апiталу'на piBHi не менше HilK z
Ооо оЬо,Oо (ci' мiльйо;iвi
гривень (п,12 глави З роэдiлу llЛiцензiйних
умов).
На 0умку ауduпорiв, розмiр власноео капiпалу Товарuсmва, за dанuмч
фiнансовоl звimносmi за 2o1g
УкраIнч
сферi
"u""o"o
реzулювання рчнку цiннuх лаперiв, успановленuм нормаmчвно-лравовuмч
акmамч НКЦПФР-

plк, в ycix супmевuх аспекmах, вiёповiоае вuм;ёам

""rоiiiiiйа

у

Формування ,па сплаmа спаmупноёо капimалу

1.

ТОВ (lryД (ДМ КАПlТАЛ, створене за Рiшенням Загальних зборiв
учасникiв (протокол N91 вiд 01
березня 20,|2 року),
Держаsна рееqграцiя Товариqгва я( юридичноТ особи вiдбулась О7.0З.2Оl2р., номер запису в единому
'
49ру9|9уу peýcтpi юридичних осiб, фiзичfiих осiб-пiдприемчiв та rромадських бормуванi
10681020000029297.

Розмiр поr,]атковО заявленогО стаryrного (апiталу склав 8 оOО ОOО (Biciм мiльйонiв)
aривень

сплачений грошовими коLlJтами наступним чином|

Тов (АФ (АРАМА)

iбув

I
Дата

1

засновник
палiен{о

17.о4-2о12

20-о4,2о12

тов
"волиньБlор
Есурс"

Всьоео сплаченоzо
22-о6.2о15

Документ
банкiвська виписка пАт
<Банк KoHTpaKD м. КиТв вiд
2о,о4_2о12
банкiвська sипrска пАт
(Банк KoHTpal(тD м. Ки]Ъ вiд

2о,о4_2о12

сiаtпуiidiБiйiлу

СТДНМРТJЕ
ск пАт

1000,00

7 999 000,00

7 999 000.00

8 000 000,00

8 000 000,00

банкiвська виписка Ат

(Банх KoHTpaKD м. Ки]Ъ вiд

22_ов_2о15

Всьоео сллачоноео сmаmуmноео хапlmапу

1000,00

7 999 200,00
7 999 200,оо

10о%

7 999 200,00
7 999 200,0

99.99%

Товариgrво qTвopeнo згiдно iз нормами Цивiльного кодексу УкраТни, Господарського
кодексу УкраIни
та з
Украiни (Про tосподарськi товариства). Проiоколом tie.t
_Законом
установчих зборiв заёновникiв
вiд 01 0з,2012 року засновником
громадянином Укра]ни ПалrонкоЙ Д,О прийнято
про

рiшення
сгворення Товариства з обмеженою вiдповцальнiстю (компанiя з
пДiМ
упра"пiнн"
кАпlтдл) та визначено Стаryтний калiтал в poзMipi 1 ООО (одна .n"""il'r|""e"o, "*rиваr"
що формуеться
виключно
грощовими коLl]тами,

Вхесо{_до с-таryтного капiталу зроблено Палi€нкоriа Д,О, 17,О4.2О12
року чёрез ДТ Банк (Контракт),
МФО 322465 згiдно пл, доручення Np 1 в cyмi 1 ОО0 (одна тисячаl rривень,

Прото{олом lф 2 загальних зборiв учасникiв Товарисгва вЦ
приЙнято рiцJення про
перерфлодiл часrок Учасникiв в складi статутного капiталу. Учасник
'7.И.2012р,
Палiснко,|.О, вирilлив прода;и
частину своеI частки розмiром 20%, що в гроLllовому еквiвалентi становить 2О0 (двiстD
грив;Fiь на
користь Товариства з обмеженоЮ вИповiдальнjстю (Волиньбiоресурс), ВирiцJено
також збiльшити
розмiр статутного капiталу до 8 000 Оо0 (восьми мйьйонiв) rриjенj з метою'здiйснёння лрофёсiйнот
дiяльностi на фондовому ринlq за рахунок додаткових гроtlJових BHecKiB ТОВ <Волиньбiореiуф>,

станом на з1,12,2012 розмiри часток у стаryтному капiталi Товарисrва
розподiлились вiдловiдно
наступним чином:
Фiзична особа _ Палiенко Д,О - володiв часткою
у розмiрi 8ОО (Biciмcoт) гривень, що сгановить 0,О1%

статутнЬго капiталу Товариства;

ТОВ (ВолиньбiоресурсD володiло часrкою в cyMi 7 999 2ОО (ciм мИьйонiв
дев'ятсот дев'яносто дев'ять
тисяч двiqгi) гривень, або 99,99О/о qгаryтного капiталу.
ТОВ (ВолиньбiоресурсD сплатило свою част(у в poзMipi 7 999 2О0 (ciM мiльйонiв
дев'ятсот дев'яносто
дев'ять тисяч двiстi) гривень гроtlJовими кощтами, згЦно з платilкним дорученням N9 2 вiд 2О,О4,2О12
року через банкДТ (Контракr), МФО 322465
ПротоколоМ Na10 вiд 01.04,2О14 року загальних зборiв
учасникiв лрийнято рiшення: ТОВ
(волиньбiоресурс) виходить зi складу
учасникiв та вiдфпае'належну йому
стаryтному
капiталi Товариства в cyMi 7 999 200 (ciM мiльйонiв дев'ятсот
"астку у
дев'яносrо дев'ят; тисяч
двiстi) гривенj,
або 99,99% на користь самого Товариства за номiнальною вартiстю,
заборгованостей N9 вз_28о514/о1 вИ 28,О5,2О14
9гiдlо УгодL g9аоцоЗалiку
року ТОВ lryA (ДМ
Капjтал) т_а ТОВ (Волiньбiоресурс)

домовились здiйснити зарахування зустрiчних вимог за такими
угодами| Доrовiр Nc 0'l/04 вiд 02,й,2О14 року купiвлi-продажу
у сrаryтно*rу калiталi тов
(Волиньбiоресурс), згИно з яким ТОВ (Волиньбiоресурсо
"асr*и
зЬбов'язапi
сплатпrи iОВ кУА uДМ
7
(ciм мiльйонiв дев'ятй дев'ятнадцять тисяч двiqтi) гривень та
919
2О0
розмiрi
IалiтlлD..су!ч _в_
Договiр N9 02i04 вiд 01j912.911 року купiвлl-лродФlq чаqгки у стаryтному (апiталi TdB кУА (дМ
капгал), згiдно з яким ТОВ КУД K.QM Калiтал) зобов'язана сплатити тоВ кВолиньбiоресурс> суму в
розмiрi 7 999 200 (ciм мiльйонiв дев'яrсот дев'яносто дев'ять тисяч двiстi) гривень-

ТоВ

dФ

(АРАМА>

таким чином розмiр статлного капiталу ТОв КУА (ДМ Капiтал) не змiнився iсгановив 8 000 000
(BiciM мiльйонiв) rривень,

М 1З вiд 02,06.2015 року заrальними зборами учасникiв було прийнято рiшення лро вхiд
до смаду учасникiв ТовариСтва ПАТ (СК (СТАНМРТ РЕ), цо володiе часткою у стаryтному l€пiталу
Протоколом

у розмiрi 99,99%, tцо становить 7 999 200 (ciм мiльйонiв дев'ятсот дев'яносго дев'яiь ти;яч двiстi
грив€нь. СтаryТ Товариства з новим учасникоМ було зареосrрованО О9.О6,2О15
за N;

року

10701050008046497,

придбана зrИно договору купiмi_продажу чаqrки в статуrному капiталi Ne 02lО6-1 вiд
року, Пhтвердх(енням сллати часrки пАт {(ск (СТАНМРТ РЕ, i розмiрi 7 999 2ОО (ci;
мiльйонiв дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч двiсгi) гривень о виписка з'банкiвського
рахунку М
2650700012489 ТВБВ (Центральне) ПАТ КБ (Контракт), МФО З22465 за 22.О6,2О15
року,

:9т]"_лбr"
02.06.2015

l

l

ПротоколоМ Ne 14 вiд 09.10,2015 року заr€иьнимИ зборами
учасникiВ були BHeceHi змiни до сгаryry
товарисгва, цо були зареесrрованi 15.10,2015 року Мl О7Оl О5ОOl З046497,

таким чином, сганом на з1,12,2015 року с-татутний капiтал товариства був сплачений повнiстю
грошовими коtцтами учасникiв товариства та складав 8 000 000 (BiciM мiльйонiв) гривень.

Протоколом М 15 вiд З1,10,2016 рокУ заЁльними зборами
учасникiв було прийнято рiцJення поrодити
вИчу)rcння чаgrки 99,99о/о статутного капiталу Товариства, цо становить 79992ОО (ciм мiльйонiв
дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч двiстi) гривень ОО копiйок, яка належить пдТ (СК (СТАНДДРТ
РЕ), на {ористь Громадянки УкраТни КулецJиноТ оксани олексiIвни Llляхом укладання договору
купiвлi-прода}q частки у Статлному капiталi Товарисгва.

Протоколом М 15 вiд 31,10,2016 року загальними зборами учасвикiв було прийнято
рiщення погодити
вiдчуження частки 0,01% стаryrного €пiталу Товариства, цо становить 8ОО (Biciмcoт) гривень ОО
копiйок, яка нале)€ла Громадянину УкраIни Палiонку Дмитру ОлекСандровичу на користь Громадянки
Украiни КулочJиноТ оксани олексiiвнИ tJJляхом укладаннЯ договору купiвлЬпродажу частки у
Статутному капiталi Товариства,
Протоколом Ne 15 Biд 31.10,2016 року загальними зборами учасникiв були BHeceHi змiни до статуту
товариства, що були зареестроВанi 02,'11,2016 року Державна реестрацiя змlн до
установчих
документiв юридичноi особи Na 35468195788з,

станом на 31.12.2017 року учасником, lло володiе1ОО

О/о

Кулоц]ина Оксана Олексiiвна,

СrаТУТНОГо капiталу Товариqlва була

Стаryrний капiтаЛ Товарисrва, пiсля збiльчJення, склав 8 0оо ооо,о0 грн.
вимючно гроLловими ко[lJтами в ловному обсязiqrаном на З1 грудня 2018 року,

2.

та був

сформований

Протягом 2019 року вИбулась змiна учасникiв Товариства,

Згiдно даниХ облiку, якi вИповiдаЮть даним единогО дер(авногО реестру юридичних осiб, фiзичних
осiб-пиприемцiв та громадських формувань, розподiл часгок учасникiв в статутному капiталl сганом на
З1.12,2019 року наведений в Таблицi 2.

учаснuх

',r9
з/п

1.

Po\Mip часmкu
в '/Ь ао
заеальноi сумu

Жернов

М u хай ло Ол е кса н ё ров

сmапупноzо

2

Сума часmхч,
ёрн,

капlmалу

чч

Всьоzо по ТОВ rКУД аРМ КДПlТДЛt

Сума
сплачаноi
часmкч,

zp

,

100%

8 000 000,00

8 000 000 00

100,0

8 000 000,00

8 000 000,00

таким чином, в результатi перевiрки всгановлено, що станом на 31 грудня 2О19 роry статутний
капiтал Товариства смадае 8 000 000,00 (Biciм мiльйонiв) гривень, сформований s повному обсязi за
рахунок BHeckiB учасникiв грошовими коtlлами, 3аборгованостi учасникiв по внесках до сгатуrного

ТоВ (АФ (АРАМА)

капiталу Товариства немае, Розмiр статrгного капiтму вiдповиае даним единоrо держ€lвного

юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв та aромадських формувань,
первинними документами, реострами бухгалтерського облiку,

цо

реостру

пцтверджуоться

На ёумку ауOчmорiв, спапуmнчй капimал тоВ кКYД кДМ кдпlтNl, на З1 еруОня 2o1g року
сформованчй mа сплаченчй учаснuкамч у всmановленi законооавсmвом ykpallu mермнu, вul,лючнь
aрошовuмч кошmамч в повному обсязi, шо dосllювiрно в ycix суmmaвuх аспеrJпах вiоповiоае auwoeaM
ччнноёо эаконоOавсmва у сферi роеулювання рчнку цiннuх папврiв.
Вiёповldнlспь резервнаaо фонёу усmановчuм Оокуменaпам
Згiдно Ста-ryry в Товариствi створюстьсЯ резервний фоlrД (капiтал) у розмiрi 25Оlо СТаТЛНОГО
капiталу. РозмiР цорiчвих вiдрахуванЬ эгИно статуry Товарисrва сrановить 5% суми ч;сгоrо
прибуrку, Станом на З1 грудня 2019 року резервний фонд сформований у сумiЗО тис, rрн,
lнформацiя про аNmчвu, зобов'язання

па

чuсmuй лрчбуmок

ocHoBHi засобч
станом на з1 грудня 2019 року Товариство облiковуе власнi ocHoBHi засоби лервiсною вартiстю 66
тис, грн,, сума зносу смадае 66 тис, грн,, балансова Bapтiqrb 0,00 тис, rрн,
ocHoBHi засоби, якi облiковуються Товариством, достовiрво оцiненi i вiдповiдають критёрiям визнання
за

мсФз.

Методом нараryвання амортизацii основних засобiв в Товарисrвi лриЙнято прямолiвiЙний метод, що
вiдповiдао вимоrам мСФЗ. Протягом 2019 року метод визначення зносу в Товаристы не змiнювався i
вiдповiда€ обранiй Товариством облiковiй полiтицi,

Доб i m ор с ьк а з або рёов а н l с п ь
станом на 31 aрудня 2019 року в Товариqrвi облiковуеться вимючно поточна дебiторська
заборгованigть бманСовою вартiсгЮ 8 047 тис, грн,, в тому числi: за облiгацiТ в cyмi 8 000 тис, грн.,
iнша заборfованiсlь 3а товари роботи i поолуги 47 тис, грн,
Зазначенi фiнансовi акгиви оцiнюються за амортизованою вартiстю, яка дорiвнюе BapтocTi
погашення, так як вплив дисконryвання о несуттевим, За оцiнкою керiвництва Товариства кредитний
ризик за дебiторською эаборгованiстю оцiнюоться як дрке низький i вhповiдно резерв пiд'очiryванi
крёдитнiзбит(и був ви3наний таким, що дорiвнюе нулю,

Грочоеl цоumч па ix охвlааланпч

3алиlлок грошових коlлтiв Товариqгва на поточних paxyнKalx в банмх в нацiональнiй валютi на 31
rрудня 2019 року смадае 7тис. грн,, згЦно банкiвських виписокта даних фiнансоваI звiтвоqгi.
Станом на З1 грудня 2019 року iншi апиви Товариством не облiковуються.

Змlнч ахmчвiв, яхi е106улчся порiвняно з попореанlм перiоdом
Станом на З1,12,2019 р. а(тиви Товарисrва в порiвняннi з даними на початок 2019 року суттово не
змiнились, а саме збiльцlились на З тис, грн, за рахунок збiльшення дебiторськоI заборгованостi,
На аумку ay1umopig, iнформацiя щоао вuзнання, класчфiкацir mа оцiнкч акmчвiв Товарчсmва поОана
у фiнансовiй звimносmi ёосmовiрно па повно па в ycix суmmавuх аспекmах оiОповiОаа чuнному
законоOавсmву па вuмоёам заспосованuх МСФЗ, якi чuннi в ynpai\i.

зобов'язання
Станом на З1 грудня 2019 року в Товариствi облiковуються викJ]ючно пспочнi зобов'язання,
Поточна кредиторська заборгованiqгь за розрахунками з бюдкетом становить 2 тис. rрн.
Станом на З1 грудня 2019 року в Товариqгвi облiковуються поточнi забезпечення, а саме: лоточна
кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуrи в cyмi ,| тис. грн,
Зобов'язання станом на З1 грудня 2019 року qтановлять 5 тис. rрн,
Станом на З1 aрудня 20l9 роry iнmi 3обов'язання Товарисгвом не облiковуються.
зMiHu зобов'язань, якi вldбулчся порiвняно з попереdнlм перiоОом .
станом на 31,12,2019 р, зобов'язання Товариства в порiвняннi з даними на початок 2о19 року сrпýво
не змiнились, а саме зменчJились на 5 тис, грн,

На dумку ауOчmорiв, iнформацiя щоOо вuзнання, класuфiкацii mа оцjнкч зобов'язань Товарuсmаа

поOана у фiнансовid звimносmi aосmовiрно mа повно i в ycix суmmевuх аспекmах вiоповiоаё чuнному
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законоOавспву mа вчмоеам засmосованuх МСФq якi чuннi в y\palчL

Ччспuй прчбуmох

Основним у3агальнюючим покalзником фiнансових результатiв господарськоi дiяльностi Товариства е
прибуrок, Приблком Товарисгва, пiсля покриття матерiальних та прирiвняних до них витрат,
перерахування податкiв до держ€lвного бюдl(еry та сплати iHtJJиx обов'язкових вlдрахувань, згiдно з
чинним законодавством самостiйво розпоряджа€ться Товариство в особi Загальних зборiв учасникiв

та уповновФкених ними органiв,
За результатами дiяльностi протягом 2019 року Товариство отримало чистий прибггок в розмiрi 9тис,
rрн, Нерозподiлений приблок Товариства станом на З1 грудня 2019 ро(у становить 17 тис, грн,

Фахmорu, яi вплuttулч на розмlр чUспоео прчбуrпху
Дналiз фiнансовuх резульпаmiв Товарчсmаа за 2019 pir (прчбуmок 9 mчс- ерн.) порiвняно з
аналоёiчнчм пврiоOом попереOньо?о року (прчбу|rюк 8 mчс, ерн.) особлчво нё змiнчвся, ocHoBHuMu
факmорамч, якi вплчнулч на розмiр ччсmоео прчбуmку, с оmрuмання в 2019 роцi 1oxoOiB вid
управлiння акmчвамч фонOiв, якiэнахоdяmься в управлiннi Товарчсmва, па реалiзацjя облiеацiй-

Доmрuмання Buloz нормаmчвно - правовuх акпiв KoMicII, цо реzупююmь поряёох смаОання
mа розхрчmmя iнформацii компанiямч з улравлiння ахmчвамu, якi зdiйснююmь управлiння
амп чва мч iЦc m ч mуф й н u х i нвёс m oplB
За реэульmаmамч вчконанuх процеOур перевiркч, ауOumорч на вuявuлц факmiв ноdоmрuмання
Товарчсmвом в!мое нормаmчвно - правовчх a\mi? KoMicii, що реzулююmь поряаок сааdання mа
ро1крчmmя iнформацil компанiямч з управлiння акmчвамч, якi зd/йснююmб управлiння акmчвамч
iнсmч mуцi й н uх iчBecmopiB.

Наявнiсmь mа oidпoBid{icmb счсmомч внуmрilцньоео ауdumу (конmролюL необхidноi dля
скпаdання фiнансовоi звimносmi, яка нa Micmumb супmсвuх вuкрчвлонь унаслidок

ur ахрайсmва або по мu лхч
Слу1(6а внутрiшнього аудиry за Стаryтом ТОВ (lryД (ДМ КДПlТАЛ) - це визначена окрема посадова
особа, U]o проводить внутрiшнiй аудит (контроль) Товариства, яка призначаоться за рiшенням
3агальних зборiв Товариства, пiдпорядt(овуеться та звiтуо перед ними, Слркба внутрiL!нього аудиту, в
особi внгрilлнього аудитора Босюк Альона Вiкгорiвна, я{а призначена на посаду 17,07,2018р,
(Протокол загальних зборiв учасникiв товариства М16-07/18 вiд 16.07.2018 р,, наказ М45-К вiд
17,07.2018),

Аудиторами не були iдентифiкованi викривлення фiнансовоТ звiтностi внаслiдок lлахрайсгва, Ми не
отримали iнформацiю про наявнiсть факriв та обставин, якi надали б нам привlд вважати, що
Товариство не мае вi.qповiдно'l системи внлрiшнього аудиту (контролю), необхИноi для складання
фiнансовоI звiтностiяка не мiстить суттевих викривлень унаслiдок LjJахрайства або помилки,
HauJy 0умцу, за резульmаmамч вl!конанuх лроцеOур лерввiркч сmану внуmрiшньоео ауOчmу
(конmролю) ТОВ кКУА (ДМ КДПIТАJl, вidповidно 0о кПолФкання лро особлчвосmi ораанiзацii mа
прооеOення внуmрiulньоzо ауOчmу (конmролю) в профосiйнuх учаснuках фонаовоzо puЧKy, (наOалi
Положення 996), заmвераженоaо Рiшенням Нацiональноi KoЙicil з цiннuх паперiв па фонdовоzо pu1Ky

На

М

996 мож8а зробumч вчсновок про наявнiсmь mа вidповidнiсmь счсmемu
внуmрiшньоzо ауОчmу (конmролю), наобхidноl 0ля склаOання фiнансовоi звiпноспi, яка нв мiсmumь
суmmевuх вчкрчвлень внаслiёок щахрайсmва або помuлкч.
вid 19.07,2012р,

Сmан корпораmчвноео управлiння еlaпоЕidяо dо заr(ояоdабсrпва Уцаlhч
Товариство, як компанiя з управлiння активами iнqгиryцiйних iнBecтopiв, проводить свою дlяльнсгь з

урахуванням особливостей, визначених його Стаryтом, BHyTpimHiM положенням лро лрофесiЙну
дiяльнiсть з управлiння активами iнсгитутiв спiльного lнвестування, iншими внлрiшнlми нормативними
документами та чинним законодавством Украiни,
Формування складу органiв корпоративноrо управлiння Товариства, здiйснюоться вlдповiдно до cTaTTi
9 ocTaHHboi редакцiТ стаryry, затвердженоi Рiшенням учасникiв N909-04/l9 вiд 04 вересня 2019 року,
Протягом звiтного роцу в Товариствi функцlонували наступнiоргани корпоративного управлiння:

_
-
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Розподiл повноважёнь органiв управлiння визначено статутом та BHyTpiLllHiMи доlq,ментами

Товариства.

Збори учасникiв вiдбуваються
законодавству,

у

сrроки та

в

порядку, який вiдповiдае статrrним документам та

На наау iумry сmан корпорапuвноао управлiння Товарчсmва, BioпoBioae вuмоzам чuнноео
законоаавспва УкраIнч mа вuмоaам Сmаmуmу.
Допомir<на lнформацiя

поа'язанi особч

lдентифiкацiя пов'язаних qторaн розфита у Примkцi 7,2. В процесi проведення аудиry фiнансовоt
звiтностi не було встановлено iнlлих пов'язаних осiб, якi не були б розкритi Товариством,
Перелiк пов'язаних осiб на З1 грудня 2019 року наведено в таблицi З:
Г|овна

N9

п

учасника) Товариства чи П,|.Б, фiз, особи - власника
(акцiонера, учасника) та посадовоi особи Товариства

Р4аснuкч
1

назва юр. особи - власника (акцiонера,

-

Чаqгка в стаryтному фондi , %

3

фiзччнi особч

Же рнов М u х ай ло Ол е кса нOровuч

69неф iцiар Hi власн u кч
2 Жернов lИихайло ОлександDович
KepiBHuK Тоqарчсmва
з Бiлик lHHa АнатолiIвна
Головн u й бухеацце р Товарчс пв а
4 Леонова Вiкrорiя Юрiтвна
Ki нцео i

100
100

Аудиторською перевiркою документiв Товарисгва ознак iсяування вИносин iолерацiй з пов'язаними
особами (зокрема афiлiйованими особами), цо виходять за мФld нормальноТ дiяльноqli, якi
управлiнськиЙ персонал ранiUJе не Иентифiкував або не ро3кривав аудитору, не виявлено,
Умови ведення господарськоТ дiяльностi iз пов'язаними сторонами визначаються на ocнoвi умов,
характерних для кожного договору або операцiIВ xodi перевiркч ауOumорч не вчявuлч ознак iснування вidносuн mа операфй з пов'язанuмч
сmоронамч, що вuхоOяmь за Me,Ki нормальноl diяльноспi Товарчсmва, якj управлiнськuй персонал
або не розкрчвао ауdumоруранiшв не
.idенmчфiкував

Поdii пiсля ааmч балансу

Аудиторами не виявлено нiяl(их подiй пiсля дати балансу на даry наUJого звiry, якi о сутт€вими i якi
Mo)l(yтb впливати на економiчнi рiшення корисгувачiв цодо Товариства (напримад, оrолошення плану
про припинення дiяльностi, iqготнi придбання активiв, оголошення про значну реструкryризацiю, змiни
qгавок податкiв або податкового законодавства, прийняття значних або непередбачених зобов'язань,
початок великого судового процесу),
Ауdчmорч не вuявчлч поOiй пiсля dаmч балансу, якi не булч вidобрах<енi у фiнансовiй звimносmi за
piK, що закiнччвся 31 еруOня 2019, проmе можуmь маmч супmввчй вплчв на фiнансовuй спан
Товарчсmва.

lнформацiя про сmупlнь рuзчку куА на ocqogi аналlзу разульmаmiв пруОвнцiЙнuх пока\нuхiв
ёiяльносmi сmаном на 31,12.2019 роху

В ходi

перевiрки аудитори виявили, що Товариство дотримуеться вимог щодо пруденцiйних

нормативiв, затверджених (Положенням щодо пруденцiЙних нормативiв професiЙноi дiяльностi на
фондовому ринку та вимоr до сиqгеi,!и управлiння ризиками} затверд(еноrо рiUJенням нкцпФР вiд
91 цовц1 2015 року N9 1597, зареострованого в Мiнiqrерfiвi юсrицil У(раIни 28,1О.2015р, за
l|91з11/27756 зi змiнами,

За резульпаmом аналiзу пруOенцiйнuх показнuМе mа порЬняння Ix з нормапчвнuм

значенням,
вцяалено, що розрахованi Товарчсmвом на 31 еруОня 2019 року пруOонцiйнi покаэнuкч знахоdяmься в
мех<а х нормаm u вн u х значе н ь.
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ocHoBHi вidомоспi про оуdumорську фiрму
Повно найманування:
ТОВАРИСТВО З ОБМDКЕНОЮ ВlДПОВlДАЛЬНlСТЮ (АУДИТОРСЬКАФlРМА (АРАМА);
Коа за аДРпоY 254о9247
Номар i 0аmа вчOачi Свiaоlцпва лро Включення dо Реаспру ауdumорськчх фiрм mа ауOumорiв,
вчOаноzо ДПУ:N91921, 26 сiчня 2001 р,
ТОВ (АФ (APAMfu включена до (Реостру аудиторiв та суб'окriв аудиторсь(оТ дiяльносгi) за вомером
1921 до роздiлiв: (Суб'екrи аудиторськоi дiяльносli); (Суб'екти аудиторськоТ дiяльностi, якi мають
право проводити обов'язковий аудит фiнансовот звiтностi); (суб'€кrи аудиторськоi дiяльностi, якi
мають право проводити обов'язковий аудит фiнансовоi звiтностi пiдприемсrв, що становлять
суспiльниЙ iнTepec),

Номер, сврiя, dаmа вчOачi Свiаоцmва про внесення 0о Роасmру ауOumорськuх фiрм, якi можуmь
провоduпч ауdчпорсьвi перевiркч професiйнuх учаснчкiв рчнцу цiннuх папорiв, BuOaчoeo Комiсiею:
Законом 2258 внесено змiни до ЗУ (Про державне реryлювання ринку цiнних паперiв в yкpaiнi),
вiдповiдно до яких НКЦПФР з 01 жовтня 2018 року не визначае порядок ведення та не веде реестр
аудиторських фiрм, якi мо)ryть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цlнних
паперiв,

МiсцфнахоOraення:
вул. Typiвcbкa, 32, офiс 4, м, Ки'aв, 04070,
Телефон: (044)4287129; тел, (факс): (044) 42871З0,

Дапа i номер аоеовору на проввёоння ауOuпу
До.овiр вй 18.12,2019 р, N918/12l19-Д1
Дата початlq провёдення аудиry: 18,12,20'|9р.
Дата закiнчення проведення

аудиry:

24.02.2020р,

Ключовчм парmнером завOання з ауОчmу,
резульпаmом якоео ё цей звim незалФкноёо ауOuпора:
сертифiкат серiя А Ns 006374, дата видачi 13,12,2007р,
Номер реострацi'i аудитора в Peecтpi аудиторiв
ДOреса ауdчmора:
вул, Typiвcbкa, З2, офiс 4, м, Киiв, 04070
ДUрекrпор ТОВ (АФ (АРАМА)
сертифiкат серiя А Np 000760 дата видач] 2

Номер рсестрацii аудитора в Peecтpi аудито

вimалiй Васчльовчч

м100471.

лiOiя lBaHiBHa

(оТдiяльносri: МlOМ72,

Даmа склаОання Buc\os,ry, 24 лютоrо 2020 року.
Мlсце вUdачl] м. КиIв,

I
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IIРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI ЗА PIK,
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2019
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з

року

1.12.20lф,

1.

Iнформацiя про компанiю з управлiння акrпвамп
Томриство з обмеженою вЦповЙальяiстю (коМпАнIя

дктивАмИ <дм кдпIтдл> (дмi

(Товарпство))),

з упрАвлIння
код еДРПОу 38129688,

зареестроване 07 березня 2012 року вiдповiдво до чиявого законодавства Украiни.

Мiсцезямодхеяня Товариства: вул. .Щмитрiвська, будиЕок 46, лiтера Д, м. I&iЪ,

01051, УкраiЪа.

Офiчiйпа cTopiHKa в luтернетi: www.dmcaoital.com.ua
Адреса електропноi пошти: info@dmcapital.com,ua

основним видом дiядьностi Товариства €
iнституцiйних iнBecтopiB.

Еадllпня послуг

з управлiняя акмвaми

у

звiтвому псрiолi Товариство здiйснювало управлitrпя акlив.lми ц)ьох
корпоративцих iцвестицiйвих фондiв, двох Еедсржавflих цсясiйItих
фондiв та одriсi
cTpaxoBoi компанii, а саме:

ПАТ П3ЕВКIФ СТАРТАП'' (3 88661 01) ;
IMT "3ЕВКIФ ''ХАНЕЕР-С} Д'' (34350285);
АТ ЗНВКIФ ''ЕКО IuПIТАЛ'l (40881976):
нпФ " п Е HcI Й н и Й кл п Iтдл " (3 30601 50);
вЕпФ " IH I цIлти влп (3 5 161 3 5 3)
прлт "ск пФортЕ лдЙФ"
||

р3940722).

Товариство мас лiцензiю:

.

лiцснзй видана нКI_\ПФР згiдво з Рiшевцям N9 4зб вiд 28,05.2012 рку, строк дii
лiцензii необмехепий, на здiйснення професiйЕоi дiяrьностi на фондовому
ринку - лiяльпiсть з уuравлiняя асшrвами iвстгryuiйних iявссторiв.
Кiлькiсть прачiвникiв стапом на 3l грудпя 2019 р. та 31 грудця 20l8 р. складало 5 та 7
осiб вiдповiдво.

3l

Ставом на
грудня 2019 р. учасником Товариства с Жернов Михайло
Олексаядрович з часткою 100О/о., стаяом яа 3l грулвя 2018 р. учасником Товариства була
Кулсшина ОксаЕа ОлексiiЪна з часткою 100Оlо.
2.

Загальна основа формування фiнансовоi 1BiTHocтi

2,1.

ДостовiрЕе поданця та вiдповiднigть МСФ3

Фiцацсова звiтпiсть Товариства е фiвансовою звiтнiстю загальвого призначенflя, яка
сформована з мотою достовiрного цоданвя фiнансового стану, фiнапсових результатiв
дiяльвостi та грошових потокiв Товариства дIя задоволеЕня iнформацiйних потрф
шцрокого кола корисryвачiв при приЙняттi впми економiчппх
рiшень.
Концептуальною основою фiнапсовоi звiтностi Товариства за piK, цо закiн.ц-rвся 31
грулня 2019 року, е Мiжнароднi стандарти фiнавсовоi звiтностi (МСФЗ), вмюч.lючи
Мiжвародяi ставдарти бухга,,rтерського облiку (МСБО) та ТдумачеЕвя (ктмФз, пкт),
виданi Радою з Мiжвародвих стаядартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в
релакчii
чинпiй на сiчпя 2019 року, що офiцiЙно оприлюдненнi на веб-сайтi MiBicTepcTBa
фiпавсiв Украihл.

l

пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застерехень
вiдцовiда€ BciM вимогам чинвих МСФЗ з врахтваttням змiн, внессних РМСБО,
примIтки до ФIнАнсовоl звIтностI зА рк, що зАкIнtIився з1,12.201ф.
2

дотрим.ulЕя ямх забезпечуе достовiрне поддrпя iЕформацii в
фirrансовiй звiIrостi, а саме,
доречl{оi, достовiряоi зiставноi та зрозумйоi iцформацii.

при

формуванвi фiЕаIrсовоi звiтtrостi Томриство керувалося такох вимогами
вацtонаJlьяих законодав!шх та яормативних аrтiв щодо органiзачii i ведення
бухтапrтерського облiку та складапIrя
фiнаЕсовоi звiтЕостi в УкрЙi, якi не протирlчать
вимогам МСФЗ.
2.2.

МСФЗ, якi були прпйпятi, дле ще пе набули чиппостi
В смадi МСФЗ, офiцiйно наведених па веб-сайтi MiBicTepcTBa фiнапсiв УкраiЪи,

оприлюдIецо змiяИ до ставдартiв, ефекIивяа дата застосувzrяня яких настуца€ з 01
сiчЕя
2020 рку, а саме:
Концеrrrуальна осцова Фiцаясовоi звiтвостi - у новiй
редакцii оношlсно cтpyriTypy
документа, визцаченЕя аспlвiв i зобов'язавь! а такох додано HoBi положедня з
оцiпки та припивення визнавня акtивiв i зобов'язань, подаппя i
рtrзкриття данrх у
фiнансовiй звiтностi за МСФЗ;
мсФз з <Об'сднаяпя бiзвесу> - змiни запроваджуютъ перегляЕуте визначеЕпя
бiзпесу.
мсБо 1 <Подшrяя фiнмсовоi звiтЕостi) та МсБо 8 <облiковi полiтики, змiни в
облiкових оцitIках та помилки))
змiни }точнюють визначення cyTTeBocTi,
поясЕешu до цього вI{зЕачеЕЕя та з&атосуваlцвя цього поIUIття зzlвдяки вкIIюченпю
рекомендацiй щодо визЕачення, якi равiше булrr навеленi в iнших стаrцартах

.

.

.

-

МСФЗ;

. мсБо

.

10 (подii цiсля звiтяого перiоду>;

мсБо 34
фiвансова
(ЗабезпеченЕя,
звiтяiсть>; МСБО 37
yMoBHi зобов'язання та yMoBBi акгиви)); МСФЗ
2 (flпатiж на ocнoвi акцiй); Посiбвик з застосувашiя МСФЗ 4 <fiоговори
страхувФIня); Оспови для висвовкiв до МСФЗ 17 (CтpaxoBi ковтрактиll - Bcix
у
ыtпадкalх сдовосполучепня <економi,пri рiшеЕня)) замiнеЕо аловом (рilлеянJI)), а
поЕяття (користувачi> звужено до <основвих корисryвачiв>;
мсФз 9 <ФiHarrcoBi iнструменти>; МсФз 7 (ФiнаЕсовi iнструмеяти: розкриття
(Промiжна

iнфОрмацiill; МСБО 39 <Фiнансовi iнструмснти: un."** iu оцiцка> - змiни
стосуються процентних ставок (TaKi як LIBOR, EURIBOR
TIBOR), що
використовуються в рiзних фiнансових iEcTpyMeHTax: вй iпоте.дrих кредцтiв
до
похiдних iпcTpyMeBTiB.
керiвництво Товариства достроково не застосовуе змiви до стандартiв та вва)кас,
що
зазЕачеЕi змiI Ее будуть мати впливу на
звiтвiсть
ТоваристЪа
в майбутвьому,
фiпансову

i

Валюта подаппя звiтпостi та фупкцiопальна вдлюта, сryпiць округлепня
Валюта подавпЯ звiтностi вйповiдас функцiовапьЕiЙ валютi, якою с вацiоналъна
валюта Украiни - гривЕJI, скпадена у тисячaLх грцвеЕь, округлених
до цiлих тисяч.
2,3.

2.4.

Прппlщепня про безперервнiсть дiяльносгi

Фiцавсова звiпriсть Товариства пiдготовлева виходячи з лрипущеIrнJI безтrер€рвЕостi
дiяльцостi, вiдповИно до якого реzuriзацiя акгивiв i погашення зобов'язань вiдбуваЪться в
ходi звлчайноi дiяльностi. Фiнапсова звiтнiсть не вкJIюча€ кориryвiшня, якi Ееобхйво
було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подaцьше
здiйсцепня фiнансово-господарськоI дiяльностi вйповiдно до припципiв безперрвяостi
дiяльностi.
примIтки до ФпIАнсовоI звlтностI зА рlк, що зАкIнчився з1.12.20lф.
з

Рiшецпя про затверджсrrпя фiпаrrсовоi rBiтпocтi
Фiнапсова звiтнiсть Товариства затвордхена до випуску (з мегою оприrпо.пнеявя)
керiвником Товариства 05 лютого 2020 року. УчасIrики Товариства та itlmi особи не
мfuоть права вЕосити змiяи до цiеi фiЕансовоi звiтпостi пiсля ii затвердженяя
до випуску.
2.5.

2.6.

fвiтний перiод фiнансовоi lBiTHocTi
Звiтпим перiодом, за який формуетБся фiнансова звiтцiсть, вважасться калецдарний

piK, тобто перiод з 01 сiчвя по 31 грудня 2019
3.

рку.

Сугтсвi полоrкенпя облiковоi полiiткп

3.1. Оспова (або основц) оцirrкп, засгосоваЕа при складацвi
фiцапсовоТзвiтностi

фiвавсова звiтЕiсть пiдготовлеяа ва ocвoBi iсторичноi собiвартостi, за винJIтком
оцiвки за справедлпвою вартiстю окремих фiпансових iHcTpyMeHTiB вИповiдrо
до МСФЗ
9 <Фiнаrrсовi iвструмевти>, з використавЕям методiв оцiнкй фiнансових iHc4ryMeHTiB,
дозволепих МСФЗ 13 <Оцiвки за справедrивою вартiстю>. TaKi методи оцiнки вкrrючають
використапяя бiрхових котирувань або давих про поточяу
ринкову BapTicTb iншого
апалогiчного за характером iнcTpyMeHry, rurалiз дисконтованих
цtошовцх потокiв або iншi
моделi визначеrrпя справедливоi мцостi. Псрлбачувава справелпива Bapтicтb
фiнансових аrспlвiв i зобов'язань визЕачаеться з використi!нням наявноi iнформацii про
ринок i вiдповiдrих методiв оцiнки.
I_|я

3.2. 3агальпi положепня щодо облiковпх

полiтпк

3.2.1. Осиова формування облiковпх полi,rпк

облiковi полiтики - KoHKpeTHi првшцпи, осповц, домовлецостi, правила та практика,
застосованi суб'скrом господарюваЕня при скпаданнi та подавнi
фiнапсовоi звiтностi.
МСФЗ Iiаводить облiковi полiтики, якi, за вцсttовком РМсБо, дають змоry скJIасти таку
фiнансовУ звiтпiсть, яка мiститиме доречну та достовiрну iвформацiю про олсрачii, iншi
тtодii та умови, до яких Botul застосовуIоться. TaKi цолiтики вс слiд застосовувати, якщо
вплив ix iастосувашrя е несуттевим.
облiкова полiтика Товарисrва розроблена та затвердхеца керiвництвом Товариства
вiдповiдво до вимог МСБО 8 <Обдiковi полiтики, змiви в облiкових оцiнках та помилки>
та iнших чиЕцих мСФЗ, зокрема" МСФЗ 9 <Фiяансовi iнструмептиD та МСФЗ 15 (Дохiд
вh договорiв з клiснтами)).
3.2.2. Iнформацiя про змiцrr в облiковпх полiтпках

Товариство обира€ та застосову€ cвoi обдiковi полiтики послiдовцо дrrя подiбних
операцiй, iЕших подiй або умов, якцо МСФЗ ковкретно Ее вимага€ або пе дозволяс
визпачення категорii статей, для яких iЧшi полiтики можуть бути доречшми.
Товариство вперце застосовуе мсФз 16 <Орендо, мсФз lб (ОрсндФ замiцив
МСБО l7 (ОрендаD та ряд роз'ясЕепь. Стандарт встшlовлюе принципи визнаввя, оцiнки,
представлеtlЕя та розкриття iяформачii про оренду та вимага€, щоб оревдатори
вiдображали бiльшiсть договорiв орепди з використаЕням единоi молелi облiку в балансi.

примIтки до ФI}lлнсовоI звtтностt зА
4

PIK,

що зАкI}гIився

з1.12,2019р.

Товариство мас один договiр орвли. згiлно якого орендус нежитлове примiшення
(офiс) дrrя здiйсневяя cBoei дiяльяостi. fio прийяяття МСФЗ 16 Товарпство класифiIqвало
свiй договiр оренди нежитлового примiщенIrя (офiсу) як операцiйву ореяду. Строк ореядr
одия piK з мохливiстю пlюлонгачii яа piк. На дату перцого застосуDаIiяя МСФЗ lб та ва
31.12.20l9 р. керiвництву достовiрно вйомо, цо договiр орнди Ее буде проловговуватися
в довгостроковiй перспективi. Ймовiрпий TepMiH ореяди був оцiЕений мепше нiж 1 piK .

Товариство застосову€ звiльtrеппя (спрощепrrя праmичного харакгеру) цодо
KopoтKoclpoкoвoi орепди та не визнае актив, пов'язавий з правом корисryвацня, i не
визнас зобов'язанвя з оренди, равiше класифiковапоi як операцiйна оренда, HaToMicTb
оренлнi платежi визнас як витрати перiолу,
3.2.3, Форма тя назвп фiцансових звiтiв

Перелiк та пазви форм фiвавсовоi звiтностi Товариства вiдповiдають вимогам,
встановленим НП(С)БО l <Загальнi вимоги до фiЕансовоi звiтIiостЬ).
3.2.5. Методп подднця iшформдцiiу фiЕдпсовпх звiт&х

МСБО

1

<Подацвя фiнапсовоi звiтпостi> передбачас подаввя витрsт, визнаяих у
прибутку або збитку, за класифiкацiсю, осяов.lною на методi ''функчii витрат'' або
"собiвартостi ремiзацii'', згiдЕо з яким витрати класифiкують вiдповiдно до ix фувкцiй як
частипи собiвартостi чп, наприклад, витрат ва збут або адмiнiстратпвпу лiяльяiсть. Проте,
оскiльки iнформаuiя про характер витат € корисIlою дlи прогнозування майбутяiх
ФошовЕх потокiв, то ця iнформацiя ваведсца в роздiлi III Звiry про фiпавсовi результати.
Предста&'rсвня грошових TroToKiB вiд опсрацiйноi дi&rьностi у Звiтi про рух грошових

iз

застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкриваеться
iнформачiя про ocHoBHi класи надходжень грошових коштiв чи виплат Фошових коштiв.
Iнформачiя про ocHoBHi види грошових Еадходжень та грошових виплат формусгься яа
пiдставi обдiкових записiв Товариства.

коштiв здiйспюеться

3.3.

Облiковi полiтикп щодо фiнансових Ьсц}пrентiв
Визпання та оцiнка фiнансовпх iпструмептiв

Товариство вIrзнае фiЕансовий актив або фiвапсове зобов'язацня у балаясi, KoJm i
тiльшt коли воЕо ста€ стороною конФактних положеяь щодо фiншrсового iHcTpyMeBTa.
Oпepauii з прилбання або прдажу фiнапсових iEcTpyMeHTiB вцзнаються iз застосувавнпl
обпiку на дату розрахунку.
Товариство визна€

TaKi категорii фiЕансових акгивiв:

офiнансовi чlктиви.

шо

оцiнюються

за

слрalведливою вартiстю.

вiдобрахеяням результаry переоцiнrс-r у прибlтку або збитку;
.фiпацсовi акгr4ви, цо оцiвюються за амортизовапою вартiстю.

r

Товариство оцiвюе своТ фiчавсовi зобов'яздiня за амортизовавою вартiстю.

Пiд час первiсного визЕання фiцш{сового активу або фiЕаIrсового

ТовариствО оцiню€

ix

за iхльоЮ справедливою вартiстю

примIтки до ФI}инсовоI звIтностI зд
5

PIK,

з

зобов'язан8я

урахуванням виФат. якi

що зАкlнчився

з

1.12.20lф.

безпосередвьо вiдвосяться до придбдfiя або випуску
фiЕансового активу
зобов'язапяя. '

чt-r

фiядlсового

облiкова полiтика щодо пода,тьшоi оцiвки фiнансових iвструмеятiв
розкрива€ться
нижче у вЙповiдних роздiлах облiковоi полiтики.
З.3.2. Грошовi коштш тл

iiHi еквiвалептп

Грошовi кошти складаються з готiвки в Kaci та коштiв ца поточпих
рахупка,t у банках.
Еквiваленти гаошових коrггiв - це KopoтKocтpoKoBi, високолiквiдцri iнвестицii, якi
вiльво ковверryються у вiдомi суми грошовцх коштiв i яким притамаяЕий незяачвий
ризик змiви варюстi. Iлвестицiя визначаеться як еквiва.певт цюшових коrптiв тiльки в
разi
iI погашення протягом Ее бiльше цiж трьох мiсяцiв з даЕr придбання.
Грошовi кошти m ix еквiваленти можуть утримуватися, а операцii з вими проводитися
в нацiонмьцiй валюгi ra в iноземнiй валюt i.
Iвоземва вмюта
цих Примiток.

-

це валюта iпша, яiж фувкцiопа,rьна валюта, яка визцачеЕа в п.2.3

Гроцовi кошти та
визItацня tктивllми.

ix

еквiва.lецти визЕаються за умови вiдповiдвостi критерiям

Первiсва та подальша оцiнка грошових коштiв та ik сквiвалсцтiв здiйснюеться за
справедrивою BapTicTo, яка дорiвнюе ix помiныьнiй BapTocTi.
первiсна та подальша оцiпка грошових коlггiв та ix еквiвалевтiв в iноземнiй валютi
здiйснюеться у фуЕкцiоЕмьнiй валютi за офiцiйними курсами tЪцiопального банку
Украiни (НБУ).
Обмежень щодо викорцстt!нtlя коштiв ст?lцом на 31 грудяя 20l9
року lleмa€.

з.3.3. Фiнансовi акIпви, що оцiнюються за дмортцзованою вартiстю
,Що фilrансових

акгивiв, що оцiнюються за аморIизованою вартiстю, ToBaplrcTBo

вiдносить дспозити та лебiторську заборгованiсть.

- чс фiнансовий актив, якцй яв.пяе собою контраrсгцс
прiво оцимати грошовi кошти або iпший фiЕацсовий акrив вiд iншого суб'екга
.щебiторська заборговаliiсть

господарюваЕяя.

,Щебiторська заборговаяiсть визцаеться

у звiтi про фirrансовий стап тодi i лише тодi,
коли Товариство ста. сlороною контактних вИношень шодо цього iнcтpyмeнry.

Первiсна оцiнка дебiторськоi заборгованосгi здiйснюсться ]а спрzведJIивою BapTicTo- яка
,лорiвнюс BapTocTi погашення. тобто cyMi очiкуваяих коятрактних
тюцових потокiв на
дату оцiнки.
Пiсля первiсного вшзнatцня цодaшьша оцiцка дфiторськоi заборговаIrостi здiйснюsгься
за амортизокlllою вартiспо iз застосувапням мgrоду ефеI(гпыrого вiдсотка.
.

Поточну дебiторську заборговаriсть бсз встаномецоj ставкц вiдсотка Товариство

оцiнюе за сумою первiспого рахунку факryри, яr!що вIIJшв дискоЕтувавня е несуттсвим.

Товарпство оцiпюс cTarroM ва кожну звiтву дату
резерв пiд збитки за фiпапсовим
iHcTpyMeHToM у рзмiрi, що дорiвнюс:
а) l2_мiся.пrим очiкутаrим кредитЕим збЕгкам у
разi, якщо кредитний ризик ва звiтну
дату не зазнaв знаtlного зростЕlння з моменry первiсного визнаtrня;

примIтс.l до ФlнАнсовоI звпносI зА

PIK,

що зАкIнчився з1.12.2оlф.

l

б)

очiкуваним кредитЕим збиткам за весь строк ,aii
фiнансового iHcTpyMeHTy, якщо
кредитпий ризик за таким фiпансовим iHcTpyMeHToM значно зрiс iз моменту лервiсного

визяаняя-

У випадку фiнапсових аIоивiв riтедитЕим збитком с теперiшня BapTicTb
рiзвицi мiж
договiрнпми грошовими потокaми, Еалеr<llими до сплати на корпсть Товариства за

договором; i грошовими потоками, якi Товариство очiкус одержати н; cBoro користь,
Стаяом на колсrу звiтну даry Товариство оцitlюе, чи зазЕав кредцпflй
ризик за
фiпансовиМ iHcTpyMeHToM значного зростФ]ня з моменry первiсЕого впзвавця, Прй

викованпi TaKoi оцiнки Товариство замiсть змiни суми очiкувапих кредитних збиткiв
використовуе змiпу ризику пастаrrпя дефоrrry (невикопавня зобов'язФъ) протягом
очiryваЕого cr?oKy дii фiвансового iнструмеrrrа, Дя викоЕавЕя Taкoi оцiвки Товариство
порiвЕюе ризик Еастапня дефолry (вевиконаняя зобов'язань) за
фiнавсовим iHcTpyMeHToM
ставом на звiтну Даry з ризиком настання дефолry за
фiвансовим itlcTpyMeнToм стаЕом на

даry первiсного визнаввя,

i

враховуе при цьому обrруЕтовацо Ееобхiдну та
iнформацiю, що е доступиою без н4дмiряих витрат або зусuль, i вказус ва
значrе зрост iЕя кредiтного ризику з момепry первiсвого визнання.
Товариство може зробити лрипущснЕя про те, що кредитний
ризик за фiяаясовим
iHcTpyMeHToM не зaвIlaв значного зростаЕня з момевry первiсного визнання, якщо було
з'ясоваЕо, що фiЕапсовий iпструмевт ма€ низький piBeBb кредитвого
ризику стalяом ва
звiтпу дату.
пiдтв€рджуваtry

У випадку фiнапсового аIсиву, що с кредrтflо-зЕецiненим

стЕIпом Еа звiтЕу дату, ме
не с придбапим або створеним кредитЕо-зIrецiнен[м
фiвавсовим акгивом, Товарисrво
оцiцю€ очiкуванi кредитнi збцп(I] як рiзниrцо мiж валовою балансовою вартiстю акrиву
та
теперiшньою вартiстю очiкуванIrх майбутIriх грошових TloTokiB, дисконтовацою за
первiсною ефекгцвЕою ставкою вiдсотка за фiнавсовим акгивом. Будь-яке корпryванruI
визца€ться в прибутку або збитку як прибуток або збиток вiд зменшснвя корисностi.
ТовариствО ви3нас бмкiвськi депозити iз стоком погашення вiд чотирьох до
дванадцяти мiсяцiв з дати фiвансовоi звiтностi, в разi, якщо достокове погашеIlня таких
депозитiв ймовiрво призведе до значних фiваrсовпх в,rрат, у складi поточяих
фiнавсових
iввестицiй.

баtrкiвських депозитiв застосовувати ЕаступЕу модель
розрахунку очiкувавих
кредитвих збиткiв:
,Ц2rя

а)

при розмiщевнi депозиту в банку з високою надiйIiсто (iнвестицiйЕllй piвerrb
рсйтинry uаААА, uаАА, uaA, uавВв та баrки, що м!lють прогпоз <стабiльtrийi, що

присвоюсться рейтиЕговимЕ сlгеЕтствtми, якi BBcceBi до
,ЩержавЕого ре€сц)у рейтингових
агевтств НКЩПФР) на даry розмiщенпя коштiв
резерв пiл очiкуваиi крелитнi збитки
розраховувати в залежностi вiд строку розмiщенпя: при розмiщеняi до 3-i мiсячiв розмiр
збитку скrrадас 00lо, вЙ 3-х ло 12 мiсяцiв - lуo вiд сумц
розмiцепяя, бiльше t року - )И вЦ
суми розмiцепня);

бiльш пизьким кредитним рейтингом
розмiценrri депозиту в банку
,
(спекулятивний piBe'b рейтиIrry, що прцсвою€ться
рейтиЕговими агентствами, якi BHeceHi
до ДерхавЕого реестру рейтицrових агеятств нкцпФр) на дату розмiщення коштiв
резсрв розраховуваТи в cyMi вiД 7О/о до 20% вiД суми вмадУ в заrехцостi вiд розмiру
ризикiв,

з

б) при

примlтки до ФIнАнсово1 звIтнос].I зА PlK, що здкIнчився
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ф.

що оцiпюються за слраведливою вдрliстю, ]
вiдобрджеппям результату переоцiпкп прибу"rку або rбитку
у
активiв,
!о фiвансових
що оцiЕюються за справедлцвою Bapтicпo, з вiдображеЕцям
результату переоцiцки у прибутку або збитку, вiдносяться акцii та паl (частки)
господарських товарцств.
3.3.4. Фiпансовi активи,

Пiсля первiсяого визЕацЕя Товариство оцiню€

i\

за справедливою вартiотю.

Справедлива BapTicTb акчiй. якi BHeceHi до бiржового спискуt
оцiню€ться за
бiржовим ь7рсом орг&{iзатора торгiвлl.
якщо акцii Maroтb обiг бiльш як па одвому оргапiзаторi торгiвлi, при
розрахувку
BapTocTi aKTlBiB TaKi iвструмевти оцiнюються за nypco"
prn".y для цьою
"uЪ""очпо"у
активу або, за вiдсутностi основпогО
ривку, ,ra вJiпр*тливiшому рицку для вього. За
вiдсутвостi свiдчеЕь Еа користь протилежttого,
TouuprcTuo зазвичай
риЕок, на
"кому'
здlисIlю€ операцlю продажу акгиву, приймаеться за осцовпий
ринок або, за вiдсtтпостi
ocHoBHol о ринку.,tа наЙсприя,lливiшиЙ
ринок.
При оцiЕцi спрilведливоi BapтocTi активiв застосовуютьс, методи оцiяки
BapTocTi, якi
_
вiдповiдають обставинам та дJIя яких е достапrьо даяих,
оцiниr.и
справедливу
щоб

Bapтicтb, максимiзуючи використаЕЕя доречrих вiдкритих
дацих
використання заФитих вхiдЕих дФlих.
_

У вtiпадку, коли цiннi папери пе

бiржового

куру

ва лаry очiнки,

-

ii

та

мiвiмiзуючи

вшесенi до бiрхового списку та Ес мtlють визЕачеЕого
справед.lшва BapTicTb очiню€ться враховуючи BapTicтb

.*rстих акгивiв компаЕiй
eMiTeHTiB цiнних паперiв виповiдцо до цаданоi ними
фiнапсовоi звiтпостi на даry оцiцки та вiдсоток володiння у статутному капiта,ri таких
комцдriй.

У

разi, коли ЕмвЕоi осталньоi iпформацii яедостатньо, щоб визначити справедJ,!иву
BapTicTb, або коли icнye широкий дiапазон можливих оцiнок справедливоj
Bapтocтi,
ваблиrr(еною оцiпкою справедливоТ BapтocTi е собiварiсть.
Справедлива BapTicTb акцiй, обiг яких зупинено.
у тому числi uiвних палерiв
eMiTeBTiB, якi включенi до Списку емiтеятi",
що й*" о.r*" ЕiЙ*""".i,
"".""*Й"ii.
урахувапIrям паявностi cTpoKiB вiдновленrц обiгу таких цiнвих паперiв,
наяввостi
звiтцостi
такиХ
eMiTeBTiB, результатiв ii дiяльпостi, очiкуванн" Еад(одхенIUr
фiвансовоi
майбутнiх економiчrих вигод.
ЧасткЕ господарських товариств оцiвюються враховуючll Bapтicтb чистих
активiв
господарських
цих
томриств вiдповiдно до вадалоi вими фiнаясовоi звiтвостi Ilа дату
оцiпки та частку володiпня у статутЕому капiта,тi таких компйiй.
3.3.5. Зобов'язанпя.

поточrii зобов'язаЕня
яижчеЕttведеяих ознак:

-

це зобов'язаtrrrя, якi вiдповiдають одriй

бо

декiльком iз

товариство сподiваеrься погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягае
погашенЕю црOтятюм ,Фавадити мiсяцiв пiсля звiтного перiоry;
товариство це ма€ безумовного права вiдсточити погtlшення зобов'язання

протягом щоIrаJiмеЕIце дваIrадцяш мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.
Потошri зобов'язаrЯя вllзяаtюlъсЯ за умови вiдловiдноqтi визпачеЕЕю
ВизцаЕм зобов'язань_

i

крlттерiл,л

поточнi зобов'язашя оцirчоються в подапьшому за амортц}овirraою вартiстю.
примIтки до ФI}lАнсовоi звIтностI зА рIц що зАкIнW{вся з 1.1i,20l9p.
8

Пото,*rу кредиторську заборговаяiсть без встановлено'i ставки вИсотка Товариство
оцiнюс за сутrою первiспого рахувку фактури, якщо вплив дисков,IуваIlяя е несутт€вим.
3.3.6. Згортаmrя фiнансовях alcltlBiB тя зобовlязапь

Фirrансовi акrrrви та зобов'язанвя згортаються, якцо Товариство мае I.Jридиtше право
здiйсrrювати залiк вtlзЕаЕих у балацсi сум i мае BaMip або зрбити взаемозалiк, або
реаJIiзувати актпв та вцконати зобов'язання одяочасно
3.4.

Облiковi полiтцкп щодо основвпх засобЪ та rrематерiдльппх arq,r,rBiB

3.4.1. Вrrзваrrця та

оцiпкд осцовппх засобiв

Товарцство визпае матерiа.rrьвий об'еrг основвим засобом, якщо BiB утримуегься з
метою використаIirrя i.x у процесi сво€i дiяльностi, наданвя посJryг, або для здiйснешrя

адмiнiстративпих

i

соцiальrrо-кудьтурпих фувкчiй, очiкувавий строк корисЕого
(експлуатацii)
викорllстаЕня
яких бiльшс одного року та BatrlTicTb яких бiльше 2500 грв.
При визншrнi та облiку основпих засобiв Компанiя керусься МСБО lб (OaEoBBi засоби)).
Об'екr осцовних засобiв слiд визнавати акrивом, якщо:
а)

Компанiя оцимае в майбутвьому економiчЕi вигоди вiд його використацня;

б)

його BapricTb мохпа достовiрво оцiним.

Об'скцt основвих засобiв, якi вiдповiдають критерiям вltзваяня активу, пiд час
зарах}вдшя Еа балаIrс оцiЕюються за i.х собiвартiстю. ОдиЕицею облiку осповвих засобiв
е окремий iнвеlсарвцй об'ект.
У подальшому осяовнi засоби офпюються за ii iсторичною собiмртiстю MiHyc бу.щ-яка
п!lкопичена lмортизацiя та будь-якi накопичеяi збггки вй зменшеявя KoplcBocTi.
3.4.2.

Попальшi витрати

Товариство це визнае в бапаЕсовiй Bapтogri об'€кга основвих засобiв витрати ва
щодевпе обслуговув шя, ремопт та Texвi.rнe обс,lryговувапrrя об'екrа. I_{i вrrгратrr
визнiчоться в прибутку чи збитку, коли воIiи повесенi. В балапсовiй BapтocTi об'епа
основних засобiв визнalються TaKi подальшi витрати. л<i задовольняють критерiлм
визЕlllЕя мтиву.
3.4.3. Амортпзацiя осttоввпх засобiв

Амортизацй осЕовних засобiв Товариства Еарахову€ться
урахув rням Еастуцних термiпiв кориснок, вцкористаflвя:
.
.
.
.
.
.
.

будiвлi

_

20

споруд -

прямолiпiйним методом з

pKiB

15 poкiB

мацини та обладrашrя - 5 poкiв
транспорпri засобп - 5 poкiв
iвструменти, прила,щr та betrтap - вiл 4 до 5 poKiB
iвmi осцовнi засобц - 12 poKiB
права корисryванкя орендоваrrим примiщенням - виходячи з умов договорiв оренди.
Капiтальнi вкllадсttп, в орвлованi примiшення iмортизуються пртягом TepMiKy ix
корисllого впкор!сташя. Аi(орпrзацiю активу цочшlаютьl коли Biц стае придатнпм д,ua
примIтки до ФIнАнсовоI звlтностI зд
9
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вцкористitнIu. Амортизацiю iктиву припиняють Еа одну з двох дат, яка вiдбуваеться
ранiше: яа дату, з якоi ztктив класифiкують як утримуваний для щюдФ.(у, або яа дату, з
якоi припшцють визнанIiя alктиBy.
3.4.4. Нематерiальпi аrсгrrвп

Нематерiмьяi аrmви оцiяюються за собiвартiстю за вирахумняям будь-якоi
яакошlчепоi амортизацii та будь-яких яакопичепих збиткiв вiд зменшеЕня корисяостi.

Амортизачiя нематерiальпих аrсгивiв здiйсЁюсгься iз застосувавням прямолiнiйвого
методу з впкористаяпям щорiчвоi ворми 20 %. HeMaTepia,rbпi акгпви, якi виЕикають у
результатi договiрних або iЕшЕх юридичвих ПРав, амор.Iизую,rъся пртягом TepMiHy
,лrпяостi цих прав.
3.4.5. Зменшеrrня

корпсностi освовнпх засобiв тд нематерilльнпх акгивiв

На кожну ?BiTHy даry Товариство оцiнюс, чи с якась ознака того. шо кориснiсть акtиву

може зменшптися. ТовариствО змевшуе балачсовУ MpTicTb аrгиву до суми його
очiкуваIrого вiдrrкодування, якщо i тiльки якцо сltа очiкувапого вiдпкодумвня акгиву

менша вiд його балдlсовоi Bapтocтi. Таке змепшенця негайво визЕасIься в прибутках .пr
збитка& збиток вiд зменшенпя Kopцcнocтi, визнаций д,tя аlсиву в попереднiх перiодм,
Товариство сторнуе, тодi i тiльки тодi, коли змiвЕлися полереднi оцiнки, застосовацi дJUI
визначенця суми очiкувавого вiдшко.ryванru. пiсля визнаIrЕя збитку вiд зменшенttя
KopllcнocTi lмортизацiя основних засобiв кориryеься в майбушiх перiодах з мsтою
розподiлення церсглянутоi балансовоi варюстi необоротного akTIlBy ва систематичвiй
ocHoBi протягом строку корисного вI!користаIIЕя.

полiтпкв щодо пепоточних акшвiв, утрвмуваних для продФку
Товариство класифiкуе Еецоточний актив як утримумItий для продаrry, якщо його
бмапсова BapTicTb буле в основному вiдшкодовуватися шляхом олерацii продажу, а не
пото!шогО використанЕя, Непоточвi мтиви, утриьлlванi для продажу, оцiflюються i
вiдображаються в бухгалтерському облiку за Еаймецшою з двох величиЕ: балансовою
вартiспо. або справедливою вартiстю за вltрахуваЕцям витрат ца операцii', пов'язапi з

3.5. Облiковi

продажсм. Дмортизацiя на TaKi актцви не нараховусrься. Збиток вiд змевшснял корисностi
при псрвiсному .ш uодaцьшому списацнi акгиву до справе,лливоi BapTocTi за вирахуванвям
виФат на прдФк визнасться у звiтi про фiпаlrсовi результати.

полiтпки щодо орепдп

3,6. Облiковi

Нижче ваведенi ocBoBEi положевЕя Iloвoi облiковоj полiтики Товариства в результатi
прийнятгя МСФЗ lб (ОреЕдal):
Акrцuвu

l

l
l
tl

формi прqсq корuспуванпя
Товариство визяас аспtви в формi права користуваяяя на дату лочатку оренди (тобто
Еа дату, колИ актпв сmС достуцнrlМ дrя корисryвавпя). Акгивя в формi права
корпстува ur оцitпоlоься за цорвiсною вартiстю, за вирахуваЕяям наколичеltоi
амортизацii та бу.Ф-лоD( вакопичених збиткiв вiд зменшенrrя Kopиcвocтi, з кориryванням
ва переоцiпку зобов'вапь по орнлi,
б

первiсна Bapтicтb акrиву

в

формi права користування включас сумц визн.tпих

зобов'язаЕь по орецдi, повессвi прямi вицtати i оренднi платежi, здiйсвенi яа даry початку

примIтки до ФIttАнсовоi звIтностl зА
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оревди або до тltкоi датIt за вирaD(увtlвlulм отримаЕих стимулююIшх платежiв по орендi.
Якщо у Товариства вiдсутня обФунтоваrrа впевненiсть в тому, rцо вово отпма€ прaво
власцостi па оревдовавий актив в кiпцi строку ореЕдиt визЕаЕий актив в формi права
KopиcтyвEtltнll апrортизу€ться прямолiнiйrrим методом протягом бiльш короткого з
пасryпнrтх перiодiв: очiкуваний стрк корисЕого використання аrспву або сток оревди.
Активи в формi права корисryваянJI перевiряють яа пред,iет зменшеtlня корисностi.

Зобов'вапня по ope di
На дату початку оренди Товариство впзпае зобов'язанвя з орен;ц, якi оцiвюються по
теперiшнiй BapтocTi ореzuIяих платехiв, якi повивнi бути здiйсневi протяrом TepMiHy
орендl. Оревдвi тr,rатежi включають:

- фiксованi платежi (в mму числi по cyтi фiксовацi платежi) за вирахуванrrяr бульяких стим}люючих платеrdв по орендiдо отримЕtяня;
-

змiвri орепдri п,lатежi, якi

- суми.

залежать вiд iЕдексу або ставки;

якi. як очiкусться. будJть сrrлаченi за гарантiями лiквiдацiйноi BapTocTi:

- цiпу викованвя Mo)lo,IиBocтi придбання, якщо Товариство обФунтоваво впевцеЕе у
тому. що воно скористасться такою моlспивiсrrо;
- платежi в рахуflок шФафiв за припицеЕня ореЕди, якщо сток ореЕди вiдобража€
реалiзацiю Товариством мохJIивостi цриIшцеЕня оренди.
Змiвнi орендri тrлатежi, що Ес залежать вiд iндексу або ставкr, ввзяаються як вптрати
в тому перiолi, в якому Еаста€ подiя або }мова, що прцзводцть до здiйсненвя таких
платежiв.

Дя розрахунку теперiшпьоi Bapтocтi орепдяих платежiв Товариство вllкористовуе
ставку запученIlя додаткових позикових коштiв на дату початку оренди, якщо процецтяа
с1авка_ закJlадена в договорi оренди. не може бути легко визначена.

Пiсrrя дати початку оренди ведиIиIl& зобов'язань з ореЕди збЬьшу€ться дш
вiдображеЕня нарахуваIIня вiдсоткiв i зм9пшуеться п,rя вйображеввя здiйсвеIiцх
орендних п,rатехiв. KpiM того, в разi модифiкацiii змiЕи TepMiHy оренди, змiни по cyтi
фiксовшrи;< ореtцнllх flлате)dв, змiви оцiвки змiцЕоi складовоТ орендttих платеЯв
(iвдексу iцфдяцii, тощо) або змiflи оцiнки можJIивостi придбаrня базового аюиву
Товарвство здiйсвюе переочiвку балаясовоi BapTocTi зобов'язанвя по ореtrдi,

Пiсrrя дати початку оренди Товариство визвае

у

прпбутку або збитку TaKi обйдвi

складовi:
- процеяти за орендIlим зобов'язаяЕл\d; та
- змiннi оренднi платежi, не включеяi в оцiяку ореплного зобов'язашrя у тому перiодi,
у якому сталася подiя .ти умовп, якi спричицвли здiйсвецня таких платежiв

Коропtаспрокова оренёа i оренЬа акmuвiв

з

нuзькою варпiспю

Товариство застосовус звiлъвення вiд визнання щодо короткостоковоi оренди до
договорiв, за якимu Еа дату початку оренди передбачепий TepMiB ореяли стаlповить не
бйьше 12 мiсяцЬ i яd Ес idicTяrb опцiову на покупку. Товарисгво такох застосовуе
звiльнення вiд визвдfllя цодо оренди активiв з низькою вартiстю до договорiв оренди
акгпвiв, вартiсгь якю( ввФкаеться низькою (до
5 000). Орендяi платежi по
короткостроковiй орвдi та орвлi акIивiв з низькою вартiстю визнаються як ви,трати
лiliiйним мsтодом протлом TepMiKy оренди,

€

примIтки до ФIнАнсовоI звIтностI зд
l1

PIK,

що здкIнчився

з

l,l2,20l9p

Товариство визвачас TepMiH ореЕди, що не пiдляга€ аЕулюванпю, як TepMiH, а також
будь-якi пеРiоди, охопленi правом (опцiопом) ва продовженЕя оревди, якщо icHyc
розумна впевнепiсть в тому, що вй буде здiйсЕеняй, або будь-якi перiоди, охопленi
опцiоном ва припиЕеЕнЯ оревди, якщО icBye впеввенiсть, що BiH ве буде здiйснеtтий.
Товариство застосову€ судженв, при оцiнцi того, чи с воно впевrrеним в достатнiй Mipi в
здiйснеIrЕi опцiоЕу Ila продов}кецня. Тофо при визваченнi TepMiHy оr}еIци врФ(овуються
Bci вiдповiдцi факгори, якi створюrоть екояомiчЕий стимул здiйснюватl. продовжеЕня.
Пiсля дати визц€цlllя ореIlди Товариство перег,пядас TepMiH оренди, якщо вiдбува€ться
значна подiя або змiва обставЕн, якi 3находяться пiд його коптролем i впливають на його
здатпiсть здiйснювати опцiон ва прдовжеяня.
3.7. Облiковi

Витрати

полiтпкц щодо поддтц/ на прпбуток

з

податку яа прибуток являють собою суму виц)ат

з

поточного та
податкiв. ПоточнЕй податок визначасться як сума податкiв на приблок, що
пiдлягають сплатi цодо оподаткованого прибутку за звiтпrпi перiод. Поточнi витрти
Товариства 3а податкutми розраховуються з використанпям податкових ставок, чинltих ва
вiдсT роченого

лаry балавсу.

ВiдсФочеяий цодаток розрахову€тъся за бtцансовим мЕтодом облiку зобов'язшъ та
собою податковi активЕ або зобов'язацrя, що виЕикtlють у результатi тимчасових
рiзЕllrь Mix балацсовою вартiстю aKTrrBy чи зобов|язанflя в балавсi та ix Еодатковою
явJlя€

базою.

ВИстроченi податковi зобов'язаяня визItаютt ся, як правило, щодо Bcix тимчасових
рiзниць, що пiдлягаrqль оподап(уванню. Вйстрочевi податковi акrиви визЕillоться з
урахувавням iMoBipнocтi HаяBпocTi в майбlтпьому оподатковуваного прибутку, за рахунок
якого мо)kJть бути використанi тимчасовi рiзничi, що пiл,tяrають вирмуванню, Ба.rансова
BapTicTb вiдстрочених податкових активiв переглядасться gа кожну даry Й зменцу€ться в
тiй Mipi, у яdй бйьше ве iclTyc ймовiряостi того, що буле отримаппй оподатковаttЕй
прибуток, достатнiй, щоб дозволитв використати вигоду вiд вiдчтроченого податкового
активу uовнiстю або частково.

Вiдстрочений податок розраховусться за податковими ставкtlми. якi. як очiкусться.
будуть застосовуватися в перiодi реалiзачii вiлповiлЕих актцвiв або зобов'язаЕь.
Товариство визвае rrоточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включае в
прибуток або збиток за звiтпий перiод, oKpiM випадкiв, колll податки виникають вИ
операцiй або подiй, якi визнаються прямо у власяому капiта.лi або вй об'еднавпя бiзвесу.
3.8. Облiковi

полiтпки щодо iвшпх дктцвiв та зобов'язапь

3.8.1. 3дбезпеченвя
Забезпечення визпаютъся, коли Товаристзо мае теперilцлю заборговшriсть (юридишry

або коцстукIивцу) внаслiдок мивулоi подii, icEyc ймовiрнiсть тогоt цо погЕlшеняrl
зобов'язацвя вцмаmп{ме вцбуття pecypciB, KoTpi втйюють у собi екоЕомiчнi вllгоди, i
мохна достовiряо оцiшrги суму зобов'язанвя.
3.8.2.

Впплатп працЬппкам

Товариство вЕзItае KopoтKocтpoKoвi виплати працiвникам як витрати та як
зобов'язаЕня цiсл, аирахувапlrя будь-якоi вже сплаченоi суми. Товариство визна€ витрати
примlтки до Фlнднсовоi звIтностI зд
|2

PIK,

що зАкIнчився з1.12,20l9р.

в cyмi

очiкуваяоi BapTocтi короткостокових вшшат працiвпгкам пИ час надання
працiвЕикамй вiдповiдiих послуг, якi збiльшують ixцi права на майбутяi виrrпати
вiдпускЕих.

Пепсiйпi зобов'яздппя
Вiдповiдrо до зzlкоЕодЕвства Украцrr, Товариство царахову€ та утримус внески iз
заробiтноТ rrлатп працiвникiв до Державпого бюджеry (€диЕцtr соцiальний вяесок).
Поточнi вяески розраховуються як процентвi вiдрахуваяня iз поточвих Еарахувапь
3.8.3.

заробiтвоi пдати. TaKi витратlr вйобрах(aIоться у лерiодi, до якого воItи вiдвосяться.

3.9. Iпшi здстосовдпi облiковi полiтикп, що с доречппмп для роз}пriння фiпаЕсовоl
звiтrrосгi
3.9.1 ,Щоходп та вптратп
,Щоходи та витрати визЕilються за методом

вармувмЕя.

-

че збiльшецня екопомi.лrцх вцгод протягом облiкового перiо,ry у виглядi
надходжешц чи збiльшецвя корисвостi а(tивiв або у виглядi змепшеввя зобов'язаць,
результатом чого е збiдьшонця rIистих активiв, за вI{нятком збiльцепяя, пов'язавого з
.Щохй

ввесками уrвсвикiв.
При визяачевi BapTocTi вивагороди вiд управлiнЕя акгЕвами Товариство вiдповiдно до
МСФЗ 15 використову€ метод оцiЕювапЕя за результатом. ,Що мето,ry оцiнювання за
результатом Etцe)l<итb, зокрема, анаJIiз виконФlня, завершеяого яа сьогодЕiшяiй деЕь,

оцiпки досягЕ}тих результатiв. Враховуючи принцип професiйпого скептицизму для

змiвgоi Bapтocтi виЕагороди розрахунок доходу здiйсlтюсться па кiнець кожного мiсяця.
Результат визпаченця розмiру винагороди по управлiЕню акruвамп оформлюеться
актом виконаЕих робiт,
якому вцобража€ться розрахуцок (ouirTKa) лосягвутих
результатiв ва звiтну даry.

в

I
I

I

у звiтi про прибутtол та збЕтки за умови вИповiдЕостi визвачецвю та
критерiям визЕаяItя. Визцаяня доходу вiдбуваеться одночасно з вltзнttнням збйьшснЕя
активiв або зменшеввя зобов'язань.
,Щохiд визпасться

Дохiд вiд продажу фlнашсових iнструмеятiв, iнвестицiйноi HepyxoMocTi або iпших
мтивiв визнасься у прибщку або збитку в разi задоволення Bcix наведених далi умов:

а)

l
l
l

б)

l
l

r)

l
l

Товариство перед.шо покупцевi сутгевi ризики j винагорди, пов'язаЕi з
власпiстю ва фiнмсовий iHcTpyMeHT, iнвестицiйЕу яepyxoмicтb або iнmi акгIrвв;
за Товариством н9 зlциша€ться

aнi подальша участь управлiнського персовалу у
формi, яка зазвrrчай пов'язана з володiЕЕям, aнi ефекrиЕний KoHTpoJrь за

проданими фiвавсовtали iпструментамл, iввестицiйною нерухомiстю

в)
г)

або

iншими акrивами;

суму дохо,ry можна достовiрно оцiнитиl
ймовiрцо, що до Товариства gадiйдль економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiею;
та
витрати,
оцiЕити.

яd були

або будуть понесепi у зв'язку з операцiсю, можна достовiрно

примIтки до ФIнАнсовоI звIтностI зА рк, що зАкIнчився зI.12.20lф.
1з

Дохiд вiд цадапня посrryг вiдображаеться в MoMeItT виникяевIuI Еезалежцо вiд дам
надхолкення коштiв i визначасться. виходIчи iз сryпеня завершеяостi операцii з надання
послуг Еа дату бarлaшсу.
Дивiденди вItзнаютъся доходом, коли BcтФroв]reнo npzвo на отргманця коtлтiв.
Витатrl - це змеЕшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi
вибуття чи амортизацii аr<тивiв або у виглядi вияикнення зобов'язань, результатом чого е
змепшеявя чистих Ектцвiв, за винrтком змеяшевня, пов'язапого з виплатами учасвикам,
Витрати визrаються у звiтi пр прибутки та збитм за умови вйповiдrостi визяачевцю
та одЕочасЕо з визвatнпям збiльшеЕпя зобов'язаЕь або зменшеяЕя alктпвiв.

Витрати Еегайво вЕзнаються у звiтi про приб)тки та збитки, коли видатки яе падalютъ
майбутrriх екоIiомiчних вигiд або тодi та тiею мiрою, якою майбутнi екояомiчнi вигоди не
вiдповiдаоть або перестalють вйповiдати визtldlню як активу у звiтi про фiнансовий став.

Витрати визнаються

у звiтi

про прибlтки та збцтки також

виникlцоть зобов'язацця бсз вцзнацня активу.

у тих

Витрати, повесенi у звlязку з отриманЕд{ доходу, визнаютъся у тому
вiдповiднi доходи.

випадках, коли

х

lrерiодi, що й

3.9.2. Вптратп за позпками

позиками, якi не е частвною фiвансового irrcтpyмerrтy та не
капiталiзуються як частина собiвартостi активiв. ви]наюlъся як ви Фати перiо.ry.
Товариство капiталiзу€ витати Еа позики, якi безпосередньо вiдносяться до прпдбаiяя,
булiвниuтва або виробництва квалiфiковапого активу, як частиЕа собiвартостi цьоло

Витрати

за

активу.
3.9.3. Операчii з iпоземпою валютою

в iнозсмцiй валютi

обдiковуються в уцшнських ц)ивнях за офiцiйвпм
курсом обмiну Начiонального бщrку УкраiЕи ца дату провед€Еня операцiй.

Операчii

Мояетарвi акгвви та зобовlязання. вирtDкенi в iноземвих валртах. перераховуються в
Фивцю за вiдповiдIrими курсами обмiну НБУ па дату балавсу. HeMoHeTapHi cTaTTi, якi
оцiЕюються за iсторичною собiвартiстю в iноземЕiй вмютi, вИображаються за курсом на
дату операцii, HeMoHeTapHi cTaTTi, якi оцiнюються за справедJIиsою вартiстю в iЕоземЕiй
валютi, вiдобрахаються за курсом на дату визначення спрaведливоi BapTocTi, KypcoBi
рiзницi, що виЕикjIи прц перерахуЕку за монетарними статтями, визIlltються в прибутку
або збитку в тому перiодi, у якому вонrr вшIикають.
3.9.4. YMoBHi зобов'язання тд актцвп
Товариство во визвас умовпi зобов'язавня в звiтi про фiяапсовий cтar. Iвформацiя про
умовне зобов'язавпя рзцрива€ться, якщо MorrcTпrBicTb вибуття pecypciB, якi втiлюють у
собi ековомiчяi вцго.щi, не е вiддалеtою. Товариство це визЕа€ }мовяi акгиви. Стисла
iнформачiя про умовнйй актив розкрива€тьсr, коли надходженвJI ековомiчних вигiд е
ймовiрвим.

примIтки до ФtlинсовоI звIтностl зА

l4

PIK,

що зАкIнчився з1.12.20lф.

4.

Осповпi прпrryшеппя, оцiпкп та суджеппя

При пiдготовцi фiнаясовоi звiтностi Товариство здiйсвюе оцilrки та припущення, якi
мають вплив Еа елемепти фiнавсовоi звiтностi, труrrryючись яа МСФЗ, МСБО та
тлумаченнях, розроблеццх KoMiTeToM з тJryмачень мiжнародвоi фiнапсовоi звiтностi.
ОцiЕки та суджеяня базуються па попередньому досвiдi та iнших факторах, що за
iснуючих обставин ввФiк,tються обrрунтоваяими i за результатами яких приймаються
судження щодо ба,rацсовоi Bapтocтi акгивiв та зобов'язаtrь. Хоча цi розрмуяки базуються
па нмвЕiй у керiвяицтва Товаристм iяформацii про поточнi подii, факгичнi результату
MorrgrTb зрештою вiдрiзвятися вiд цих розрахупкiв. областi, де Taki судж€Еня е особливо
вФкJIивими, областi, що характоризуlоться високим piBHeM складностi, та областi, в якlтх
приrryщевня й розрахунки мшоть велпкс зЕачеЕня для пiдготовки фiяансовоi звiтвостi за
МСФЗ, наведенi нижче.
Операчii, що не регламевтованi МСФЗ у Товариства протягом перiодiв, охоtrлених
цiею фiвавсовою звiтнiстю, вiдсутЕi.
4.1. Суфrrclrня щодо спрдведлп8оi вдIrтоgгi

активiв

Справедлива BapTicTb iнвестицiй, що aктивяо обертаються на оргаЕiзованих
фiпаясових ринках, розраховуеться Еа ocнoвi поточноi ринковоi BapTocTi на момеЕт
закритгя торгiв на звiтку лаry. В iвших випадках оцiнка справед,пiвоi BapтocTi фунту€тьсr
на судксtlIlJD( щодо передбачувацих майбутяiх грошовц потокiв, iснуючоi екояомiчяоi
ситуацii; ризикiв, ыItютивих рiзЕим фiяацсовим iBuTpyMeHTaM, та iнших факгорiв з
врахувацням вимог МСФЗ lЗ (ОцiЕка справедIивоi BapTocтi).
4.2.

СуджеЕня щодо змiн справедливоi BapтocTi фiяапсоDпх аrсrпвiв

Керiввицтво Товариства ввФt(a€, цо облiковi оцilrки та припуценtlя, якi мають
стосунок до оцiнки фiнаясових iHcTpyMeHTiB. де ринковi котирувllнttя не досryпнi. .
к.JIючовим джерелом невизначеносгi оцiнок. тому lцо:

а)

б)

вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки
оцiнки базуються на приrryщевнях керiвничтва щодо вiдсоткових ставок
волаlильносli. змiн валютних KypciB. показникiв кредиюслроможностi
контрагецтiв, кориryвань пiд час оцiнки iHcTpyMeHTiB, а такох спсцифi.тrrrтх
особдивоатей операцiй; та
вплив змiци в оцiвках ва atкTIiBи, вiдобрах{енi в звiтi цро фiвансовий став, а
такох( ва доходи (витрати) мохс бути звачвlтм,

Якби керiвничтво ТоварисIва використовув.tло iншi припущення щодо вiдсоткових
ст,вок. волатильностi. KypciB обмiну вмют. кредитного рейтинry контрагента пiд час
очiпки iяструмевтiв, бiльша або меЕша змiяа в оцiяцi BapTocTi фiнаясових iHcTpyMeHTiB у

разi вiдсутностi ринкових котирувань мала б iстотний впдив на вiдобрахrеяий у фiпаЕсовiй
звiтностi чистий прибуток та збиток.

Використанн, рiзних припущень та,/або методiв оцiЕки такох( можс матц зцачнцй

вплив на передбачувану справелливу ваpтicTb.
4.3.

Сушкення щодо очiкувsнпх TepMiHiB уцпмувrннff фiн8нсовпх iнсгрументiв

Керiвпицтво Товариства застосовуе професiйце суджеЕця щодо TepMiEiB уФимання
фiнаясових iHcTpyMeHTiB, що входяь до скла.ry фiнансових акrивiв. Професiйне судження
за цим питаЕtutм IруЕту€ться на оцiвцi ризикiв фiнансового iнcTpyмeнry, його
примIтки до ФlнАнсовоi звlтностI зА PIK, що зАкlнчився з1.12,20]9р.

l5

прибутковостi й дицамiцi та iЕших факгорах. Проте iсlтують Еевизначевостi! якi мох?ть
бути пов'язаtri
призупинецням обiry чiнlrих паперiв, що ве е пiдкон,грольвим
керiвництву Товариства фактором
може сутт€во вплиттути на оцiнку фiнансових

з

iHcTpyMeBTiB,
4.4.

i

Викорпстання сrавок дцсконтувапня

Станом ва 31 грудня 2019 року середrьозваr(ена ставка за портфелем банкiвських
депозитiв у цацiональнiй Ba..пoтi в баЕках, у яких яе введено тимчасову адмiнiстрачiю або
не запровадхено лiквйацiйцу комiсiю, ставовила 9,8 oZ
рiчних.
4.5. СудженЕя щодо вцявJtенliя озпак зпецiЕепця

I

irtlrrBiв

вiдносно фiцансових аюивiв, якi оцiнюютъся за амортизовllною вартiстю Товариство
на ko>lcty звiтtту дату визначае piBeHb крсдитного
ризику.
Товариство визнао резерв для очiкуваних крсдитвих збиткiв за
фiваясовими шсшвами,
якi оцiнюються за амортизоваtlою вартiстю, У рзмiрi очiкуваних Фсдитних збиткiв за
весь строк лii фiнавсового акгиву (при зпа.твому збiльшеяпi кредитЕого
ризику та ди
цредитtjо-зяецiЕених фiвапсових акгивiв) або l2-мiсячними очiкуваними кредллтпими
збитками.

Очiкуванi кредитнi збитки вiдображають власнi очiкування Товариства щодо

кредитвих збиткiв,
5.

Розкрпггя iпформацii щодо впкорпстдпня справелпшвоI BapTocTi

5.1. методикц оцiнювання та вхiднi данi впкорисганi д,Iя складацflя оцiцок за
справедлпвою BapTicTro

Товариство здiйснюс вик,rючно безперервяi оцiнки справедlивоТ BapTocтi мтивiв та
зобов'язань, тобто TaKi оцiвки, якi вимаmютьсЯ МСФЗ 9 та мсФз 1З
у звiтi про
фiпансовий стан на кiвець кожного звitного перiо,ry.

класп актпвiв та
зобов'язань,
оцillеппх за
справедливою
вартiсгю
1

Грошовi коrпти

Iвструмеlrти

капiтмч

Методикп оцiнювапня

Метод
оцiнкп
(рпнковпй,
дохiдппй,
вптратнuй)

2
Первiсна та подальша
оцiнка грошових коштiв
здiйсню€ться за
справедливою вартiстю,
яка дорiвнюе i'x
номiнапьнiй Baoтocтi
Первiспа оцiвка
iHcTpyMeHTiB капiта,ту
3дiйсЕю€ться за ix
справеддивою вартiстю,
яка зщвичай дорiвнюе
uirri операчii', в ходi якоi
був отрЕмапий акгцв.

примIтки до ФIнАнсовоi звIтностl зА

lб

Вшхiднi данi

3

4

Ривковий

Офiцiйнi курсп НБУ

Ринковий,
витратний

ОфiцiйЕi бiржовi курси
органiзаторiв торгiв ва даt!
оцiвки, за вiдсутностi
визкачсного бiржового
курсу на дату оцilrки,
впкористову€тъся останЕя
балансова BaDTigTb. данi

PIK,

що зАкIнчився

з

L

l2.20lф,

Подмьша оцiяка

фiнавсовоi звiтностi

iBcTpyMeпTiB капiтаlry
здiйснюеться за
справедливою вартiстю
ва даry оцiнки.

eMiTeETiB

5.2. PiBeHb icpapxii справедJrпвоi BapTocTi, до якого палежать оцiнкп спрдведливоТ

варmФi

l

класи

акrивiв m

piBeнb

2 piвeнb
(Ti,

котирувlвня, та

3 piвeнb

цо не мають

(Ti, що не мають

оцi-неяпх за

спостеDежчваними)

20l9
Дата оцiнки

з

1.12.19

з

20l8

20l9

l,l2.18

з1.12.19

20]8

з

l,l2.18

20l8

20|9

з1.12.19

з

20l9

L l2.18

з

20l8

l,12,l9

з 1,12,18

Станом ва 31 грудЕя 2019 року, та вiдповiдцо, cTaIroM Еа з1 грудня 2018 року, акгиви та
зобов'язанця до я(их застосовуються рiвцi iepapxii вiдсутIri.

53. Перемiщення Mirrc piBHпMrr icpapxii справедлпвоi вартосгi

У 2019 роцi та 2018 роцi перевелень мiж рiвнями icpapxii ве було, оскiльки акrиви та

зобов'язанЕr до яких застосовуються piBBi icpapxii вiлсутпi.
5.5. IHmi

розкрпття, що впмагаються МСФЗ 13 <<Оцiпкд спр&ведлпвоi sартосгЬ)

справедлива BapTicTb фiпаrсових iясгрумоптiв в порiвlrяннi з i.х балансовою

Балансова вартiсгь
Грошовi коrrrлl
,Щебiторська заборговавiсть

20l9

20lя

7

з21,

8 017

7 7|8

ваФсто

Справедлива BapTicb

20lg

з21

7
8

0l7

,1

,7

|8

КерiвЕицтвО Товариства вважасl що наведенi розкритя щодо застосувмня
справедлIrвоj BapTocTi с достатЕiми, i не вважас, що за мсжами фiнаuсовоi звiтностi
змишилась бу.ш-яка суттсва iнформачiя щодо застосування слраведливоi BapTocTi, яка
може бути корцсною дrя корисryвачiв фiвансовоi звiтпостi.
,ЩолатковУ iнформацiю щодо змiн сцраведливоi Bapтocтi фiцаЕсових iпcTpyMeHTiB в
зв'язку з врахуванш{м ризикiв Еаведено у црим. 7.З.

гримIтки до ФIнАнсовоi звIтностI зА
17

PIK,

що зАкIнчився

з

l,12.20lT.

6.

Розкрптя iнформацЦ що цiдтверддус

6.1. Дохiд

cTaTTi подацi у фirrапсовпх звiтдх

вЦ реrлirдцii

Стаття

20t9

2018

4,19

1збз

479

136з

2019
,|

2018
22

10

2|

8,14,7

80з2

Разом

8764

8075

Iншi вптрати

20l9

2018

Iншi операцiйнi витрати

(242)

(lз)

Iншi витрати

(8000)

(8002)

(8242)

(8015)

.Щохiл вiл

реалiзацii послуг управлiння акгивiв КIФ

Ршом
6.2.

lншi доходя, iпшi вптрати

IHmi доходп
Iншi фiнансовi доходи
Iвшi операчiйнi дохоли

lпшi доходв

Разом
6.3.

Адмiнiсгративнi вштратп

Стаття
Витрати на персовал
Матерiальяi витрати
Витрати иа охорову
Оренда примiщенвя
Лослуги зв'язку

20l9

20l8

(219)
(4)

(282)

с)

(7)

Щgцqlльтачiйно-iнформацiйвi посrryги
Аудиторськi послуги
Юриди.пri послуги
Членськi вIrески ryАIБ)
Послуги Зберiгача, торговчя I{П
Комiсiйнi посередникам
Посlrуги незалежвого оцiЕювача
РКО, послуги бацку
Iншi

(

10)

(28)

(l87)

(2)

(з)

(29)

(l62)

(25\
(з6)
(з2)
(4)

(14)

(567)

(l)
(28)
(11)
(640)
(30)

(з)

Разом

примIтки до ФIнАнсовоi звIтностl зд
18

PIK,

(41)

(з)
(з5)

(990)

Q413)

що здкнчився зl.]2,2оl9р.

6.4. Поддток на прпб}.ток

Витрати з податку ва прибуток становили:

Стаття
Прибуток до оподатrqватrня
змiна облiковоi полiтики
Скориговаяий прибуток до оподаткув iня
Податкова сmвка,О%
Пото.лrий податок ва приб}"юк
ВiдФрочевий податок на прпбуток
Витратп з податку на прибlток

2019

2018

1l

10

11

l0

l8

18

9

8

)

При розрахуuку податку ва прпбуток за 2019 piK та 2018 piK Томргство використало
право на Еезастосуваяня кориryвапь
фiв {сового результату до оподатryвання на рiзницi,

передбаченi податковиМ законодавством. Таким чиuом,
у 2019 poui та 2018 роцi
оподатковуваний прибуток за даними податковоi дскJIарацii Товариства та прибlток
за
давими фiпансовоi звiтцостi сцiвпадають.
6,5.

Нематерiальпi акгпвп

HeMaTepiarrbHa шспlви вiдсутвi сганом ва

3l грудrя

2019

рку

6.6, Осповнi здсобп

Машцнп та
облдднанвя

Всього

2

1

5

пеDвiспа BaDTicTb
на 31 грудця 2018

року

бб

66

6

66

(6б)

(66)

(66)

(66)

Надходження

lб

перехiд Еа МсФЗ
Iншi змiни
ца

Зl грудня

2019

року

накопцчена амоDтпзацiя
нs

3l грудня 2018
рокт

Нарахувмня за piK

Вибуття
на 31 грулня 2019

року

примIтки до ФIнАнсовоI звIтностI зА

l9

PIK,

що здкнчився

з

1.12.20lф.

чпgгr бдлднсовя
вдllтlсть
ва 31 грудня 2018 poltT
на

3l грудня 20l9 року
стапом на

зl

грудrя 2019 potсy
засоби становлять 66 мс. грв.

в

складi осЕовних засобiв повнiстю зцошенi ocHoBgi

6.7. Фiпднсовi активп, Iцо оцЬюються ta справедлпвою вартiсгю,
реtультsry переофцки у прибуп<у або збитку

з вiдобр!жеппям

Ставом на З1 грулня 2019 року фiнаuсових активiв, що оцiнюються за справедпивою
вафстю, з вiдображеtrшм резуJътату переоцiЕки у прибутку або збит<y ясмае.
6.8.

Грошовi кошти
31 грулпя 2019 р.

Рахункивбапках,вгрн.

7

БаЕкiвськi депозити до З-х мiсяцiв, в грн.

Разом

31 грудпя 2018 р.
11з
208

lrl

7

Стапом на 3l Фудня 2019 та 2018 poKiB на пото,пrих рахупках у бмках облiковува,rись
за номiныьвою варгiстю грошовi кошти па суму 7 тис. гря. та 321 Trrc. грн. вi,шrовiлно.

Пртягом 2019 року грошовi кошти на суму 208 мс. грн. утримувались у виглядi
баrrкiвського депозиту в АТ <Iдея Банк> TepMiHoM до 3-х мiсяцiв. Пiсля закiнчеuня

TepMiKy дii договору строкового вкладу (депозиry) грошовi кошти поверЕутi ца поточвиfi
ра,чунок Товариства. Грошовi кошти на депозитному рахунку розмiц{увались у бацку,
який с надiйIrим.

За давими рейтияry надiйЕостi бапкiв, що здiйсЕю€ться рейтивговим агентством
КРЕДИТ-РЕЙТИНГ, яке вцес€Ее до ДержавЕого реестру уповноважених рейтипгових
агентств НКЩПФР фiшення вiд 10.04.2012 ]ф 530), даний бапк мас кредитний рейтинг
iнвестицiйного рiвня ча АА-. Кредитпий ризик визвачений як Еизький. Враховуючi той
факт, що строк розмiщевня коlггiв на депозитному рахунку був короткостроковий (до Зх
мiсяцiв), очiкувавий кредитний збиток Товариством визвавався при оцiЕцi цього
фiнавсового акгиву таким, що cTaEoBIiTb (0D.

6.9.

Фiпаясовi акпrвп, цо оцiнюються за а}tортпзованою вартigтю
,Щебiторська заборгованiсть
31 грулня 2019

31 грудпя 2018 р.

Iяша дебiторська заборгованiсть

30

lз

Резорв пiл очiкуванi кредитвi збитки

с)

()

Торговеьна лебiторська заборгованiсть (у тому
числi заборгованiсть за реалiзоваIri облi_гацii)

q цспа варпiсlхь d е бfuпорськоi
заборzованосtпi
примIтки до ФIнАнсовоi звIтIIостI зА
20

PIK,

,1|8

8 01?

7

8 047

7 73I

що зАкlнчився з1.12.20lф.

,Щебiюрька заборговавiсть Товариства яе ма€ забезпечепня.

Iпша дебiторська заборгованiсть стllпом на З1 грудвя 2019 року предстltвдена

заборгованiстю по вiшrrкодувмrrю вицrат в cyMi 30 тис. грв. за Ухвалою ВерховIrого суду
вИ 20.08,20l9 р.

Стапом ца

Зl

грудця 2019 року

у складi торгово,lьвоi дебiторськоj заборюваносri
облiковусгься заборговаliсть корпоративЕого iявестицiйЕого фовдi по винагородi Компавii
в cyMi l8 тцс. грн. та заборговаяiсть фiзичlrоТ особи за договором купiвлi-продажу цiянщ
паперiв (облiгацiй) у cyMi 7 999 тис.

гря.

t

Товариство оцiнюе кредrпrlfr ризик щодо дебiторськоi заборговаяостi як.ryже
Еизький.
Резерв пiд очiryвапi кредrtтrri збптки очiвюються на piBBi гуль.
6.10.

Статупrпй капiтлr

Стшrом на

Зl

грудrя 2019 та 2018 poKiB зарестрований та сплачеrrий статупluй

капiтал ск,,rадав 8 000 тис. грн.
6.11. Резервнпй

капiтш

Станом ца 3l грудrя 2019 та 20l8 poкiв резервний капiтал скпадав З0 тис. грн.
6.12. Власrrпй кашiтал

Iнформацiя про розмiр та струкryру власвого капiтаlry Товариства за 2018
Еижче:

Заресстровапя
й кдпiтал

статгя
Залrrшок вд 31 грудrrя
2018 рокч

Резервппй
капiтал

Нерозподйепий
прцб}ток
(непокритцй

i

2019 poкr

Всього

8

000

30

8

8038

8

000

30

8

80з8

9

9

17

8 047

змiна облiковоi полiтикц

Скоригований залпшок

Еа З1 грудпя 2018 potlT

Чистий прибlток (збиток)
за звiтний перiод
Вiдра,ховаво до резервяого
капiталу

Залишок па 31 грудня

2019 poKv

8 000

з0

6.13. KopoTKocTpoKoBi забезпеsенвя

Забезпечення виплат вiдпусток

31 грудцs 2019 р,
4

31 грудпя 2018 р.

4

10

Разом

примIтки до ФIнАнсовоl звIпlостI зА
2|

PIK,

що зАкIнчився

l0

з1.12.2019р.

I

6.14.

ТорговельЕа Та iпша кредпторська заборгованiсть
З1 грудвя 2019 р.

Торговеrьна крдиторськi

Розрахунки з бюджетом
Ра:зом

7. Розкрlлтгя йшоТ
7.1 YMoBHi

З1 грудЕя 2018 р.

1

2

2

2

3

4

iпформацil

зобов'sзанпя.

Суловi позовп
В-ходi своеi дiяльпостi протягом 2019 року проти Товариства пе
.
було судових
позовiв, таким lшЕом, товариство Ее
пц
маtоfпiпfrевзii
формувало резер,
цетiх ociб.
7.1.1.

7.1.2. Оподатьlвання

ВнаслiдоК наявностi а украiпськомУ податковому заководавствi
поло}кень, якi
дозвоJцють бiдьш вiж одлв варiшrт тл}а{аченI!r, а такох черсз практику,
що склалася в
нестабiльвому економiчвому середовищi, за якоi податковi орйп
дочiо""о т,ltумачать
аспеrцr eKoBoMi.Tяoi дiяльвостi, у разi, якщо податковi огран;
dлдадуть cyMHiBy певяе
тлумаченtlя, засItовано па оцiнцi керiввицтва економiчноi
дiяльцостi Товариства,

ймовiрво, що Товариство змушеЕе буде сILпатити
додатковi податки, штрафи та пенi. Така
певизпаченiсть може вплцнути па Balrтicтb
фiнавсових iпструмеятiв, втрати та резерви пiд
знецiвепяя, а також на ринковий piBeHb цiн uu
угодо. Hu ду""у керiвниrrгва Товариство
сплатило yci податки, тому фiнансова звiтнiсть ве мiстить
резервiв пiд податковi збитки,
Податковi звiти моlrrтть перевiрягцся вiДловiдяими податкови"r'
opaun*" ,rроa"aо" ц,оо*
poKiB.

Сryпiнь поверЕенвf, дебiторськоI зsборговацостi та iпших
фiнавсовпх акгцвiв
вцаслйок ситуацii, яка склrшась в екоцомiцi Украiни, а також
як результат
економiчноi Еестабiльцостi, що склЕtлась па
балавсу,
даry
icнy€ ймовiрнiсrь тогоl
що
актцви не зможуть бути реалiзованi за lilrboю балансовою вартiстю
в ходi звичайноi
7.1,3.

дiяльЕостi Товариства.

Ступiвь повервеяня цих активiв у звачriй Mipi залежить вiд ефекгиввостi
заходiв, якi
знаходяться поза зоцоЮ контролю Товариства. Сryпiнь повернецня
дебiторськоi
заборгованостi Товариству визн&ча€ться rra пiдставi обставин
та iяформацii, якi наявнi яа
лаry балаясу. На думку керiвництва Товариства, додаткоч"й
р"зерв пiд фiнапсовi активи
па дату скдаданIUI звiтностi пе потрiбев, виходя.и
з IiiцBIiиx обставип та iнформацii..
7.2

Розкриття iнформачil про пов'язанi сгорошr
,Що

1,

пов'язаrrих cTopiH Товариства протягом 2019
року вiдцосяься:

Кулсшина Оксана Олексiiвпа - учасник (100%) з 01.11.2016
р. по l9.12.20l9 р.

2.

Г_IРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (СТРАХОВА коМIlАнIя (ФоРтЕ
ЛДИФD, код ЗЗ940722 - через володiнпя Кулсшиною Оксапою
ОлексiiЪною (посаду ве
займае) часткою в 99,80/о

примIтки до ФIнАнсовоI звIтностl зА
22

PIK,

що здкIнr{ився зl l2.20lф,

З. Товариство з обмеженою вiдповiдалыriстю (компАнUI (сВlТязЬ)),
код з447718з через володiнЕя Кулешицою оксаЕою олексiiъIrою (KepiBIrпK)
часткою в 50% та ii
чоловiком Кулешиним Олексавдром АватолiЙовичем (посадl не заЙмае)
часткою
в

4. Товариство з обм9жевою вiдповiдмьнiстю <Аструм yKpaiHa>, код
З6439160
володiЕпя Кулешиною оксапою олексiiЪною (керiвпЙ; частк
ою в 9g,g;/;

50О%

-

через

5,

Вiдкриr:тй пеЕсiйний фоцд (Пеясiйний капiтаr>, код зз060150 через володiняя
Кул€шиt{ою оксаною ол€ксiiЪвою опосередковatllо часткою 50О%
та Кулсшиним
Олексавдlом Анатолiйовичем (Голова Ради
опосередковацо
часткою 50оlо.
фЪнду)
6.

шиммовський Вiкгор Юрiйович - директор Товариства

7. Бiдик Iвца
8. Жернов

Анатолiiвва

-

з 01.11.2016 р. ло 04.04.2019
р.

диреrгор Товариства з 24.05.2019 р.

Михайдо ОлексшIд]ович

-

учасник (l007o) з 20.12.2019 р.

|, _Т9lщlство з обмежецою вЙповiдальЕiстю кМlЛЛСТОУН I КО УКРДiНДD, код
41147356 володiвня Жорповим Мrхайлом Олександровичсм (посадt ве займао)
лчсрез
часткою в l00olo
l0. Товарпство з обмежеЕою вiдповiда,rьнiстю (ПЕтРо-консдлтIнг)), код
3706з270 через володiяllЯ Жеряовим Мtrхайлом Олександровичем (посму не
займас) часткою в
l00%
11. MILLSTONE & со Ltd, код 364809165 (Польща)
Михайлом ОлександровЕчем (поса,щ/ не займае) часткою в

-

через володiнвя Херповим

800/о

У

ходi господарсько1 дiяльностi Товариство здiйснюе операцii з цов'язавими i
'сторони
непов'язавими стороЕами. Для цiлей uiei
фiнансовоi звiтностi
ввaDкчlються
лов'язаrrими, якщо одЕа з цих ма€ можливiстi конц)оJIюватц
iншу сторо"у або .цlнити
iстотяlй вплцв Еа iflшу атороЕу при прийIrгггi
фiпЙсових та опЙацiй;; рiшеЕь. При
розглядi взаемовИцосиц з кожною мохливою пов'язапоо
особлива yBaia
.

придiляеться cyTEocTi вiдпосив, а не лише i'x юридичнiй
формi

"rоро"*

яа 3l грулня 2019 року ключовий
. Счо"
ка.. Загальна сума винaгороди

управлiЕський персоцал складався з l
управлiнському персонаJry за 20I9 piK становила 35,6
тис. грн. i скJIадмась вик.лючItо iз заробiтнот плати ia вiдпьацьований
час. Зазначева
виЕlгорода € короткостроковою.
керlвни

Назсдена нихче таблиця мiстить iвформачiю про загальнi суми
угол, якi були
укладенi з пов'язаrrr.тми сторонами за перiод з-оi.оt.zоtяр. - з t.tz.zОtЯр.:
2018 piK

Операцi'з
пов'ваrпппr

2019 piK

Всього

сюрпамц

]

,

операцi'з
пов|Еаrппдl

Всього

стороtiамD

з

гримIтки до ФIнАнсовоI звIтностI зА
2з

4

PIK,

що зАкIrгIився

5

з

l,t2.20lф.

Реалiзацй посrryг

ПрАТ <СК

ПрАТ (СК
(ФоРтЕ лАЙФ)) -

628,1 тис.

(ФоРТЕ лАЙФ) - грЕ.
578,1 тйс. грir.

Придбмrrя
юварЬ, рбiт,

пос,ц{-

KopoTKocщoKoBi
виIUIати

працiввикам

нпФ
"пЕнсIЙниЙ
кАпIтА п, _ 5о
ПрАТ (СК

120,7 тис.грн.

нпФ
,пЕнсIЙниЙ

шимацовський
В.Ю. - 5з,6 тис.

кАпIт^

n

(ФоРтЕ ЛАЙФ)

24,0 тис. грц.
Зарrrлата

l35,2 тис. грн.

24,0 тис. грЕ.
_

53,6 тис.грн.

пп

_ 11<

ПрАТ <СК
(ФоРТЕ лАЙФ)) 28,0 тис. mн.
Зарплата

шимановськцй
В.Ю. - 21,8 тис,

грц.

28,0 тис. грв.

98,6 тис. грв.

грн.

Зарплата
Бiлик I.A. - 35,6
тис. грЕ.
Зарплата

rwп.iп,ча

at

л

Цiлi та полiтцкп управлiнпя фiнавсовпмп рцзпк&мп
. Осяовнi фiнансовi iнстументи Товарисгва включають гроцовi кошти та iх
еквiвменти i iншi обороr Hi фiналсовi активи. iовариство мас inrп; qin*coui
iнструменти,
якJ наприклад. торгова кре.литорська i дебiторська заборговацiсть,
виникauоть
що
оезпосередньо в ходl його операцiйцоi дiяльностi. Товариству
властивi кредитпиЙ ризик,
та ри!tковий
|,"_r]л1,_]]у_,*"*t
.ризик. РинковиЙ pn.n*'u*ruu ва,'lютяий ризик,
7.3.

вlдсотковий ризик та iнший цiновий
ризик,
Загальва програма упрilвлiння
ризиками скоцценФована на нсперелбачувавостi та
неефекrивностi фiнансового ринку У крани r спрямована на зменшеrrня
його потенцiйного
ЕегативIlого впливу ва фiпапсовий стан Товариства. Керiвяицтво
Товариства копlроJlюе
процсс управлiнпЯ д&цми ризикiми, а дйльнiсть Товариства"
пов'язаца з фiнаrrсЬвими
ризиками, здiйснюсться згiдяо з вiдпювiдною полiтикою та процедурами. Управлiпня
ризиками керiвницгвом Товариства здiйснюсться на ocHoBi poay"inn" iioro, unnu*n"nи
рtrзику, кiлькiсноi оцiнки його можливого впливу на BapTicTb Йстих акгивiв та
застосувацня iнструмеатарiю цодо його пом'якшевня. Пiдхй
до упршrлiнпя кохним iз
цих ризикiв представлен i Еижче.

.

7.3.1, РиЕковпй ризик
Ринковий ризик - це ризик тогоJ що справедлива BapTicTb майбушiх
грошових
.
noToKiB по фiвансових iHcTpyMeHTax буле кЫиватlлся внаслiдок
змiв рлнкових цiн,
Ринrсовi цiни мiстять у собi
Фи типи ризику: вiдсотковий рцзик, в-юо"t pranK au i"Iцl
цlttовl ри]ики. Ринковий ри]ик виникас у зв.язку з
ри]иками збиткiв. зумовленкх
коливаtlllям цiI Еа акцii, вiдсоткових ставо* та ччлюrпох iypciB.
Товариство варажасться
на ринковi ризики у зв'язку з iнвестичiями в aKuii та
iншi фiнЬсовi iнфуменм.

I

шuй ранковuй

рвцк ,

це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi

фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться вваслiдок змiн ринкових цiп

T:1:1i TroI,
}lезмежпО
вlд "io
того, чи спричияенi вони Llинниками. хармтерЕими
для окремого
примIтки до ФIнАнсовоI звIтностI зА
24

PIK,

що зАкIнчився з1.12,2оJф.

фiяансового iнструмепry або Його eMiTeпTa, чи чияцикaми, що вцливаIотъ на Bci подiбвi
фiнансовi iвструмепти, за якими здiйспюIоться операцii на ринку.
основвим методом оцiвки чiнового ризику с анмiз
фтливостi. Серел MeTo,uiB
пом'якшенЕя цiнового ризикУ Товариство використовуе диверсифiкацiю
аmивiв та
.
доrриманФI лiмiтiв на вкладепня в акцii та iвmi фiнавсовi iHcTpyMeBM з нефiксовапим
прибутком.

Валю,ппuй рuruк - це ризик того, що BapTicTb фiнатrсового iHcTpyMeury
коливатимЕгься вваслiдок змiв валютвих KypciB. Так як Товарltство
не володiс
фiнавсовими iнструмеrrтами, цомiновавими в iвоземяiЙ валютi, йоiry не притамаЕний

валютЕий ризик.

Вidсоrпков.rй ршuк - це рцзик юго, що справедлива BapicTb або майбутпi гршовi
потокr вiд фiнаЕсового iнструмепта коливmвмуться вваслiдок змiв
рипкових вiдсотковtD{
ставок. Керiвництво Товарпства усвiдомлюе, що вИсотковi ставки
можуть змiIтюватись i
це вIIrшватиме як Еа доходи Товариства, так i на справедливу BapTicTb його чхстих
активiв. Товариство_здiйсцю€ моIiiториlrг вiдсоткових
риiикiв та коцйлюе ix мiцiмально
припустимиЙ
У
зменшення
вiдсотковцх
разi
стllвок товариство мас HaMip
.розмiр.
позбуватйся фiнансових iHcTpyMeHTiB з фiксованою вhсотково.

"r**оЬ.

.

Мовiторицг вiдсоткових рпзикiв здiйснюеться цllrllхом оцiвrол впливу
.

змiп вiдсоткових ставок на BapTicTb вiдсоткових
фiнансових iпструмеятiв.

стаЕом
7.3.2, Рпзик

Ira 31

мо)IQ.Iивпх

грулня 2019 poblz Товариство не ма€ бавкiвських депозитiв.

лiквiдпостi

.,

Ризик дiквiдностi - ризик того, що Товариство матимо трудЕощi при викопапнi
фiнансових зобов'язапь, що погallлаються шIцхом цоставки грошових коштiв або iнших
фiяавсових аlспlвiв.
Товариство здiйснюе апалiз cTpoKiB погашепяя аrrивiв i зобов'язавь i плануе свою
лiквiднiсть. в залеlсrостi вiд очiкуванIrх cTpoKiB погашення вiдповйних
фiнансових
iHcTpyMeHTiB. Потреба Товариства в коротко- i довгосцlоковiй лiквiдцостi
здебiльшого
забезпечуеться за рМунок грошових коштiв вiд операцiйноi.дйдьЕостi.
Iяформацiя щодо яедископтованих плат€жiв за
фiнапсовими зобов'язаннями
товариства в розрiзi c,TpokiB погашеввя предстaвлена Еастушtим чllЕом:
За piK, що закilrчився
31 грулня 2019 року

l

Вц1
Виз
До1
Вц1 Бiльше
мiсяця мiсяця до мiсяцiв року до 5 poKiB
3 мiсяцiв до l року 5 poKiB
2

Поточва кредиторська
заборгованiсть
Кредиторська
заборговавiсть за
розрахувками з бюджетом
поточнi забезпечення по
заробiтнiй платi

з

,l

5

6

Всього

7

1

2

4

примIтки до ФIнАнсовоi звIтностI зА
25

PIK,

що зАкIнчився зl,l2.2oI9p.

4

l

Всього
За piк, цо закiнчпвся
3l грулня 2018 рока
Поточна кредиторська
заборговдIiсть

Кредиторська
заборговацiqть за
розрахупками з бюджегом

2

2

2

l0

4

7,З.3. Кредитний

7

Всього

2

поточнi забезцечеввя по
заробiтнiй платi
Всього

1

1

Вiд 1
До1
Вц3
Вц1 Бiльше
мiсяця мiсяця до мiсяцiв року до 5 poкiв
3 мiсяцiв ло l року 5 poKiB

10

10

14

ризпк

Кредитний ризик - це ризик того, що KoElpaIeET це викона€
cвoix зобов'язань за
фiпансовими iHcTppleHTaM або за контрактом, що може призвссти до
фirrа8сових збЕткiв.
Товариству властивий кредитЕий
вiд отlсрацiйноi

.,

рIlзик
дИо"i'о"ii'-("чa*пaр"д, .u
торговою дебiторською заборгованiстю) та вiл
фiяансовоi дiяльвостi, вшйчаючи
банках i фiнансових устацовlц та iншi
фiпансовi iЕаФументи. Фiяацсовi
i_"1ч*
lнструме]lти, якl лотенцiйно можуть I]ризвести
до сутт€воi копцеятрацii кредипlого
ризику Товариства' ск,,IадаютьсЯ в осповномУ iз койтiВ У баrrrф, Йрооостро.ови*
депозитiв, iвших оборотпих фiиапсових акrивiв, а також ,op.ouoi ia inrпoT
дебiторськоi

'

}аборгованосl i,

основЕим методом

оцiнки кредитних ризикiв Товариства
оцrвка
кредитоспроможяоСтi контрагентiв, дIя чого використовуються
кредитнi реЙтпцги та
''чiонувати
будь-яка iнша лосryпва iпформацiя щодо iх Ъnpo"o*ro"ri
борговi
зобов'язацня..

е

н1 зt грУдЕя 2019. р, кредитпий ризик по
фiнансовим €ктив€lм, що
л,.,___л9Уl",за €мортизованою
оцrцюються
собiвартiстю, с низьким, що dдтверджу€]ься чинЕикtlми!
якi враховують спечифiку контрагiнтiв. 'lu.-""i .*о"о"ii"i-'й;;''гu оцiнку
я(
поточного. так i пргнозноtо напряцкiв змiни
умов стаяом на зBiTHy лаry.

Товариство оцiнюе цюдитний ризпк щодо дебiторськоi заборговаяостi
та грошових
коштlв як дуже нцзький.

.

До заходiв мiнiмiзацii впливу кредитного ризику Товариство вiдносить;
встаrrовлешIя внутрiшнього обмежецня обсяry

дебiторськоi заборговаЕостi в

alкTиBtlx;

див9рсифiкацiю сФукryри активiв;
аналiз платосцромохностi концагснтiв;

здiйсненвя Заходiв щодо цедоIryщенЕя ЕаявЕостi

в акIивах Товариства
просточеноi дебiторськоi ]аборговаfl ocTi,
У Товариства дlя ввутрiшвьоi системи з.Lходiв iз змобiганця та мiнiмiзацii впливу
ризикiв cTBopeHi: сИстема управлiння рИзиками, внутрiшвiй аулит (ковтроль.1.
примIтки до ФIнАнсовоi звIтносТI зА PIK,
що зАкIнчився зi,l2,201ф,
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Товариство використову€

о

.

о
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ваступвi методи управлiЕIrя кредrтпими ризикilмц:
лiмiти щодо боргових зобов'язань за класами фiпансових iHcTpyMeHTiB;
лiмiти щодо боргових зобов'язшiь перед одЕим контагеЕтом (або асоцiйовавою
групою);
лiмiти щодо вкладовь у фiпапсовi iпструпtенти в розрiзi кредитних
рейтипгiв за
Нацiопа:тьпою рейтипговою шкадою;
лiмiтп щодо розмiцепня депозитiв у баЕках з рiзпими
рейтиЕгами

!отрпмаппя прудеЕцiйнпх HopMrтuBiB

ТоварисrвО дотримуетьсЯ вимоГ щодО пруденцiЙЕиХ пормативiв,
що

використов},ються для вимiрюваtrпя та оцiнки
ризикiв дiяльностi з управлiння активами
iнсмтуцiйниХ iBBecTopiB (дiяльпiстЬ з управлiнвЯ акrивами). Во"ра*уrrо* прудевцiйЕих
показникiв, порiвнянпя ix з пормативнltм звачепвям ваведенi вижче:

л!
п/п

l
2,

з
4

Назва прудепцiйпого
показяпка
мiвiмальний розмiр власних
коштiв

Розрахункове зпаченпя
па 31.12.2019. грп.
8 046 898,80

>= 50 % вiд
мiпiмальяого рзмiру
статут. капiтаlrч

22,04668

>=1,0

45,15

>= 1,0

0,999l

>=0,5

норматив достатностi
власЕих кощтiв
коефiцiент покриття
операцiйцого ризику

коефiцiснт фiнансовоi
стiйкоатi

7.4. Управ.rriншя

Нормативпе зпаченвя

капiталом

Товариство здiйснюе управлiння капiта,том з метою досягЕенЕя насryппих
цiлей;
зберегпr спроможнiсть Товариства продовхувати свою дiяльнiсть так,
воцо

нада,,li забезпечувало дохiд для учасникiв Товариства

зацiкавленим сторонам;

цоб

та виплам

i

iнrцим

зберегги спроможIriсть Товариства продовжувати свою дiяльlliсть так,
щоб воно i
падалi забезпечува,rо дохiд для учасникiв Товариства та вцплати iнцшм
зацiкавленим сторояам;
забФпечити валежЕий црибуток учасникам товариства завдяки встаflоыlснню
цiн
на послуги Товариства- що вiдповiдають
рiвню ризику.
КерiвницгвО Товариства здiйснЮ€ огляд qтрукryри капiтаlry на
щорiчяiй ocHoBi. При
цьому керiвництво аналiзуе BapicTb капiталу та притаманнi його скдадовим
ризики. На
ocHoBi о,триманих висновкiв Товариство здiйснюе реryлювання капiта,ту шляхом
залученЕ, додаткоВого капiталУ або фiнаЕсуваппя, а тalкож впплати
дивiдендiв та
погашення iсЕуючих позцк.

примIтки до ФIнАнсовоI звIтностI зА
27

PIK,

що зАкIнчився

з1.12.2019р.

ryrlrий капiтап як. осцовпе джерело
капiталу.
}:*J::лт..::_.:чт_сlа
Такох
ТоварисТво rоrп" noaa-u"o заборговапiсть ar"-a"-i""rr формуванвя
може коригувати свою

капiтмом з ураlхуванtrям змiя в операцiйuому середовищi,
::.,:::_l
тендепцiях _1y1_Ilравлiцня
ринry або сцатегii розвиrку.
Товариство доlримУсться вимог Лiцензiйних
умов щодо розмiру стаryтного капiта,т) та
власяого капim:Dl. CTaTroM на
грудня
J9j9 р.-У,^'Зl Йуд""-iЬrВ року розмiр
стаryцого капiта,ry не змiнцвся i стацовив 8 000
тиЪ грв., розмiрБасно.о капiтаrту
- BO4Z
тис. грн. та 8038 тис. грв. вiдповiдпо.

Зl

7.5.

Подii пiмл Бдлапсу

пiсrц звiтвот дати подii, наслiдки яких мали б с}ттсвий вплив на
фiнансову звiтнiсть
piк.
закiнчився
31.12.20l9 року, не вiдбувалисi,

що

Бhак IA.

,Щuреюпор

Голов чй б!х2алпер

Леонова В.Ю.

)i
,""

примIтки до ФIнАнсовоI звIтностI зА
28

PIK,

що зАкнчився

з1.!2.2019р.

за
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