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ТО ВА Р И С Т В О 3 О Б МЕЖЕ Н О Ю В IДПО В IДДJIЪ Н Ic ТЮ кдАН к с Е Й я-м рш-дуди Tll

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО РIЧноi ФIнАнсовоi звIтностI АкцIонЕрного товдриствд
<ЗАкРИТиЙ ншдивЕрсиФIковАний вшнчурний корпордтивний

IнвЕстицIйний ФоIц (мв IHBEсT),
АКТИВИ ЯКОГО ПЕРЕБУВАЮТЬ В УПРАВЛIННI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ

ВIДПОВЦАЛЬНIСТЮ (КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВДМИ (СОЛЪДIС)
стАном нА 31 грудня 2019 року

НацiоналЬнiй KoMiCii з цiннИх паперiВ та фондоВого ринкУ, НаглядОвiй радi Та УЧаСНИКtlП,I
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВДНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
корпорАтивниЙ IнвЕстИцIЙниЙ ФонД кМВ IHBECT), управлiнському персон,tлу
ТОВ кКУА кСОЛЬЩIС>.

роздiл 1. звIт щодо дудиту ФIнднсовоi звIтностI

ДУМКА IЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ
Ми провели аудит фiнансовоi звiтностi компанii АкцIонЕрнЕ товдриство <ЗдкритиЙ
нЕдивЕрсиФIковАний вЕнчурний корпорАтивний IнвЕстицIйний
ФонД (МВ IHBECT>>, що складаеться зi звiry про фiнансовий стан на 31 грудня 2019 року, та
звiту про сукупний дохiд, звiту про змiни у власному капiталi та звiту про рух грошових KoшrTiB
за перiод з 23.07.2019 по 31 .I2.20l9, що закiнчився зазначеною датою, i примiток до фiнансовоi
звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик за перiод зzз.оl.zо19 по
3|.12.20].9.
На нашу ДУмку, за винятком впливу питання, описаного в роздiлi коснова для думки iз
застереженнямD нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додаеться, вiдобрЕDкае достовiрно, в ycix
суттевих аспектах фiнансовий стан АкцIонЕрного товдриствд €дкритиЙ
нЕдивЕрсиФIковАний вЕнчурний корпорАтивний IнвЕстицlйний
Фонд (МВ IHBECT> на 31 грудня 2019 року, його фiнансовi результати i грошовi потоки за
перiод з23.07.2019 по 31.12.20|9, що закiнчився зазначоною датою, вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансовоi звiтностi (мсФз) та вiдповiдае вимогztм Закону Украiнr <про
бухга-штерський облiк та фiнансову звiтнiсть в УкраiЪi> вiд 16.07.|999 J$ 996-xIV щодо
складання фiнансовоi звiтностi.

ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ IЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ
Станом на з1.12.20]19 року в активах АкцIонЕрного товАриствд кЗдКРИТИЙ
нЕдивЕрсиФIковАний вЕнчурний корпорАтивний IнвЕстицIЙний оонд кмв
IHBECT) наявнi довгостроковi фiнансовi iнвестицiiу виглядi корпоративних прав в cyMi 154 тис.
грн., щодо справедливоi BapTocTi яких icHye суттева невизначенiсть, оскiльки на звiтну дату iх
справедлива BapTicTb не порегJIядЕIJIася. Аудитор не мав можливостi визначити вплив цього
питанЕя на фiнансову звiтнiсть, оскiльки не надана iнформацiя для визначення справедпивоi
BapTocTi фiнансових iнвестицiй.
Станом на з1,I220l9 в складi активiв АкцIонЕрного товдриствд кЗдКРИТИЙ
нЕдивЕрсиФIковАний вЕнчурний корпорАтивниЙ IнвЕстицIЙний оонд кмв
IHBECT>> HzuIBHa довгострокова дебiторська заборговаrriсть по наданiй вiдсотковiй позицi, що
облiковуеться за амортизованою собiвартiстю, та складае 4 900 тис. грн. Резерв пiд очiкуванi
кредитнi збитки нарахований в розмiрi 100 тис. грн. Розрахунок резерву пiд очiкуванi кредитнi
збитки для цього фiнансового активу здiйснювався не в повнiй вiдповiдностi до Мсоз q
кФiнансовi iнструменти)), а саме при розрахунку резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки:

1) не враховувались вiдсотки за позикою при визначенi договiрних грошових потокiв;
2) не проводилось дисконтування недоотриманих грошових потокiв.
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товАриство 3 оБмЕжЕною вIдповIддлънIстю (дАн ксЕЙя-КIРШ-ДУДИh)

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (мсА) та рiшення НКЩПФРМ 99l вiд 11.06.2013. Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з МСА викдадено в роздiлi
кВiдповiДальнiстЬ аудитора за аудиТ фiнансовОi звiтностi) наптого звiту.
Ми е незалежними по вiдношенню до компанii згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв
ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгаrrтерiв (кодекс рмсЕБ) ia етичними вимогап{и,
застосовними законодtlвством Украiни до нашого аудиту фiнансовоi звiтностi, а також виконали
iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу рмсЕБ.
Ми BBEDKaeMo, що отриманi наN{и аудиторськi докази е достатнiми i прийнятними дJIя
використання ix як основи для наrттоi Думки iз застереженням.

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ТА ТИХ, КОГО НДДIЛЕНО
НАЙВИЩИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ, ЗА ФIНАНСОВУ ЗВIТНIСТЬ
управлiнський персонал компанii з управлiння активами фонду (надалi - управлiнський
персонал) несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансовьi звiтностi
вiдповiдно до МСФз та за таку систему внутрiшнього контроJIю, яку управлiнський персонал
визначае потрiбною дJuI того, щоб забезпечити складання фiнансовоi звiiностi, що не йi.r"r,
суттевих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При склаДаннi фiнансовоi звiтностi управлiнський персонЕUI несе вiдповiдальнiсть за оцiнку
здатностi компанii продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi, розкрив€lючи, де це
застосовно, пит€lння, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення
про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, KpiM випадкii якщо або
плануеться лiквiдувати компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не мае iнших реальних
ЕUIьтернатив цьому.
Ti, кого надiлено найвищими повновчDкеннями, несуть вiдповiда-гtьнiсть за нtгJIяд за процесом
фiнансового звiтування компанii.

ВIДПОВЦАЛЬНIСТЪ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI
Натrrими цiлями е отримання обгрунтованоi впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не
мiстить суттевого викривлення внаслiдок шахрайства або помиль, та випуск звiту аудитора що
мiстить нашу Д}Мку. ОбцрунтоваIIа впевненiсть е високим piBHeM 

"ne"r."o.Ti, 
проЪе rr" .uрЪ*ry.,

що аудит, проведений вiдповiдно до мсА, завжди виявить суттеве викривлення, якщо 
"о"Ь 

ic"y..
Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони ввtDкtlються суттевими,
якщо окремо або в сукупностi, як обrрунтовано очiкуеться, вони можуть впливати на економiчнi
рiшення користувачiв, що приймаються на ocHoBi цiеi фiнансовоi звiтностi.

ВиконуюЧи аудиТ вiдповiднО до вимоГ мсА, ми використовуемо професiйне судження та
професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.
KpiM того, ми:

, iдентифiкуемо та оцiнюемо ризики суттевого викривлення фiнансовоi звiтностi
внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляемо й виконуемо ауд"iорськi процедури у
вiдповiдь на цi ризики, а також отримуемо аудиторськi докази, що е достатнiми та
прийнятними для використatння iх як основи для натrтоi думки. Ризик невиявленIUI
суттевого викривлення внаслiдок шахрайства е вищим, нiж для викривлення внаслiдок
помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски,
неправильнi твердження або нехтування заходtlп4и внутрiшнього контролю;, отримуемо розумiннrl заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, дJUI
розробки аудиторських lrроцедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не дJUI висловлення
думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
, оцiнюемо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть обпiкових
оцiнок i вiдповiдних розкрит,tiв iнформацii, зроблених управлiнським персоналом;
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, доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом
припущення про безперервнiсть дiяпьностi як основи для бухгалтерського облiку та, на
ocнoBi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи icHye суттева
невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставилп б пiд значний cyMHiB можливiсть
компанii продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо
iснування такоi cyTTeBoi невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своему звiтi
аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацii у фiнансовiй звiтностi або, якщо TaKi
розкриттЯ iнформацii е неналежними, модифiкувати свою Думку. Нашi висновки
грунтуютЬся на аудиторсЬких доказах, отримtlНих дО дати нашого звiту аулитора. BTiM
майбутнi подii або умови можуть примусити компанiю припинити свою дiялu"i.r" ,а
безперервнiй ocHoBi;

' ОЦiНЮеМО ЗаГалЬне подання, структуру та змiст фiнансовоi звiтностi включно з
розкриттями iнформацii, а також те, чи показуе фiнансова звiтнiсть операцii та подii, що
покладенi в основу iT складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.

ми повiдомляемо тим, кого надiлено найвищими повноваже"""r", iнформацiю про
запланований обсяг i час проведення аудиту та cyTTeBi аудиторськi результати, включtlючи буль-
якi cyTTeBi недолiки заходiв внутрiшнього конц)олю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надасмо тим, кого надiлено найвищими повновзDкеннями, твердженнЯ, Що ми викоЕали
вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, таповiдомляемо iM про всiсrосу"ки й iншi питання,
якi могли б обrрунтовано вважатись такими, що впливають на наrrrу незалежнiсть, а також, де це
застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

Роздiл 2. ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАконодАвчих I нормдтивних дктIв
ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ
OCHOBHI ВIДОМОСТI
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ
ФОНД (МВ IHBECT> (надалi

про АкцIонЕрнЕ товАриство (ЗАкритиЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ

за текстом - АТ <ЗНВКIФ (МВ IHBECT>>, або Товариство, або
Фо

Повне найменування АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
корпорАтивниЙ rнввстицIЙниЙ оонд
(МВ IHBECT>>

скорочене найменування АТ <ЗнВкIФ (МВ IHBECT>
Код еДРПОУ 43 127808
Види дiяльностi за КВЕД 64.30 Трасти, фонди та подiбнi фiнансовi суб'екти (основний)
Тип, вид та клас Фонду Закритий недиверсифiкованиЦ венчурний iнвестицiйний фонд
Щата та номер свiдоцтва
про внесення
iнвестицiйного фонду до
сдрIсI

Свiдоцтво про вIIесення вiдомостей про
iнвестування до единого державного реестру
iнвестування М00775 вiд 19.08.2019.

1нститут спlльного
iнститутiв спiльного

Реестрацiйний код за
сдрIсI

13300775

Строк дiяльностi
iнвестицiйного фондч

30 poKiB, до 19 серпня 2049 року

Мiсцезнаходження 04070, м.КиiЪ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНIЙ ВАЛ, будинок7
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ВIДОМОСТI ПРО КОМПА НIЮ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ i-KyA
Повне найменування КУА ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДIОВIДАЛЬНIСТЮ

((KOMIIAHUI З УIIРАВЛIНIUI АКТИВАМИ КСОЛЬДIС)
Скорочене найменування
куА

ТОВ (КУА (СОЛЬДIС>

Код СДРПоУ з1202955
Види дiяльностi за КВЕЩ 64.З0 Трасти, фонди та подiбнi фiнансовi суб'екти (основний);

64.99 Надання iнших фiнансових послуг (KpiM страхування та
пенсiйного забезпечення), н. в. i. у.;
66.3 0 Управпiння фондаN,Iи

Серiя, номер, дата видачi
та TepMiH чинностi лiцензii
на здiйснення професiйноi
дiяльностi на ринку цiнних
паперiв - дiяльностi з

управлiння активами
iнституцiйних iHBecTopiB
Мiсцезнаходження 04070, м.КиiЪ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНIЙ ВАЛ, будинок 72

ВIДПОВЦНIСТЬ РОЗМIРУ СТАТУТНОГО КДПIТДЛУ УСТДНОВЧИМ
ДОКУМЕНТАМ
Розмiр статутного капiта.тry Ат <ЗнВкIФ (МВ IHBECT) станом на Зl.|2.2019 складас
100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень, що вiдповiдае установчим документам Товариства.

ФОРМУВАННЯ ТА СПЛАТА СТАТУТНОГО КАПIТАЛУ
Вiдповiдно до Рiшення засновника АкцIонЕрного товАриствА (ЗдкРИТИЙ
нЕдивЕрсиФIковАний вЕнчурний корпорАтивний шввстицIЙний оонд кмв
IHBECT) J\ъ1/2019 вiд22.05.2019 було прийнято рiшення про заснування Товариств1
Статут Товариства було затверджено Рiшенням засновника дКL{IонЕрногб товдриствд(ЗАКРИТИЙ 

_ НЕДИвЕрсиФIковАний вЕнчурний корпордтивнЙЯ
IнвЕстИцIйниЙ ФОНЩ кМВ IHBECT) }lb2l2019 вiд 2з.07.20tg. Товариство створено
TepMiHoM на 30 (тридцять) poKiB.
Статут зареестровано 2З.07.2019 в €диному державному peecTpi юридичних осiб, фiзичних осiб-
пiдприемцiв та громадських формувань, номер запису | O7l |02 0000 044485.
Розмiр початкового Статутного капiталу, сплачоного засновником Фонду, становить 5
300 000 (п'ять мiльйонiв триста тисяч) гривень.
Початковий Стаryтний капiта-тl подiлений на 53 000 (п'ятдесят три тисячi) штук простих iменних
акцiй, номiнальною вартiстю 100 (сто) гривень.
товариство мае право емiтувати викJIючно простi iMeHHi акцii. Перше розмiщення акцiй е
виключно закритим (приватним) серед засновникiв. При проведеннi додаткових емiсiй акцii
товариства розмiшryються такоЖ виключно шляхом приватного розмiщення.
Випуск акцiй зареестровано 1 4.06.201 9.
Свiдоцтво нкцпФр про реестрацiю випуску акцiй: реестрацiйний Jф 00|797,
t4.06.2019.
Iнформацiя про розподiл
табл. 1.

акцiй та сплату початкового капiталу Засновником Фонду наведена в

YKpaiHa 01033, м.Киiв, вул. CiM'i Прахових, 27, оф. 5;
Номер в РеесФi аудиторiв та суб'сктiв аудиторськоi дiяльностi Nsl 525
Кол €.ЩРПОУ 24263164
тел./факс (044) 289-53 -80,, 289 -5 5 -64
e-mai[: dirесtоr@sеуа.соm.uа

дата реестрацii
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Таблиця 1

нЕдивЕрсиФIковАний вЕнчурний корпорАтивний IнвЕстицIЙний оонд кмв
IHBECT) J\гsб вiд 10.10.2019 було прийнято рiшення про наступне:
- збiльшити статутний капiта-п Товариства на суму 94 7оо 000 (дев'яносто чотири мiльйони ciMcoT
тисяч) гривень 00 копiйок до розмiру 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень 00 копiйок;
- здiйснити емiсiю акцiй Товариство, Що здiйснюеться з метою спiльного iHBecTyBaHmI та
випустити 947 000 (дев'ятсот сорок ciM тисяч) штук простих iменних акцiй Товариствu iu.-"ro,o
номiнальНою вартiсТю 94700 000 (дев'яносто чотири мiльйони ciMcoT тисяч) гривень 00 копiйок.
Статут у новiй редакцiiзареестровано в €диному державному peecTpi юрид"чн"х осiб, фiзичних
осiб-пiдприемцiв та громадських формувань 1 1. 1 0.201 9.
Випуск акцiй зареестров ано 23 .|2,2019.
Свiдоцтво нкцпФР про реестрацiю випуску акцiй: реестрацiйний Ns 002054, дата реестрацii
2з.12.20|9.
Станом Ha}1-.t2.2019 учасником Товариства е €рченко Михайло Вiкторович, який володiе 5з 000
шт. акцiй загальною номiнальною вартiстю 5 з00 000 (п'ять мiльйонiв триста тисяч) гривень, що
складае 100% вiд початкового капiтаlry.
Таким чином, зареестрований Статутний капiтал Ат <ЗнВкIФ (МВ IHBECT) станом на
з1.I2.20l9 сформований у вiдповiдностi до законодавства УкраiЪи та установчим документап{
Товариства i складае 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривепь.
Формуваrrня та сплата статутного капiтаlry здiйсненi у встановленi законодавством термiни.
Фактично сплачений Статутний капiтал складае 5 300 000 грн. (кiлькiсть акцiй, що."u*од"r"."
в обiгу _ 53 000 шт.). Неоплачений капiтал станом Ha3l.|2.2019 складае 94 700 тис. грЕ.

IНФОРМАЦIЯ ПРО АКТИВИ, ЗОБОВ,ЯЗАННЯ ТА ЧИСТИЙ ПРИЬУТОК (ЗБИТОК)
Загальна BapTicTb активiв Ат €нвкIФ (МВ IHBECT) станом наЗ1.12.2019 складае 5 зб0 тис.
грн.

НЕОБОРОТНI АКТИВИ
ДОВГОСТРОКОВI ФIНАНСОВI IНВЕСТИЦIi
Щовгостроковi фiнансовi iнвестицii станом наЗI.12.2019 представленi корпоративними правап{и,
якi оцiнюються за сlrраведливою вартiстю з вiдобрФкенням переоцiнки у ,rр"Ъуrпу або збитку, та
складають 154 тис. грн.
IcHye суттева невизначенiсть щодо справедливоi BapTocTi фiнансових iнвестицiй у виглядi
корпоративних прав, оскiльки на звiтну дату ik справедлива BapTicTb не перегJIядалася.
ДОВГОСТРОКОВА ДЕБIТОРСЪКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
станом наз1.12.2019 довгострокова дебiторська заборгованiсть складаеться iз заборгованостi по
наданiй вiдсотковiй позицi, що облiковуеться за аI\4ортизованою собiвартiстю, та за вирахуванням

Украlяа 01033, м.Киiв, вул. CiM'i Прахових, 27, оф. 5;
Номер в PeecTpi аушlторiв та суб'еrгiв аудиmрськоI дiяльностi N1525
Кол е.ЩРПОУ 24263|64
тел./факс (044) 289-53-80; 289-55-64
e-mail: director@soya.com.ua

засповник кiлькiсть
акцiй

Сума,
tрн.

Частка

у
Статут-

ному
капiталi

Сплата

Срченко Михайло
Вiкторович

53 000 5 300 000 100 ,Щокумент Мб вiд |6.07.2019
на суму 5 300 000,00 грн.,
проведено АБ
(УКРГАЗБАНК> Вiддiлення
}lb25, мФо з20478,
16.07.2019.

Всього 53 000 5 з00 000 100 5 300 000,00
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резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки в розмiрi 100 тис. црн. складае 4 900 тис. грп. Кредитний
ризик дJUI цього фiнансового активу визначений як низький.

ОБОРОТНI АКТИВИ
Оборотнi tжтиви в АТ <ЗНВКIФ кМВ IHBECT) станом наЗ|.12.2019 представленi дебiторською
заборгованiстю та грошовими кошт€tп{и на суму 30б тис. грн.
Щебiторська заборгованiсть
,Щебiторська заборговапiсть Ат <ЗнвкIФ dvIB IHBEQT> станом на З|.12.2019 складаеться з
дебiторськоi заборгованостi за розрахункап{и з нара(ованих доходiв в cyMi 10б тис. грн., яка
предстalвлена нарахованими вiдсоткалли за позикою.

Грошовi кошти
Грошовi кошти в нацiональнiй валютi Украiни в АТ <ЗнвкIФ (NIB IHBECT> cTtlHoM на
з1.12.201.9 скJIадають 200 тис. грн., якi розмiщенi на поточному рtжунку в банку. Залишкr.I
грошовиХ коштiВ вiдповiдають випискап{ баrrку та даним бухгалтерського облiку.

Активи, за виняткОм зауваrкень наведених вище, вiдобрахенi у фiнансовiй звiтностi в цiлому
достовiрно та в повнiй Mipi вiдповiдно до МСФЗ, вiдносно ix визнйня, класифiкацii та оцiнки.

ЗОБОВ,ЯЗАНIIЯ
ЗОбОВ'ЯЗаННЯ АТ <ЗНВКIФ (МВ IHBECT) станом на 3l.|2.2019 представленi поточною
кредиторською заборгованiстю за товари, роботи, посJIуги в cyMi 25 тис. грп., що складаеться iз
заборговаrrостi за посJryги з управлiння активtll\{и Фонду та за суборенду.
Зобов'язання вiдображенi у фiнансовiй звiтностi в цiлому достовiрно та в повнiй Mipi вiдповiдно
до МСФЗ, вiдносно iх визнання, класифiкацii та оцiнки.

ЧИСТИЙ ПРИБУТОК
За результатап4и дiяльностi за перiод з 23.07.2019 по з 1.'l2.20l9 дт (ЗнвкIФ (мв IHBECT)>
отримало прибуток у розмiрi 35 тис. грн.
Загальний розмiр нерозподiленого прибутку станом Ha31.12.2019 складае 35 тис. грн.

BAPTICTЬ ЧИСТИХ АКТИВIВ
BapTicTb активiв визначаеться з урахуванЕям вимог Рiшення нкцпФР вiд 30.07.2013 Ns 1336
<Про затвердження Положення про порядок визначення BapTocTi чистих активiв iнстиryтiв
спiльного iнвестування>.
BapTicTb чистих активiв Ат (ЗнвкIФ (МВ IHBEсT> cTttHoM наз1.12.2019 складае 5 зз5 тис.
грн. BapTicTb чистих активiв у розрахунку на одну акцiю - 100rбб грп.

СКЛАД ТА СТРУКТУРА АКТИВIВ
Склад та структура активiв, що перебуваrоть в портфелi АТ (ЗнвкIФ (МВ IHBECT)>
вiдповiдають вимогtлп{ законодавства Украiни.

витрАти
Сума витрат, що вiдшкодовуеться за рахунок ICI, вiдповiдае вимогЕlп{ законодавства.

МIНIМАЛЬНИЙ РОЗМIР АКТИВIВ
.Щля корпоративних iнвестицiйних фондiв вимоги щодо мiнiмального розмiру активiв не
встановленi законодавством Украiни.

Украiна 0l033, м.Киiв, вул. CiM'T Прахових, 27, оф. 5;
Номер в PeccTpi ауаиторiв та суб'сктiв аудиторськоi дiяльностi Ml 525
Кол е.ЩРПОУ 2426З164
тел./факс (044) 289-53_80 ; 289 -5 5 -64
e-mail : dirесtог@sеуа.соm.ча
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СИСТЕМА ВНУТРIШНЪОГО КОНТРОЛЮ
в тов d(yA (СОЛЬДIС>> створена система внутрiшнього коЕтролю, яка дозвоJUIе складати
фiнансову звiтнiсть Фонду, яка не мiстить суттевих викривлень внаслiдок шахрайства або
помилок.
Аудиторашrи не були iдентифiкованi викривлення фiнансовоi звiтностi внаслiдок шахрайства.
в куА е внутрiшнiй аудитор, який пiдпорядковусться Загальним зборалл учасникiв та е
незалежним вiд управлiнського персоналу. ,Щiяльнiсть внутрiшнього аудитора вiдповiдае
Положенню про особливостi органiзацii та проведеншI внутрiшнього чуд"iу (контролю) ТОВ(кУА кСОJЬЩIС>, затвердженого Рiшенням Загальних зборiв учасникiв вiд бZ orn"" 2014 року(Протокол м 1412014)о е систематичною та вiдповiдае вимогап,l законодавства.

СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛIННЯ
.Що органiВ управлiння Фонду вiдносяться насryпнi органи:- Загальнiзбориучасникiв;

- Наглядова рада.
Голова та члени нttглядовоi рuдlt Фонду не обирались. Товариство складаеться з однiеi особио
отже до Товариства не застосовуються положення про обовОязковiсть обрання нагJIядовоi рад"
ЗГiДНО Ч.6 cTaTTi 33 Закону УкраiЪи кПро iнститути спiльного iнвесryвання> вiд 05.07.2012 року
(да-тli - Закон). Повноваження нчlгJIядовоi р4ди, передбаченi статтею 34 Закону, u ,*о*
внутрiшнiми документ.lпdи Товариства, здiйснюе сдиний засновник одноосiбно.
розподiл повновtDкень органiв управлiння визначений стаryтом та внутрiшнiми докумеЕтаil{иАт €нВкIФ (МВ IHBECT>>. Збори учасникiв вiдбуваються у строки та в порядку, який
вiдповiдае статутним документап{ та зtжонодавству.
Стан корпоративного управлiння АТ <ЗнвкIФ (МВ IHBECT) в цiлому вiдповiдае
зtжонодавству Украihи.

ДОПОМIЖНА IНФОРМАЦIЯ
IНФОРМАЦIЯ ПРО ПОВ,ЯЗАНИХ ОСБ
Iдентифiкацiя пов'язаних осiб розкрита у примiтках до фiнансовоi звiтностi дт 16нвкIФ (мв
IHBECT>. В процесi проведенЕя аудиry фiнансовоi звiтностi не було встановлено iнших
пов'язаних осiб, якi не були б розкритi Фондом.
.Що повlязаних осiб Ат €нвкIФ (МВ IHBECT> належать:- юридичнiособи:

1. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю ккомпанiя з управлiння активап{и
(СОЛЬДIС> (код за еЩРПОу з72о2955, Що здiйснюе управлiння tжтивапdи дtшого Фонду на
пiдставi договору про управлiння активапли.

2. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю KMIOL> (код за сдрпоУ 31559069), Фонд
ВОЛОДiе ЧаСТКОЮ 10% Статутного капiтаrry Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстtо nMibr>.

3. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстrо (ЕкШн пАуЕр груп> (код за едрпоу ),
мае спiльного власника ерченко Михайла Вiкторовича.
- повОязанi сторони - фiзичнi особи:

1. ерченко Михайло Вiкторович, роестрацiйний номер облiковоi картки платника
податкiв 26 1 5 800054, (одноосiбний учасник Товариства).

2. IBaHoBa Ната.тliя IBaHiBHa, реестрацiйний номер облiковоi картки платника податкiв
2982503867, (директор Товариства з обмеженою вiдповЙальнiстtо <Компанiя з управлiння
активtlN{и кСОЛЪЩIС>).

Прямi родичi Срченка м. в. та IBaHoBoi H.I. пов'язаностi не мають.
Операцii з пов'язаними сторонtll\{и, Що виходять за межi нормальноi дiяльностi, якi
управлiнський персонал ранiше не iдентифiкував, або не розкривав аудитору, не встаrrовленi.

УкраТна 01033, м.Киlв, вул. Сiм'iПраховlл<,27, оф. ý;
Номер в PeecTpi аулиторiв та суб'ектiв аУдиюрськоI дiяльноотi J,Iдl525
Кол €.ЩРПОУ 2426З164
тел./факс (044) 289-53-80; 289.55{4
e-mail: director@ýeya.com.u8
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НАЯВНIСТЬ ПОДIЙ ПIСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ
в Ат <<ЗнвкIФ (МВ IHBECT> були вiдсутнi подii пiсля дати балансу, якi могли б вплинути на
покtr}ники фiнансовоi звiтностi станом на З 1122019,

IНФОРМАЦIЯ ПРО СТУПIНЬ РИЗИКУ
вiдповiдно до Положення щодо пруленцiйних нормативiв професiйноi дiяльностi на фондовому
ринку та вимог до системи управлiння ризикаN{и, застосування пруденцiйних нормативiв для ICI
не передбачено.

OCHOBHI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЪКУ ФIРМУ
Аудиторська перевiрка виконана ТОВАРИСТВОМ З ОБМВЖЕНОЮ
вIдповЦАльнIсТЮ (ААН (сЕЙя-Крш-АуДит>>, яке включене до Ресстру аудиторiв та
суб'ектiв аудиторськоi дiяльность за номером реестрацii 1525.
Код еДРПоУ 2426З164.
Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контроJIю якостi м 0570, видане дпУ вiдповiдно до
рiшення Ns 319/4 ъiд24.12.2015 (чинне ло 31.12.2020).
Аулит фiнансовоi звiтностi здiйснювався командою iз завдання в кiлькостi трьох осiб на чолi з
партнером iз завдання Стижко оленою Юрiiвноюо який вкrпочений до PeJcTpy аудиторiв та
суб' eKTiB аудиторськоi дiяльность за номером реестрацii 1 00859.
тоВ (ААН (сЕЙя-ЮРШ-АУДИТ) *p...rpo"ur. 29.03.1ggб Московською районною
державною адмiнiстрацiею м. Киева.
Мiсцезнаходження ТоВ (ААН (СЕЙЯ_кIрш_АУДИТ>: 01033, м. Киiв, вул. CiM'i Прахових,
будинок 27, офiс 5, тел./факс 289-53-80,289-55-64.

OCHOBHI ВIДОМОСТI ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ
Аудит фiнансовоi звiтностi здiйснювався на пiдставi .Щоговору J\b 01l[llg вiд 01.11.2019p. з
1 0.03.2020 по |2.0З.2020.

Партнер iз завдання Z4- Стиrкко о.ю.

Здорiченко I.I.

Генеральний директор
тов (ААн (сЕЙя_кIрш-Ау,

ДАТА СКЛАДАННЯ АУДИТО
I2.0з.2020

Украiна 01033, м.Киiв, вул. CiM'i Прахових, 27, оф. 5;
Номер в PeecTpi аулиторiв та суб'ектiв аулиторськоi дiяльностi Jфl 525
Код еДРПОУ 24263164
тел,/факс (044) 289-53-80 ; 289 -5 5 -64
e-mail : director@seya,com.ua



товлриСтво З оБмЕжЕНою вIдпОвIдлJIънIсТЮ кддН <<сЕЙя-ruРШ,ЛУДИТD g

д одАтки

Украiна 01033, м,Киiв, вул. CiM'i Прахових, 27, оф, 5;
Номер в PeecTpi аудиторiв та суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi Ncl 525
Кол е!РПОУ 2426З164
тел./факс (044) 289-5З -80 ; 289 -5 5 -64
e-mail: director@seya.com,ua



/D

Додаток 1

л0 l"Jацiонального поло)|(ен
"3агальнi вимоrи до ф,".-;Хj;:'.НаРТУ,j 

бУХГалтерського облiку 1

АкЦlоНЕРНЕ товАриство ,,зАкрити й Дата (PiK, мiсяць,пlдприемство нЕ{Iвврсиоlйо.;ййъ;;'il,i,fii',?оrпоrоrr"rrй 
заtнввстицtйний оонд,,мв lHBEcT,,територiя 

м. киlв
Органiзацlйно-правова форма
Вид економlчноI д|яльностl
9up.on" кlлькiсть п,рацiвникiв

ГОсподарювання lHiUl ОРГАНlЗАЦlйНОПРАвовl

,, TpacTlr, сРондИ та подiбнi фiнансовi оуб''еrrи

за КОА

за Ко
за l(BEý

A::ili,Jill}T,":o ::: х; ::,: ::lиБЪФхПйЪдл, о у ди н о к 7 2,Одиниця вимiру; тис, грtl. без десяткоч;;;;"""'" 
tJAJl, будинок 72,

f.:]1:t" сукупний оо,,о1 (форма ru zl, .oorJJi',"_"1::']'J:lili:I]Y!riry про фiнансовi результатиS;:#,:"Ёшiж::жfr t*i#:ЁЁi:-:iЦi'#*:i:::J:;#УJ:",r;ffi ;Tiffi,;;,.#:i:l""lT""".Jr.:::11iy".,y:;;,;#;il;-fr H#;I:За ПОложен ня м и (ста нд" pr"i" ni o'ui.i""T'"П 
l И КЛ lТИ Н Цl ) :

за м lжна род" n r,,, .""l|il::::) jIr."лтерсь кого оОл i куза м iжн а род" ", n' 
",i ni;;;;;;' ;i; ;lJ E3i lýi,f"l?;

t н в ести цi й ia нЕБЫБйБii
Ko?i бiо{rоiйПаGЙЫ

ка заборrовЪнББ
Ht податковi активи

ншl необороilГ]'ББй

tl, uoopoTHi активи

.цр 9jщц/ п iЪФl;Б а х йа нй

та ix екпirзалеiiй

rи майбутнiх
jHrli обо|i-отнЙiiБЙ
сього за роздiлом

l. ВласнийlййБ
$ЛgШаlчешз:шллэ и й) ка п iтал

тковий капiiй



//

ýирекгор ТОВ "КУА "СОЛЬДlС"

Головний бухгалтер ТОВ сКУА
----- йfiаТБаiЕй-в порядку, встl

статистики.

lBaHoBa Н,|.

Лакiза С.В.

влади, що реалiзуе доржавну полiтику у сферi

;: ,-7
^'rCaL,/

ЕнtрАльl
-ýдЕ,l}.r-

0в,,|д-
дирtк I0р

ш-Ауди т "

нп l l

Ей
ý

щ
;tl

ll. floBrocTpoкoвi зобов'язання i забезпеченЙя

lll. Поточнi зобов'язання l забезпечення

точна кредиторська заборгованiсl
довгостроковими зобов'язаннями

, пов'язан1 з необоротними активами,

л
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Долаток 1

до Нацiональноrо положення
(стандарту) бухrалтерського облiку 1

"3агальнl вимоги до фiнансовоi
звlтностi"

.Щата (piK, мiсяць, число)
за О,QРПОУ

к
1

4з1 27в06

сукупний дохiд)
2019 р.

l. ФlнАнсовl рЕзультАти
Форма N92 Код за ДКVДl]Ъ.lБТ]

Код
рялка

3а звiтни й

перiсlд

3а аналогiчний
перiод

попереднього
року

Z а
4

2000
2050

2090

'п 
од

2120 ?
2130 (220
2150
2,1в0 100

21 90
219l; (31в
22.0о
22_20

224о
zlэl)
2.2Гэll
,Z270

2290 .7с

,rotл
2300
2305

2350 Qtr

2355

сукупниЙ

l к а ) н е о б о р о т ;й.'.-.-*-__ак п4 в в
1-1!9ýих iHcTpyMertTiB

тqк, пов'язаний э iншЙм-сукчпним
|нший сукуБЙ д!сця опБдаТifr'БЙЙ

счма рядкiв 23Г0, Т3ТБJБl?Еб

1

зитрАт

I(од

рядка
за звiтний

перlод

3а аналtrriчний
перlод

11Фf]ереднього
1, року

3 4

lll. ЕлЕмЕнти опЕр

2
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lv. розрдхунок покАзникlв приБутковостl

flиректор ТОВ "КУА

Головний бухrалтер ТОВ (КУД

Иатерiальнi затрати 2500
Витрати на оплаry працi 2505
tsцрахування на соцiальнi заходи 2510
Амортизацlя 2515
lншi операцiйнi витрати ?520 эол
rазом 2550 320

ГвнrрАльний

lBaHoBa H,l.

Лакlза С.В.

дирЕктOр

т 0в "АА "Сгйf -К iрш-дудит"

дOрlчЕнк0 1.1"
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flодаток 1

до Нацiонального положення
Цстанларту) бухгалтерського облiку 1

"3агальнt вимоги до фiнансовоi
3BiTHocTi"

!ата (pIK, мiояць, число)
за еДРПОУ

Пiдприемство
АкцlонЕрнЕ товАриство,,3Акритии
НЕДИВЕРСИФ|КОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
lнвЕстицlЙниЙ Фонд,,мв lHBEcT,

(наименування)

3BiT про рух грошових коштiв (за прямим методом}
}а перiод з23.07.2019 р. по 31,.l2.2019 р

Форма Ne3
_

Код за ДКУД ]lБбтаГI

flиректор ТОВ "КУА

р д,п ь нlli,ff,ъ
lBaHoBa H.l.

лирFlt гt)р
Лакiза С.В.

iрш-дудит"

Енк0 i. l"

Головний бухгалтер ТОВ кКУ, \ i,.
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flодаток 1

до Нацiонального положення
(стандарту) бухrалтерського облiку 1

"Загальнi вимоги до фiнансЬОt'
звiтностi"

Пiдприемство

flирекrор ТОВ "КУА "СОЛЬДlС"

Головний бухгалтер ТОВ

3BiT про власний капiтал
за перiод з 23.07.2019 р. по 31.12.20,19 р.

АкцlонЕрнЕтовАриство"зАкритийнЕдивЕрсиФlковАний ЗаеДРПОУ

в ен ч урн иЙ корtrордти вни й l н вЕстицlЙний оонл плЕ]црЕсг_@

flaTa (piK, мiсяць, число

tilbHl

1н"с
р., л

Коди
2020l 01 l и

4з,l27808

Форма Ne4 код ва дкУД1-1ЕбjббЕ'l

lBaHoBa H,l,

Лакiза С.В.

и дирtк iOр
Ейfl-кiрш-Аудит"

цOрlчЕнк0 l l

Е t ,,СолБiiБ" JS
iio\ lлентифrха,цl;,,"иа / б l-W

<tКомПАНlЯ
,НЕЦВЛlННЯ
АктивАми

(СОЛЬДlСD
hентифi{ацiйниt-{

код 37202955
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Пllul,пitttKtt Do tllirtопсовоi'звitпносtпi за перiоd з 23.07.20l g по 3 L]2,2019 року

,4 I{цю HEPI{ о го то вА ри с твл
к зд кр и TIl Й н ЕдIc в Е р с и Ф п{ о l] д tl t t tI g g ц сJ 5rр р 74 7i1 к а р п о р д ти в It и й

III В ЕСТИ IlIЙ I:I И Й Ф ОНД
<I|IIB IIIllЕСЪl

Фitta,l-tcoBa звiтttiсть скjlа/Iаеться з балаl,tсу (Звiт пlэсl фiшаtlсонийi с,ган) станом Hit 3I.\2.201,9
1эtllt1', звiту про фirtаllссltзi резу:tь,l,а,1,1а (Зrзiт,rlро сукуп{lеtй;rохiд) за перiоl1 :з 2З.07,20L9 року tlo
31.12.20l9 року,:звiтy прtl l)yx гроLllовttх ксll::,гjв заt lтерiод з 23.07,20l9 porty по З1.12.2019 pcrK5,.

звi,гу про власнtлй кашiтал:за ltерiод ,з23.07.201_9 
1lolc1, по З[.12.20]9 року, llримiток до с}iнансовоi

звiтностi за rтеуliод з 23,07.2019 року по 31,12.2019 рок1,, одлtгlиця вимiру t]iiHaHcoBoi звi.гlтостi *
1,t4c, гр}i.

1. Iнфорпrачiяпр()кОРIIоРАтрхВIIиЙШВЕСТИцIЙНИiаФОШ/{
АкцiОНерНс товдриство <<ЗаKpllт,lril HeдltBepcllфiKoBtttllli,i Berl.typrrиГr KopпtlpaTllBHlllii
IlBec,l,tll1il"tItltl"t tРоllд кМR IllBec,t,>>, (нала.lti * TtlBallttcTno, tDбllд, J(|(r

Створене Зr,iд1,Iо рiшення зас}Iовl{ика Лъl/201 9 вiд 22.05.201 9р.

Сдини й засно вник/уLIасFII,I к
Гро л,tадян и н \/краIни. Cp.IeHKo Михайло В i ктсlроlз l.tч

(ресстрацiйuиЙ Hotvtep облiковоТ картки платника податкiв
26_1lý!_0_щ4) _

,У9тан 9ц i1 !_ _9_б 
эрц будо ]"lpo ц 9.д9!_о__,* 2З,Q7_Щl9р

fiaTa та LIo\.{ep запнсу в C.l11,1HtlM1,

дсржаl}но fuly peccl,pi ttlpl,t;llT, l н tlx trс: iб
та t]liзt,tчлтttх осiб - пiдприсмliiв цlодо
ресотраlдii Фоrrдy, а Taiio}I(
найvtенуванFIя орган у, щtl здiйtснив
таку ресстрацiю: Дага запису:

23.0'7.20l9p. tloMcp запис},: 1 071 102 0000 044485,
IItl,:li;tbcblta райсlt-lгttt в пricT,i I(исвi лер)Itавна адмtiitiс,гратliя,

Код за €'IlРIIОУ: 4з 1 2780в
М iсцезнахсlllження'roBapl.t с l,tза : 04070, Украiна. м. КлlТв. вул. Верхtliй I]ал, 6, 72

С,грок дiяльнсlс,гi Фонliу :

30 (Тррrлr.iяlт:ь) poKiB з il-i,IrJ lз}{ссення вiдомостей про
Фо$д ло С]лилtог0 llер)ItаRIrого реестру illcTil,t,y,гiB
стIi.llьногtl iнвестувалlня (лалi - СДРIСI)

Ресстрацiйlt1.1lYI код за еДРIСI; ] 3300775
f]aTa та Hollrep свiлоцтва ilро вrIссе}{ня
КIФ до effPICI: l 9.0В.201 9р, Nl 00775

/{a:l,a приtlиI-IегI Il я дiяльностi КIФ : l9.0B.2049p.
Irlфорrлаrriя про вIrпуск aKuii,i, lцо здil"tснlость(lя :} пле,rоI0 форпrуванl{rl IIolIB"I,KoBoгo статутного
KalliTa"гly КIФ:
Сцоglб розлrittlt-lttl tя акцiii : l Iриtlзат,lrе рсlзмilцеrlня
Зttl,азtьгlа cylvIa BpIIlycKy акtliliл цэн.: 5 З00 000,00 (ГI'ять iчtiльйlонiв т|)tIс,га тr,lсяч)
I,Iомiнальна ваlэ,t,iсть атсцiй. грlI. : l00.00 (С'то)
iiiлl,кiс,r,ь акцiй, штук: 5З 000 (ТI]яlцlесяr' тplr ,гtrсячi)

Фор;чlа iснyвання аrсцiй : Б ездо ку bl c t,(Ta р I-J t,t

d;ОрПlа BI,IпycK)/, тип attцiiit: IMeHlti, trpocT,i

f[а,га рес:с,грацiТ виltуску акцili, номер
,га дата видачi свi.цоl{,гва про
pec:cTparliKl в I{IrycKy акцii;i :

l9.08.201 91l,. ]Ф001887 вiд 19.08.20191l. (анульовано)

Iнформацiя fiрo випуск пкцiй, пrо здiйснlоетьtя:} }Ieтol0 спiльного iнвеетyвацня:
ГIрlлrза,1,1те роз пл iшlет t r,r1

Зага_гlьна сума випуску акцiйr. грн.: 100 000 000,00 (Сто лдiльiiонiв)
llомiнальна BapT,icT:b акiцiй, грtt. l00,00 (Сто)
К iлькiсть aKl]i Гt. ш:туK ; l 000 000,00 (Олин rтiльi;iон)
Форrиа icHyBtrHttlt акцiii : Бсздокурtеlt,гарна

dlopMTa l]I4IlycIi\l.,гrлгI акцiii: llreHHi. ttpclcTi

f,{aTa рсес-граtlii Bl.tlt l,c Ky ак цi ii " гl о NI е l)

1



//
та дата видачj свiдоtl].ва tlpo
ресстрацiю випуску aKIlitYI:

fialri rrpo гOлову,га .tлеltiв I,rаглядовсli
1эitди КIФ:

Голова Ti] t{.lleI{LI нагjIядOвоТ ра;iи ФотlдlБЪ-';б;й;;;,'
'1'сlвtllэиствt) cI(j{?tllil(],l,bcя :з оllпiс:i особи. oTti<c llo'I'овii1.lltс,гtзii !{е : ас'l'осоtJ)/ються пOлO)ксIII-Iя про
обов'язt<овiс,гь обранl{я I{.1t.JIяiIoIlоТ ради згiдно ч,6 с,гаiгi
з3 l3акогr1, YKpairt1.l KI lpcl il"iсr,и,гути спiльtlого
ittвестl,здtl1111р вiд 05.07,2012 року (дчi,цi Закон),
ГIовшовал<еIt}'я ]rаI]IяjlовоТ радl', передбачеtli статтею З4
Закону, а такоI( Bнyтplr"'rlt докуN{снтами Товариства.
Зд1 iii сн lo с еди н lr li з а о LIo R l I и к t,t ll гl tr о с i бн rrк

3

лI:кiсть працiвrrикiв КIФ 0,ганOм па
.12.2019р.: ЁIе п,tас,:

C'TaHol,t на 31, |2,2019р, у.tасникамrr
КIФ були:

l рошtадянлtн Украiiлtи, ерченltо Млtхайло BiK.r.opoBlt.I
(peecr:parli й ниt)i Hoivrep обrIi KoBoi KaрTI.lI платниltа ltодlаткi в
2615800054), l00%

Товаlrиствt,l створене
iлrвестицii.il"rий cborrlr З т\,1еl]()к)

iH вес:т,уван тIя.

,{к закрлrт,иii IIе/{L{tlеi)си(|iковltrlий венчурн1.1l,i Ktlpitclpa,t,иBIillй
tr,грLlýlаI{ня прлrбутк1' Illr]яxoI\.1 здiйснеt.lt.lяt ,rtiяltьностi зi спi;тьнilгtl

llpe/]MeT,tlпl 
.;1iяльtlост,i ToBapllcT,Ba с llровад)I(елtгiя .цiя.,,tьt.lос,гi iз спiльного i1,1всстуванлt,я,lIов'язаноi' iз об'слнанняl,t (залучсlrням) та розм[ш{еt-ltt-ttм (вкладснням) коштiв ),.lacl,tptKiB'Говариства 1,а дохоlliв, отрLIN,Iаних Говарлtствсlь,l вiл :зi{iiiсt,lенttя дiя.llыtосr.i iз cпi.lll,1lo1.o

iнвес,t,уванtlя.
OcrtoBHt,llvll,t напряl\,Iами itlвестlтt,(iйноi,liяльrtостi 'I'оварлtс,гва с: ог{.г()ва та роздрiбна ,горг,iвз,lяt.

будi внлruтво, фiна'tсоllа дiя.цt,tтi с,I,ь,,l,ранспо рт. виробни штво,
lНВес,11,gпllцд в вI,IщезаЗнаT ет,li l,алузi здiйсl-tlоватимстьOя UJл,яхо,ý1 вкJIадення ltоштiв вкорпора,гивнi ltpaBa. цiнt{i паперll пiдпрlасмств заз}Iат.{еI1IIх галузей, в майновi, ]1рава на об'екти

iHтe"пeK]Уa-ltbHoT B;lacHocTi та в iншi altTliB1.1 дtrзвс1.llенi LII,IHHl4M закоi{одавством Утсраiни.
ffiЯ;lЬНiСТЬ Зi 

,СПiЛЬНОГО irtВеСТУВання здitiсtlюеться lliсtlя внесення Товариства до сдиtlсlго
дср)I(авн0I,о рсёс,гру iно,гliтутiв спiлt,rlоt,t-l iнвестуваltпя Ttl отриNлаrtня BiдrtoBilltto1-o свiдоцтва.

/\iяльrriсr,ь iз спillьitого ittBecT,yBaI,IHrt с ви](лк)чното дiяльнiс.гltl'1'оварис1ва.
На лiяльнiс,l,t ToBaplacl,Ba пошLlрюк)ться (rбb.te;ttettltlt, tтеродýд.тенi ,iинним закоllо/{авствоN,f

УКРаittt,Т'Га НОРМаТИR]lО-ПРаВОВI,iN4t,i актами I{irt(ioHa:tbHoT KoMiciT з Itiltr-lиx тrаперiв,rа фондовокrp}lHKy, дJIя закррrтих корпOра,гивI{их rrс2lr,tверсlтс}iкотзаltt,lх ]JeHLlypHиx iнвес,l,иlt,liйirи,ч (lондiв,
Акr,иtзи Фоrlдlу ]vIo)K\/,1,1) оI(л{tjlа,гI4сrI з: l.роrl]ових коlrггiв. У то\{\/ чlтслi в iнозсйшiй валютi, наIIoToLIHиx I'a дспо:]I.1,I,н1.Iх paxyItKax. вiлl<1элt.t.лtх \, банt<itзськ14х yc.l,atl(lBax. баrtкiвських мета;tiв.об'сктiВ Hcl)yxoмocTi. riilttlиx гlаllерiв. l]14зIIачеItt]Х i]aKottoilt Yrtpailrir кIIро rtirlHi ltапери та r1lондовийppIHoK), t{iнних ttагrерiв iltоземних дер)l(аl},га iHttll,ix ittсlзеtчrних eп,tiTlettT,iB, корпорiтгиI]них прав,

в!IраженI4х в lншрtх, t,ti>tt t]iHHi 11allcp],l, формах,;,,лайновltх ltpaB il]ll,iчlог. а TaKo)I( iншлIх аrс.r,ивiвл
дозволсних зако}Iодilвс,t,tiсlм YKpaitlla, з урахуванняlt обптеlкеtlь, BcTa,HOt]jIeKplx Законо:чt YKpaiHtlкПро iHcTltтy,гlt сп i;I ьного i 1.1Becl-yB ai,{ tlя )).

Активtt Фонл,v rr,1ожуть псlвнiс,t,tо скJlала.rllсrl з коштiв. Hep)/Xol{ocTi. itopпopaT{,tвt{l.tx пl)ав,прав BLIM0l,r.r та Llittгlltx пашерiв. пIо не дtllt1,1tlенi до тсlргiв ,r.a бoH,1toriiii бiржi.
.Д,о ск;rад1' активiВ q)ондУ ]чIOЖУТЬ вхOлIl1,}l борговi зобов'язаIlrl:r. TaKi зобов'я:зання можутьбути ос]iормленi вексе.lIяj\,I!l. зас"гавi{ими, i{ОГOВОРаIчl,о оi;larуrruaння пl)ава ВИlчlОГРI, позикLI r.a в iHшtlaii

cr r crciб. н е :заборсlгlений за кон ода }зс,I.R оI,L
Фонд I\,{aC ПРаВо }IадаватI] ItOmTlt )r позрIку, Позиitлт за рахунок ttоштiв Фоrlду MO)i(yTb

л{алаватися.t,iльltи lориllи1II{rlм особам за умови, Iцо не \,IeJ{Ul як l0 r;iдсоттсiв cTaTyTt^loгo Kaпir,zuly
в iдповiд н oi Klp,l lтдr.t ч ноi о соби [I але ж l.,lTb Фонду,

Правtt вL]могI4 NlO)Ky,l]b гrрилбава.t.l.tся до скла;(), aKr.l,tBiB Фон,l1у ;Iип1е :за креlIи1.1'имL{
/I0гOвораj'{Ll банкiв, укJlаденI,IIvII] l] IopLIllI4LI},l}1\,l].l особаrли. 11ри;lбаrrlrя KoltrtaHic:tc:, з угlравлiгrrrя

)/кJlалення догоtзсllliв вiдст1,1t.rtетtня IIрава l]I,1I,1oгI,1 .l уI]ахYваIIltяп,l (lб;vleitcctIb. t]с,г;tlI()}]леl]их чtлнн1.1]\t
Закоi,lсlпt.



ч

Приl{банt-llI гIрав BI,1il,foгLI л0 cI(JIaJ{y alcT,r.irliB Фонду зlIi,tjсrlкlсться за оцiночною вартiетю. що
визначаетЬся з доl]риlчIанняlч1 ви}Iог закOнодавс,l,ва l]pO tll1i.tlK5, л,lайна, майli,lових прав Tzl професiiilrу
оцiпо,lну дiяльнiсть в Украirti. зокр0}Iа з урахуванняп,{ ризиI(iв ttевикоllаttltя борхtlликолr свотх
зобов'ilзалtь,

fio ск;lалу активiв Фонд;, мох(е входрtтрl iнозем}li] валюта, У Tolvry числi та. щсl ttридбана
через банки, якi MaIoTb Bi;1lltlBi;ц1.1y лiцепзilо,

I]i t iMeHi. в i1,1Tepecax та за рахунок КIФ. на гtiltcr.aBi l_{оговоlэу про управJtiння активаrtl.t
корпоратI,{lзноl^о rilсlнду М 3/20 ] 9 Bilr 25.07 .2019р, (cтpoK дii яttого ло 25-.07 .2tl29p ). дiс TclBap1,Ic,гt}0
:} обпrежеllоlrl вilutовiда"'lьнiс,гlо <<I(оlлпitltiя з 1,1lpaB"rliltHя tK,I,IIBa]vIIl кСОЛЬДIС>. коJI зас]дрпоУ 3]202955 (нzutазli - i(yA), r,liсr(езllахо/l)кеllня: 04070. lt. KlTiB. в1,.п. Верхнiй l]ал, б.72. шrtl
здiйtоtltос.r{iяльнiсть на пiдставi ,:,riltензij,гtа зl(iйснеыня професiйлlоi lдiяльнс,стi на с]lоriдсlвому риr.Iку* ltiяльнiс,гь з управлiння активалtl.t iнс.ги.гушii,iнIлх iHBoc.r,opiB (дiлльнiсl:ь з управ;tittl.lя активаN,{}l).
вl,rдаlltli lзгiltнО рiшеrtнЯ I-1аtцiсlнал1,I,1оi tскэпriсii з цitlнl,tХ tiarlepiB та фонltоЪоI.о ринку (налалi л-
нкцпФр) Nt1462 вiд 15.09.2015 року, c,Ipoк дriТ якоi: з 0-S,t0,2015p. * l.iеобмежениIi, lз особi
ill.{peкTopa Iваповоi Ha,I,aulii lBaHiBгt1.1. rцо дiе на lliltcт,aBi С.гатуту куд.

2. З а zatt ь tt ct о с п ов а tP О |lM1, б х у 1д rР i н ct tt с о в oi. з в iпtH о с mi

2.1, fiоспtовiрне поiоrtllя ltla BiiпoBidHictttb МСФЗ
Рiчlrа (liýaHcclBa звiтtтiс,т,ь (надалi - фiнансовit звiт,нiсть) ToBapllcTBa с сРiпат*совото звiтлtiсткr

загальшого IlризначегIl{rl" яка сформована з lvleTolo дос],овiрнtl Ilодання фiнаttсового cTat,Iy.
фiнансовиХ 1lезультатiв дiялы-lостi та гроrIIовиХ по,гокiв 1'oBapl.tcr.Ba для задоволеfiIIя
iн(lорrvIацiТ,iних по],реб шI4l]окOго кOJIа I(ористувачiв tlpl,t пpиlYlt1.1t,tTi шlrпtш еtсономiчних pirl;eHb.

Kot,Il1cпTyaJlbI,1t)10 ocI,IoB0lo гРiнансовсli звiтllос,гi 'ГoBapttcTBa за 2019 piK с Мiжнаролнiстаi{дарти фillансовоi' звiтнtrстi (МС](lЗ). вклIоI{.lючLl }vIiх<народr;i с,,,оllдорrй бухгалте11сiо,r.uоблiку (i\4сБо) ,га 'i'лупttrчення (K-I'iVlcDiJ. lil(,l). tlи,цiаtti PalioKl з Мiжнаролнлrх сташдартiв
бухгалr,ерСькогО облiкУ (рмсБо). в редакttii ,I1.IпHii;l па l сiчн>l 2020 року, що осРiцil:rно
0llрliлюдIlСннi на всб-саi',rтi IvliHic,r,e pc,l.Ba (lirraHcitl Yttpai1,1lt.

I1iдгоr,ов.liеttа 'ГoBtlpl,tcTBotvt (iiпaHcclBa звir,нiсть .liTKo Tl1 бе:з буль-яких зас.гережеl]ь
вiдп,овiдас Bciitl вип,tсiгарI !IиlIHllx мсФ3 з врitхуIjанняпt змitr- Bl{eceHI4X IrмaБо, дотрип{ан[Iя яких
Забезпеч1,6,1 достовiрне гIOдаI1l{я iнформацii u q,i"о,,aооiй звi,t,l-тостi. а сашtе, ,tц<rречнсli, дlос1.овiрttсli,
зiставl,tоТ,l:а зрозумilrоi iri(lормацii.

t{ри t|iop;vtl,Balttti фiнансtlвсli звiтнilстi Товаiэl.tство I(еруl]аJIOся ,I,iii(o)It вимогаfuI14 гlацiональн1.1х
:]tlt(о}lодавЧих ],а ilOpMal,L{t]HI,1X ак,гiВ щод0 органiзацii i ведеttлlЯ бухгалтсрСькогО Облiк1, та
СКЛiЦа}{ЦЯ фiНаНСОВОi ЗВiтноот,i в УкраТtti, яlti tTe проrrлрiчать в!Ilчtог.lNI мсФз,

2.2. Валюпtil ltodctt,tHlt звitплlоспti mа rlD,ttкцiоttаltьнсt ваltюпl{l, Сtttltl7iцб оti,р_уz.гlення
Валюта подапня звiт,tlостi вiдповiдас функцiона.lrьlliй валЬтi, я,.trю с нацiон;л;tьна ваJIюта

YKpailtlr * lриl]ня, сl(ладена у l,},IсяtIах грLIl]ець. 0Kpy],Jlet{!{x до 1,1i-цтах тL{сяtI.

2. 3. П р u п jt lL|e lt I I я tt р о б ез п ер е 7l в н i с пt ь 0 iл rt ь l t tl с ttt i
cDiHatlctlBa звi.t,rliсть'I'trварис.гвlt tliilt,o.I"tlBJtetia вt,lходячи з llрипущенlIя безше;lервностi

;:tiя,ltьностi, вiдповiлно до якого реалiзаuiя аttt,иtвiв i lt<.ll,alllellt,tя зсlбов'яза,tlь вiлбl,gас.I.ься в xojli
звi,t,tайlноТ itiяльносr,i. Фil;ttLtcotзi.t:lBi,t,Hic,l,t, }le вI(лIоilАс корI.IгуваI{itяtл яIti пеобхiдгtо бy,rro б проRес'ив тому випадку, якблt TcrBilpticTBo не i\,10гJIо llрOдовжт.].ги гlодаlльшс здiйсненt-tя фiнансово-госII0дарськоi дiя,;Iьностi вiдповi:lIIо l10 ttрилtrlигtiв безгtерервrlос.гi /1iяльностi.

2, 4. Р i ш е н tt я 11 р 0 з а пtв ept) ;ltc ен н я ф i н ct tt с tl в oi з в i пt н о с mi
Pi,tHa фiнансtrва звiт,нiотЬ 'Товарисr:ва c],aHOjvI на 31. |2.20:.9р. за.гверджена ло вигIус*у згiдriо

Рitпснt,lя tlднtlосiбпого уqlgr,,',,а Т'оларl,tства N92-1/2020 Bi.rr о6,оЗ,zЬ2ор.

2. 5, 3 в i пttt t t l't п ер iоD (l iп а п со в oi' з в itTtн о с ttti
Звi,гн1,Iпц перiодопr. за яltиii сРоlэмустьс.п фiнаtrсова звi,гпiсть. ввilжасться перiод з 2з "пиttня2019 року rro 31 грулuя 2019 року.
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3. cl:пttltcBi ttололtсеttня облiковtli ltолitttчкч

3,I. OcttoBtt otlittKtl, .3ctcпlocoB0ll0 llpLl cKлctlctttlti (liHaHcoBo[зBimttocttti
L{я фiнапссlва звiтliiсть l,tiдt,oт,ol]лeнtl t-ta ocHoBi iс,горичнсli собiвартост-i та спirаведллlвоi

BaPTocTi абО а;ltОРТl,tЗаttililrоi собiвартос,ri окремих фiгlансових iTtcTlэyMeHTiB вiдповi,цно ло мСФз 9
КФiНаНСОВi ilIСТРУrШеГlТИ>, Оцiнка справедJII,{воi BapToc,l,i здiйснrосться з використанliял,l мtе,гоlliв
оцiltltи фiгlансовlrх iHcтpyпlet-tTiB. д,сl:эво;tених fuIСФЗ 1З коцirrкl{ за справедливоIо вартiстю>, TaKi
iv'е'ГОДIi ОЦiНКИ ВКJIIОЧаЮТL I)ИКорltстанI{JI сIlраведлl,tвоТ BapTocTi як rliни. яка була б orprnnu"u ,u
продаж aKTI.iBy. або спла.тена :]а IIерс/lаqу зобов'lIзан}Iя у звlл,.lttйнiЙ операuiТ Mi;K учаснлr*u*" pn,,ny
На JIа'ГУ or(it,tKИ. ЗОКРеП,tа. Вl{КOР!lСта}itня бiрхсовllх KoTItlKyBaHb абсl ланих про поточIIу ри}IковJчвартiс,гь iнlшого аналогi.тнOго за xapaкTcpoN.t iнс.груlчленту, аналiз лI4сI(оII.1,ова[лl,{х I.1]0IпoBllx по.гокiв
ttбО iHiпi McrдeJ,ti в-r,Iзначення справедлlлвоТ вар,гос,I,i, Псредбачувана справеl,(jlиljа BapTicTb
t|liпaHctlBltx актрtlзitl i зобоtз'язаI,Iь t}I,1з}{ача(]ться з в!IкорлIс],аtl}{я},I наявI,Iоi iнформzrцii про риrrок i
tliдlltlBir(lt l t х luteтt_lдiB ot(i н t<tl,

3,2, 3пzал bHi полtlлtс,еttня tt4oio об.п itioB ltx ltoл iпt tt к

3.2. l. Oct,toBa (lopMllBaHltlt oбlt iKoB ttx tlo,цiltttlK
облiковi полiтtlit1,1 - KOHKpeTHi гIринцлIПрI. основи, лоп{овлсIlс,сri, ttpaBltлa та прак,]]ика.

зilст,осоlзitlti, суб'с:ктом гоOпOдаl)IоваI{ня при с.клад.tннi ,га гtоланнi фiнаисовtli звiтнсlстi, мсФз
иаводLiть облiковi llо;ti,гr,lк1,1, яtсi, за ВI{с[IоВкоrч{ рмсБо" /{аlоть З\,1ОГ)/ скласти .гаку (iiHaHcoBy
зпi,l,t-Iiсlть, яка l,ticTllTl{ple ;loреч}Iу Tit /]ос,говiрну iнфсrрмацirо про опсрацii, irтшi подiТ ia yrou,u. .,to
,II(их, Bt)Hp,I застосовуIоться. 'l'aKi ltолiтикт,t t{e сltiд застосOвуватtrl, якш{о tsIlJlив ix застосуваI"Iня с
HecyтTcBpIM.

Облiкова по.гtiгика'Говариства 1эозроблена.га :атвердll(сilа керiвнrrцтвом КУА вi:lгrовiдно до
BI,1M0I, \4сБо В <облiковi Ilолiтики. змittl.t в облiксlвlлх оцiнках io ,.о","ппи)) та illшrplx ч1,I}J,IIих
мсФз, зокреil.{а, Мс]ФЗ 9 <<Фit,lалtсовi iнс,грументи) Tzl мсФЗ 15 кl]охiл вiд договорiв з клiснтаtrtи>.

3.2.2, Iчформаtliя ttpo з,ttitttt в tлблiковuх tttlili,tпHKпx
TclBaplTcTBo обирасl lа засl,осоtsvс своТ облiкtlвi lltlлiTl.tl<l.t гtос:li/lовнсl л:lя гtодiбних оltерацiТ.

iHtпt''x rrодii або )/j\,IoB, якrцо IvlС]ФЗ ttонtсре,гtlо tIe вI,Jмiil'аt,iлбсl Ite jlo:зi]oJIrlc вL{'nнаllення каrего1_,ii
cтaTeii, lUlr{ якrIх itrmi гlолi"глII(и ]\,lO)liyl,b бут,l,t 71tlречн!{N4I.j,

3.2.3. Форлt0 l11Q ll{lзвl,t rРiпапсовltх звitttiв
Псрелiк та назвI,1 форм фiна1,1совоi звiтнtlс,гi 1'оварисr:ва вi/tповiдають ВI,IIчIоГаIu_

]}станOвлеIIим Lltl(С)БО 1 <Загальlti в1.1j\,toгI4 2до cPiHaHctlBoT звiтнос,l,i>, т,а dlopMlr 11рлтпti,гок. шlо
розробленi у вiдпсlвiлносr,i дсl МСФ:].

3. 2. 4, M e ttto d t,t п о а он ня it t ф орм а tlii у ф iн а н со в tlх з в i пlп-t
Згiдлrrr мс]ФЗ та враховуючи IIП(С)Бо I Звj.г про сукупIлийl дохiд передба.lас t]о/{ан}lя

витрат> I]t,{знаIll,tХ у прlтбуткУ або збиткУ, за класифiкацiсю, основаноЮ ,,а ппетодi кфункuiТ витрат))
або ксобiварr,ос,гi роаriзilцii>, згiдltо З якLlIuI Iзи,гратI.I класиt}liкукr,гь Bi;llloBilIILo i]{o iх функrriЙ як
liас,гI{ни ctrбiBapTocTi чи, ltашриклад, BllTpaT на збут або адмiнiстратLrвIIу дi.я.хьнiс.гь.

Гiрс;lставлсII}Irr грошовtrх tlclT,oKiB вiд сrперацiiiцоr' дiяrlьнос.гi у Звiтi про рух грOшових
кошrтiв ,здiйrсгtкlс:,гься iз застоСYВаННЯlчI IlРЯIчlОr'о ,\,Ie,I,oj{)/. згiJttлсl , o*tu"i роrпрr"iсrься iлrфс,рп.rаuiя
lIpO oc}IoI3l,ti класt,t надхолжень JpOmoL]},lx ttоll,t,гiв tl}l lз1,1гIлат гI]ошоRих Kclltt.I,iB. Irrrllормаttiя про
clcitclBHi l]}iлИ ГроШlОl3ИХ llt1/{ХO;i|iliеНЬ'Га l,potUoBI.1x виll-rIа,г ti.lo1э,vt1,1,"1-1,gr, на пiдс.гавi об;rjкових au,--l"aiu'['оварt.tс,гllzt.

3.3. о бл i ко в i п ол i m u к u tt4o d о cll iH а tt с tl в tl.t i rt с пt 1l lп-r ен пtjв

3. 3, ], В uyt а н ня t?to о tliH к а c|l i lt о t t с о в ttx i н с tttp,llлt е tt ttt i в
'I'оварис,гво в}tзнас сРiнаrlсовий aK,I,l.{B або фiнаr,rс(l,зе з(lбOIз'язаIlI]rl у балаl,tсi вiдповiдно ltoм(]Фз, l(оJIи i ,гiльl<и колtа Bo}Io с,га(] с,гороною кOLIтракт}lих положеиь щодо фi,наrlсовогоiHcr:pvMeHTa. OnepalliT з при;lбаt.tttя або проl(ажу t'lliHaHcoBl.tx irTcTpyMeH.r.iB i]из}]аIоться iз

застосуванням облiку :]t1 ltатою розраху}Iку.



|3а cTpolcoM виконання cPiHaHcoBi актLlви т,а фiнансовi зобсlв'язанrlя подiляю.l]ься l,ta гlо,гс1.Iнi(зi cTpoкOlvI I].LIконан}Iя зобов'язалtь ltcl |2 rчriсяlliв) та дOвгостроковi (зi с.грокоп,t l]иKoI{aHH;I
зобOв'язttнь бiльrrlе 1 2 rчriсяцiв),

ToBapl,tcTBo класифiкус фiнансовi актLiви яtс Ta,tci. rцо oцittttlto,I,bcя у rIодальtI]ому або за
a\,{opTi,iзoBattolo собiвартiстю, або за crrpaвeil.JI14ljtlt<,l ва1,1,гiс,t,ю t,Ia Oc},lORi сlб<rх.гаких.l}tltltикiв;
а) пlоделi бiзнесу суб'ск,га I,0cllo/lap]o3al,Il.{я для )/правлirtIlя (limttt1coBI,IMи ак1,I4I]а}lи; та
б) харакr,ер}Iс,ги к ко}гIрактних грошових потttlсiв ф iнансового актиtsу.

Товариство влIзIlас TaKi категорii фiнансовнх aKTrrBiB:
- (liHaHcolli ак,гиlll,t, Щ0 оцiнюtоться за справедJIивоlо вар,гiстто. з вiлобра>ttеIIIlяjчI резу"цьтатуtrереоцiнки у прlлбутку або збlт,rкуl
- фiНаttСОtЗi аКrИви) ll(o оцiнtоюr,ьсr{ за амортtIзованOю сtlбiвар"гiстrо,
'Гов:tриство вI.Iзна(: TaKi ttатсl,о р ii фiн rrи со ll tlx зобо в' лtза ll ь :

- фilrансо,вi зобов'язапI,1я. оцiненi За аТчIОРТL]зова[Iою собiвартiсr.кl:
- фiнансовj зобов'язаrIня, оцirtенi за сilраведлlIвоI. пор,гi.,rtо, з вiлсrбрахсеннrlм резуль'ату
tтереоцiнtс1l у прl.tбутtсу або зби гку.

Пi,rr час лерlзiсноI,o i]рlзI{аI"Iпя t]liнаtлсовогo t1I(TI,lI])z або фiнансоl]оI.о зобов'язашlля Товариоr,во
оt{iнюс: ix за ixHboIo справедллlrзсltо BapTicT.Itl.

ГIри припиi,tеннi i]]4зI{аtIl,iя (liltallcoBtlt"O aK,1,14l]\/ ltoBtlicl,гttl рiзнltця ллiж:
а) ба;;аllссllзtlltl lзаlr,гiс,t,lо (clttjlteиtllO }la ла.г\/ Ilрi,rпинеI,tня tлltзлtаt,lня).га
б) отр1,11,1аНоЮ Kol\,lгleHcat(ic:Kr (Blc.lllo,1aTo.1lt будь-якИr.-I HtlBl.tli cl,гlэllrltttlllй актив MiHyc будь-яtкс нове
взяте зtiбоВ'язання) вIlзнаlотЬ 1, прибуr.кч або збит.ку.

Фiнансовий актртв отIiтtlосться за амортI{зоваI,{оlо собiвартiстю, якш{о BiIl придбавастьсrl з
lv{CTOIo одер}каI{пя ,,IогOвiрних грошов!Iх потокiв i логовiрнi yI,IoBI{ фiнансового aKTLIBy генеруlоть
т,рtlшовi l]oToKLI, KoTpi сl cyl,o Bpl]lлal,aм1,I основноI cypll,t та гIроLtсI],гiв на rJепогаше}Iу tIacTцy
ocHoBHoi суlчlи.

ToBapl.tc,lBo l]и:]наС резерt] rlill збl.rткtt для очiкуваur.{х кредI,{тIlих збит.кiв за фiнансовимактиво м. який oб;tiKol]yc.I.bc я За аI\,{ОРТJ,Iзо ванок) варт.iстю.
обrriкова 1.1ол.iти,кzt щодо цодilльшtlf оцiнitи фiнаttсовлtх iнс"груrплонr,iв рсlзкривасться пижче увiдповiлпlrх роздiлах облiковоI полiтрlки,

-7,3,2. I'1lоtltовi коlt.ttttu tttа ixнi еквiваленlltlt
I'роlrlоrзi ,KOIlI1,I.1 скJlадаIотьСя з г.rr.гiвIсlt в ltttci .l.a копl.гiВ на по.I.оL{{,lИх рахунках у банках.
]lквiваэtегtти гроltlовLtх lccltlTTiB * це коро.гкосrроковi. виссlколiквiднi iнвсстицiТ, якi вiльlло

коI{вер,гу}оться у вiдоп,тi суiии IроIпов14х KotlTriB iltKt,tпt при,гаманНий не:згttt.Iltий ри:зиtt зрtilttt
BapTocTi, Iнвес,1,1,1цiя l]I,1зl{аLIас"l,ься зазвичаi,l яtс ettBiBa-,leHl гроlпOвItх ttошr,iв,гi.ltькl.t в разi короl.ког()
строку погаulенtlr{, напрLlклiljl, Ilротяt,оN,t не бiльrпе HiiK TprT rлiсяtli з jtати, tlридбання,

Гроrшовi KOIUTLI та iх eKBiBaлeI,I1,I,I i\4о)ку.гь )/l.pLI\.1\/I]aTI4cr]. а операuii з Ht.lfu{I,I IIр()волLIтI,Iся в
ltaцioHa,,TbгliI:i валютi та в iltозсмtI-iiй ва.пютi.

iноземuа ,]аJlIо,га ,- I{e l]aJll(yt,zt iHttta. Hi>tt {lyHKuio,tta:,lbHa
Примi,гсlк.

Гропlовi коIIJl:и ,га ix cKBiBiul*HTI4 визнак)тьOя за yIvjOBLl

l]a;Ilol,a, яка визначена в п.2.2. цих

вiдповiднос,гi критерiяfuI влIзлIаншя
акl,ива]\.{,и.

Подацьlllа оцilrка I,рошlовLIх
номiна.rtьнiй Bap,rclcTi.

коштiв здiIiслtюсться за справедлI,1воtо вартiс,гю, яка дорiвнtос i,x

Псlдtrл,ьша оцiнка eKBiBaпctI,t'itl г,роulових кошт,гiв. представ.цен14х депозитамрI. здiйснюетьс,t
за а\,lорт{lзованоIо ообiвартiс.гю.

lIepBicHa та подаJIьша tttlittKa I,роIIIоRих Ktlrтt,t,iB т,а l'x сквillалеi-t,гiв tl itrсr:зе,l,tнiй валlотi
:lдiiiснкlстьСЯ у фiluTttlioHa.lrbliili валtотi за o(liuil.irI!I\{и itypcaMtl I:lаt{iондJlьного баuку YKpaTгtlt
(FIБ)/).

)z разi обп,тежегlltЯ I]paвa врrкOр1,1сl,аНня коштiв на I]0тOчних рахунках в у банкtrх (наприк;lад.
v l]иI-tilдкY признаLtснНя I-IБУ в банt<itзсьКiii r,cTaHotl'1,1lр1.1itсt,lгзоl'а,,lп.litliс,t.Рацii) цi aKTI.{BLI i'onl,ro
буr,и к.ltасиilliкtltзаьti ), сlслалi }lcп00,0tlI1t.lX tttt,t ивitз, }/ B}.1]Iatjrl(y пlэl.tl.iняття IiБУ рiпlення nno
;tiKBirlttttiKl балtttiвськtlТ усгагltlвl,t ,га вi.цсyr.нсlс,гi йлловiрнос.гi ll()вернення гро]lIових l<сlrп.гitз.
вLIзнаннЯ iх як aKтt{By rIрI4II1,1IIIIс,rься i iх варr,iс,гЬ вiлображаС,l-ься У cK.ltaili зблггкiВ звiтного r:cpioдly,



J/
3,3,3, Фiнаlt,совi акmпвll, tt,4o ot4ittKlttlпlbcrl зо пnr()plrtuз()Battolo собiварtтtiспtю

,ЩО фittансtlвl,tх аrктивiв. що t-,ttil,тлоються за а]\{ортизова}Iоiо coбiBapTicTto" -I'оварист.во
вiдlt,ltlсl.tть dебimорськj, .заборzовrtнiсtttr, )l llto,M}l чuслi ltозuкIl.

,r.rо.,I;!i';r;:Ж::Ш;i,Ж|Ж,.J.*;О"'i'О oui"'o' l,\ за амOр,г,изовлt}lою coбiBapT,icTttl,

. Зас'ОсовуючИ атlалiЗ дI,1cKoI-IToBaHI,1x грошОвl.rх потtlкitз, 'Гсlвариств0 викорис,говус Ol{пy чLIKlJIbKa с'гаВоIt дискон'Гу' Ko'rPi вiдповiдаюiь ПереВажаЮчиI\.1 т{а ринку нормам l{0ходу дJlrlr}irтагtсових iHcTpyb,reH,t,iB, якi nn,,,r,,ru l] ..,cttOJ]tI()My полiбнi y\'ol]Li i харакr.ерис.г]{ки. включаючикредиl,ну ltкiс,гь iltструrurента, зал14],]I()к cTpoI(y, про,l,яг()]\{,lкого cTztBKa tзiltсотtttt l]а KoHl.pilK".o]!1 с
:Ж:Hl;::;_rr:r#Hl,r#fo"''"'( с'грOку l1O ]1оl,аl1,Iс[lJIя tlcHclBltclj суN,tи та ]]аJIюту. в якiй

. 
'l"oB:tp}IcTB0 ol1itIt<lc cTatlo]vl LIa КожII)/ ЗВiТ:lу.lц;1.11, резерв пiд збитки за фiнансовl,rмl HcTpyi\{elIToM 5, розм i рi, rцо дIо}ri внтое :

;"1:;::Т;'j/#i,;Э'iКУВаНИ" 
ni";1"'nlY^:i:111 у разi. якlllо креllttrн1.1й р]4зиIt на звi,rltу да.гу не

- ОЧiкуваlll,п, ,o*"i'JH;I,";;X,#l'Ji*'ffiH;,iilH'*l:;;"ro 
,,,.rornn",*rr, 

"n,,,o 
кредиr.ний ризиI(за ,гакLIп4 

фiнансовиtl,t iHcr.pyl,relt.I,ol,I знаtIно зрiс iз пrЪпr.ur1, первiсного вL{зIlаI{}iя.У випа;lк1, (;ittaltcoBlax ztltтивiВ ,,р.д_l"r,о"пП .б,ч,rпо* с теrlер.iшня ваlэтiсr.ь рiзницi мiясдtlговiрним'' tрOlfi.l]иIv'I] пОТокаIvIи, 
',IaUIeЖHt,l'{{,{ 

llo cl]Jla:I,ti на KOpI,IcTb 1"оварисr:ва за договорсrмt; iгрошOtsлl]чtи l]oTo*aj\{}I, якi Товарт,lс,гво очiкус: одержатI4 
";;;";;;;;."""'СТаНОМ На КОХ(НУ ЗВi'ГИ1' ;ЦХ'1' Tnuo1,,"..n.i;;il,;;;;l llи зазнав Kpe;lltTIlиii ризик за t;,iнансовиь,li1-1cTpyruteHTo\4 :]нач}lо],о зрOстання з N,IомеrI.г1, первiсtlого в1.Iзнаннr(.При Bl,tKo'taHHi такоТ оцiltкlа 'I',,uapr.ro,i:зattvtic,гb 

зrлiнлr суми очittуваних крелLI.Гних зби:гкiв
|ir;;ffiiШI;,,;ТН';.:I;lТiriНl'ltЯ /{ефО,Цr:1' (tlеВ'rКОГlаНttя зобов'язань; l1роl,ягOIч{ о.liкуваirого

/{;lяl вт,rконаllttя ,гакоi оцiнlст,t Тоllltlэис,t,tзtl lttlpiBttto.: риз14к lIасl-аI,{}.я аеtJlо.пту (tлевлtконаьrнязсiбов'язатrЬ) за t!ilrанСовим iHcTP/iv-lCIil'or\,1 cTaHOi\4 гtа звiтн\' лату З I)изикONI I'астання дес]lо.llт.у заcPiпitHcoBtr,t,t ittст,lэупtеtII()\,I с,гагIоI\,1 Ila ДаТу первiснtlгсl tзизltатlItя, i враховус лрr.I Ilbol\{y обrруitтованtlitсобхiдну т,а пiлтверлхtуваIrу irlформацiкl, *о ,, 
"п.rу,,пп,о.без 

T*a,l,{plipп!ж виlрат або зуси,Iь, iвказYс на :Jначне зро0l]аIIIlя кредитного риз1.Iку з MON,lcHl.y rrервiслlог,о в1,Iзнання.
. Товарис,гв0 Moil(e зробитlт lip}lIIУT,Ile}j ня lIpO l,e. що крсrlи,гнl,ti.l ризик за tPittirilccllзиl,Il}1струivjеrl,г0},,{ rle зазна,в знааIного зростанI]я З I\{оMeHTy первiсногЬ u"r"o**o] якlI{о було з'яс.lвiuло.tllo сЬiнансОвиli iнс,гliуМеt{,], jrlBc IlllзbKrli,i piBcHb ,.р.дйпrо.0 рtrзtлку станом lttt звiтrlу даr,у.У ВltПаДКУ diiГlаtlСtllЗСlГО aKTI,IBy. що с кредитно-згrсrtiнЪ""r, .,.u,',o", й .uir"1, да,гу, але lte (;ГlРИjtбаllИvt абО cl'BOPeHI,{ý{ ПРaДrrrч,о-aнеttiirенилл ciliHaHcoBltпl aKTtIBoM, ,го,вариство 

oltiltKlcочilсуваtli Kpe,t{lrTHi збllтки як рiзuчirц,о lvtil< вzutсltзсrrо бurоu.овоtо BapT,icTio ак.],иву та r:еперiiuньок>Bap,licTttl о.liкуваних, 
.lrлаiiбу.ггii.ч грOшов14х потокiв" дискоlI,гованою за гtервiсноlо с.фективноюcTaBI(oIQ tзiдсот,ка' за (lillaHco,"nn unirnoorc. Бу.lь-якС коригуванВ" o"ruuuir."'i прибуrку або збит.куяtс прлrбуr,ок або збtlтсltt вiд зл{енtшс}lпя коlэлtсrrtrс,гi.'l'овариствсl 

виз],{ас баllкj Bcblci дtпOз!lти зi cT,poKob.r II0l.аl1,IеньIя Bilt.loTilp0,0x до /lванадцятрIмiсяцiв З лаТI{ фittаI'tсовоi звiтltостi, в разi, o,,,,,n ,,,r.l ,-p,u,,,r. II()I,i.,lIlcllllя Ti]I(I-,,x деllозрt.гiв tlrloBiirtrolIррIзвсде до знiillнлIх. (liнанссlrзtlх B,1.1]al.. в сt<ладi ,r,r-r.uчl,,., rРirлалtсtlвих itlBec гиIliй.'I'оварис-гво 
Bi;lr ttlctt<l балrrсiвсьltltх rlеtlозtл.t.i ll .\,ti.tC l,зt,lеllillенtrя 

фiнаrrсовоi-О aK,lj.tB)/: 
\rIl\ ,1,(L]lt'Jl/tlll]J 1,1i,l(, l,iac-I,yJlIIy lvlОДСJlь pO3paXyIJKy збитку bi;l

- прИ роз;vriщенНi дегtозlr,гУ в башк1' з BI,Icoкoto tlaдifitricTto (iнвест.1.1lдiЙнltлi рiвеt,lt -lэеiiтинг1,ttaAAA, шаАА, LtaA, uаВВВ ia бalrKlr,. що маIо,гь прогноз <<с,t,абi_цьtlий>. IIlo присвоrос,гьсrIiЭеЙr'ИНГОВИi\'I!I аГеНТСТВа]чtИ^ якi BHeceHi до /lepxto*nn,lo рссстру yпoI]IJolзa)l(eHllx 
1rеl-.l.гl.tt{говI,IхаГеItТС1'1] ГlКЦПФР) IJa ДСiТУ }rОЗМirЦеН.ГIЯ KclпtTiB р.raро збиткiв рOзраховустъся IJ залетсttостi lзiлС'ГРОliУ:Га УN,lOВ 1ЭО:Зtчti1,11еНlrЯ (r:ри розпtiщеннi вiд iдо'З-х-мiсяr.liu'* irпr",ilr'Й".,.,,у склаl{ас 0%. вiлЗ-х мiсяtlliвло 1 року- l% вiдЪу,п" porril,t,leblltll, бiльrrrс 1року -Zull);- пр1,I розмiщеннi депtlзlату в бzrllку з бiльlп н}tз1,1{иjчt кре/]Iрl,гнLtд.' рей,гингопп (спеку.r-iя.гивнийpiBeHb реi:lтингу, щО llр'lсRоIостьсЯ рейтлtттговl.r},Iи агеl1.Гст.tlаtчtи. якi впссенi до f]ерхtавног.irресстрУ уIlов}IоI]ах(ених peilTI.IHгOBI.Ix ai,eHl.cl.I] I-IкцпФр) }Ia JIaI,y рпriпi,uЪ""я ltotttTiB резервзбиткУ рOз]]аховуСться У розrurilэi вiд7YолО 20% oll .1^оо, oonnray в здле)I(НОсlтi В розп,liру ри:зикiв.
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lJiдtlосно :tебiторськоi заборговаt{Oст,i у вIаглялi налаt{L{х пOз!lк Товарис,t,во використL\в5tс,.,rrrrrrrrrч

розрохунку збuпtку з BllqOpllctlltll!tlяllt Koer|tiu,ictttllJ, спiввidноlltеI|rrя zpolLloBozo поrпокJ| dо
з{IzаJtыlо?0 бtlрzj,.

l еб im ор с ь кп з uб о р zов l н iспt ь
БеЗУМОВНа ДебiТОрСька заборt,ованiсть визtIii6]тьсr1 як aI(TL{B To21i, ко.llи Товарttс,гвсl с,гас

СТОРОНОЮ ДогОl]ОрУ та, внаслiдок l{ього! Iiабувас юрI,IJi!Iчне право о.ilержати грошовi коштr,l.
11epBicHa оцiнка лебiторськоТ заборгованос.гi здiйеltюсться за справедливоIо BapтicTto.
Пiсля первiсllого визFIанi{я подальша оцiнка дебiторськсri заборгсlваностi вi2lбувас:ться :за

а]чIортизованою BapTicTlt,l,
ГItl,гочпУ дсбiт,орсьКу :заборговtlнiсть без вс:гаIловлеi,Itli cTaBltpl вiдсоr:ка Товариство оцiнюе за

суN.lою первiсного рахунку фактур1.1. якщо вплIiв дисконтуванi{я с неt]y,ггсвLIм.

3,3,4. ФiHottcoBi акпtt!вlt, tt1o rlцitllоюll1ься за cttltaBeDлllтol0 вttрmiсmю, з вiDображепltя*l
Р е :.tУЛ l, m а rltJl П е р е tl tli tt к tt .у, п 1l tt б.у ttt к_l, п б о,з б tt ttt K.yl

Ло cPitlaltct'lBl,tx акl иtзiв. l:{cl tlt\iHK,ltt),rbcя за1 c]IlpalJc,l(JI!lR()K) варт.iс,гiо, з вiдобраrкенн}l}I
резуJlь,],аl,у пepeot,til-rKl,t 1,прибуr,ку або:збltтt<1,. вi/lнося,lься aKцit'Ta паi (частки) господаlрськl.tх
товариOтв.

1-Iiс;rя ttellBicT,loi-o вl{зI,IаI,IItя'1'оварl,tстlзtl ol{itIlclc Тх за cllpaBellJlиBoto Bap,гicr..lo,
СправеjIлива BapTicTb аrtцiIi, якi внесегti ло бiрlrtового сгILlску. сlЦit"lюс:тьOя за бiржовимI

курсоь.1 органiзатсlра L:орг,iвлi,
Якцо акцii ptaKlt,b обir, бiлt,tit,IK на o/1llolly оргаI]iзаторi торгiв.lli. при po:]paxy}lкy BapTocTi

актlltзiв TaKi iгrcTpl/MePlTI,I сrцiнтокlться за i(ypcold }la ocнol]}toý,ty р!iпку дJIrI llього активу або, за
вiдсутностi осllовного pLIHKy, на найсприятливiшому риFIку дJIя L{bol,o, За вiлсутr.rостi свiлчень на
KopI,IcTb протI,IлежIIого. ри}Iок. Па якоIчIу Товариство зазврIllай здjйснюс, операцiло illэодахtу
ак,гиву, t-tрl,tйьтас.,гьоя за octtOtlttptй риLtок або. за Bi,tlcyTHocTi clcHoBl"Io1,o ринку, за
найсприя,t,лт,tвi пlлtй pIT нок,

iIри orriHtti справед;tивоi BapTocTi attTltBiB застOсовуються мстоj{и оцiнt(и BapTocTi, якi
вiдповiдають обстаtвинаI\,1 Та /{JIя якрlх с l1OcTaTHbo даших. щоб otIittl.tт,!I справел;tивl,вар.t,iсть,
ш,tаt<сtаlrli:зуtоrII4 вI"IкОрI,1с,гаllI1iI l-(operiIII,Ix вi,,1l<1эl,tтих даI,tлIх та rиilliлriзук)чи викорисl,анlIrI закрит!Iх
Bxijltttlx lla}11.1x.

JlKrrto с: гliдставl.i I]B21)I(aT1.1, ttlo ба.пансrlва
'ГоварIас,гвс.l вLlзI-tаt{ас справел":I!lву BallTicTb за
il4Oжyl,b бу,глr зу;чltllз:tенi зIta1,1LII.1l\,l}l змittаплtt
коlt'tоttк,l,ури р1,1ItKiв. I]a яких еллi.гелt.г здii.iсrIloc
(loluloBoг,tl ptl н ку.

Справедлl,тва BapTicT,b акцiй. oбit,-ltKt'tx зуlJи}{еLtо, у TO\,1y.tltc:ti llit-tttlax палерiв емi,геtл,гiвл якi
вк;rю,jс1,1i до Списк1, ерti,t,сtl,гitз" lIlo мillо,гь о:]lIаки фiктt,lвtтос,t,i, вlазна.Iаетьсуl i:з урахуваI-1ня14
}tаявllостi с,t:рокilз вiдrttlвлення обiгу Tai(plx цiнлI1,1х ttaltepiB, лтаявностi фiналrсовоi звiтнtlстi 1,аких
eMiTeHr:iB, результатiВ Iх дiялылоСтi. о,tiкуваНня Ilадход)ке}{Iля лrаI)iбу,гt,tiх еконоtrлi.lних вигi,ц.

3,3.5,3обов'язаllня.
Кредитсlрська заборгованiсть визI.Iаеться як зобов'язання тодi. коли Т'оварис.гвс,l стас

сторо}IоЮ /Iогоt]ор}r та, впас.ltiдок цьOго. набувас IорI4диtIIiе зобов'язання спла.ги.r,и ц_lоt,t.tсlвi кOiIIти.
Поточнi зобов'язання це зобов'язання. якi вiдпсlвiлllаlо,l,1, clдrlipi або декiлькопt iз

II I.t){iчс HaBel(eH I,i х оз I l ilK ;

, Това])иств0 сlпtlдiвасlться погас14],LI зобсlв'язаttltя або,зсlбов'rtзаI,Iня tliд.llягас: гIоr,&LIIеIlIIIо
П })0ТЯГО;\4 д ва LI адцятlа r,t iся LIi в п i с"ця з в iTH о го пе pi tl,,ty.
u "I'tlBapиc,1,1]O l,tc b,Iac: бe:]ytvlol]I-Iol-0 права вiлсl"гро,ll.t-t,I-{ погa.ILLIеltня зобов'rIзаI{нrI ltрOтягоN,I
11_10t-tapir.tettt1,Ie /lвtlнаJLL{яr:и мiсяl.tiв tl iслll звi.гног о гIсрitlду,

IlоточrIi зобов'язання вLIзнак)тьс}l за ylvloBIl вiлtlсlвiдttсlс,гi tз1,1зttаченнtо i кри,r,ерiltл,t RtIзItаннrl
зобов'язань.

IIо,го,lнi зобоtз'ltзаltл,lrt оrцilttоtоться у пolla;IbtI]oN,Iy за а}Iор,глlзORаноtо вztртiс,гtо,
Потtlчн1' кредитOрсЬку заборгt-lваrлiсть без Bc,l,altotl,гlet,loi ставки вiдсотка Товарис.l,вtl оцiнкlt;

зzI сумою первiсного рахунку фактуlrи, якщо вплI{в дискоI.Iтування е }lссуттсвим,

ваlэi,iсr,ь с у г] (,IJo в i,i{lэi зlt.яl с:,гr,ся вiд справедлtt lзоТ"

д()по\,1()г()}tl iтrrпих r,lс,гоlIiв оцiнки. Вiдхиllеt,rня
v rPiHaHcclBclпly cTirtli eMiтetlтa r.а/або з;ttiltаьtt.t
cBoto дiя;tt,t.tiсr:l,. а та](ож :змitlirми у KoH'Kltll<Typi



/3
3, 3. 6, З zo р пtа п н я cll i t t а ll с о в l!,y ct tc ttl u.в i в ttl о з tl б tl B' rt :J о tl ь

Фiнансовi актрlви та зобов'я:]ангtя згOрт,alIо,I,I)ся. яtirrlо ToB:tp}.clBo fo,IaC юрI4лlitlЕlе право
:l;]ii,icttltlBa,t,t,l зir;liК RLlзllа-ttIL{х у балансi сум irlac ltaMip або зробигIl взас]иозilлiк, або рсалiзуваг,л
aK,I,I4 в 1,а l]}4 кона,rlа зобов'язання одl{очасtIо,

3,4, Облiковi полiпluкч tt1olo opetlt)u
Товариство (оренлар) зilстос()вус МСФЗ l6.
}la дату поtIаl,ку сlренл}i 0}rендар в14знас aKTL{B з права i(opllcl,yBaIJHя та ореншlе зобов'язалtлtя.
I-1a ,laTY тIочаткУ с)рекдИ орендар оцiнIос aKTL{B з II})aBti корис1}rвання за собiвар.гiстttl.
Собiваlэтiсть активу з права корt{с.гуl]ання сI(ладас.гься з:
а) супrтт пcpBicHtli o1_1iItKll оренднOго зобов'язанrтя;
б) будr,-якик с}ре}Iдних платех<ilз, здiйсltелlLtх на. або до дати почаТку оренliи, за вLIрахуванням
отррIN{аних ст,лtlиу.тiв д(о оренди :

в) буль-якi первiснi прямi BI.ITpaTpI. понесенi оре[IдареN,ll т,а
г) ortiHKY вr{тра,г, якi будуть пo1,1cccllti 0рецдареiч' у пlэоttесi деN{olI"гах(у та uеремiщення базовсlгсl
aKTI,{By, вilUlовленНя пtiсцll. 1-1a ЯКОt\,1У Bitt рсlз,t,ztt_ttоваtlиli. або вilltlсlв;lенl;я базоВог11 al(Tt{By j10 cTa[Iy.
пtо вI,iмага€:ТЬСЯ yivIOlзaM1,I оре}{дl,i. оl<рiп,т tзl,tltа,,1кiв. колl,t TiiKj Bl,T,lpa1,14 здilYIснюtо1ься з Me.loK)
вllробllиll"гва:загtасitз, Оlэе1,1дар rrесе зобов'язаннr] за -гак!l\,1и оитlru,rаrй або дtr,l1il.гу початку оренди.
абtl Bl,talc:lill0K викOрllста}{I,Iя бitзtlвоl,tl aI(1,1.1I]y I'1Р()'ГЯI'0i\,1 гlc}jlI()0-0 tlс1_1iодr,,.

l,{a ,ilaTy поIлаткУ OpcHltll орендар ot.{iHloc ореilдне зобов'язаt,тl1я за теперiшньоlо Bapr.icr:Kl
ореuдIIl{х плаiтеlкiв, не 0пл,аllенI.1х t{a.raK)/ /ta,I.y, OpeH;rHi tI.ца.геlкi сJriд /1pIcKoHTyBaTI,I. застосовYIочи
припустjt jvly c,I,aBKy вiдсотка.
Пiсл;r /цаl,и шочаlху орепли орендар оцiнкtс: aK,гkII] з права коррiстчвання, застосовуIочи п{оде,,Iь
собiвартоотi,
Пiс.iiя датtt початку оренлIt орендар оцitltос ореI.Iдне зобов'язаttлtя.
а) збirrьшую,Il,r балансову BapT:icт,b :] Mel,olо вiдобрir:зlrr,,и IIрOце}Iт за орендним зсlбов'язаЕ}iям:
б) змеilпrуло.tрt балансову Bap:t.icTb з lvlетOю вiдобразлt,rи злiйсненi оренлнi пла.геlкi: та
в) псреоцirilок)tlи ба;lагrсов1, BapTicTb з мето}0 вiltобразитлr будь-якi тlереоцiнlси або шtолифiкацii
оренд!{. або з Meтolcl вiдобразити перег.jlrtнуr,i гrо cyTi фiксовалti оlэендлli гIлатеiкi.
IIроцент,ом з€l ореFтдIlиIr,t зсlбов'lt:}а]{LIяI\I Y кожноN{), перiсlдi llроl]ягOi\l cTpoI(y оренди с сума, яка
Iтролукус псiс,гiйну пеlэiодlт,lну L],гавку вiлсtlтка за вiдllовiдниI\,1 ЗiiJlи1,1tком ореlqu1сlго зобов'ltзання.
ПiслЯ l(a,I-I,l поllатку орен.цl4 орешдаР вI,tз}{ае у rrрибуrк1, або збlлтк1, -- oKpiM в1.Iпалкilз, Ktllll.t цi
L]l4,tpil],I,LвкJIIt}чаIо,гься в балатlсову вар,гiс,1,1, iнruогсl ilк,гl.iву. зас,l,осовуючtI illпli вiдrlовiднi
ста.ндарт}i, * T,aKj сlбидвi сttладовi;
а) tlрсltцсlt 1,1.1 за орелtднлтл,т зобсrв'язан}{я\,l: 1.а

б) зivriннi оренднi llлагеrtti. 1,1L, Rlt.цlOtlet,li в clt_lillKl'opcI{jir.{Oг0 зtlбов'язttttI]Я }'I.0rr{} перiо;li, У ЯКОIt{У
сl,аJtАся пкrдiя чlа yMoI]14, яt<i cлplt.llal,tti.ltt.l зlliтiсlIеIIня ,гаI(I,Iх tlзtа:ге>itiв.
Амор,1,1,tзаt,цiя а,к,гивУ з правп корllсl,уваlirttя об'r:ttr,с)lчt ОРСlIДи нitраховуеться 'roBapl,tcTB()vf llрOтягом
перiолу очiкуваного викорtlстання активу. Перiо.Ltсlп.l о.Iiкуваного використання aK],LlBy f] с.грOк
орснд},l. Ап,tорт1,Iзацii актгrву з пра}rа кор1,Iсl,уljаllt*я об'сrt,г()N.l ореliллI I.Iарахов}/сl,ься llрямолiнiйrнипl
]иетодом,

'l'оваlэиство MorKc 1]рtrliняти рiшеt{ня ile за]с,гOсOвуват],{ вI,iмOги гrарzrграфiв 22-49 мсФ:3 lб
корегUIа> ло об;liку oре}]дti :ja двс)lчlа кри.герiяtмLt:

_ ореIIда € i{ороткостроковою: та
- оренда. в якiй базовий aKTL{]] мас IIизьку BapTicTb. а са[.{с: ivte}tIlle 25 000.00 грн.'I'оваршс-гв<l вI,Iз}lас ореl{дlli платеllti. пов'язанi з 1,акок) ()peI{/l0to. як вLIтра.ги на rl;lял,rсlлiнilуlнiй

crctloBi протягоil,, строку орендI,I.

3,5, Облiковi пoлitlttttiu пqоDо llodamK.yl на ttllttбJlttttlt<
Оооб;l1,1lзостi оподаткуванlIя ir,rc,t,иryT,iB сгli;,tьItогtl ittBecTyBat-Itlя вс-ганоI]j-lено п. 141,6 ст. 14t

Il о.,{атксl вого Iiоде ксу ( Hiu taз r i - Ko.i (е r<c ),

Зt,iдно з гtгl. l41.6 1 п' l41.6 с,Г l4l I{сl,цексУ зtзiльttлttlтt,ся Bij( Оп0/,(аl.к)/l}анJ.Iя Kol]]1.I,I
сгli-цьt,ttlгсl it"lBecTyBirllr{я. а са!lс: K()LII,I,t1. внеtlегti :taclt()l]lltlIiai\,1 t{ t(()l]пора],t.IвI]ог0 rlоilлч,кош.грI таillllIi аttтиВИ" залуtIеНi вiл учаснt,iI<iв iнститl,ту сгtiльl.tогtl iнвес,гування. лохоilи вiд з.{iйсьrенrrя
операшiйt з активам1,1 illс'гll,гут1' спiльttог,О ilTBecT5lBalt1lя. дохоl{Ll" ltapaxoBalli за активаiчlи iHcr.llTy,r.y
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спiльнсrго itтвестувалlт,tЯ, Та iгll_Tli лохоДl4 вiл лiя.lll'тtостi iнсr:рrгyту сlпiльного iнвестlrвання (вiлсотtt;.l
:]а позлlкамлt. opeH.i1l,ti (лiзинговi) платежi. роялтi тощо).

3,6. Облtковi ttолimltкu tцоdо iHu.tux окmuвiв mа зобов'язань

3.6.I. .Зпбезtlе.tеtlнл. Забезпечення I]изнак)ться. коли ToBapllcтBo мае r,спсрiшню заборгованiсть
(rорlu{ичну або KoHcтpyKтl,rBrry) BHac;li.tlcltt lr1 PIHy_rl6j'tItl,,Lii'. icttyc i:ivrclBipHicTb (тобl,о бiльшiе можлLlво,
ttiж Hel,tox<;tl,tBo). rrlo погаlilелtн.lI зсlбов'lIзаllIIя вI,1\,tагати]ис вtttiуття peoypciB, ксlтlэi втiлtоlот,ь у собi
etttlгtopti,tt.ti виr,оll!i, i мtlжнit ltclc,гotti1.11.1o cltlittl.t.гli cyMty зобов'язаI{ня.

3.6.2, ВЦПЛаrПu ПРаtцiВПtlК4д. Qргztitалrи КIФ с загzutьtli збори та I{аI,J]яi{ова pa/la. Утворе1,1uя
орг,анiв корrlоратI,Iвrrого фоuдУ, не передба.tе1-1их Закоrtоь,t YKpaiHlt <l"Ipo irrсти.гl,ти сгli;lьttого
iltвесr,увалtttя>, заборонясться, I'оловzггa aij]eHl{ нагл.ядlовоТ радrt Фондч не облtра;rись. 'Говар[lство
склtlдастьсяt з однiсТ особ1.1, O1,)I(c ло Товар1,1ства не зас.j-осов)/Юl]ЬС:l llо"цо)кеFI}Iя про обсrв'язкоlзiсть
обрання lLаt";rядсlвс,ll' рirди згiдно ,t.6 ста,t-гi 3З Закогt1, Yr<paittl,t KIlpo i1.1oTliTyTl.t сtliJlьr{Oгсl
ittвесr,уваНня> вiЛ 05.07.2012 РокУ (дzull * Закон), Повrtовах<ення нагjlrlJlсlвоi ради, llоредбtt.lеlti
статгсЮ 34 Заксlrlу, tl тt]KoIt BtIy,l,piпlrriivl}I llокуN.{еп,гап,tи 'l'оварис,l,ва. злiйснюс сi-iинrtЙ засновI]I4t(
tlдноосiбно.

3.7. [ншi 3acm,ocoBtlHi облiковi t,toltitllltKtt, tt4o e,dolle,tt-!ll.пrlt Dttst роз}1,1tittня сltittпttсовоi'звimttосtпi

3.7.1. /toxodtt ttta Bulllpall1ll
ToBapttcTtio IJI,{знаС дсlхi,ri Bi,ll звтt.rайноI дiяльttс_lс,l"i. колt4 (або 1' ltipy Ttl1,o. як) BOIt(]

заi(оI]OJIьняс зсlбов'яtзанt,lя шцо.1.1о виIiонанijя. пеl)елillочи oбirl:lttttlй актив K;ticHToBi. дк.гltв
передасться. коли (або у rulipy тогсt. як) клiсtлт ()T[)Ijvlvc KOHTpoItb !Iar{ TaKI,IfuI активоN1.

Дохi,rr вiл продttх<ч фittансових aliTttBiB в1,1зIlас].ься )/ прI4бутку iiбсl збиr.ку в разi задоr]олення
Bcix навелепих дапi ylvloB:
а) ToBapllcTBo передас договiрtti гlрава }]а од(е-рх(анця грошовlтх llсt,гокitl вiд Taltot-o tРiнансового
аli,гl4tsу;

б) '{'oBapl,tcT,Bo тIерелалс.l покупцевi рl.tз1,1ки та пepcBal,1t вiд во;tоrlit.tлtя, пов'"rlзаьlj з (liпttIlctlBtttv
аtt<,гиlзitз]

rз) за 'ToBal)LIc,I,BoM I-Ie залишасться trrli IIO;.IOJIЫ]Ia Yrlac],b угlравлiнського llерсоналу у формi, яка
зазвl.л.tсtii лов'язана з Bo;tol{itlrIяMl. aHi еtРективний Ko}lTpoJIb за гlродаI{!lN,Iи фiнансtlв1,1,ми
iHcTpyMet,lTaп,ll,T. il"ltзесr"иtIiйцоlО tlepyxoMicrTo абО iшшиrtлt ril('l'Иtsillv{14;

г) суму доходу N,Iожна дсlстовiрно оцiнtатиl
д) ймовiрн0, lло до'I'овариства надiйltут,ь екоrrомiчнi в1.Iгол!i, пов'язанi з олерацiсю;
е) вlrтрат,и, якi були або булуl,ь rtонесегli у зв'я:зкrч з ottcpittlic:l0, Mo)I(tIil 2iocTclBipHcr оцiни.гl,i.
/,[llвiдеll71и t}}lзIIаIоться доходоN{ лIlше у разi, ,lкп{о:
- IIраво "['oBapticTBa на с)дер)каt{Iтя R1.I l]JIi1l,за i (tt tзi/tеtt.llа\,1 tJ l]c,1.2lll()BJIeI{();
- с l,iьrсlвiрнiс"гь. цl0 екO]tомiчlri It1.1годt.l. псlв'язаlлi з дLlвillен,llitплl.tл tlztjtii,iltyTb д() 'I'оварисr,вit.

- суj\,I)/ дtlBijtetti(iв lvlo)KI{a достовipl{о оцiнl,tT1-1,

/{охiл вI.Iзнас,гься у звiтi гtlэо trрлrбутки та збитк1,1 за
lсритерi-stм в].Iзнан}lrI. IЗl.лзкilннlt /tоходу вiдб\,веttться o/:{I.{otIacHo
з tvIe lt IJlеIlлlя зобtlв' язань,

Вttтрати * це зN,{еIIше}ItIrI eI(oIIopti.IHl.tx вигi.ll llрrотягом облirсtrtrоl,о ttepio.l1y у виглялi вибу.rтя
rIИ аГч{()Рl'Itзацii aKT1.IBiB або у вигля/li R1l}I!IкнсlIня зобов'rtзашь, результатом [I0го с ЗtчIенШен}Irt
L{I]cTI,ix aK,i,t,iBiB, за l]L{Hrt]l(oN,I зl\.{еп[]]ення. пов'язiiного з BI.1I]JIal,aN,lI4 учас1,1ика]ч1.

Ви,гра,ги визIIаються у звiтi lTpo tlрибутк1,1 та збитк].l за умови вiдповi,цностi визначеннt0 1-а

одноLIасно з визнанням :збi;tыrrення зобов'язtrнь абсl ЗIчIсНшIснl{rt aKl,t:BjB,
[}т,t,гра,l,t,t t,tегайно в}IзI{аIо,l,ься у звiтi про lrрlлбутк},I ,га збитки" коли виllа,l]кI4 нс надаIOть

пlаi,iбутнiХ еконоiчIiчtlltх вигiД або T,o.tti ,I,a тicro luripoIo, яlсоtсl маitбутнi екоliомiчнi влtгод1,I lle
вiдгtовil{irють або перес,гаlю,{,ь вiлtrовiдаr,лi вIlзнанltlt) ,tli ilI(тиRу у звiтi Ilpo (iiнаtлсовиii стан.

Вt,t,t,раr:и визIIаrс}l,ься 1' звi,гi про прлtбуткlа,га збитки Ta](o)I( у TIlx t]ипадках. l(оJlи I]]4]t].lкають
lз(rбOв'язанltя без вl,tзнання ак,гLlву,

i3иr,ратlа, гlонесенi t lЗВ'я:}к1, з оl,рi.I]VIаI.Iня]\4 дохOjly. ljизl{аIс),гьСrt 1l ,;q,r,o lK перiодi, пtо й
вi,цll clB i]tн i llox (),|{1.I.

yMOBI{ вlдtlовiдлlосL,i tзизtIzi,{енIIIо та
з l]ltзлlаI,I1{ям збiльtllелttля aKт1.1BiB або
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'I-oBapT,tcTBcl не вtIзнас yýloBFIi зобов'язаrlпя в звiтi пl]о фiltаlлс:овий cTaI{ 'I'овариства,

Il,t(lорп,rаlliя llpO yi\,IсlBIle зOбов'язаIlня розкр!.васться, якцlо мOх(ливiсть вибуrтя pecypciB, якi
B,t.,i.itloto,1,b ;z собi eKclHtlMi,tHi вигоди, tte с вiддазlенOю, ToBapltcTBcl не вLIзнас уп,rовнi tlкт,иRI4. Стисла
iНфОРМаШiЯ l1рo У}чIов!Iий актив розкрива(]ться, l(o.ц!l I,1аilходження еконоrr,tiчних вигiд с ймовiрнил,l,

4. ОСновн i llрл!пJ,л|lе|сня, оцit,tt<tt mа c1l)11,g911119

1-1ри пi,ltl,от,овцi tРiнагrсоtзоТ звi,гностi 'Говар1lс,гвсl здii,iснrос оцiлtки та приllушlення, якi Iч{аЮть
вплрII} IIа елеме!lти dliHaHcoBoi зBi,t,tttlcTi, грунтуюlI14сь I1a мс]Фз, мс]БО та l:JlуNlачеFIнях,
1эtlзроблегll,tх Копliтето]чt з ,l-Jlуi\.{ачень л,lilкнаролноi t]liHarrr:<lBot' звi,l,постi. ОцiнкLl та 0удже}Iня
базl,tоться на попере/,1ньо]\,1у досвiдi ,га illr,tIt,tx факторах. 1l{O за icttvtclчl,tx обс"l.авtllт вважаlоться
обrрунr:ованиьtl.t iза резуJIL,га,га\4и,t1(llx гlриt,iл,lакlться с\l/llЖСtIIIя Illo/ltg бirrtattcoBclT Bap1,oc.T,i ак.I.1,твilз
та зобов'я:заrtь. Хоча шi розрirхунки базуrо.l.Ьсrl lIi:t наявttiлi у t<epiBHllrrTBa КУД ir,lrllopMal,tii про
ltоr,Oчtli по;tii. t}aK,ги,IHi 1"lе:зу.lтt 

,I,аги b{o)l(y,l]b зреIJ]тOю вiдрi:зllltтисяl tзi.il t(1.1x рtlзрахункiв. Областi. де
TaKi суllхtення с trсоб.гlл{Iзo I}a)I(JIPJB14N-t}.I, с)бJliiстi. tцо харак,l,срI{з)/IотьсrI I]licOKI,Ii\,I 1эiвнетчt складнос.гi.:гtt
областi. R ,IIiих прI,{пущення й ро:зрахункL{ j\,1аю,i,l, t}eJII,tlte зI{ачеlItiя l'1Ля пi/]го,t,овtслl r}эiнансовtli
зrзiтцостi за МСсDЗ. наведенi н}{жче.

4.1. С.уdакеttня tc\olo oпepatliit, поdiй або y,ltoB зп Bit)cyпttttlcttti ttoHKpemutlx ]уIсФз. Операцii, щсl
Iie рсгJIt,IN{ентуrоться МСФЗ TclBapl,tcTBoM нс з;tiйснювалисъ.

4 - 2. С1,7 yg gH lt я tt|od о сп р а в еdл ttB o| в ctp ttt о сш i rr кm ц в iB То в ctp uс m в rt

Сlllэаlзе.,:{лt,tва rзартiсть irlвес,r,ицiй, Що чlк,гиl]I{о <lберт:ак1ться I{Ct органiзоваlrих rlliHa:lcoBl,tx
ри}{ках. }rOзраховусться на octloBi поr:очItоi риtlксlвоi вар,госr,i Ila мо}.{снт закр!i,гrя:горгiв ша звiтну
датУ. в iншр,lх вlIпадках. оцiтлка справедлцв<li вар.г<lстi грунтусl.ьсrj на оуджеIlшях щоllо
ilередба,l1,ваllllх маiiбу,гнi.ч грошlоI]j4х tIoTOl<iB. icHyK-l,;t,li eKtэltoMirlttoT сиr:уацii, ризикiв! властиtJих
рiзнl,tм фiltа1,1совt,tпl iHoтpyMcHTaM, ,I,a iHtul,tx cPaK,l,tlpiB з врахуваl{},lя]ч1 вимог МСФЗ 1З кОltiгiка
cI Ii]aBell]]l{ воi Ba1l,t,clc,T,i >,

4.3, Cy)ygeHttst t,tloёo з!|liн cltpOBet);ttlBoi|' Bapпttlcttti rPiHaHcoBux акmuвiв
Кер,iвlIиll,гВо КУ.r\ BBa)t(ac. шIо облittоВi tlцiнrilt ,I.a п])l,]пут;{еllttяt, яIlti I\.{аЮть c,1,ocytl()Kлrl o1.1itttcи

фitlансовlIХ iНстlэlzllgшljg. де 1эинковi liО'I'I4Р5zздцilЯ I,Ie досr,чпнi. (: к;IlочOВLIIчl Д)КСРеЛОI',I
}I еп t4значеrl ос,гi tll1i tltll(.,гоiчl у ш1о :

а) BoH1,I з i]14cOKrl]\,{ c,l,yIIc}le[,I йir,toBiplrclcTi зазшаlоть змil* з Ilлин()м .lacy, оскiльклt tlцiнк1.1 ба:зутоться
l{a IIриIlуIItеII}lях itelriBHttцTBa щод0 вiдссlтковлtх сl]авок. волатI4JIьI-!остi, зtчtiн ва.]tlотних KypciB"
гtt,lказнttкiв кред}Iтоспрорtоlкгl<lстi коL{.грагеII.1.iв, ксrригувалlь пiдц час tlцiнкрt iltcTpytvtetITiB, а TaKorK
с п еци ф i чtt lTx ос об.lll.r в осl,е r"{ о t l eparli iit ; 

.га

б) вплив змiltt,l в сlцiнках t{a i,lKTI4BLl) вiлображенi в звiтi про (liHirttcoBиii стан, а тако)к на /{oxolt}I
(rз r,rrpaTlt) мох<е бl,а1,1 зкачнрIм.

,1.4, C.yr):ltceHttlt tцоt)о очitiуван.uх ttlepлtittiB уtпрtlл.tув{tItня фiнаttсовuх iнсtttр_улlенпtiв
Керiвниц,гво КУА застосовуС lrрофссiйне судх(енI{я LLlOj,(O Tepь,fil-tiB уr:риrчrання фil,тансов}iх

iгlcTpyMclt"l,itl. tt(o RхоlIя,1,1, /lo сl(jlа,цч t}liHaTtctlBtlx itltL.lлвilз. I1роt|lесiйтr,rс сулiкення за ]dI,IM пLIтання[,r
rР)IIIТУС]ТЬСЯ На ОЦiНЦi РltЗПlСiВ фiНансового itlc,r,pyпlcHl-v. lYlOto гтрtrбугtсt_iвос,гi t'л;(иtrашriцi ,l.a itltлptx
факторах. IIротс iсl,tую-гь lleI]},1зHaLlcLtocтi. якi ]\I()>liyl,b бутlt гtсlв'ltзанi ,з lt1,1t.т,зупиненням tlбiгl,цiнtrлtх
ttalrcpiB, ti,(o не с пiдкtlнтрOльt{1,1;\{ керiвtлl,ttцгву i{YA cPaKTo1loirl i rtorKe Cyll,t:B() l]IIJIrfIIути на оцiт,tlсу
сРiшансовl,tх iHcTpvMellTiB,

4. 5. В ll кор ttc frltl ll HrI с m а в о к d tt с ко н m|t а о н н я
Ставка дl1с]кOнтУ - цс процентна cTaBIta, яка в!lкорl.!с.гоL]УСl.I]Ся лJIя llepepaxyнKy шrайбу,гtliх,

по,гоtсiв доходiв в сдине значення теперiшньrli (lto,t,cl.tltclТ) rraplclcTi, rIKa с базоtо lIля визл{alчен},Iя
pT,tHKoBoT Bapтt,lcTi бiзнесу, З cKolloMi.tlloi :гсl.ttсl.t зOру, В ptl.1ti с,гавкt,I jII,lcKoI,ITy с: бажаrlа iHBecTopy
cl,aljKa дох0/lу }I3 вклtl.ще}lltй капiтал )' вiдповiднi з piBHerr,I р}iзику Ilо:tiбнi tlб'сItти iлtвестувангtя, абtr
_ cTtlBI(a дохOдУ зi1 a_лbTepHaTLIBHlI}vII{ варiантамИ iнвестицiйI iз зiставлЯння рiвtlя рI4зиIrу lra да.rу
оцiнtсlл. CTaBlca дl.IскO,Ёtту fuIac вLIзнаtIа,гисrI з ypaхy}raHl.rяI,I .грьох 

факторiв:
а) Bap,r,oc,r,i I,pt,l1_1leli у часi:

l0



/;

б) BapTocTi джерел. якi зzutучаtоться r:lля фiналtсувilllня iнвесl,ицiйного проекту, якi вимагаtотъ рiзrr'piB1-1i компенсацii;
в) факторУ рI{зикУ абсl пliрИ ймовiрносТi от,lэлtманНя очiкуваttИх у маlriбуТньому ltоходiв.

4, 6, C.yd uс е н пя u,lо t| о в u я вл е lt п я оз н а к .з t r е t$ н е н ttл ct кп,t ttB iB
Bil{Hocпo c}iHtiItcoBl,ix ак,гивiв. яtсi сlцitrюtотьсr] зil а]\,Iор,гrIзоватtою BapTicTlo. 'I.оварис'во на

1'СrВаРИС'ГВО Bl'1:]Ila(] РеЗеРl] ПiД Збttr-ttи д-пя t,lчiкl,впп"* ,Йaдоtтrtl,t,х збr.tтlсiв за cpiHaHcOBplIvIи I.KTиBaIvI1.Iляrti оцittююТ}lСЯ Зil аN,Iортизовансllо Bap.l,icTlO. 1r рlозмiрi b.iinyuun,r* np.o".,u,"i збиткiв за весь строк,iti)' (liнаllсового aкTpiBy (при u,,uu,ro"y збi.;lьluенlri кре/(итнOго рлrзlлку|ljIя Iiредит.но-:знеt,liнелlих
фiнансовlтх aKr:r,rBiB) а,б<; 12-мiсячними очiкува[t14]\4l.t ,,р.о,rrrr"rrи :зби.гкапци (у разi ilезначrIOг0зрOстання кредитIlого ризику).

Зазвl,t,lаЙ ОЧiiсl,с:t,ься, uIо очiкува1,1i кредитнi ,зби,гки за весь с'рок /lii tчtаlо,гь буги визнанi дlо,I,oI,o. як (liHaltcclBltй iHcTpyMerrT стане llрос.г1.1о,tсltий. Яlt гlраtltало, Kpe/IlITI]I,Ili ризик зIIачно зростасЩе Д.''''0i'(), ЯК фiНаrrСОВltЙ iHcTlrY,veltT cTalle прострOliеним або буле tttll.ti,teilo iнrпi чишlликизатриN{кI,I п,ltaTcrKiB, III0 с специфiчнимl,r /-IJlrl пOзиLIа;Iьi-IиI(а, (напlэпlслал зl{iйснешilя мод1.1фiкацii абореструктуризацii).
Кредитнltй рI4зI,{к за (liHaHcoBl,tti,l iгTcTlэyii,IeHTON,I I]важас],l,ся НLIЗI:К!IМ, якшlо tilit-lаlлсовийiнсцrу;rtенТ fu{oC t,ILfз}lкИй рllзltК t,lacTalllIя лсфо.пi1,. позичаjILIII4l{ lvlae lloTy}KHil-t псrт,с.lцiал BtlKclHyBaTlrcBcli логовiрtli зобов'я:занНJI rцоло грошовт,Iх потокiв )/ коро:гкс)строковiti пepcпettTl.tBi, аFIеспрI,IятJ{ивi змit,tи в екоt,Iопliчн;.х i 71i"lltlB],ix yj\,IOBax } до}]I,осl,роковiti nalra,,anr"ri мо;куть зI'I,IзL]'.I.',а,'1е не обов'язково зJrатнiсть I1озиt]tlllьIIикд виконуват}л своl'зOбов'язаllня ш(Oдо дсl'овiрнихI,рош Ol]1.1x гtc1,1.(lKi tз.

cDiHaпcoBi iнструп,tент,и 1,Ie вважаlо-гься l-aI(],,I.\1l,.t, II{tl \,IaI()Tr, низькиl:i креjll{тяltй ризик JII-.IIIJg на

lHc'l-p)r[la1,1тaM1.I ТоварI4с.гва або Hiltt кредl.tt,tlиii риз!lк ltlрлtсдикtIii, в liкiй .I.oBapltcTBo 
здiйснюслiяльнiсть.

Очiкуваlri кре,цtlr,нi збllтlt1.1 llft t]CCb cTpoli дtji не вI4зIJа]оться за (liнагrсовим iпстру]\4сн.гомГIРOСТО Гlа ltiil0:'aBi r:ОГО. rI{O BiH lзватсався i"a.гlrl,rlеl-].1.0,\I iз rtч,,rькtопц i(реl1}l,гgим ppl:}1.IKoN,I \.IIOI,1epelll1LoMt5z :звiтltсlПtу гrсрiодi. аJIе I-10 вважастьсЯ ],aKI,I jv' стапоil{ ша звiтl-tУ .lrаr.у. v тако\{у випадкуТоварl,tс,гво :]'ясову., ttll IvlaJio мiсце зпачIIе 1]рос,га[IIIя кредрtт}lог. рLlзику :] fuIoN{eHTy lLервiсitоговt,l:]llання. а o,DKc LILI llосталai лоr:ребаr у визнаннi очiкуванлui креllитнрrх збиrтtiв за весь cLpoK дii.Очiкуваrri тtредитттi збllтtси вi;iображаlо,гь власнi очitiувалlt'яt ]'oBapltcTBa що/(о крсдI{тн}lхзбиткiв.

5, Розкрutttmя iHc|lop,ltatt,ii'ttlot)o вuк()рltсl1l(tltI!я ctlp{lBed,цltBoi Bapttttlcmi

5,],l,[еmоduкu otliHHlBtlHt!,l mо Bxir)tti r}пнi, BttKopuctпrtrti d.пlt cK.ltuittttHtt оt4irtокзч сttравеr}лuвоtо
в о 1l tttic ltt to

зобсlв'я:заl,tь. тобто
ttit кiнець I(о}l(ного зtз i.l.нСlГ'О

'l'овариств<l 
здil."tсtrtос

;;;,;;;;";;;;;;;.,..l.*.,,-.,..л - --. -_ : _

BllKjll0чtlO безlrсрервнj оtljItки слравед.п}lвоi BapTocTi ак,I.1,1tзiв,I.а

l(;lLlc11 nкlllBiB ta
,rсlбов'лзitltь,

clt.liltctiltx la
сп ])atsc"tjIIl ROlо

Bapr icrltl

It

l.,1c го.rltкtl otlitliclBat lt tя

Nlc't tr,l trttitlKtl
(р Itl lKoB llii.
.lloxi,:tltltii.
Rllrра,l l lIlii)

[]xilrri лillri

Гроrrr<rвi

l(oltlTll

i-lepBicrra та {IодаJlьl|.Iа оцiнка 
__

грOш0I]их Ko1,1tTi в здiйснкlст.ься за
с гIравед;Iивоtо всrрт,iстю. яка /topi внкlс

ix Ho;rl i нальгli й BapTocT,i

Pr.tHKoBt,tii О(liчiйпi курси ГlБУ

Itrструпtенти
кагtiтtt_лу

l lcIJ tstсна оцlнка t t,lструtrлеt,l,гi в кап iталч
:здi йслttосr"ься за i'x сп ра велJJ иt]оlt)

BapTicrro. яка зазвичай ,lopiBHroc uirri
с,lперацii. в ходi як<li'бl,в отрлrмаrlий

il l('Гl l l], I-1tl;1л 1 1,; 11n tlцi l l ttа i l lcT11.1,пr с r 1r i в
каrli,галу злi йсt t rtrеться за

сllpilве,ц]iи} ()tcl ва1rтiс.гttl tlа Jta.T.),

tlцiнttи.

рлtнковrлй

O(liшirirri бiржовi кrрсL, olrrЙl,,^rol,*
,гсlргiв 

}la дilту оцillки. за Bi/tcyTHocTi
вllзt{аченого бiрrltового курсу на дату
оцIl lки. в}lкорист()вуtоться lIill ta

лакриl"гЛ бiрlltового торгOвого .цгtя. У
1lазi вiлсу,r,нос.гi бiр>ttових курс iB
в и кс} |) и с1,() l]),t.:,гьс я буДь-я ка в iд к 

1э 
t.tTa r-a

:!!]9 г):п |1il. iIJП9рьrачiя.]l
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S,2, PiBettb iерорхii'справеdлuвоi'всtрпtоспti, dо лttoао нале)rcпmь оцiltкtt спрсtвеdлltrtоi'вuрmrlспti1 piBeItl, ilrформацiя про цiilи ксlтt,tрування на активtl}fх ринках IIа iдеrtтltчниit aKTttB абозобов'язання;
l{iHa lсотиlЭуваннЯ на aKTI,il]шOil4y рин,кУ с нttйнадitiНiшlлм свiдЧе}I}IяN{ cпl)aBeJtJl1.IBoi BalrTocTi.2 piBeHb iпфсrрмашiя rlpo цiни КO:ГLlр)/ваII}Iя па активII}lх pLIIIKax вi;lсутня, аJIе с N,{ох(ливiс.гь прямоL{}I опосередковано [lpocTeжI.Il'tt 1,1iнl.t поза актIlвним ринкоN.I:
l]tr вхiдних да,[]рIх. вjднсtсttсl фiналlсових zlкттtrзiв, п]д"о."то.я iнфорьtаtliя 1,11одо цiн на фiгlансовiактивИ гIо угодаNI що булu (пtаlо,гь бути) заключнi на позабiрlrсовоI.{у риIIку.3 piBellb iпфорrvrаrliЯ про цirrУ aI(TJ,IBу Вiдсlzlg9r ч вiдкритоiчtу дос,гугri, актиl] IIе мас кt1,1.ирувагtь i не с
с п ocTepe)i(y Ijан Lltr, }.L

с aкTtlBai\.ltи 'Говар1.Iсr,ва, вiднесенi до 3 рiвrlл
спосl,ережувани]\{и.

PiBeHb jt: ll

Корпоративлti права 1ТОВ кМЮt->,зtц за СlРПОУ З1559069,
iqrа;эхil' octtiлi,tclt Btllt1,1

1 0'% ('татуr,ltого каtli,l,ал),). що
L{e мають ко,гирувань та не с

5.3. Перачitl{енttя.,ltiлtс piBHл,ttu icpallxii'crtpctBeliruBoi'Bctpпtocпli
\i звiтrtолtУ пеlliсlдli пеl]еведенЬ пlixt 1.1iвllяМи iсрархii сtrрitве/lJlI.iпоi.вар.гост.i tre вiдбува;tось.

С'праведjrt,tва BapTicTb гl]ошовиХ tcclшtTiB Cl'aI{Oi\1 на з j.i2.20 l91э. в пtlрiвlrяннi з ix бruтансtltзtlкlBctpTic,l,tcl tre вiдIriзпястьсrI .I.a ск_цаjlil(. 200 -гис. 
цltr.

Itерiвttl,tц,гiзо КУА BBzI)Kac. lцо наt]едеr,i рurпро,r,,,я Il]O,iI. зас,гOсчваt{ня сгIравеllз,tлtвtli вар,t,ос"гirl ,,1clc,t ti1,Ilib,lt,t, i lle в}3а)I('l(:,. щО за i\,1ежап,rt,l (liHaHcoBoi зlзi,глтос,L,i ,rrrrrurorrruan буль-яка суl]тс}]аiн<ЬорrvrацiЯ rцоl10 застОсуваннЯ спрZtведJI'.ll]оi Bapr-oc,r,i. ,]Kit Mо)l(e бутt.l Koplac'Oto для корисlr.увачiвt}itta,ltcoBoi звiт,ностi, l]одат,ков1, iнdlopпlal_tiK) lltодt] зl,,tiгl с.праведлl,ttзоl' ваlэтостi (liнашсових актшвiвв зв'язку з врахуваНt,lяь,t ризлтtсiв rlaвelleH0 ч ]lp}livl. п. ].З.

6, Фiнонсова звitпнiсtltь ToBctpttclпB{l tтtп 1lо,зu,tut|lровка lloKoзItt-tKiB звiпt.у ttlto rltiHaHcoBuii спtан.lIорiвltя,lll,ttа itlфорьаtrцiя lta поrIаток звiтrrоiо перit1,1,1у:га за al{a.ilol,i.tt.t1,1й лерiод IтопередньоI,оpclKy вiдсуТ1{,. ,l,оj\,IУ tt{o Говарl,tсТRо с: tloBocl,Bopelllll\{. дата державнот 1lесстрацii 2З.07,2{)19 року.

4,

Товарl,tстiзо прилбало частрIну частки )/ сди}{ого власн}Iка тов <MIO1,1> аffi;,; ffi;}}[,}iк,r,оровl,iЧа 5, розмiРi 10% вiд загальлтогtl розмiру стат,у,I:LIOго кагli,гапу ТоВ (MIOL> вар,гiс,гкl153 680,00 Ipп, На звi,l,ну аату З1.12.20l9 рOку к.рi,,ницr"о КУА H.iun.n,Hy o1,1iHKy часткIrI нсзаl,{овляло. IIpl,i.ToMY керiвнltцтВо КУА BI]ax(aC, що сlIравсДл1,1ва BapTicTb цiсi LIacTI(и лорiвллtос cyпrit,lillll l]огоВtlllу, Вп-пllВ переirцiнк1,1 у ]\{c)I(ax icToтtlocTi (cy,rr:cBocтi), вttзначегtоi у облlковiй по;riтицi -
дсэ 5о/о до вzцэтостi актl.ttзiв,

нь apxll crlpaBej(.ltt,tBoT ваrrr,ос,гi. lI() якого п2 .пежя,г l,.I

K:tactt акгltнiu-t,а
зrэrjов'язаtlь,
tlttittcltttx,,la
cI ]pill}e,,uIIl l}olo
пар гiсгtо

l pitcrrb
('ti. ttli) rtatlrt t, liо.гllрYllill lI lr.

tit ctlclc гellc;Kvtlal ti )

.a р iBt] l| },

( t i. tttrl ltc rtal<li l,

K()-1,1lp),lliiIlL. rUlt

3 pillerrb
'] l. llll) llc \lal(Il], к0 l ll[]\.1}alIb
l llg с cllocIeFcni).rialLl\lll) }'с t,o го

2019 201 9 201 9 20]l9

J_(aTa оцirlки 3 1 .l2,20l 9 3 l .12.201 9 3 1 .12.20l 9 31,12.20]9
N()}JtlOpaT!lBHI

IlpaBa 154 154
Грошовi
KOI.t.I1,1,1

200
20t)

Itul l1l l1lя вцi|lQ?Oюll!ься NIСФЗ l3 к()uiнка ctt

ýцшtgд{gýj_цзртi ст ь (з, н с. гр l l. t
31.I2.20l9

I}tсl,р\|менти капlталу (,tacтl<a ТОВ KMIOLl>, lttl,ц :]а
слрпоу з l 559069) 154
l p{)LtIoBl коштрI

200

12



Звiт прсl фiнансовий стан
Станом на 31 грулняl 2019 року

Звiг rlpo суtсупппй дохur
l}rr uepiott з23.01.2019 р. по 31.12.2019 р.

Звiт ll1lo влrлсl{иI'I к:rпiгllл
За перiод з 23.07.2019 р. гrо 31.12.2019 р.

,1,14сячах ук нських грI4l]еtI},

С-гаттi Ilрим. За МСФЗ l

зt.t2.2019
на

р.

За МСtD3 на
31.12.2018 р.

l 2 3 4
Необоротrli лктиви
f]овгос,гроков i фiнаrлсовi i tlBecTl.tцii б.1 i54
!сlвгостроtсова дебiторська заборгованiстr, 6.2. 4 900
Усього пеобор0I,нi активп 5 054

OбopoTlli активrI

/.{еб iTopcr,Ka забор.г,ова t t i сть з н арах о Bi,tI I 14 х
,цtlхоlliв 6.3. 106

llэошовi коштLl 6,4. 200
Ус ьо 1,o об9I]"0Jl111".1. а ttT,lI в i в 306
Ycbot,o, itKтHBirt 5 зб0
Капir,ал
QTa г,r,.гн la ti t<alt ir,ал 6.8. i00 000
I-Iсlюзrrо;liленi прr,lбугки/збитки 6.tl, 35
Н еоплачеt.t 1.1 й каrгt i,t,a,ll (1.8. (94 700)
Раlqдц дJrа еншлi капiтал 5 335

П отilчна кредиторс blca з аборговаIri сть з а, п осл,чги б.5. 25

усього зобов'rlзаllь 25
Усього, зобов'язаrlь 5 360

тисячах ук IIcbKLIx гр1,IвеI{ь

Cтa,гr,i 11 рlrп,r.
З 23,07.2019 по

з 1.12.201q
1 2 з

I]цц!_о l 
I срацi ii нi доходи 6.6, 2

Iillп i (-r iHar rcclBi /loxoltl.t 6.б. з5з
I]сього illrrltlx дoxolliB 355
Адмiнiстративнi }]итратLt 6.1, Q20)
lццr_q]ýр4щ!ёr в I.{Tp атpI о. /. (100)
I}сього влtтрё!и (320)
Фýзцg9дцrl р езулы,ат ll р шбуток (збнток) 35
t[иcr и l:l фiна ucoll Llii ;rезул l,T,ar, п р ll бутоtс (збиr.оrс) з5

гlLсячах ,THcbKtax I,р!lRсIIь

CтltTTi ЗapeccTpoBattlll:i
Ktt п iтал

}lерtlзполi.;lсrr tr й
пllttбT l,rlк

( HeпoKplt,Trtii зби,гtlк)

Llеопла ченцii
tca пiта,п

Всьогсl

l 2 ] 4 5
01.01.2019 р.
LIис,гиt]i прибуток (збrаток) за
звiтttиii перiол 35 35

BHecKtt ло капiтыrу 100 000 (94 700) 5 300
31.12.2019 р. 100 000 35 (94 700) 5 335

l]



//

Звiт,trро р),х грOrшоврtх ttоштiв
За перiо2ц з 23.07.20I9 р. lto 31.12.20l9 р,

тисяtIах ьких l,риIjеI,1ь

Статгi З 23.07.2019 по 31.12.2019
,l

2
Витрачаtlня lja oI-IJIa.Ty пос,I.,ачаJIыIиi(ап,I пOслуг
(Лр:lу,0€J (9_5)

Влtтрачаннi Htt опла,l.у гtо,ца.гкiв ,га зборiв (96)
lншli ви,грачагrн яr (Прl,rпr. 6. l 0.) (2)

!lr_ *ч_1лtлrу р в i 0 о п е 
1,1 

u ц i it t t оi' d iл л ь t t о с ttt i (l 93)
Н адходrкс;lня вiд отр!lма1{I.Iх BiдcoTtti в )д,7
Влtтра,r:и tta KyrriB.llto {lirlансових iirвсстиtliй ] 54)
I3 иr-рачання на }Jа.ца }II,Irt гIоз}Iк 15 000)
Р),,у к о tч пl i в в i r) fu rc е с п t ч t4 i it н oi d i яtt ь tt о с ttt i (4 907)
Наt/tхолжен,н.я tзi/,( Rлас:IIого капiталу 5 300
IIILо уцЦ4Q (l i t, t ct l-t с о в оi' 0 i яlt ь l t о с tlt i 5 300
Чистиli рух коlдтiв за тrерiод 200
Залишок коштiв I{апоча.г()к року (перitlл}')
l]алиiпок Koll1,1:iB ttа, 1<iHellT, pclKy (Iтерiолу) 200

tI став jIeI] l llII]iT\.1 III4tIOM

Д о в z. о с ttt! l о ко в i ф i н о н с о в i i н в е с ttt t.t цii' 31 l,руltня 20l9rl.
L] ас,гка у с,гi,1,1]у,глIо I\.{у (lондi 154

6. l, Фiнпнсовi акп1l!вlr,
р ез.у/t ь l1latlt1l lt e1l е tl цi н к tt

tl,!{) о t,litt ю totttbcst

_у, ttpttбlltttliy о5о
}а cttpпBeDltt,tBoto Bпlsпlictttto, :t

збttпtt<1,, Ст,аноп,t rra 31 .IZ.2O|9p,
в iDобралtсец л!rtл.l

фiнансовi aI(T1.IBl.i

tDоttД Bo,rtir/lic: tlacтKolo 10 % у 
"таrу-rтrirл,r), 

*rr**t
з 1559069). Час,гка вi2lобра>кена за BapTicTro шридбанняt,

п тавлена на0

HpIM чI.{ноI\4:

bn;(l зч lcll1b

tlBi Kott.t ttt t,t пtч i'x. t:квiво.ц ett ttt t,t

'ГОВ (MiOL> (кол за С]ДРПОУ

днfi 2019

6,2. Фiпчнсовi пKl1lltтlt, ll|o оцiпtоюtltьслt 3{l flлlорIтlttзован{)lо собiвпрmiспttо, Ст:аtlолц на
з112.20]19

/f о скла.;lу i(Oвгс}стро ксlвоТ деб iTcl р с ь коТ з,tоiiр i" входить аlr{ортизоваtlа собiвартiстt,
llозик1l, 1,la/laнcli 1'ОВ (MlOL>, а саьте:

- cylvll,t I]огаt,I]еIlI{я,згi;ltltt flоговору гtозL{ки }l91-Гi / lзз00775-1-д вiд 20,ag.20119 року *5 000 r,lrc, грн. за }]Llpalxyt]al-JHJIM 1]сзерву 0.tiкуват,tих збl,t.гтtiв Bill крсдl,tтних рJ4:зI4кiв за llирt
(liпансов1,1пл a}(,IP]Boi\,1 1, розпriрi З% Bi,,t Hlt,rt;,tttсlt'l](),]lii(1.1. якиi.i ;цорiвrlrсlс i[)d.глIс. грн.

У зв'язку з,г!INI. шtо с,гавк;l вiлсотка за логовоl]о]\4 IloзPlKI,I вiдгltltli/tас: plaHtcclBit)i cr,aBlti
вiдсtlтка }la датУ I{адаll[IЯ поз},IItl{, i tia звiтн1'ла,I,у риlIкоI]а cl,aвKa t,te змiнлtлася, дискоIIтуI]анtIя t{c
IlI]оводIlлось.

6.3. /{ебiпюрсько ,забtlрzовuttiсtпь, CTarHoM на З1.12"?()19р. псlt,о.llrа дебiторська заборговаI-1.iс.гl,
H!Ii\,I LII,IH0M:

eol.

sх о u а н !L\ -до* одБ*; йй;.;*;Бй;
заборговаltiсть по нарахованИlt вiлссl,гкаrч' За Ц)УДеrль 2019 рокУ по ýоговсrру поз}11(}.I N9l-П /
lЗ]00775-1-А ВiЛ 20,09.2019 РОКУ ll cYMi 106 l64,З8 грн., c1,1]oK спJIа,ги.якltх згiдно }i!{oB,1161111]0py *.

до 05.01.2020 porry. Сплrrr,а вiдсlотtсiв Вiдýу;lпgя * 09.01.2020 р.

6,4, Гроulовi t{oll!tltц ltta /x eKBiBatleHlttи. C'Taltoi,,l rra З1.12,20l9р. грошовi tttllttTt.l представленi

Дов дебir,орсыtа заб оDговаl.тiс].т, lI п}тиIй

! о_у1_оg ttlр о кtl в а l еб illl 0I)с ь liа з а О ор z о в сп t iс tЙ 31 грулня 2019р.
Д9rш9З9ýо*а дебiторсыса заборгованiсl:l, з lладаноi,l озиlм 4 900

31 грудня 20I9
fiсбjторgl5а заборговаltiс.гt, з 1{араховаItих дс,ходiв

Bi ксlш,ги в банк

]4
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Операuii в iнозеллнii,i валютi лротяг0}l звir:нсlt,о rrcpio,ily з 23,07.2019 року по 31,12,2019 рокуIIе здiйспюва-гlись. Поточний рахупок вiдкрlато у lI1,бr,,1*"о"r, nniiuu.p"u*y товариствi
кАкцiоltерrtltЙ баllк кУlФГдЗБАI"Iк)) (АБ кУtсрr,дзьАН-К)). мФо З2O4i8, код сдirпсiч
23697280,

B^,s, попlоцн0 KtrledtttпopcbKrl зпборzовсrнiсtttь, CTaHoм rra 31 .12.20|9p. поточна крслиторс,ька

Крсдлrторська заборгсlвапiстt, за .гOварп.

Товарtrс,гва. ltiti tзiJIпсitзi,tliLо ilo IJ}i\4oI мсФз 9
робо,гl.{. lloсJiугLi с фiнансtlвими .jсЪiiвrrййi
<<cDitlartcoBi iHoTllyl,tcilTI4) та облiковоi полiтl.rки

об:tittовукl'Iься :]а al\f OPl.}lЗOBrtt.ltlKl собi варr,iстю.
Крсди"горськtt зеrборrгованiсть за 1,oBapl4. рtiбо,гl.t. посjIуг1,{ - Lle пот().Iнal кредиторська

заборгованiсть. яltу с'гаi{оlчI lra 3].12.20 l91l. ToBapI.IOTBсr оцiлrюс за сумOю пеlэвiсllо;о рахункаtPaKTyplt, 1,ol\,,y IIIO вплив /]исконтування с нссу,t-гевI.1]чt. ЗаборговаI,riйr, I}и[Iикла за лосJIугр1 зсубореrlдИ т,а коплугtti.llьнi витрат!I згjднО l|оговорУ субореr,iллr приптiщення JYЯ 5/19-сО Bi.rtЗ0,08,2019Р, З ТОВ <OPeKollM YKpaitla> (Kolt за С]ДfШОУ 38086896), посjIуI-и з сlбс.rlуl,овува]'l{я
t]ипУску цiнн,их паперiв вiдповiдllо ДО дOговOр\/ прс) обслугоrзуванrlя елriсii7вип),скlв вiд20,06,20191l, МОВ-9286 з ГlАl'кНl]У>,о в",uаiородi за уtrравлiн1,1я активашtl,t]'оВ кК)/д
кСJОЛЬliIС> (Ktr,l за С/lРПОУ з 7202955).

lIогаrшення кредитOрськоi заборгtlваlлостi вiдбулсlся 15 сiчня 2020 року.Згiдtjо !оговору сl,бсlренди ttримirценьrя J\l5/19-CO вiд 30.0B.20I'9p., до закiнчення строку
Oрендrt залиIIIиJ]ося чотир}I мiсяtlli" вартiс.гь пpellуcтy opcg,llll (l кв.м. нежитлового примirrtення1
стаIlовить 715 грll. ToBatpl,tcTBo KYr\ приiiтlя.llо pit,tlet-tHr] не заст,()сOвуI]ат.I.t виtIогI{ параграtРiв 22-4L)мсФЗ 16 кОреr,rда>> до T,attoi Ol]elI,1Lи за .rlRoivla tt1llt-герiямl.t:
- OpeН/t?l с коро"гI(Ос,гроI(оr]оЮл llрtlлоttt,ацiЯ лоI.оRоl)\l ir,roBiprta. a.1lc iсгrус вilэогiднiсr:ь
рtl:зiрваtlllя JlOгоL]орУ ореIIi]Iи, 'I'()iVI)r 11111 C)PeHlti:lI] IIе l-itpatt,I.yc субореll;lарiо в задовi.ltьнеtti тlогс_l
роltових прав lla tlоlзl,tй строк; ,га

- базоврIй актив i\,{aс III,{ЗI)Ку вар.r,iс,гr,.
I3paxoByKl,tlr I]Ll1цевиклалеl,Iе, Товарист во вI,1знаС оренлнi плzr.гежi, гtов'язаt,li з такок)

ореJ{дOlо. як виl,рат!I tla лряrtоrliгriiiнiii oct{oBi llро:гяi.ом с,гроку орсIIl,iи.

6,6, Ittuii doxodlr. IHrTri лохоll}l oтpиMalli tDондом за перiод з 23.07.2019 року по З1.1Z.2019 рокусI(ладаються з наступного :

IllrrliДсlхilll}Iсl(JI&Iаlol.IlCЯЗII?lpахol]il]lИх
ПОЗI4КI'I N9l-П i lЗЗ00775-1-А ВiД 20,09,2019 PoKY'Ia.l{оxo,iiy по бсзоllла1,II0 0тригчIаI]LJм tIосл)/гам.

6,7, Bttmpuпllt, За перiоД ,,з23.07Э,()l9 por<y lro З],l2^2019 рок\, I]l4,Iра,ги IIрс/Iставленi HacTytlHlrп,l
tll,tI.Io]vI:

г,()!]ilнlс,гь lI l1Hиj\,I чт.{г1()\,1:

fI о mоц на кD е d umопсь ка з а б о пров о 31 грудня 2019п.
119|o:1lla ]spellll.!:op_c_Iryp заборltlв_аlтiсть за 1lоботi]|ц_9_"чцI _ __Усього no,,,o.r,ri з;б;;;йiri" - z5

1q,

(.)я ного
IHtlti lо-vоltt З 23.07.2аl9р. по 31.12.2019p.
ltулцiэl::trлц ili н i i о х tl d u 2
.Д9дд,в iл бсзо Llл а,г н о о"грLI м ани]чI п о сл угаIчt 2
I п ш i r|l i н а rt со Bi d oxoD tt з5з
Дохiд гrо на]lаховани]\{ вiдсоткалt за iii,il,nй,i з5з
Усього ill ltl llx lloxoltiB 355

Вцmропttt
З ?З_.9J l!}!р. uо 3 1. l 2.20 1 9р.

{gшrlgrpa,t,it в T,t i в и,l.ра.t. и (220)
]нl,,i З (1 00)
Ycbo1,o вIrтра,г

___ __ ýаа}__
пнI,1N,l IIиI.Iол,I:

по 31.12.201
1в

Rиltаго o,IIa з авлiння ак1,1,1ваj\{и

гавле},I1

з 23.07.2019
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Дg!9]g]ерцд9_9:дЦ_ J
Держмnто 96
FIoTapiшbrii пос,гlуг,лt

l
. 
UреIIда прt{мlu{е}I]{я з
Плата за розрахунково- Kacot}e ойп_ч.фв*, 

""банкiв
2

Усього BllTpaT 220

//

13з00775-1-А вiд 20,09.20I9 року у розмriрi 2ОkвiднадаilоiIIозL{кLI' яtttай до]riвлтlос l00тис, грп,

6.в. Влuсttttй Kattitttolt, lJa гrерiод з 2З.07.2019 року гlо 3] ,12.20l9 року власttий капiтал
шредO,гавлеllиii 1lttс,гупним чиFIом :

CTalloM ]la дату
ста,гутнl,tit (rrочатковий)
копiйок.

дерясавноi ресс,граuii
KaпiTa,lt скrrа.цав 5 300 000,00 ([I'ять мi.пьйtонiв триста тисяч)

]0,10,2019 року сlдllоосiбним власнLII(оIт прийttя,l,t,t рilt,lснлlя про збiльшення С,t.а.гутноt,0ttапir,а;lу ToBap1,1cTBa до l00 000 000,00 (Сто п,riльйоrriв) грl.tвелlь 00 iоrriйок. про cп,riciltl акцiйToBilpl,tclT,Ba. що здiiiснrо€ться з Mc,I,oIo clrirtbl,tot,o iнвестувашrlя, З;чтitlрl до L]та,r.у.r,у.[.оварисr.ва" yзs'язку iз збiльшеtlняrv Ста,гу,1,1tоt,о капiталу ToBalэll.ror,. йр-,.ч,"троIзан0 11.10,2019 року.Cтatrorl lra Зl .12,20l9 ir. заlэеt:с,гlэtlваttl.ti.i .,,,,,,,,\,,r,-,,.,й калi.гit.l,t склаl{ав l00 000 000.00 (СгоMi;rbiiolriB) I,pkIRcIlI) 00 KoniiioK, а ст]лаченl,тl)i CIil.L11.1.1114; KaLli,ta;t CK.1I[I,1L?B 5 300 000,00 (П'ять
l,ti,,tbйoHiB тристil тис,я..l) гривень 00 Korriiiort.

6.9. Вumрачоttttrl поспло.tllllьлtl,tколt
pol(y ви,I]рачаннrI грOlшових Kolшt,iB

КIФ 2З.07.2019 р. зареес]тровап"Й Й спла.tений
грlrвень 00

ll(l оtlлоtllу tlocjl.r,|t. За гrepiolt з 2З.07 .2019 року по з 1 , l2.20lg
lIa olIJla,ly llос,гачiUIьLl}iкам прелс.l.ttlзленi HacTyllгlLI^{ ч}l}Iом:

(. кг)/ра власIIого кап

на З1,12.20I9р. ttа 2З.07,2019р.
1 00 000 5 300

35
(94 700)

U,lJ jlilUt] и pl Ktllll,гaJI 5 зз5 5 300

в u m р a rt о tt ttя lt о с llt а ч tIJl ь н tt k{tll н а о п л u п lJl З 23.07.2019р. rlo 31.12.20l9p.

I3инаl,оflо;lв з 1l1rрпgr,l rо r'," anrro вirБ
f]епозитарнi п
I Iотарiальнi

Hjla tlJlи ;t,ti lце гl lt я

усьогсl t}итrrачань

6.I0, Iншi Btttll1la|l(lHllя, lja гlерiо.l1 ,з .]3.()7.2()l9

гl]0шовр{х tt<lmTi в lII)едс1 al].ll ct t i t t llc r,),гI н lt I,1, i 1.1 l{ () N,l :

рок), по з 1.1 2,20l9 рок1, iHtt_ti I]итрачаr{}iя

Ittшi вtttltрчччltttя _ З 2З.07.2{)l9,., ;;,' 1? ?nIo
П ; l ата :j а р 0 з ра х у н к о в о - к а с о ве БСlСл jTo в 1, or rr н я
бirнкi lt

2

усьOго вltтрitч,tttь /t
L

1б



j,L

7 . Роэtiрu ttttttя iпtuоi iHtllopM ч цi|

7, 1, Ум oBtti зобо в' llзcttt ttя,

7,1, L CYdoBi ttозовu, 11poTr,r 'i'сlва1_1l,tс,гва 
I{0 N{iic жollli}.lx lj()з()l]il}.

7. 1,2, У ttpu B,lt ilt t t я кап imал o"+t,

Угlрав.ltiltшя капiтало;rt Фоtlltу з/{iйспюстьсrI .з Il4L].гою досягнеl]I{я нас,гуIтн1,1х цiлеlYt:
- зберегтИ спроможнiс'[I) Фоr"IдУ пl]одовх(уватi.l cBC)It) дiяльttiс.гl, r,aK. tt{об воНо lч{оГЛо забезпечуваr:и
дохiд y,lacHlTK i в Товари ства,],а ви пJIа,ги i tt ll t 1,1ivr зацiкавлс t I им cTOpoTIaM :

- забезlIечр1,I,и I{алежнI.{ii гrрlабут,ок учilсникам сlIiltыlого iнвссrувалtня.
).yi( r акцiii Фо

23.07.2019 р. 31.12.20I9 п.
Ого.пошенлlfл випусlt акцiii, rпr,. 5з 000 1 000 000

Рtlзп,tiш{еllо пкцiй, шт. 5з 000 5з 000
}Iерозпt iшцсно tltllili, tп,r. (0) (947 000)

Станом }ta дат)/ дерх<авtlоi' 1lcc;cTparlii' 1'овzrрrrс,гва. тar;rri;ra1';ю -{L,]" веIt'ц,п\е, I"1f рсr*;"л*i
гtрос,гi itutetltti акцii в кi,цькос,гi 53 000 ([I'ятдесяr, т,lэи тltсяч) шl,ук на загальtlу суму 5 з00 000,00
(П'яr,гь мiльйонiв трис"га r,исяч) r,рtIRеI{Ь 00 KorriйoK. Iloп.titltr;lbtta tзарr.iс.t.ь KorKHoi акцii cTaHogl{l.b -
1 00,00 (С-'то) гривеrrь 00 Koпil.,ioTt, (lolэrla iсtIчвання акцiй - безлсlкумеtrl,аi)на.

i (). l 0.20l 9 1эоку yI{acIIL]Ko]\.1 'rclBap1.lcTBa приiiня-го pil_tlctttlя пlrо збi,iIьшення с,га,l,утного
капir,а;tУ 1"oBaplIc,TBa до l00 000 000,00 (С)rю Milrbiit-lttiB) г,рttвеrrь 00 копiйrок, шЛЯхgI"q /{одатковtli
e;i,lici1 в KiltbttocTi 947 000 (/Jев'яr,сtlт сорок ciil.t тl,tсяч) ш,t,ук простlах irtенних акцiij загальFIо}о
норtiкальною вар,гiстlо 94 700 000,0О (/(ев'янtlс1,0 tIo,1,t.lpLl titiльйолtl cil,tooT .гl,rсяч) гривень 00
копiйок, з \,le1:olo здiilснення сtliлыtогсt iТrвесr.l,вп}iiiя (Рiпlеlллtя одltоосiбнсlго учасника Ng6/20l9 Bi;t
1 0. l0,20 ] 9р,).

ЗгiднО:]аресс,I,рOВаllих:змiн до статуту (l1.10,2019 року), LLIJIяXOlvl l]],{кладен}Iя iiого у новiй
редакцiТ, згiДно C]Bi,tloцTBtr про ресстрацitо випуску акцiлi Товарис,гва Nр002054 Bi;,t 2з,tzЭоlяр.,
ви/]аног0 Нацiонtl_пьноlо Ktlпticicto з t{it,titlTx паrtеlriв,га фолt7lовtlI,() pI.tIlK)/, CTaHOtvl на з1.12.20 19 року
зtlресстрOваtlий статутниlYt Kaгli,t,a'll складlас 100 000 000.00 (Сто Mi.пbIioHiB) гривень 00 попiйuп,
зареес,грOваl,tий врtпуск аiсцiй 'Говарис,t,вir cTz}}toB}ITb l 000 000 (О.itилI мiльйсlлr) штук rrростих
ilvteгlHl,tx акпiiа. }{омiнальна вар,гiсr,ь кохсноТ акцii с,гано]]ить - l00,00 (Сто) гривень 0() KclлiiitlK.
Форма iснування акцiй * безлоttументарI{а. На звiтну да.rу розмirцено 53 000 (П;ятлесrгl.:гри тLIсят{i)
LtIT,yK ilpocTl,tx iпterlltl,tx акцiй. Неопла.Iен1.1й каIIi,l,ttл cTaI:{0lvl Tla З].12.2()i9р. с.ганови,гь 94 700 000,00
(/,{ев'янtlст'о r{L)1]]4pI,I п,tiльйтон1.1 сiлчtсоr'тt.tсяч) ц)l.tвеIIь 0О копiiiок 1rrсроЙiшеtlа Ki:tbKicTb ]{pocl-,,Ix
iпlet,tгtt,tx aKLrri:r 947 (ХХ) (l[еrl'я,lсOт с0l]ок ciM т,лlся.l) lllryK), l{Уд аrrruriзt,с змi1,1и. якi вiлбуллrсь v
BJtacI-l0\,{)/ кiiпiта;li Фtlt,t,l11''lt} BillcTe)K),(_. tцоб iлогс.l 1iiBct-rIr IIс знизиI]сrI за piBertb ппilrlл,аль,lil
ltoгlус,|,и]\4O1,0 зI,1aLietlI{я для IC'1.

7.].3. CпtJ,ttittb поверt!ення leбitttopcbKoi'.зaбopzclButtocllti пtо iHtt,tux фliHctttcoB1tx пKпttlBiB,
Впасliiдок сlттуацiТ. яка cKjIaJIacl) в cKoltortiцi Yrtpitr'II1.1. а також як резуJl];тt}т eKoHoп,li.llloi

тtсс,габiльностi, шо C1(,rlBJi?lCIl }.la дату балансч, iCltl,g fi;1,16дillt-tiсть 1.ого. Lцо o,i.,.""r.т не зr,tоrкут.t буr.и
реалiзованi :]а ix1,1t otcl теперiшl,tьоtt,l бa.ltattcotltlto BapTicTltr l] xolli звичайлlоi дiяльносr,i 'Говар,лст]ва.
CтyпiHb поверненнЯ цих акт,рltзilз у значнii.i llipi заJIежI,I].Ь вiд ефекr:ивнtrстi заходiв. яtti
з}iаходяться IIоза зоноlО контролю ToBapllcтBa, CTyr:iHb повср}Iення ;1ебi,гсlрськоi заборговапосr.i'I"оварrrс,rвУ визtlачастЬся }Ia tli,,{cтaBi tlбставиri та irr(lорьтацii, якi наявнi на дату баt.паrrсу, ffo
скJ{адY довгOстроКовоТ :tебiтОрськоТ заборговаttостi входtt,гь забсlрr,сlваt.Iiс,гь llo lI0гоl]ору позLIки.
шадаIlоi ТоВ (MIOl->, а саме:
- fiоговiр позики N'9l-П / 1з300775-]-А вiд 20,09.]0191rorcy - 5 000 ],!1с. грн., строк повер}iення
яt<оТ дсl 3l .12.2024 poKlz.

За,пла ебi i забсlHL) lJitll l с ки IIогаIIlен].Iя д lTopcbI(o з гованос,],l:

СтаномнаЗl гру,,111п

20l 9p. l} ,гLIс, грн. Ло lr.tiсltLlя
Bi;r l

rliсlttLя,,ttl З

ь,tiсяцiв

I]iд З lлiсяrtiв
;to 1 року

Бiзlьrr,lе 1

l)oK),
Всьогtl

за HallaI{(]K) гtOзI.1l{оIо 5 000 5 000
Il с btl гtl 5 000 5 000

|7
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I{a дУцlq1' KePiB}lPItlTBa кУА, В}iХОд'rlц з наявнtr,Iх oбставLIн ,га iнформаItii. ltреди,г]IиI1 рI4з}ltiлля фiнансових ак'ивiл 'l'oBapltcTBo\,I B1'?Hn.teHlrй плtзчкltii, 1.оNrу креiитниl-,] зби,trrк лс, буввизltанlliiпpиrrеpвiclliЙoцiнцi'l''"on'*Щ;lатyЗl.ii)or9polсy^oтриМаBШpI
фiнансtlвУ зlзi,,гнiсть rli7lrt;эисlчrства тоВ (MIOL>)' 1'оваршство в!IзIIало крсдитtллtлi збttток за(iiпatlctlBltM AKTI{Boп,t, а Cal\,Ie llо,вгострOковокl дебiторс,ькою забсlргованiстло гtо flоговсlру поз].JкI,IN!I-ПllЗз00775-1-Авiд20,09,2019року.урозrчIiрi 

2i/овiдлlадаIrоiпозики,якийдорiвнкlс100.гис.
грн.

7. 2, Роз кр u rп rп я i t t rP op,tt о tlii' ll р () ll о B'st з tl tt i с lll op () н t,l.
ПОВ'ЯЗаНа С'ГОРОНа - СРiЗlлчна_ особrl абЪ су6.1ц.l.t.()сllолаl]l0в.Iгl}Iяt пов,я:заtli з clzý.,"*.,,on,госпO,цilрl0l]аl{ILI, lJ_Io cI{JlilJ{?](,cnora (lirlaHcoBy звrirriсть. I'iпlенлtя npo ra"'un; cTOpoHI4 явJtяк]ться

:iJ;llХ}l,iТil'НХ,;|jЬ"#л,;1 ocHc'"i i'' ;;;;;;покl tPtlpM',, ,u,. i виходячlа з харакlс])у

']]{11: 
*"БО 24,1I0 пов'язанlлх cTopilr Ф)0lIлу нд.llсжа.tь;- ]оридичrli оссlби:

1. 1'оваlэис,lво з обрlе>iсеllою вiдttовiдztльтriс,гю кItоплпанiя з 1,правлiгltlя акт}iвами кСОЛЬfilС>(код за елрпоу з7202()55), що зl{iйсцюс: управлiння ttк,]]иI]а]чlи дано.о Фонду lla пiдставi догOворугIроуправлiнняак:гlлвамиJrГsЗ/2019вiдZS,ОZ:ОtЯр.|.r|.,пдiiякоt^о 
lto25.07.2029p.),2, 'Говарlаство :з обме)*сЦоЮ вiдrlовi:lаль"iЁr,,о ,ъцtоLu (под ,оЪдрirоу з1559069). ФондBo;toltic ЧаС'ГКОЮ 10% С"r'аr:УТI,ТОГо Karli,l,ajly 'Говар14ства з обмехссtтото вiдltовjдалъпiстiо (MIOL>.З, 1'оварис,т]]о з обмеiкен,сlю вiдповiлальнiстrо ((ГlКlшн пАуЁр r'рУпu (rсод за сдрrr0у34з5480з), пла. сгliлl;нtlго. власниКа Срченксr ]\4ихаi.i;rа l}iKTolroBlI.1a.- пов'язаtli cTopottl.t -"tiliзичнi особil:

l, Срче'lтtо Михайло BiKTolltlBll'l, реесr,рttтliйнlлй номср облiковоi картки платI{I.II(а податкiв2 6 1 -s 8 0 00 -5 4, (од н о ос i бН И tYt 1l 
q п g 1.1,n к 1.о в а р l,l c.r tз а ),2, IBaHoBa Liа,гit-ltiя lBaltiBHa' РСсс,rрацj1)!11цд HoI\4eP облiковоj'каl),I-кИ 

'lлатtlикit 
подаr:кiв

r:ff^T:i:i"!Hi][l:jl IoBaPИc'Bit з clб;,teitccttot,, Bi/ulclBiдzt;lbHicT,I<l ui{.,мпuнiо з 1,пlэавлiння
Операuiiзпов.ltзаt.tлl14ис.го])()I,Izl\,Iизапсрiсl;1з2З.07.2019рок.уrtоЗ1. 

L2.2()19poKy:налана позJ.lItа ТоВ (MIOI-> * 5 000 тис, грt-r..
гtарахсlванi Bir]cc,lTKl,t за цitданоIо позI,IкоIо .i.clB 

uMto L>> ^-352,7.гис. грн..в},Iнагороj{а TO}J кКУА кС]ОЛЬi"{ttJ> За ilгrрав_lliтll,iя ак,гивil]\{LI I'овариства - 97,Зтис, rp}t.пРИДбанн.ll частки у с,гату.I}l0п,l,у каltiталi тов KMIIOl,> у сдипого )iLlacH}lKa Cp.te1,1itcl Михай.1tоГ3iк,гrэрови.l - i 5З,7 ,,,"с. ,,pir.
фор1,1уваrlНя початкового Стат}/тного KalliTa.п1, Фонлу CjU.lIlиN{ засшо]]ником/учасникомСрченко М,В, в cyr,ri 5 300 000,00 (П'я,гь п,тiльйонiв 'гр".rir".оч) гlэивень 00 копiрjок.

,,,,r.rГi{i.T;i;ilXi::lloi 
ЗабСlРl-tlВаНСlСТi l1o о".р"цir." з гIOв,яза1,IимJ.l cTopo*an4l,I cTa'o}v' Еi}

I]allaнa позиltа ТОВ KIvIiOL>> .- 5 000 Tltc. гlэll.,
вii{сотlсИ l]а надаIJоrО позtlкок) ТОВ KI\4lOiu - tOO.z .l.ис. l-plI,,кредшторська заборгtlванiс,гь llo винаг,ородi Т'ОВ ((K}iA (СОЛЬЛIС)) за управлiлtня активам]{'I 'oBapl,tcTBa - 24,5 TI{c. гр1,1,

7.З. I{iлi та полiт1.1Кrt управлi1.1ня фillаllсовимлI рI{зрIкамIlУправ;riltlIяt рI.тзllками ý{ас I]еl]lхот{ерго]зе знаrIеIillя lt-Ilя всilсlli.tя бiзrtесу TclBaptlcTBa i с;tsitЖJ]I'il]PIlt'I еЛе['еНТОМ iT ДiЯ-ПЬНОстi., ГIоrriтика уtтравлiння poir"*n*"- 
- 

cKoHLlt}H.pt)Batla Ili]Неllсlэелýд'l)'lзаltсlс,l,i (;iHa,tcclBI,rx pи'tttiB i Hatli,,tcit' uu n';uilnпrottiro по,r.еr,lrцiйнtlгО ttегативI.IоI.о вплLIвуFIi-t (lirlaHcoBi пt)кil3tIиIt],{ I'оваLрис,гва. OпepitT1.1BIlrrii i ttlpи,l1l,t.tltltй KoHl-po.j,Ib ]vlaC fiа Mer.iзаtбезttечувати }Iале)кrlе функtцiсl*уuu,п"" внуl,рiшirьоi гlсlлi,гltклl та проltсдур з IvIeToIo рliпiмtiзаt.tiiопсрацiлiлrих i ltrрrtдичнлtх рltзлtкiв,

.}|fiHr;i:"T,Yi) ::::tri,,::лj.Т::::1i"* 
Т<rвариства IIов,язаi{а з фiнансовлt,ми ризиltами i

;:Ж'. *::xi'Tjк':,Jj.:::T::,::gj::::;; ; .;;Ж;; ;;il i;fl ]# Ж;Жff i:xiЖ;
Жi;1.:;:;Ж;"J;:.,,}":::LT,Ji".::,i:::,yl;;;й; ;;;;;i;;;;;J',' ;iJ;i,}liiilТ'l,i;,T';ffX
;i;'fiЖ;;ж;;Hx':;::l;:,}]::1,,1]j,, лдп 

,,,*,,;;;;;;;;;;';;;;-1"-НН}::,JЖl;J"..il1;

lo



llсlлiтика:з уtlравзlit,tuя риз!Iка\{лt o1эic:HTtlBaHa rla визнаt[сItIIя. ана.lIiз iуllравлitl1.Iя ризикамLI, з
якиtvlи стIскас,гьсrI "Гсrварltс,гtзо. па1 встаl]овлен}lr]t Kt]HTpo.JlIo За РИ:JI,1КДJчII.1t at також гtос.r,iйни ji
моl{iт0l]и}ir, за piB}le]\{ р1,1згtltiв. дс],I,риN{аI{}{rII\,, 1]c,гaIIoI]Jlel{1.1x облtех<егtь r,а полiтлткlа уltравлiння
ризика]ии.

УлравлiппЯ ризика}{И Товариства здiiiсгllос:t,Ься KcpiBiltrцTBOM КУд на ocHoBi розумiння
прI,{III,I}{ в}II,Iикнен}Iя ризрII(у, тсiлькiсноi оt{iltки йOго тr,tоllt.ltивог() l]пливу ша вартiстъ III,{е,гих активiв
та застосув ання i Hcтpyпt е T,r,T,ap iю Щодо йо го по\,t' я Ktш еll}{я.

7, 3, 1, Кр ed u lttH. tt il р Ilз ll к
ýрgilиl,нт,lй ризик - ризик 1,0г0, шlо одна с1ороIIа Ko},ITpaKT)/ про tРiтlапсовий iHcTpyMett,l. не

зNlо)I(е вI,IконатИ зобов'язаttня i lде буле причЛtною вI,1ниКнентlЯ (liпаlIсовогсl збитку iHtlloT cTOpo}lI,{.
Кредl,tтнl{Й рI,IзиК Пl)И'I'aI\.IallII1.1йt ,r,aKt,tM 

dliHaHcoBlTir,t il"tc,T,pyMelTTajll. як поточлli.rа депо,}Iлтиi 1raxyшtc1,1
rl банках, облiгrrцiТ,;1сбiт,оlзськ;t зztборг,овtrliсть (в т..1. позики) та векселi (1, рсtзi ttartBttr,lcmi),

ОСНtlВТrltМ МеТОJIОI\,{ cl1.1iltt<tt крелtl,гнt{х рttзикiв '1'сlвtillисr,ва с tl1,1iHKa креi(итоспlltlyожност,i
коI]1,р|lг,еlI,Гiвл /1,пll Llог0 в1,IкоРI4стовук)ться кред1,1,1.tti pel)i t,ttllгtл т.а бчдь-яtка iltltla /lос"гуrrна iнформацiя
шIоj{О ]'х CПP()i\,'O)KHOcTi вtлl<огiува,гtl боргоtзi зо(jсiв'язаl,tilяt.

/1О ЗаХО:ЦiВ РliНiПцiЗацiТ BlIJlI,1n}1 кред1,1тlIого рI4зI4I(у ToBapltcTвo BillHocltTb:
- ан&rtiзпла.t,осtlролч{a)ж}.tос],iкоl.iтраt,слt,t.iв;
- здiflснення захсlдiв щOдо }1е/(оIIуLLlе},{ня гtаяlвl;<iс,гi в актI.Iвах Товарllства rtрсlстроченоi.

дебiторськоi заборговtrностi.
CтaHoM l{a з1,12.2019 року серед tlKlT.lBiB, llto tril(гtal{altlт.t, гlili кредитrIлtЙ р}lз1.1l(

об';littilвуttrться грошовi коruтlt на поточн0\,Iу рахуIIкУ В c1,1r,ti 200 ,гис. грн.. якиl.i вiлкрит.сt в
ПубЛiчному аrtцiонерному товарнс:гвi кАкцiотлерirиi,'I банrс кУКРI'АЗБАНIt> (дБ (УКРГдЗБднк)),
мФо з20478, код Сд{рПоу 2369"/280, З MeToKl рtiнiмiзацii кредитного рлlзику за {1им аl(тиво\l,
Товttрl,tс:гtзом I]p!I влlборi обс.llуговукl,ttlгсl банку 6)rno uроаналiзовано ,гакi показники йtогсl
дliял.ьttостi:

4 ,Iервня 2019 рокуРейтltнr,овrцii Kor.tiTeT РА кЕксперт-Рейr:инt,> приIiняв рiшешня про
0},IовленнЯ I(pe.tlll],Hoгo 1эеti,l,иlтгу пАТ АБ кУI(РГ'АЗБАI"IК) (кrrд сдрпоу 2З6972S0) за
нацiональl,tою шlKaJIoIo на piBtli uпдд+. Ilозl.t.lальнttt< з реl:lтинl.орr uадА+ харак,герI{зу(]].ься.ilу)ке
Bl,]coKoI0 I(pellI,ITocпpoMoitctlicTlo пс_lрiвнягtо з illLrlипtlа 1,Kpaitlcbt<ltiv,Il t]OзичfulьIIикаi\{и. ilриiiплаtочl,t

пijlсурlкап{и роботи Банitу зzt гleptitttl)i кRарта.п 20l9 року. а l,al((l)l( BllcH()BK&jvlI,1. зробленI,I]\4рI l]

ре,зуль,t,ат,i ана,пi,зv c,I,a,г}IcTL,IlItltrl' звi,lrttrс,гi Баrrку за ci.teltb-KBi,t,eHb 2019 року.
6 вересня 2019 poKv Рейтингtlвl.ttй ксlмi,гет РА кl_jtссIlср,г-Реii,глtнt,> пр1,1лiняв рilшенttя пlэtl

о}-IовленнЯ кредlIтног0 реiiтингу tjA1' АБ ((Уi(Рl'АЗБАI-Ilt) (rсод слрпоУ 236972Вq за
rtацiона_цьНою шкаJIоIо tтa _piBпi uаАА*. Позtл,rшlьниt<:з реtiгингсlм l-tilAA+ хараttl,срLl:]усться ду)l{е
B}1tloKOIO крс/tи],осll}эо1,1ожцiсr,tо псlрiвtlянtl з il,tпtипlll yKlraTt.tcbttиN,lpl }1озиtlаJlьtI!1ка]чIи. Ilрийrr.,tаючlа
1ritпення IIр0 оновлення кре/lи,гног0 рейт,иt,tt,ч :за гta1,1ioltajlbII0lO IIJI(fuIoIo, дгентство керувatлося
т:iдсумками роботи Банку За друге гtiврiччя 2019 poity" а такох( BИcIloBI(alvrI,1, зробленимlл tз

рсзv;тьтатi аilалiзу статистLIIlIrоi звiтностi Банку за сirIень-"гlиIlсFIь 2019 року.
20 грl,лня 2019 року Реi,iт1,IнговrлЁt ксl:чti,ге,г РА кЕксперт,Рей,l,tлнг> пpttiiHltB 1lilllеttня шрtl

0}]о]].1сtlItя КРС/I]r1'I'IIОГо рей:гиllt,у пдТ АБ кУКРI-АЗБАI{К) (код €]дрпоУ 236912S0) за
нацiональною шкалою lTa 1эiвнi uаАА+. Позичальнl,,lк з pctYtTllttгolt utiдД+ характеризус1ься дуiке
BI{cOKOto кредитосшроп,tожнiстю llорiвtlяпо з iпrпимIл украiшськиi\{и позичальнрIкамLI. I1рийлtаlоч1,1
1liruення пl)о оновле}II,Iя I(реlтII,Iт1,Iого рейтtt1.1гу 

,за TtaцiollruIbIIoIo 1]]KaJIolo, дгеttтство кер)/валося
пiДсурlкаivtи робот1,1 Банку за 9 мiсяцiв 2019 рок)/, а T,aKo}I( l]PIcHOI]KilMLt. зроб:lенимl,t в;rсзу:It,t,атi
ана.lriзt, с,га,],I,1с,г!]чноТ звiт,rtос t'i Банк1, :за сi.Iеttь-,rl],Iсl-()IIад 201 9 pciKy,

pl,i,]1,1K по фillаltсОLзI.lj\,t ilKl,LiBa]1,I 1r *,u,,r,oni довгостlэоl<овtli дебir.оlэськtli заборгоtзанос-гi зii Hallallt)lO
IIозI,iI(оЮ с,нl,tзьl<t,tli. l-ipLt вlазttа,Iеrti t<peJlIa,i,Ilo1,o pl.lзl{Ky'I'orlarpr,lcTBo пlrоаttа-,liзувало (liнiiнсоtз1,
звi,гtлiс,гь Il0ЗИIIil,illlIlИКо зll поttеlэе2цIti перiсlttt. На пiдст,авi I1I)o1.o itналiзу Bcl,al,Iol]jleI,]0" lJ(o
lliдпрllсl,tсlт:во с: прllбу'I'кО}]иl\l. спJIаtIу(,податOк ка пр1.Iбу,r,ок, в 2018 рсlшi була плtrllова податкOвi]
пеllевiрiса^ податков1,lli борг * Вiлсluтнiй. су.чоrli спра1l]I4 вiдсугIti. вiдсотки за позI.1кою гl;tа,l,илlt без
,зt}l pi,lNlOK i в ttoBrloivty ttбсязi.

'1'oBapl,tc,l,Btr оцit,lкlс CTa}lot,I lItl l(ожну звiтttу да,г1' резерв rriл зби.гltи за фiнаlтссtвtам
ittс,rру:vlен,гtlм у рtrзlliрi. ruо дtlрiвttttlс очit<ува}Iи]чI креi{?Iтriим збиткаN4 за весь cl1pol( .l.tii {iiHaHcoBol.cr
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iHcTpytvteH,i,y, якttlО ttреillt:гнl"tЙ р?iзиК за TaK}iM (liнансовиПл iпстручtеll-гом :}HalI}l0 зрiс iз trlclMeT1.I,1,llсрвiсного визнаl{LIя, 1'oBapttcTBo вi,lзгlч1€l суlиу о.til<уваних креllr4тних збиткiв (або з2цiйсlirtrсl
tзi,цноtз.jlеtтttя K0p}{cltocтi)" з пteTotO кор1,1гY}зання ре,]ерву пiд збl,rткИ cTaltoi,,{ па звiтну llal.y. д0 CYIVII.1,яка lvlaC бути визrrана згi/tнсl з IV{СфЗ 9, i Birroбpan ni,n*o.o"e коригуваi.ilIя як прибу,tсltt або збlлтокBii-( зменlltеl,rня (вiлновлеrlt,tя) корисltост,i в пр1,1бутку або збитку.

7.3, 2, PuHKtlB tt it рttз u к
Ринцовlrli ризl,tк --,це ризик 1,ого. щ0 сп.раведJIива BalrTicтb абсl майбуr,r*i грсlшовi потоки lзiдфiнансовоr,о illcTpyпleнTa коJIиватиr,{уться власлiдок зл.lill l;лtrtкових tditt, Ринiсовий ризI,{к oXOIT.l]Ioc,]]p[l ,гиl]}.{ 

р!lз}rку: iнший цiновиii р!Iз}lк. вttлютнl,tj,i _ризнl( т.а вiдсоr.ксlвий ризик. Ринксlвиt1 рlIзtIк]]l,]цика€ У ЗВ'я:}к1, з рI4зI,IкаN,{и збиткiв, зумоI]JIен1.Iх коливатlнr{пlt.t t"lim на aKrtii, Bi;tctlTKOBI,Ix cTaBoI( тавалюl,нt,iх KypciB, 1'овприс,гво наража,I,}lh{еться [}а pltlttcoBi р1.Iз}{кI4 у зв'язку , irruaar"цiяпt1,1 в акцii.Об:liГаЦii Та iHmi фilлансовi iнстрlrменти. 
l' ------'-- 'J rrtr)wvl УlЦlЛlvrll б 41\l-

IlIшиЙ цiновпr1 ррrзик * це ррIзик 
,l,о.г(). ILlo СГlРаRе2:(ЛИt]а BapTicTb абtl майбутнi гlэоtilовiпотоI{и Bi;t diiнансовсlго ittcTpy]v{eн-l,a KOл!IBaTlllvl)/Tbcя l]нас;liдок зпtii,r ринкових uiн (oKpiM тих. щоi]иl,tiiкак)тЬ 1нас:Iiд,lок вiдсоr,кtlвrlгtl рllзI]ку ч}.I t]aJIK)l,HoI,0 p,u,,"ny), незалех(но вiд того. ч}Iсприч],lнснi tзсtгtи ЧиЁIн]ilкаМи, характерI{иý{I,] ]ljlя окреil,rого фiнанссlвtll-о iнс,грумента або йtогtlемi,геl,tта, чИ Чи}{Нt{l(аlvI}4, ЩО l]]ljIl,tt]ак),гЬ на Bci подiбнi (lirlar.lclclBi iltстlэументrt, з яItI-1iчtI.]з,,:1iйснюк>ться оl]ерацii на ринку,

OcHoBttPtП,t \1еТОД()\1 tlLtitlt<и цiлtового рL{зi{ку с ана_пiз чу,г.пl.tвостi. Серел Iv{eTo:lliB поIчl'яlсltlеtlt-тяцiновоl,tl р!tзL{I()i 1'оварисгво викорис,l,оI]ус ll-tlBe}]0lttPiKarliro altTtlBiB .га 
дотр]:rN.lаt*ня лiп,liтiв HirвкJIадення в акцii та iHшri фiнансовi ittструп,tен,1,;t з llсфiкссlВат{I,{)чI tlp1,1б\rTKor,t,

I]алlоr,нrlit ptl+_r,tý -- I{e ри:]иlt того. iIlo справедлива вар,гiс,ть або лrайбутнi T,pclшrclBi пo1.0K!Iвiд фirrансовогtr iнстlэументу коливатL{]чl)/,гьоя внаслiдок :змiн ,,urr*r,rrrn,* KypciB.
Вiд"ýсlткtl"рt.tй р1.1зиlt * це ррt:]!Il(,гоI-о. t]lo спрtiведjl}IIза вартiс.гь або,чrайбуrтri грошовi потокивiл фittаtlсового iнс,груl,tен.rа к,rr,r,rаrимуru.о внttслiлсlк зtчtiн р1,IнI(ових вiдссlтlсов1,1х ставок.Керiвнt,lцт,во КУА усвiдоiuлкrс, пIо вiдсотковi c,l,aвKtI можуть зрliнюватись i це впJ{иl]а.гиl'е як tIr1/doxol(I.l'l'овари с,гва,,rак i н а сt]рilвеДлltву в ap1icTb tIи cTI,]x актl,tlзi в.
,I|o фiнансOвI{х aK:I,I,'BiB, яtKi нара,каIоться на вiлсоrrtовиti ризl,tк, IIfu-Iе)liи,гI; довгостроltоl]аilебi'горсьltа заборгсlвziitiсть У вигля2цi наданоi поз}Iк],I в cyMi 5 000 ,гттс. грtl., сl,рок поверIIенЁ{я яttоiд0 з1.12,2024 рOку З вil{со,гtсовtlю cTaBKOIo -25%pi,iItl,tx, ii*.,,,nu Llього актиl]у стttнов14ть 9|,42YовiдзагаjIь]тих акт.ивiв'Говарtтства.
Товаllиствr) Ви:]}{а(], tt1o обгрУ111'оI]ан(-) trIожjlив}Iм с t(олIlвангIя р!IнкоRрIх ставок Iп 1,/_4ПрOце}jТ}Iих rTу}lк.Ги, Проведенl,tй аtlалiз 'tутлl,tвостi заснсlваний на пр].Iпушtеннi, ttltl Bci iHttliпараметр!I, зокрсNIа валtотнlтii ку])с, залип.Iа-t,имуl,ься незь,tiнrtlтчtt.l. i nonuayu, п,lож.llивиii BIIJII,{Bзпliнl'l Bi"lcot'KOBl'tx стаВок r,ra 4 прirtеl{1'гI 14x гlуliк],и lltt Baptic,гtlr{LlсTLIx аl<т1.1вiв,I,опарлtства.при

l{1,oMy, яI(Iцо Ko,1TI,IBallt,LI pLtHKOBI,Ix cl,iiI]0K буле зllz1,1гtе.'Г'оварлtство fuli1(: Hartipl.t зьлiн1.1ти с.IаRl(у IIоДОГОВOРv Пo:]J,,IKI.I MaKcи}laJlt,Ho .1.0.го)I(lI), з р1.1IlI(овOю, пiдпl.tсавш" дооurо;r; y|;;i ,,позI,Iчаiль}lиком. На д),li,lк), керiвн1.1цтва ](Уд, BI.IXO/{яti].l з }{ztявнtlх 0бст.аllин r.a iнформаttii,вi21сoткtlвиtiрl'tзltкдляфil.rансoBI,Iхак'I]ptBiв.I.oваpr,tствaЩ.

7, 3. 3. Рuз ч lt .гt i кв id t t оспt i
Ризиtс -ltit<tli,ilttocTi --рitзtаlс 1o,,O, lцо "Гtlварис,I,во MaTltмe тр5rдl.tошli пр}l виконапнi зобов'язанt,.пOв',IзанI4х iз фiнансовttпtll зобов'язаннямI,1" iцо погаша}.i1,ься IiIляхOfuI Ilос'авки грошоtslrх ксlштiвабо iншого фiнансового a]Kl.j,tt]y.
Товариствсr здiйснtос коI]1,рс)ль.lтirсвi,цлtостi LIIJ-Ir]XOlvl IIлt}LIyBaHilrJ IloTo.IHoi лiквi.цнсlстi,'['clBap1,1cTBo аналiзус T.epivIiHtt l1",laTeiltitl. якi пов'язанi з дебiтtrр.rпй., заборгоuа,liс"1,1tl .га iншимрttРiпitl,tсовишr1,{ i}к]'I{]]'livlи. зобов'яtзА1;нямI.i, а ,l,zlкoж прогtlозlti потOкI4 ]-рOшOвих коштiв Bi;ttl tlсрацi йtлtli лiя.цьнос,гi.

Iнформаltiя lцодо нсдискон"l,ова}Il4х плаl,етtiв за r|liнанссlвип,tи зобов'язi}нIlяIчll.{ Т'ова.lэиства в
рсlзрiзi с,цrокiв IIOI,aLI]eJ,IIlrI rIрсдставлеI.{а lIatc]l,yгt}ll.{ j\.I rIи.LIoi\4:
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запланованi

7.4. Поdit пiсля Болансу
Мiж датою складанIIя та затвердження фiнансовоi звiтностi (06.03,2020р.) }кодних подiй, якiб могди вtIлинути на I]оказпики фiнансовоi звiтностi та економiчнi рiшення користувачiв. не

вiдбувалооя.

.Щиректор ТОВ кКУА H.L IBaHoBa

С.В. Лакiзаr-оловний бухгалтер ТОВ кКУ

дирЕктOр

f-К l рш-Аудит "

рiчЕнк0 1.1.

и погашення кредит0
Станом на 31 грулня 20l9p.

в тис. r,рц. До 1 мiсяця
Вiд 1 мiсяця
до 3 мiсяцiв

Вiд З мiсяцiв
до l рокч

Бiльше 1

року
Всього

за fiослуги з управлiння
активами 24 24

за послуги з оренди 1
1

Всього )s
25

/ ttКоМПАНlЯ\
з упрАвлlння

АктивАми
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