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

КОДИ
Дата (рiк, мiсяць, число) 2021
10
01
Пiдприємство
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ
за ЄДРПОУ
38129688
АКТИВАМИ "ДМ КАПІТАЛ"
UA80000000000624772
за КАТОТТГ 1
Територiя
Печерський район м.Києва
Організаційно-правова форма господарювання
Товариство з обмеженою відповідальністю
за КОПФГ
240
Вид економічної діяльності
Управління фондами
за КВЕД
66.30
Середня кількість працівників 2
4
Aдреса, телефон
вулиця Предславинська, буд. 37, оф. 516, м. КИЇВ, 03150
3321221
Одиниця вимiру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2),
грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
V
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на
30 вересня 2021
р.
Форма №1 Код за ДКУД

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

1801001

Код
рядка
2

На початок
звітного періоду
3

На кiнець
звiтного перiоду
4

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

82
82
-

98
98
-

1030
1035
1040
1045
1050
1060
1065
1090
1095

-

-

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120
1125

129

2
2
77

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

28
8 005
72
72
3
-

63
8 009
449
449
2
-

1181
1182

-

-

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

1183
1184
1190
1195
1200
1300

8 237
8 237

8 602
8 602

Код
рядка
2

На початок
звітного періоду
3

На кiнець
звiтного періоду
4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425

(

8 000
31
87
-

)

(

8 000
34
532
-

Вилучений капітал

1430

(

-

)

(

-

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

1435
1495

8 118

8 566

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530
1531

-

-

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

1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

-

-

1600
1605

-

-

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

91
15
15
13
119
-

1
1
33
1
36
-

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс

1800
1900

8 237

8 602

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

Керiвник

Яковлєва Марина Геннадіївна

Головний бухгалтер

Лукашенко Олег Михайлович

1

Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

2

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

)
)

2

Пiдприємство

КОДИ
Дата (рiк, мiсяць, число) 2021
10
01
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
за ЄДРПОУ
38129688
"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ДМ КАПІТАЛ"
(найменування)

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

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

2
2000
2010
2011
2012
2013
2014

2110
2111
2112
2120
2121

171
-

804
-

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

2122

-

-

2123

-

-

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

2182

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

2250
2255
2270
2275

2050
2070
2090
2095
2105

2130
2150
2180
2181

2190
2195
2200
2220
2240
2241

3
1 257
-

(

(

(
(
(

1 257
-

797
182
-

4
601
-

)

)

)
)
)

(

(

(
(
(

-

(

(
(
(

449
-

601
-

482
1 618
-

)

)

)
)
)

-

)

(

)
)
)

(
(
(

695
8 021
8 000
-

)

)
)
)

Продовження додатка 2

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

2290
2295
2300
2305

2350
2355

449
-

(

449
-

(

)

(

)

(

674
-

674

)

)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

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

Код
рядка

За звітний
період

2
2400
2405
2410
2415

3
-

За аналогічний
період
попереднього
року
4
-

2445
2450
2455
2460
2465

449

(674)

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті

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

Код
рядка

За звітний
період

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

3
7
315
67
15
575
979

За аналогічний
період
попереднього
року
4
4
197
41
1 858
2 100

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті

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

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610

3
-

За аналогічний
період
попереднього
року
4
-

2615
2650

-

-

Керiвник

Яковлєва Марина Геннадіївна

Головний бухгалтер

Лукашенко Олег Михайлович

2

Пiдприємство

КОДИ
Дата (рiк, мiсяць, число) 2021 10
01
за ЄДРПОУ
38129688

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ДМ КАПІТАЛ"
(найменування)

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

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

1801004

Код

За звітний період

2

3

За аналогічний період
попереднього року
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

1 481
-

551
-

3025
3035
3040
3045

-

-

3050
3055
3095

-

5

3100
3105
3110
3115
3116
3117

(
(
(
(
(
(

237
66
74
15
-

)
)
)
)
)
)

(
(
(
(
(
(

261
151
43
39
2
-

)
)
)
)
)
)

3118
3135
3140
3145

(
(
(
(
(

58
697
-

)
)
)
)
)

(
(
(
(
(

37
30

)
)
)
)
)

3150
3155 (
3190 (
3195

30
377

) (
) (

8
24

3200
3205

-

-

3215
3220
3225
3230

-

-

3235
3250

-

-

)
)

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

3255
3260
3270
3275

(
(
(
(
(

-

3280
3290 (
3295

-

3300
3305

-

-

3310
3340

-

-

3345
3350
3355
3360
3365

(
(
(
(

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

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

(
3375
3390 (
3395
3400
3405
3410
3415

-

(

)
)
)
)
)

(
(
(
(
(

) (

) (
) (
) (
) (

-

-

) (
-

)

)
)
)
)
)

-

) (
377
72
449

)
)
)
)
)

) (

Керiвник

Яковлєва Марина Геннадіївна

Головний бухгалтер

Лукашенко Олег Михайлович

)
24
7
31

)
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КОДИ
Дата (рiк, мiсяць, число)
Пiдприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ДМ КАПІТАЛ"
(найменування)

за

Стаття

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

10

за ЄДРПОУ

01

38129688

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

Код
рядка

2021

Код за ДКУД

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

1801005

Всього

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4000

8 000

-

-

31

87

-

-

8 118

4005
4010
4090

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4095

8 000

-

-

31

87

-

-

8 118

4100

-

-

-

-

449

-

-

449

4110

-

-

-

-

-

-

-

-

4111

-

-

-

-

-

-

-

-

4112

-

-

-

-

-

-

-

-

4113

-

-

-

-

-

-

-

-

4114
4116

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4200

-

-

-

-

-

-

-

-

4205

-

-

-

-

-

-

-

-

4210

-

-

-

3

(4)

-

-

(1)

4215

-

-

-

-

-

-

-

-

4220

-

-

-

-

-

-

-

-

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

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4225

-

-

-

-

-

-

-

-

4240

-

-

-

-

-

-

-

-

4245

-

-

-

-

-

-

-

-

4260

-

-

-

-

-

-

-

-

4265

-

-

-

-

-

-

-

-

4270

-

-

-

-

-

-

-

-

4275

-

-

-

-

-

-

-

-

4280
4290

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4291
4295

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

445

-

-

448

4300

8 000

-

-

34

532

-

-

8 566
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ТОВ «КУА «ДМ КАПІТАЛ»
ПРИМІТКИ ДО ПРОМІЖНОЇ ФІНАНСОВОЇ
ЗВІТНОСТІ
ЗА ПЕРІОД 9 МІСЯЦІВ 2021 РОКУ
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ
АКТИВАМИ «ДМ КАПІТАЛ»
за період 9 місяців 2021 рік
(надалі - «Компанія»)
1. Інформація про компанію з управління активами
Основні відомості про компанію
Повне найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з
управління активами «ДМ КАПІТАЛ»

Скорочене найменування

ТОВ "КУА "ДМ КАПІТАЛ"

Ідентифікаційний код
особи (код за ЄДРПОУ)

юридичної 38129688

(код міста) телефон/факс

(044) 332-12-21

Адреса електронної пошти

info@dmcapital.com.ua

Офіційна сторінка в Інтернеті

www.dmcapital.com.ua

Місцезнаходження

03150, м. Київ, вул. Предславинська, буд. 37, офіс 516

за КОАТУУ

(код 8038200000)

Організаційно-правова форма (код за Код 240 : Товариство з обмеженою відповідальністю
КОПФГ)
Дата та номер запису ЄДР юридичних 07.03.2012 рік; № 1 068 102 0000 029297
осіб та фізичних осіб-підприємців про
проведення державної реєстрації
Свідоцтво НКЦПФР

Про включення до державного реєстру фінансових установ,
які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів №

Ліцензії та інші дозвільні документи

Ліцензія НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на
фондовому ринку - діяльності з управління активами
інститутційних інвесторів (діяльність з управління
активами). Номер та дата прийняття рішення : № 436 від
28.05.2012 р.

Основні види діяльності за КВЕД- 66.30 Управління фондами, 66.19 Інша допоміжна
2010
діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та
пенсійного забезпечення, 70.22 Консультування з питань
комерційної діяльності й керування
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Назва банку

АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ»

МФО

380805

Поточний рахунок

IBAN UA623808050000000000265012923

Статутний капітал

8 000 000 грн

Директор

Яковлєва Марина Геннадіївна

Головний бухгалтер

Сарган Олена Петріівна

Кількість працюючих

7 (4 – основне місце роботи, 3 – за сумісництвом)

Перелік інституційних інвесторів, активи яких перебувають в управлінні:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЕКО КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код
юридичної особи: 40884976 , код за ЄДРІСІ 13300487).
Станом на 30.09.2021 р. учасниками Товариства є Дубріцкас Гердас (РНОКПП 2974725951), ТОВ
«РІАЛТІ ТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи 40958801).
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КІВІ» (ідентифікаційний код юридичної
особи: 41262601 , код за ЄДРІСІ 13300508).
Станом на 30.09.2021 р. учасником Товариства є Коваленко Ганна Миколаївна з часткою 100%.
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СІРІУС» (ідентифікаційний код юридичної
особи: 40900175 , код за ЄДРІСІ 13300447).
Станом на 30.09.2021
р. учасником Товариства є ТОВ «ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 42746155) з часткою 100%.
2. Загальна основа формування фінансової звітності
2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ
Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з
метою достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових
потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при
прийнятті ними економічних рішень.
Концептуальною основою фінансової звітності Товариства є Міжнародні стандарти фінансової
звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО),
Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
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(РМСБО), в редакції чинній на дату складання звітності, які викладені державною мовою та
офіційно оприлюднені Міністерством фінансів України.
Підготовлена проміжна фінансова звітність відповідає МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність»
та без будь-яких застережень відповідає вимогам інших чинних МСФЗ з врахуванням змін,
внесених РМСБО, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій
звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.
При формуванні проміжної фінансової звітності керівництво Товариства керувалося також
вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам
МСФЗ. Перелік та назви форм фінансової звітності Компанії відповідають вимогам, встановленим
НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».
2.2. МСФЗ, які були прийняті і не набули чинності

МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності та зміни
до них
МСФЗ 17 «Страхові контракти»
Поправки до МСФЗ 10 та МСБО 28 «Продаж або внесок
активів в угодах між інвестором і його асоційованою
компанією або спільним підприємством»
Щорічне удосконалення МСФЗ за період 2010-2012,
Поправки до МСБО 1 «Класифікація зобов’язань на
поточні та довгострокові»

Набувають чинності для річних
облікових періодів, які починаються
на або після
1 січня 2023 року
Дата не визначена
1 січня 2022 року

Товариство не застосовувало таких нових і переглянутих МСФЗ, які були випущені, але ще
не набули чинності, також очікується, що нові стандарти і роз’яснення не будуть мати значного
впливу на діяльність Товариства.
2.3. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України –
гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.
2.4. Припущення про безперервність діяльності
Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності,
відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в ході звичайної
діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому
випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської
діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності.
2.5.Рішення про затвердження фінансової звітності.
Ця проміжна фінансова звітність Фонду затверджена до випуску (з метою оприлюднення)
керівником Компанії 22 липня 2021 року. Учасники та будь-які інші особи не мають права
вносити зміни до цієї проміжної фінансової звітності після її затвердження до випуску.
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2.6. Звітний період фінансової звітності
Звітним періодом, за який формується проміжна фінансова звітність, вважається період з 01 січня
по 30 вересня 2021 року.
3. Суттєві положення облікової політики
3.1. Загальні положення щодо облікових політик
3.1.1. Основа формування облікових політик
Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані
суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ наводить
облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову звітність, яка
міститиме доречну та достовірну інформацію про операції, інші події та умови, до яких вони
застосовуються. Такі політики не слід застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим.
Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства відповідно до
вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших чинних
МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами».
3.1.2. Інформація про зміни в облікових політиках
Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операцій, інших
подій або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей,
для яких інші політики можуть бути доречними.
Товариство має один договір оренди, згідно якого орендує нежитлове приміщення (офіс) для
здійснення своєї діяльності. Строк оренди менше одного року. На дату першого застосування
МСФЗ 16 та на 15.01.2021р. керівництву достовірно відомо, що договір оренди не буде
пролонговуватися в довгостроковий. Ймовірний термін оренди був оцінений менше ніж рік.
Товариство застосовує звільнення (спрощення практичного характеру) щодо короткострокової
оренди та не визнає актив, пов’язаний з правом користування, і не визнає зобов’язання з оренди,
раніше класифікованої як операційна оренда, натомість орендні платежі визнає як витрати
періоду.
3.1.3. Основа (або основи) оцінки, застосована при складанні фінансової звітності
Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком оцінки за
справедливою вартістю окремих фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові
інструменти», з використанням методів оцінки фінансових інструментів, дозволених МСФЗ 13
«Оцінки за справедливою вартістю». Такі методи оцінки включають використання біржових
котирувань або даних про поточну ринкову вартість іншого аналогічного за характером
інструменту, аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі визначення справедливої
вартості. Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань визначається з
використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки.
3.2. Форма та назви фінансових звітів
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Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, встановленим
НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».
3.3. Методи подання інформації у фінансових звітах
Згідно НП(С)БО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або
збитку, за класифікацією, основаною на методі "функції витрат" або "собівартості реалізації", згідно
з яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини собівартості чи, наприклад,
витрат на збут або адміністративну діяльність.
Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів
здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про
основні класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні
види грошових надходжень та грошових виплат формується на підставі облікових записів
Товариства.
3.4. Облікові політики щодо фінансових інструментів
3.4.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів
Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, тоді і тільки тоді, коли
воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання
або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку на дату розрахунку.
За строком виконання фінансові активи та фінансові зобов’язання поділяються на поточні (зі
строком виконання зобов’язань до 12 місяців) та довгострокові (зі строком виконання зобов’язань
більше 12 місяців).
Товариство класифікує фінансові активи як такі, що оцінюються у подальшому або за
амортизованою собівартістю, або за справедливою вартістю на основі обох таких чинників:
а) моделі бізнесу суб’єкта господарювання для управління фінансовими активами; та
б) характеристик контрактних грошових потоків фінансового активу.
Товариство визнає такі категорії фінансових активів:
• фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку
або збитку;
•

фінансові активи за амортизованою вартістю.

Товариство визнає такі категорії фінансових зобов’язань:

фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою собівартістю;

фінансові зобов'язання, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату
переоцінки у прибутку або збитку.
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Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Товариство оцінює
їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати, які безпосередньо належить до
придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов'язання.
При припиненні визнання фінансового активу повністю різниця між:
а) балансовою вартістю (оціненою на дату припинення визнання) та
б) отриманою компенсацією (включаючи будь-який новий отриманий актив мінус будь-яке нове
взяте зобов’язання) визнають у прибутку або збитку.
Фінансовий актив оцінюється за амортизованою собівартістю, якщо він придбавається з метою
одержання договірних грошових потоків і договірні умови фінансового активу генерують грошові
потоки, котрі є суто виплатами основної суми та процентів на непогашену частку основної суми.
3.4.2. Зменшення корисності фінансових активів
Зменшення корисності фінансових інструментів відображається відповідно до МСФЗ 9 в
наступному порядку.
Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовим активом, що
оцінюється за амортизованою собівартістю, або за зобов'язанням із кредитування.
Очікувані кредитні збитки – це зважена за ймовірністю оцінка кредитних збитків (тобто теперішня
вартість усіх недоотриманих сум грошових коштів за весь очікуваний строку дії фінансового
інструмента. Недоотримані суми грошових коштів – це різниця між грошовими потоками, що
належать до сплати Товариству згідно з договором, і грошовими потоками, одержання Товариство
очікує. Оскільки очікувані кредитні збитки враховують суму і строковість платежів, кредитний
збиток виникає навіть у тому разі, коли Товариство очікує одержання платежу в повному обсязі,
але пізніше договірного строку його сплати.
Кредитним збитком є теперішня вартість різниці між договірними грошовими потоками,
належними до сплати на користь Товариства за договором, і грошовими потоками, які Товариство
очікує одержати.
Товариство оцінює станом на кожну звітну дату резерв під збитки за фінансовим інструментом у
розмірі, що дорівнює очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії фінансового інструменту,
якщо кредитний ризик за таким фінансовим інструментом значно зріс із моменту первісного
визнання.
Товариство на кожну звітну дату проводить перевірку боржників на предмет погашення
заборгованості та нараховує резерв під збитки на підставі судження керівництва.
Для визначення резерву очікуваних збитків за торгівельною дебіторською заборгованістю (за
товари, роботи, послуги) Товариство використовує спрощений підхід, а саме - матрицю
резервування, за якою резерви розраховуються у відсотках резервування в залежності від строку
утворення заборгованості:
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Строки

Відсоток

у межах 0-30 днів

0,01

у межах 31-60 днів

0,1

у межах 61-180 днів

10

у межах 181-365 днів

25

у межах 366-732 днів

50

у межах 733+ днів

100

Для іншої дебіторської заборгованості визначення резерву очікуваних збитків проводиться з
використанням індивідуального підходу.
При індивідуальному підході резерв під збитки розраховується в залежності від класу боржника та
оцінки погашення заборгованості.

Клас боржника

Погашення заборгованості
Добре

слабке

недостатнє

А

Стандартний

Під контролем

Субстандартні

Б

Під контролем

Субстандартний

Сумнівний

В

Субстандартний

Сумнівний

Безнадійний

Г

Сумнівний

Безнадійний

Безнадійний

Д

Безнадійний

Безнадійний

Безнадійний

Група заборгованості

Рівень резерву, %

Стандартні

0,1-1

Під контролем

2-5

Субстандартні

10

Сумнівні

50

Безнадійні

100
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Методика оцінки очікуваних кредитних збитків за фінансовим інструментом відображає:
- об'єктивну та зважену за ймовірністю суму, визначену шляхом оцінки певного діапазону
можливих результатів;
- часову вартість грошей;
- обґрунтовано необхідну та підтверджувану інформацію про минулі події, поточні умови та
прогнози майбутніх економічних умов, що може бути одержана без надмірних витрат або зусиль
станом на звітну дату.
Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у
відповідних розділах .
3.4.3. Грошові кошти та їхні еквіваленти
Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках.
Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно
конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни
вартості. Інвестиція визначається як еквівалент грошових коштів тільки в разі її погашення
протягом не більше ніж трьох місяців з дати придбання.
Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в
національній валюті та в іноземній валюті.
Іноземна валюта – це валюта інша, ніж функціональна валюта, яка визначена в п.2.3 цих Приміток.
Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою
вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті здійснюється
у функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку України (НБУ).
3.4.4. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю
До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, Товариство відносить
депозити та дебіторську заборгованість.
Дебіторська заборгованість – це фінансовий актив, який являє собою контрактне право отримати
грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб’єкта господарювання.
Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли
Товариство стає стороною контрактних відношень щодо цього інструменту. Первісна оцінка
дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості
погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.
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Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за
амортизованою собівартістю із застосуванням методу ефективного відсотка.
Поточну дебіторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство оцінює за сумою
первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.
Суттєвим визнається вплив, якщо дисконтована вартість відрізняється більше ніж на 10 % від
первісної вартості.
Товариство оцінює станом на кожну звітну дату резерв під збитки за фінансовим інструментом у
розмірі, що дорівнює:
а) 12-місячним очікуваним кредитним збиткам у разі, якщо кредитний ризик на звітну дату не
зазнав значного зростання з моменту первісного визнання;
б) очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії фінансового інструменту, якщо кредитний
ризик за таким фінансовим інструментом значно зріс із моменту первісного визнання.
У випадку фінансових активів кредитним збитком є теперішня вартість різниці між договірними
грошовими потоками, належними до сплати на користь Товариства за договором; і грошовими
потоками, які Товариство очікує одержати на свою користь.
Станом на кожну звітну дату Товариство оцінює, чи зазнав кредитний ризик за фінансовим
інструментом значного зростання з моменту первісного визнання. При виконанні такої оцінки
Товариство замість зміни суми очікуваних кредитних збитків використовує зміну ризику настання
дефолту (невиконання зобов’язань) протягом очікуваного строку дії фінансового інструмента. Для
виконання такої оцінки Товариство порівнює ризик настання дефолту (невиконання зобов'язань)
за фінансовим інструментом станом на звітну дату з ризиком настання дефолту за фінансовим
інструментом станом на дату первісного визнання, і враховує при цьому обґрунтовано необхідну
та підтверджувану інформацію, що є доступною без надмірних витрат або зусиль, і вказує на
значне зростання кредитного ризику з моменту первісного визнання.
Товариство може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фінансовим інструментом
не зазнав значного зростання з моменту первісного визнання, якщо було з'ясовано, що фінансовий
інструмент має низький рівень кредитного ризику станом на звітну дату.
У випадку фінансового активу, що є кредитно-знеціненим станом на звітну дату, але не є
придбаним або створеним кредитно-знеціненим фінансовим активом, Товариство оцінює
очікувані кредитні збитки як різницю між валовою балансовою вартістю активу та теперішньою
вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків, дисконтованою за первісною ефективною
ставкою відсотка за фінансовим активом. Будь-яке коригування визнається в прибутку або збитку
як прибуток або збиток від зменшення корисності.
Товариство визнає банківські депозити із строком погашення від чотирьох до дванадцяти місяців з
дати фінансової звітності, в разі, якщо дострокове погашення таких депозитів ймовірно призведе
до значних фінансових втрат, у складі поточних фінансових інвестицій.
Для банківських депозитів застосовувати наступну модель розрахунку очікуваних кредитних
збитків:
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а) при розміщенні депозиту в банку з високою надійністю (інвестиційний рівень рейтингу uaAAA,
uaAA, uaA, uaBBB та банки, що мають прогноз «стабільний», що присвоюється рейтинговими
агентствами, які внесені до Державного реєстру рейтингових агентств НКЦПФР) на дату
розміщення коштів резерв під очікувані кредитні збитки розраховувати в залежності від строку
розміщення: при розміщенні до 3-х місяців розмір збитку складає 0%, від 3-х до 12 місяців – 1%
від суми розміщення, більше 1 року – 2% від суми розміщення);
б) при розміщенні депозиту в банку з більш низьким кредитним рейтингом (спекулятивний рівень
рейтингу, що присвоюється рейтинговими агентствами, які внесені до Державного реєстру
рейтингових агентств НКЦПФР) на дату розміщення коштів резерв розраховувати в сумі від 7%
до 20% від суми вкладу в залежності від розміру ризиків.
3.4.5. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням
результату переоцінки у прибутку або збитку
До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату
переоцінки у прибутку або збитку, відносяться акції та паї (частки) господарських товариств.
Після первісного визнання Товариство оцінює їх за справедливою вартістю.
Справедлива вартість акцій, які внесені до біржового списку, оцінюється за біржовим курсом
організатора торгівлі.
Якщо акції мають обіг більш як на одному організаторі торгівлі, при розрахунку вартості активів
такі інструменти оцінюються за курсом на основному ринку для цього активу або, за відсутності
основного ринку, на найсприятливішому ринку для нього. За відсутності свідчень на користь
протилежного, ринок, на якому Товариство зазвичай здійснює операцію продажу активу,
приймається за основний ринок або, за відсутності основного ринку, за найсприятливіший ринок.
При оцінці справедливої вартості активів застосовуються методи оцінки вартості, які відповідають
обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість, максимізуючи
використання доречних відкритих даних та мінімізуючи використання закритих вхідних даних.
У випадку, коли цінні папери не внесені до біржового списку та не мають визначеного біржового
курсу на дату оцінки, їх справедлива вартість оцінюється враховуючи вартість чистих активів
компаній – емітентів цінних паперів відповідно до наданої ними фінансової звітності на дату
оцінки та відсоток володіння у статутному капіталі таких компаній.
У разі, коли наявної останньої інформації недостатньо, щоб визначити справедливу вартість, або
коли існує широкий діапазон можливих оцінок справедливої вартості, наближеною оцінкою
справедливої вартості є собівартість.
Справедлива вартість акцій, обіг яких зупинено, у тому числі цінних паперів емітентів, які
включені до Списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, визначається із урахуванням
наявності строків відновлення обігу таких цінних паперів, наявності фінансової звітності таких
емітентів, результатів їх діяльності, очікування надходження майбутніх економічних вигід.
Частки господарських товариств оцінюються враховуючи вартість чистих активів цих
господарських товариств відповідно до наданої ними фінансової звітності на дату оцінки та частку
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володіння у статутному капіталі таких компаній.
3.4.6. Зобов'язання.
Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із нижченаведених
ознак:

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

Товариство не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання протягом
щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду.
Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання
зобов’язань.
Поточні зобов’язання оцінюються в подальшому за амортизованою вартістю.
Поточну кредиторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство оцінює за
сумою первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.
Суттєвим визнається вплив, якщо дисконтована вартість відрізняється більше ніж на 10 % від
первісної вартості.
3.4.7. Згортання фінансових активів та зобов'язань
Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здійснювати
залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та
виконати зобов'язання одночасно.
3.5. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів
3.5.1. Визнання та оцінка основних засобів
Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою
використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і
соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких
більше одного року та вартість яких більше 20 000 грн.
При визнанні та обліку основних засобів Товариство керується МСБО 16 «Основні засоби».
Об'єкт основних засобів слід визнавати активом, якщо:
а) Товариство отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання;
б) його вартість можна достовірно оцінити.
Об’єкти основних засобів, які відповідають критеріям визнання активу, під час зарахування на
баланс оцінюються за їх собівартістю. Одиницею обліку основних засобів є окремий інвентарний
об’єкт.
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У подальшому основні засоби оцінюються за їх історичною собівартістю мінус будь-яка
накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності.
3.5.2. Подальші витрати
Товариство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне
обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи
збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об'єкта основних засобів визнаються такі
подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу.
3.5.3. Амортизація основних засобів
Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом з урахуванням
наступних термінів корисного використання:
• будівлі - 20 років
• споруди - 15 років
• машини та обладнання - 5 років
• транспортні засоби - 5 років
• інструменти, прилади та інвентар – від 4 до 5 років
• інші основні засоби - 12 років
• права користування орендованим приміщенням – виходячи з умов договорів оренди.
Ліквідаційна вартість активу дорівнює нулю.
Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх корисного
використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання.
Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив
класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.
3.5.4. Нематеріальні активи
Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої
амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація
нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу з використанням
щорічної норми 20 %. Нематеріальні активи, які виникають у результаті договірних або інших
юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав.
3.5.5. Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів
На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може
зменшитися. Товариство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного
відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його
балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках. Збиток від
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зменшення корисності, визнаний для активу в попередніх періодах, Товариство сторнує, тоді і
тільки тоді, коли змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного
відшкодування. Після визнання збитку від зменшення корисності амортизація основних засобів
коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості
необоротного активу на систематичній основі протягом строку корисного використання.
3.6. Облікові політики щодо непоточних активів, утримуваних для продажу
Товариство класифікує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова
вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного
використання. Непоточні активи, утримувані для продажу, оцінюються і відображаються в
бухгалтерському обліку за найменшою з двох величин: балансовою вартістю або справедливою
вартістю за вирахуванням витрат на операції, пов'язані з продажом. Амортизація на такі активи не
нараховується. Збиток від зменшення корисності при первісному чи подальшому списанні активу
до справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж визнається у звіті про фінансові
результати.
3.7. Облікові політики щодо оренди
Нижче наведені основні положення нової облікової політики Товариства в результаті прийняття
МСФЗ 16 «Оренда»:
Активи в формі права користування
Товариство визнає активи в формі права користування на дату початку оренди (тобто на дату,
коли актив стає доступним для користування). Активи в формі права користування оцінюються за
первісною вартістю, за вирахуванням накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків
від зменшення корисності, з коригуванням на переоцінку зобов’язань по оренді.
Зобов’язання по оренді
На дату початку оренди Товариство визнає зобов'язання з оренди, які оцінюються по теперішній
вартості орендних платежів, які повинні бути здійснені протягом терміну оренди. Орендні платежі
включають:
- фіксовані платежі (в тому числі по суті фіксовані платежі) за вирахуванням будь-яких
стимулюючих платежів по оренді до отримання;
- змінні орендні платежі, які залежать від індексу або ставки;
- суми, які, як очікується, будуть сплачені за гарантіями ліквідаційної вартості;
- ціну виконання можливості придбання, якщо Товариство обґрунтовано впевнене у тому, що воно
скористається такою можливістю;
- платежі в рахунок штрафів за припинення оренди, якщо строк оренди відображає реалізацію.
Після дати початку оренди Товариство визнає у прибутку або збитку такі обидві складові:
- проценти за орендним зобов’язанням; та
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- змінні орендні платежі, не включені в оцінку орендного зобов’язання у тому періоді, у якому
сталася подія чи умови, які спричинили здійснення таких платежів
Короткострокова оренда і оренда активів з низькою вартістю
Товариство застосовує звільнення від визнання щодо короткострокової оренди до договорів, за
якими на дату початку оренди передбачений термін оренди становить не більше 12 місяців і які не
містять опціону на покупку. Товариство також застосовує звільнення від визнання щодо оренди
активів з низькою вартістю до договорів оренди активів, вартість яких вважається низькою (до € 5
000). Орендні платежі по короткостроковій оренді та оренді активів з низькою вартістю
визнаються як витрати лінійним методом протягом терміну оренди.
Товариство визначає термін оренди, що не підлягає анулюванню, як термін, а також будь-які
періоди, охоплені правом (опціоном) на продовження оренди, якщо існує розумна впевненість в
тому, що від буде здійснений, або будь-які періоди, охоплені опціоном на припинення оренди,
якщо існує впевненість, що він не буде здійснений. Товариство застосовує судження при оцінці
того, чи є воно впевненим в достатній мірі в здійсненні опціону на продовження. Тобто при
визначенні терміну оренди враховуються всі відповідні фактори, які створюють економічний
стимул здійснювати продовження. Після дати визнання оренди Товариство переглядає термін
оренди, якщо відбувається значна подія або зміна обставин, які знаходяться під його контролем і
впливають на його здатність здійснювати опціон на продовження.
3.8. Облікові політики щодо податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого податків.
Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті щодо
оподаткованого прибутку за звітний період. Поточні витрати Товариства за податками
розраховуються з використанням податкових ставок, чинних на дату балансу.
Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов'язань та являє собою
податкові активи або зобов'язання, що виникають у результаті тимчасових різниць між
балансовою вартістю активу чи зобов'язання в балансі та їх податковою базою.
Відстрочені податкові зобов'язання визнаються, як правило, щодо всіх тимчасових різниць, що
підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням імовірності
наявності в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використані
тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню. Балансова вартість відстрочених податкових
активів переглядається на кожну дату й зменшується в тій мірі, у якій більше не існує ймовірності
того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатній, щоб дозволити використати вигоду
від відстроченого податкового активу повністю або частково.
Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, будуть
застосовуватися в періоді реалізації відповідних активів або зобов'язань. Товариство визнає
поточні та відстрочені податки як витрати або дохід і включає в прибуток або збиток за звітний
період, окрім випадків, коли податки виникають від операцій або подій, які визнаються прямо у
власному капіталі або від об'єднання бізнесу.
3.9. Облікові політики щодо інших активів та зобов’язань
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3.9.1. Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або
конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність того, що погашення зобов'язання
вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно
оцінити суму зобов'язання.
3.9.2. Виплати працівникам
Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання після
вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає витрати в сумі очікуваної вартості
короткострокових виплат працівникам під час надання працівниками відповідних послуг, які
збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних.
3.9.3. Пенсійні зобов'язання
Відповідно до законодавства України, Товариство нараховує внески на заробітну плату
працівників до Державного бюджету (єдиний соціальний внесок). Поточні внески розраховуються
як процентні відрахування із поточних нарахувань заробітної плати. Такі витрати відображаються
у періоді, до якого вони відносяться.
3.10. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової звітності
3.10.1 Доходи та витрати
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування.
Дохід – це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження чи
збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов’язань, результатом чого є
збільшення чистих активів, за винятком збільшення, пов’язаного з внесками учасників.
При визначені вартості винагороди від управління активами Товариство відповідно до МСФЗ 15
використовує метод оцінювання за результатом. До методу оцінювання за результатом належить,
зокрема, аналіз виконання, завершеного на сьогоднішній день, оцінки досягнутих результатів.
Враховуючи принцип професійного скептицизму для змінної вартості винагороди розрахунок
доходу здійснюється на кінець кожного місяця.
Результат визначення розміру винагороди по управлінню активами оформлюється актом
виконаних робіт, в якому відображається розрахунок (оцінка) досягнутих результатів на звітну
дату.
Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та критеріям
визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або
зменшення зобов’язань.
Дохід від продажу фінансових інструментів, інвестиційної нерухомості або інших активів
визнається у прибутку або збитку в разі задоволення всіх наведених далі умов:
а) Товариство передало покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов’язані з власністю на
фінансовий інструмент, інвестиційну нерухомість або інші активи;
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б) за Товариством не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі, яка
зазвичай пов’язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими фінансовими
інструментами, інвестиційною нерухомістю або іншими активами;
в) суму доходу можна достовірно оцінити;
г) ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією;
та
ґ) витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно оцінити.
Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати надходження
коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату
балансу.
Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштів.
Витрати – це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи
амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом чого є зменшення чистих
активів, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та
одночасно з визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів.
Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутніх
економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди не відповідають або
перестають відповідати визнанню як активу у звіті про фінансовий стан.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають
зобов’язання без визнання активу.
Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні
доходи.
3.10.2. Витрати за позиками
Витрати за позиками, які не є частиною фінансового інструменту та не капіталізуються як частина
собівартості активів, визнаються як витрати періоду. Товариство капіталізує витрати на позики,
які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого
активу, як частина собівартості цього активу.
3.10.3. Операції з іноземною валютою
Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним курсом обміну
Національного банку України на дату проведення операцій.
Монетарні активи та зобов'язання, виражені в іноземних валютах, перераховуються в гривню за
відповідними курсами обміну НБУ на дату балансу. Немонетарні статті, які оцінюються за
історичною собівартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату операції,
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немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, відображаються
за курсом на дату визначення справедливої вартості. Курсові різниці, що виникли при перерахунку
за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому періоді, у якому вони
виникають.
3.10.4. Умовні зобов'язання та активи
Товариство не визнає умовні зобов'язання в звіті про фінансовий стан. Інформація про умовне
зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні
вигоди, не є віддаленою. Товариство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний
актив розкривається, коли надходження економічних вигід є ймовірним.
4. Основні припущення, оцінки та судження
При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення, які мають вплив
на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених
Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Оцінки та судження базуються на
попередньому досвіді та інших факторах, що за існуючих обставин вважаються обґрунтованими і
за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартості активів та зобов’язань.
Хоча ці розрахунки базуються на наявній у керівництва Товариства інформації про поточні події,
фактичні результати можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків. Області, де такі судження
є особливо важливими, області, що характеризуються високим рівнем складності, та області, в
яких припущення й розрахунки мають велике значення для підготовки фінансової звітності за
МСФЗ, наведені нижче.
Операції, що не регламентовані МСФЗ у Товариства протягом періодів, охоплених цією
фінансовою звітністю, відсутні.
4.1. Судження щодо справедливої вартості активів
Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках,
розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на звітну дату. В
інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних
майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним
фінансовим інструментам, та інших факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка
справедливої вартості».
4.2. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів
Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до оцінки
фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом
невизначеності оцінок, тому що:
а) вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки базуються
на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності, змін валютних курсів,
показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час оцінки інструментів, а також
специфічних особливостей операцій; та
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б) вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також на доходи
(витрати) може бути значним.
Якби керівництво Товариства використовувало інші припущення щодо відсоткових ставок,
волатильністі, курсів обміну валют, кредитного рейтингу контрагента під час оцінки інструментів,
більша або менша зміна в оцінці вартості фінансових інструментів у разі відсутності ринкових
котирувань мала б істотний вплив на відображений у фінансовій звітності чистий прибуток та
збиток.
Використання різних припущень та/або методів оцінки також може мати значний вплив на
передбачувану справедливу вартість.
4.3. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів
Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових
інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за цим питанням
ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту, його прибутковості й динаміці та інших
факторах. Проте існують невизначеності, які можуть бути пов’язані з призупиненням обігу цінних
паперів, що не є підконтрольним керівництву Товариства фактором і може суттєво вплинути на
оцінку фінансових інструментів.
4.4. Використання ставок дисконтування
Станом на 30 вересня 2021 року середньозважена ставка за портфелем банківських
короткострокових депозитів у національній валюті в банках, у яких не введено тимчасову
адміністрацію або не запроваджено ліквідаційну комісію, становила 5,5 річних.
4.5. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів
Відносно фінансових активів, які оцінюються за амортизованою вартістю Товариство на кожну
звітну дату визначає рівень кредитного ризику.
Товариство визнає резерв для очікуваних кредитних збитків за фінансовими активами, які
оцінюються за амортизованою вартістю, у розмірі очікуваних кредитних збитків за весь строк дії
фінансового активу (при значному збільшенні кредитного ризику та для кредитно-знецінених
фінансових активів) або 12-місячними очікуваними кредитними збитками.
Очікувані кредитні збитки відображають власні очікування Товариства щодо кредитних збитків.
5. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості
5.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою
вартістю
Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов’язань,
тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець
кожного звітного періоду.
Класи активів та
Методики оцінювання
зобов’язань,

Метод
оцінки
Вихідні дані
(ринковий,
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оцінених
справедливою
вартістю

за

дохідний,
витратний)

1

2

3

4

Грошові кошти

Первісна та подальша оцінка
грошових
коштів
здійснюється за справедливою
вартістю, яка дорівнює їх
номінальній вартості

Ринковий

Офіційні курси НБУ

Інструменти
капіталу

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

Офіційні біржові курси
організаторів торгів на
дату оцінки, за відсутності
визначеного
біржового
курсу на дату оцінки,
використовується остання
балансова вартість, дані
фінансової
звітності
емітентів

5.2. Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої вартості
Класи активів
та
зобов’язань,
оцінених за
справедливою
вартістю

1 рівень

2 рівень

Дата оцінки

30.09.21 31.12.20

Грошові
кошти

-

3 рівень

(ті,
що
мають (ті, що не мають (ті, що не мають Усього
котирування,
та котирувань, але котирувань і не є
спостережувані)
спостережувані)
спостережуваними)
2021

2020

-

2021

2020

2020

2021

30.09.21 31.12.20 30.09.21

31.12.20

30.09.21 31.12.20

449

-

449

72

2021

-

2020

72

5.3. Переміщення між рівнями ієрархії справедливої вартості
За період з 01 січня по 30 вересня 2021 року переведень між рівнями ієрархії не було, оскільки
активи та зобов’язання до яких застосовуються рівні ієрархії відсутні.
5.4. Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»
Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю
Балансова вартість
30 вересня 2021

Справедлива вартість

31грудня 2020 30 вересня 2021 31 грудня 2020
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Грошові кошти

72

449

72

449

Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої вартості
є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва
інформація щодо застосування справедливої вартості, яка може бути корисною для користувачів
фінансової звітності.
Додаткову інформацію щодо змін справедливої вартості фінансових інструментів в зв’язку з
врахуванням ризиків наведено у п. 7.3.
6. Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у фінансових звітах
6.1. Дохід від реалізації
Стаття

30 вересня 2021 30 вересня 2020

Дохід від реалізації послуг управління активів КІФ
Дохід від реалізації інших послуг
Разом
Інші доходи

1257

601

0

0

1257

601

30 вересня 2021 30 вересня 2020

Інші фінансові доходи

0

0

Інші операційні доходи

171

804

Інші доходи

0

Разом

171

Інші витрати

804

30 вересня 2021 30 вересня 2020

Інші операційні витрати
Інші витрати
Разом

(182)

(1618)

(0)

(0)

(182)

(1618)

6.2. Адміністративні витрати
Стаття

30 вересня 2021 30 вересня 2020

Витрати на персонал

(382)

(221)

Матеріальні витрати

(7)

(4)
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Витрати на охорону

(0)

(0)

Оренда приміщення

(148)

(119)

Послуги зв’язку

(3)

(4)

Консультаційно-інформаційні послуги

(0)

(0)

Аудиторські послуги

(40)

(55)

Юридичні послуги

(95)

(0)

Членські внески (УАІБ)

(30)

(30)

Послуги Зберігача, торговця ЦП

(0)

(7)

Бухгалтерські послуги

(50)

(0)

Послуги нотаріуса

(0)

(8)

РКО, послуги банку

(3)

(2)

Інші

(42)

(32)

Разом

(797)

(482)

6.3. Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток становили:
Стаття

30вересня 2021 30 вересня 2020

Прибуток до оподаткування

449

82

Зміна облікової політики

-

-

Скоригований результат до оподаткування

0

Податкова ставка,%

18

18

Поточний податок на прибуток

0

0

Відстрочений податок на прибуток

-

Витрати з податку на прибуток

0

6.4. Нематеріальні активи
Нематеріальна активи відсутні станом на 31 грудня 2020 року та 30 червня 2021 року.
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6.5. Основні засоби
Машини та
обладнання

Всього

2

5

на 31 грудня 2020 року

82

82

Надходження

16

16

Перехід на МСФЗ 16

-

-

Інші зміни

-

-

98

98

(82)

(82)

16

16

-

-

(98)

(98)

на 31 грудня 2020 року

-

-

на 30 вересня 2021 року

-

-

1
Первісна вартість

на 30 вересня 2021 року
Накопичена амортизація
на 31 грудня 2020 року
Нарахування за 1 півріччя
2021
Вибуття
на 30 вересня 2021 року
Чиста балансова вартість

Станом на 30 вересня 2021 року в складі основних засобів повністю зношені основні засоби
становлять 98 тис. грн..
6.6. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату
переоцінки у прибутку або збитку
Станом на 30 вересня 2021 року фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з
відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку немає.
6.7. Грошові кошти
30 вересня 2021
Рахунки в банках, в грн.

449
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Банківські депозити до 3-х місяців, в грн.
Разом

0

0

449

72

Станом на 30 вересня 2021 на поточному рахунку у банку обліковувались грошові кошти на суму
449 тис. грн. Протягом 9 місяців 2021 року грошові кошти не утримувались у вигляді банківського
депозиту в банках.
6.8. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю
Дебіторська заборгованість
30 вересня 2021
Інша дебіторська заборгованість

31 грудня 2020

8021

8020

78

129

Резерв під очікувані кредитні збитки

(15)

(15)

Чиста
вартість
заборгованості

8084

8134

Торговельна дебіторська заборгованість (у тому числі
заборгованість за реалізовані цінні папери)

дебіторської

Інша дебіторська заборгованість станом на 30 вересня 2021 року представлена заборгованістю по
відшкодуванню витрат в сумі 30 тис. грн. за Ухвалою Верховного суду від 20.08.2019 р. та
заборгованістю по ТОВ «ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ» по договору факторингу № 08122020-1 від
08.12.2020 в сумі 7 990 тис. грн. Дебіторська заборгованість по договору факторингу є поточною,
термін оплати якої визначений до 08 грудня 2021 року, вона оцінена за первісною вартістю, так як
вплив дисконтування є несуттєвим.
Станом на 30 вересня 2021 року у складі торговельної дебіторської заборгованості обліковується
заборгованість корпоративних інвестиційних фондів по винагороді Компанії в сумі 78 тис. грн..
Резерв під очікувані кредитні збитки створено станом на 30 вересня 2021 р. у сумі 27 тис. грн.: по
торговельній дебіторській заборгованості – 0 тис. грн., по іншій дебіторській заборгованості – 15
тис. грн., за виданими авансами – 12 тис. грн.
6.9. Статутний капітал
Станом на 31 грудня 2020 року та 30 вересня 2021 року зареєстрований та сплачений статутний
капітал складав 8 000 тис. грн.
6.10. Резервний капітал
Станом на 30 вересня 2021 резервний капітал складав 34 тис грн, станом на 31 грудня 2020 року
резервний капітал складав 31 тис. грн.
6.11. Власний капітал
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Інформація про розмір та структуру власного капіталу Товариства на 30 вересня 2021 року
наведено нижче:

Стаття

Нерозподілений
прибуток
(непокритий
збиток)

Зареєстрований Резервний
капітал
капітал

Залишок на 31 грудня
2020 року

Всього

8 000

31

87

8118

-

-

-

-

Скоригований залишок на
01 січня 2021 року

8 000

31

87

8118

Чистий прибуток (збиток) за
звітний період

-

-

449

449

Відраховано до резервного
капіталу

-

3

-4

-

8 000

34

532

8566

Зміна облікової політики

Залишок на 30 вересня
2021 року
6.12. Короткострокові забезпечення

30 вересня 2021 р.

31 грудня 2020 р.

Забезпечення виплат відпусток

33

13

Разом

33

13

6.13. Торговельна та інша кредиторська заборгованість
30 вересня 2021 р.

31 грудня 2020 р.

Торговельна кредиторська заборгованість

1

91

Розрахунки з бюджетом

0

15

Разом

1

106

7. Розкриття іншої інформації
7.1 Умовні зобов'язання.
7.1.1. Судові позови
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В ході своєї діяльності протягом 9 місяців 2021 року проти Товариства не було судових позовів.
Таким чином, Товариство не формувало резерв під майбутні претензії третіх осіб.
7.1.2. Оподаткування
Внаслідок наявності в українському податковому законодавстві положень, які дозволяють більш
ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабільному економічному
середовищі, за якої податкові органи довільно тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі,
якщо податкові ограни піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва
економічної діяльності Товариства, ймовірно, що Товариство змушене буде сплатити додаткові
податки, штрафи та пені. Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових
інструментів, втрати та резерви під знецінення, а також на ринковий рівень цін на угоди. На думку
керівництва Товариство сплатило усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під
податкові збитки. Податкові звіти можуть перевірятися відповідними податковими органами
протягом трьох років.
7.1.3. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів
Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної
нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути
реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності Товариства.
Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які знаходяться
поза зоною контролю Товариства. Ступінь повернення дебіторської заборгованості Товариству
визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу. На думку керівництва
Товариства, додатковий резерв під фінансові активи на дату складання звітності не потрібен,
виходячи з наявних обставин та інформації.
7.2 Розкриття інформації про пов'язані сторони
До пов'язаних сторін Товариства протягом за період з 01 січня по 30 вересня 2021 року
відносяться:
1. Яковлєва Марина Геннадіївна – директор Товариства з 10.06.2020 року
2. Жернов Михайло Олександрович - учасник (100%) з 20.12.2019 р.
3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЛЛСТОУН І КО УКРАЇНА» , код
41147356 – через володіння Жерновим Михайлом Олександровичем (посаду не займає) часткою в
100%
4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕТРО-КОНСАЛТІНГ», код
37063270 - через володіння Жерновим Михайлом Олександровичем (посаду не займає) часткою в
100%
5. MILLSTONE & Co Ltd, код 364809165 (Польща) - через володіння Жерновим Михайлом
Олександровичем (посаду не займає) часткою в 80%
У ході господарської діяльності Товариство здійснює операції з пов'язаними і непов'язаними
сторонами. Для цілей цієї фінансової звітності сторони вважаються пов'язаними, якщо одна з них
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має можливість контролювати іншу сторону або чинити істотний вплив на іншу сторону при
прийнятті фінансових та операційних рішень. При розгляді взаємовідносин з кожною можливою
пов'язаною стороною особлива увага приділяється сутності відносин, а не лише їх юридичній
формі
Станом на 30 вересня 2021року ключовий управлінський персонал складався з 1 керівника.
Загальна сума винагороди управлінському персоналу за період з 01 січня по 30 вересня 2021року
становила 90 тис. грн. і складалась виключно із заробітної плати за відпрацьований час. Зазначена
винагорода є короткостроковою.
Наведена нижче таблиця містить інформацію про загальні суми угод, які були укладені з
пов'язаними сторонами за період з 01.01.2021р. - 30.06.2021р.:
Операції з пов'язаними сторонами

Всього

1

2

3

Короткострокові
виплати
працівникам

Заробітна плата:
90 тис. грн.
Яковлєва М.Г. – 90 тис. грн.

7.3. Цілі та політики управління фінансовими ризиками
Основні фінансові інструменти Товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти і інші
оборотні фінансові активи. Товариство має інші фінансові інструменти, як, наприклад, торгова
кредиторська і дебіторська заборгованість, що виникають безпосередньо в ході його операційної
діяльності. Товариству властиві кредитний ризик, ризик ліквідності та ринковий ризик. Ринковий
ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик.
Загальна програма управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності та неефективності
фінансового ринку України і спрямована на зменшення його потенційного негативного впливу на
фінансовий стан Товариства. Керівництво Товариства контролює процес управління даними
ризиками, а діяльність Товариства, пов'язана з фінансовими ризиками, здійснюється згідно з
відповідною політикою та процедурами. Управління ризиками керівництвом Товариства
здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого
впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом’якшення.
Підходи до управління кожним із цих ризиків представлені нижче.
7.3.1. Ринковий ризик
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків по
фінансових інструментах буде коливатися внаслідок змін ринкових цін. Ринкові ціни містять у
собі три типи ризику: відсотковий ризик, валютний ризик та інші цінові ризики. Ринковий ризик
виникає у зв’язку з ризиками збитків, зумовлених коливанням цін на акції, відсоткових ставок та
валютних курсів. Товариство наражається на ринкові ризики у зв’язку з інвестиціями в акції та
інші фінансові інструменти.
Інший ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від
фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін незалежно від того, чи
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спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструменту або його
емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, за якими
здійснюються операції на ринку.
Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів пом’якшення
цінового ризику Товариство використовує диверсифікацію активів та дотримання лімітів на
вкладення в акції та інші фінансові інструменти з нефіксованим прибутком.
Валютний ризик - це ризик того, що вартість фінансового інструменту коливатиметься внаслідок
змін валютних курсів. Так як Товариство не володіє фінансовими інструментами, номінованими в
іноземній валюті, йому не притаманний валютний ризик.
Відсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від
фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок.
Керівництво Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме як
на доходи Товариства, так і на справедливу вартість його чистих активів. Товариство здійснює
моніторинг відсоткових ризиків та контролює їх мінімально припустимий розмір. У разі
зменшення відсоткових ставок Товариство має намір позбуватися фінансових інструментів з
фіксованою відсотковою ставкою.
Моніторинг відсоткових ризиків здійснюється шляхом оцінки впливу можливих змін відсоткових
ставок на вартість відсоткових фінансових інструментів.
Станом на 30 вересня 2021 року Товариство не має банківських депозитів.
7.3.2. Ризик ліквідності
Ризик ліквідності – ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні фінансових
зобов'язань, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або інших фінансових активів.
Товариство здійснює аналіз строків погашення активів і зобов'язань і планує свою ліквідність в
залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Потреба
Товариства в коротко- і довгостроковій ліквідності здебільшого забезпечується за рахунок
грошових коштів від операційної діяльності.
Інформація щодо недисконтованих платежів за фінансовими зобов'язаннями Товариства в розрізі
строків погашення представлена наступним чином:
7.3.3. Кредитний ризик
Кредитний ризик - це ризик того, що контрагент не виконає своїх зобов'язань за фінансовим
інструментом або за контрактом, що може призвести до фінансових збитків. Товариству властивий
кредитний ризик від операційної діяльності (насамперед, за торговою дебіторською
заборгованістю) та від фінансової діяльності, включаючи депозити в банках і фінансових
установах та інші фінансові інструменти. Фінансові інструменти, які потенційно можуть
призвести до суттєвої концентрації кредитного ризику Товариства, складаються в основному із
коштів у банку, короткострокових депозитів, інших оборотних фінансових активів, а також
торгової та іншої дебіторської заборгованості.
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Основним методом оцінки кредитних ризиків Товариства є оцінка кредитоспроможності
контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна
інформація щодо їх спроможності виконувати боргові зобов’язання.
Станом на 30 вересня 2021 р. кредитний ризик по фінансовим активам, що оцінюються за
амортизованою собівартістю, є низьким, що підтверджується чинниками, які враховують
специфіку контрагентів, загальні економічні умови та оцінку як поточного, так і прогнозного
напрямків зміни умов станом на звітну дату.
Товариство оцінює кредитний ризик щодо дебіторської заборгованості та грошових коштів як
дуже низький.
До заходів мінімізації впливу кредитного ризику Товариство відносить:


встановлення внутрішнього обмеження обсягу дебіторської заборгованості в активах;



диверсифікацію структури активів;



аналіз платоспроможності контрагентів;


здійснення заходів щодо недопущення наявності в активах Товариства простроченої
дебіторської заборгованості.
У Товариства для внутрішньої системи заходів із запобігання та мінімізації впливу ризиків
створені: система управління ризиками, внутрішній аудит (контроль).
Товариство використовує наступні методи управління кредитними ризиками:

ліміти щодо боргових зобов’язань за класами фінансових інструментів;

ліміти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоційованою групою);

ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за
Національною рейтинговою шкалою;


ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами.

7.3.4. Дотримання пруденційних нормативів
Товариство дотримується вимог щодо пруденційних нормативів, що використовуються для
вимірювання та оцінки ризиків діяльності з управління активами інституційних інвесторів
(діяльність з управління активами). Розрахунок пруденційних показників, порівняння їх з
нормативним значенням наведені нижче:

№
п/п

Назва
показника

пруденційного

1

мінімальний
коштів

розмір власних

Розрахункове значення
Нормативне значення
на 30.09.2021, грн.
8 118 891,87

29

> або = 50% від
мінімального
розміру

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«ДМ КАПІТАЛ»
Проміжна фінансова звітність на 30 вересня 2021 року
(всі величини наведені в тисячах гривень, якщо не вказане інше)

статутного капіталу
2

норматив достатності власних
43,14
коштів

> або = 1,0

3

коефіцієнт
покриття
15,0866
операційного ризику

> або = 1,0

4

коефіцієнт фінансової стійкості

> або = 0,5

0,9959

7.4. Управління капіталом
Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей:

зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі
забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим сторонам;

забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цін на
послуги Товариства, що відповідають рівню ризику.
Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому
керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі
отриманих висновків Товариство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового
капіталу або фінансування, а також виплати дивідендів та погашення існуючих позик.
Товариство розглядає статутний капітал як основне джерело формування капіталу. Також
Товариство може погашати заборгованість шляхом зовнішнього фінансування. Керівництво
постійно контролює структуру капіталу Товариства та може коригувати свою політику і цілі
управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або
стратегії розвитку.
Товариство дотримується вимог Ліцензійних умов щодо розміру статутного капіталу та власного
капіталу. Станом на 30 вересня 2021 року розмір статутного капіталу не змінився і становив 8 000
тис грн., розмір власного капіталу – 8 566 тис. грн.
7.5. Події після Балансу
Після дати балансу відсутні події, що можуть мати суттєвий вплив на фінансову звітність
Товариства станом на 30.09.2021 року.
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