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АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО РIЧНОi ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
КЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВШНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ

IнвЕстицIЙниЙ Фонд (АлвЕор),
АКТИВИ ЯКОГО ПЕРЕБУВАЮТЬ В УПРАВЛIННI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ (СОЛЬДIС>
стАном нА 31 грудня 2019 року

Нацiональнiй KoMicii з цiнних паперiв та фондового ринку, Наглядовiй радi та учасникtlп{
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВЛНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦtЙНИЙ ФОНД кАЛВЕОР>, управпiнському персонаJry
ТОВ кКУА (СОЛЪДIС).

роздiл 1. звIт щодо Аудиту ФIнАнсовоi звIтностI

ДУМКА IЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ
Ми провели аудит фiнансовоi звiтностi компанii АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ
ФОНД (АЛВЕОР), що складаеться зi звiту про фiнансовий стан на 31 грудня20|9 року, та звiry
про сукупний дохiд, звiry про змiни у власному KaпiTarri та звiту про рух грошових коштiв за piK,
що закiнчився зz}значеною датою, i примiток до фiнансовоi звiтностi, включаючи стислий викJIад
значущих облiкових полiтик.
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в роздiлi <Основа для думки iз
застереженням) нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додаеться, вiдобрtuкае достовiрно, в ycix
суттевих аспектах фiнансовий стан АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ
ФОНД (АЛВЕОР>> на 31 грудня 2019 року, його фiнансовi результати i грошовi потоки за piK,
що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi
(МСФЗ) та вiдповiдае вимогам Закону УкраiЪи <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть
в YKpaiHi> вiд 16.07.1999 Ns 996-XIV щодо складання фiнансовоi звiтностi.

ОСНОВА ДЛЯДУМКИ IЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ
Станом на 3|.|2.20|9 року в активах АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА кЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНtIУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД
кАЛВЕОР>> наявнi довгостроковi фiнансовi iнвестицii у виглядi корпоративних прав, щодо
справедливоi BapTocTi яких icHye суттева невизначенiсть, оскiльки на звiтну дату ix справедлива
BapTicTb не переглядаJIася. Аудитор не мав можливостi визначити вплив цього питtlння на
фiнансову звiтнiсть, оскiльки не надана iнформацiя для визначення справедливоi BapTocTi

фiнансових iнвестицiй.
Станом на Зl.|2.20l9 в складi активiв АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНtIУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД
кАЛВЕОР>> HEuIBHa довгострокова дебiторська заборгованiсть по наданiй вiдсотковiй позицi, що
облiковуеться за амортизованою собiвартiстю, та скJIадае 43 568 тис. грн. Резерв пiд очiкуванi
кредитнi збитки нарахований в розмiрi 889 тис. грн. Розрахунок резерву пiд очiкуванi кредитнi
збитки дJIя цього фiнансового активу здiйснювався не в повнiй вiдповiдностi до МСФЗ 9
кФiнансовi iнструменти))) а caivIe 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.

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА) та рiшення НКЦПФР

YKpaiHa 01033, м.Киiв, вул. CiM'i Праховlоt,27, оф. 5;
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J\Ъ 991 вiд 11.06.201З. Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з МСА викJIадено в роздiлi <Вiдповiдальнiсть
аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi) нашого звiry.
Ми е незалежними по вiдношонню до Koмtlaнii згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв
Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогап{и,
застосовними законодавством Украiни до Еашого аудиту фiнансовоi звiтностi, а також виконали
iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.
Ми вважаемо, що отриманi нами аудиторськi докази е достатнiми i прийнятними дJuI
використання ix як основи для нашоi думки iз застереженням.

IHШI ПИТАННЯ
Аулит фiнансовоi звiтностi АкЦIоНЕРного ТоВАРисТВА <ЗАкРиТиЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ
ФОНД (АЛВЕОР>> за piK, що закiнчився 31.12.2018 був проведений iншим аудитором
ТОВ кАудиторська фiрма <Аулит партнер) (номер реестрацiТ в PeecTpi аудиторiв та суб'ектiв
аудиторськоi дiяльностi М 447|), який 21.03.2019 висловив думку iз застереженням щодо цiеi
звiтностi. Основою для модифiкацii думки попореднього аудитора було питання недостатнього
розкриття в Примiтках до фiнансовоi звiтностi за 2018 piK iнформацii щодо цiлей i полiтики
управлiння фiнаrrсовими ризикап{и та iнформацii про пов'язаних осiб.

ВIДПОВЦАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ТА ТИХ, КОГО НАДIЛЕНО
НАЙВИЩИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ, ЗА ФIНАНСОВУ ЗВIТНIСТЬ
Управлiнський персонал компанii з управлiння активЕlп4и фонду (надалi - управлiнський
персонал) несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансовоТ звiтностi
вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контроJIю, яку управлiнський персонал
визначас потрiбною дJIя того, щоб забезпечити скпадання фiнансовоi звiтностi, що не мiстить
суттевих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансовоi звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку
здатностi компанii продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi, розкриваючи, де це
застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення
про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, KpiM випадкiв, якщо або
плануеться лiквiдувати компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не мае iнших реальних
альтернатив цьому.
Ti, кого надiлено найвищими гIовновФкеннями, несуть вiдповiдальнiсть за нагJIяд за процесом
фiнансового звiryвання компанiI.

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЪ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI
Нашими цiлями е отримання обrрунтованоi впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у чiлому не
мiстить суттевого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що
мiстить нашу думку. Обцрунтована впевненiсть е високим piBHeM впевненостi, проте не гарантуе,
що аудит, IIроведеЕий вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттсве викривлення, якщо воно icHye.
Викривлення можуть бути результатом шахрайстваабо помилки; вони ввtDкаються суттевими,
якщо окремо або в сукупностi, як обгруЕтоваIIо очiкуеться, вони можуть впливати на економiчнi
рiшення користувачiв, що приймаються на ocнoBi 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 викривпення фiнансовоi звiтностi
внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляемо й виконуемо аудиторськi процедури у
вiдповiдь на цi ризики, а також отримуемо аудиторськi докази, що е достатнiми та
приЙнятними дJuI використання iх як основи дJIя нашоi думки. Ризик невиявленIuI

Украiна 01033, м.Киiв, вул. CiM'i Праlсовш<,27, оф. 5;
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суттевого викривлення внаслiдок шахрайства е вищим, нiж для викривлення внаслiдок
помилки, оскiльки шахрайство може вкJIючати змову, пiдробку, навмиснi пропуски,
неIIравильнi твердження або нехтування заходаI\4и внутрiшнього контролю ;

. отримуемо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, дJuI

розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинЕl1\4, а не для висловлення
думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
. оцiнюемо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обrрунтованiсть облiкових
оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацii, зроблених управлiнським персоналом;
. доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персонЕtлом
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на
ocнoBi отриманих аудиторських докtлзiв, робимо висновок, чи icHye суттсва
невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний cyMHiB можливiсть
компанii продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо
iснування такоi суттевоi невизначеностi, ми повиннi привернути уваry в своему звiтi
аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацii у фiнансовiй звiтностi або, якщо TaKi

розкриття iнформацii с неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки
rрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нtlшого звiту аудитора. BTiM
майбутнi подii або умови можуть примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на
безперервнiй ocHoBi;
. оцiнюемо загальне подання, структуру та змiст фiнансовоi звiтностi включно з

розкриттями iнформацii, а також те, чи показус фiнансова звiтнiсть операцii та подii, що
покпаденi в основу ii складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.

Ми повiдомпяемо тим, кого надiлено найвищими повновa;кеннями, iнформацiю про
запланований обсяг i час проведення аудиту та сутгевi аудиторськi результати, включаючи буд"-
якi cyTTeBi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi налли пiд час аудиту.
Ми також надаемо тим, кого надiлено нйвищими повновtDкеннями, твердження, що ми виконали
вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, таповiдомJIясмо iM про Bci стосунки й iншi питання,
якi могли б обГрунтовtlно вважатись тЕкими, що впливають на нашу неза-пежнiсть, а також, де це
застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

Роздiл 2. ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ I НОРМАТИВНИХ AKTIB
ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ
OCHOBHI ВIДОМОСТI
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ
Фо АлвЕо

УкраТна 0l 033, м.Киiв, вул. CiM'i Прахових, 27, оф. 5;
Номер в PeecTpi аудиюрiв та суб'ектiв аудитOрськоi дiяльностi Nsl525
Код еДРПОУ 24263164
тел./фако (044) 289-53-80; 289-5 5-64
e-mail : diгеоtоr@sеуа.соm.ча

про АкцIонЕрнЕ товАриство (ЗАкритиЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ

(АJItsЕОР> (надалi за текстом - АТ (ЗНВКlФ (АЛtsЕОР>, або або
Повне найменування АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (ЗАКРИТИЙ

НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
корпорАтивниЙ rнввстицIЙниЙ оонд
(АЛВЕоР>

Скорочене найменування АТ <ЗнВкIФ (АЛВЕоР>
код едрпоу 4200з72]1
Види дiяльностi за КВЕ,.Щ 64.30 Трасти, фонди та подiбнi фiнансовi суб'екти (основний)

64.99 Надання iнших фiнансових послуг (KpiM страхування та
пенсiйного забезпечення). н. в. i. у.

Тип. вид та клас Фонду Закритий недиверсифiкований венчурний iнвестицiйний фонд
Щата та номер свiдоцтва про
внесення iнвестицiйного
фонду до еДРIСI

Свiдоцтво про внесення вiдомостей про iнститут спiльного
iнвесryвання до единого державного реестру iнститутiв
спiльного iнвестування J\гs00623 вiд 1 0.05.20 1 8

Реестрацiйний код за €ДРIСI 13300623



ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАJIъНIСТЮ <ддн кСЕЙя-кIрш-дудит,, 4

Строк дiяльностi
iнвестицiйного фонду

30 poKiB, до 10 травня 2048 року

Мiсцезнаходження 04070, м.Киiв, ВУЛИЦЯ ВЕРХНIЙ ВАЛ, будинок 72

OMOCTI ПРО КОМПАНIЮ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ (надалi - КУА
Повне найменування КУА ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДIОВIДАЛЬНIСТЮ

(коМПАнUI З УIIРАВЛIННjI АкТИВАМи (СоЛЬДIС)
Скорочене найменування
куА

ТОВ (КУА кСОJБЩIС>

Код СДРПоУ з7202955
Види дiяльностi за КВЕЩ 6430 Трасти, фонди та подiбнi фiнансовi суб'екти (основний);

64.99 Надання iнших фiнапсових посJryг (KpiM страхування та
пенсiйного забезпеченш), н. в. i.y.;
66.3 0 Управлiння фондаrrли

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

управлiння активами
lнституцlиних 1IIвесторlв
Мiсцезнаходження 04070, м.КиiЪ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНIЙ ВАЛ, будинок 72

ВIДПОВЦНIСТЬ РОЗМIРУ СТАТУТНОГО КАПIТАЛУ УСТДНОВЧИМ
ДОКУМЕНТАМ
Розмiр статутного капiтаrry АТ <<ЗНВКIФ (АЛВЕОР> cTzlHoM на 3l.|2.20l9 скJIадае
1 004 700 000 (Один мiльярд чотири мiльйони ciMcoT тисяч) гривень 00 копiйок, що вiдповiдае
установчим документапл Товариства.

ФОРМУВАНIIЯ ТА СПЛАТА СТАТУТНОГО КАПIТАЛУ
Згiдно з Рiшенням засновника Товариства J\Ъ ll20t7 ъiд29.I2.2017 року було прийнято рiшення
ILо___:]р_орjI-Igj+цLд_оцЕIноIо_товАриствА(ЗАкРИтийнвдивЕрсиФIковАниЙВЕНЧУРНИИ КОРПОРАТИВНИИ IНВЕСТИЦIйНИй ФОНД <АЛВЕОР> з початковим
сТатУтЕим капiталом 4700000 (Чотири мiльйони ciMcoT тисяч) гривень 00 копiйоко який
подiлено на 47 000 (Сорок ciM тисяч) штук акцiй номiна.rrьною вартiстю 100 (Сто) гривень за 1

акцiю.
Iнформацiю про засновника Товариства наведено нижче:

Таблиця 1

Згiдно з Рiшенням засновника Товариства JtlЪ 2 вiд 16.03.2018 року було затверджено результати
приватного розмiщення акцiй серед засновникiв АКI_{IОНЕРНОГО ТОВАРИСТВД (ЗДКРИТИЙ
НЕДИвЕрСиФIковлниЙ вЕнчурний корпорАтивний IнвЕстицIйний Фонд
(АЛВЕОР) з початковим статутним капiталом 4 700 000 (Чотири мiльйони ciMcoT тисяч) гривень

Украiна 0l0З3, м.Киiв, вул. CiM'i Прахових,27, оф. 5;
Номер в PeccTpi аудиторiв та суб'ектiв аулиторськоI дiяльностi Nsl525
Код СДРПОУ 2426З164
тел./факс (044) 289_5З -80 ; 289 -5 5 -64
e-mail : director@seya.com.ua

Фiзична особа-засновник
(iдентифiкацiйний номер)

Розмiр внеску у
Статутному капiта.пi

Товариства

Кiлькiсть акцiй
(шт.)

Розмiр частки
у Стаryтному

капiталi
Товариства

Булник Юрiй
Володимирович

Q7504152тз\

4 700 000 (Чотири мiльйони
ciMcoT тисяч) гривень 00

копiйок

47 000 (Сорок
ciM тисяч) 100 %
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00 копiЙок. ,Щержавна реестрацiя юридичноТ особи проведена за М 1 07I I02 0000 040468, дата
запису: 16.03.201 8 року.
Формування llочаткового Статутного капiтаry вiдбувалась наступним чином:

Таблпця2

м
rllTl

Фiзична особа-
засновник

Назва платiжного документу Розмiр внеску у
Статутному капiта.пi

товариства

1
Будник Юрiй
Володимирович

Платiжне доручення М 2873 вiд
14.03.2018 року

(поточний рахунок в IIАТ <КБ
кГЛоБУС>)

4 700 000 (Чотири
мiльйони ciMcoT тисяч)

гривень 00 копiйок

Нацiональною комiсiею з цiнних паперiв та фондового ринку 10.05.2018 року Товариству було
ВиДаНе Свiдоцтво М 0062З про внесення вiдомостей про iнстиryт спiльного iнвестування до
единого державного реестру iнститутiв спiльного iнвесryвання. Реестрацiйний код за еДРIСI
13300623.
Нацiональною комiсiею з цiнних паперiв та фондового ринку було видане Свiдоцтво про
реестрацiю випуску акцiЙ Товариства на запшьну суму 4 700 000 (Чотири мiльйони ciMcoT тисяч)
гривень 00 копiЙок, номiнальною вартiстю 100 (Сто) гривень 00 копiйок у бездокументарнiй
формi iснування загальною кiлькiстю 47 000 (Сорок ciM тисяч) штук. Ресстрацiйний Ns 001510
вiд 10.05.2018 року.
Згiдно наведених даних, засновник Товариства до дати державноi ресстрацii зробив внесок 100%
вiд розмiру свого вкладу у виглядi грошових коштiв, що вiдповiдае вимогаN{ чинного
законодавства.
Згiдно з Рiшенням учасника Товариства Ns 4 вiд 29.05.20|8 року було прийнято рiшення про
збiльшення Статутного капiталу Товариства шJIяхом eMici1 акцiй Товариств&, що здiйснюеться з
метою спiльного iнвестування, до розмiру 1 004 700 000 (Один мiльярд чотири мiльйони ciMcoT
тисяч) гривень 00 копiЙок. Затверджено Стаryт Товариства в новiй редакцii 30.05.2018 року,
номер опису: 251'47 4З66052.
Нацiональною комiсiею з цiнних паперiв та фондового ринку було видане Свiдоцтво про
реестрацiю вигIуску акцiЙ Товариства на заftшьну суму 1 004 700 000 (Один мiпьярд чотири
мiльйони ciMcoT тисяч) гривень 00 копiйок, номiнальною вартiстю 100 (Сто) гривень 00 копiйок
у бездокументарнiй формi iснування загальною кiлькiстю I0 047 000 (.Щесять мiльйонiв сорок ciM
тисяч) штук. Реестрацiйний Jtlb 001578 вiд 30.07.2018 року.
За перiод з 08.10.2018 року по 31.12.2018 року бупо розмiщено за грошовi кошти 290 983 (Щвiстi
дев'яносто тисяч дев'ятсот вiсiмдесят три) шryк акцiй Товариства на загаJIьну суму 29 602 7||
(Двадцять дев'ять мiльйонiв шiстсот двi тисячi ciMcoT одинадцять) гривень 99 копiйок. На
поточниЙ рtжунок Ns 2650600162089, вiдкритий в ПАТ кКБ кГЛОБУС), МФО З80526, оплата за
акцii Товариства вiдбувалось Еаступним чином :

Таблиця 3

лъ
л/rt

Фiзична особа-
учасник

реквiзити
Щоговору

кiлькiсть
акцiй, якi

розмiщено,
шт.

Назва
платiжного
документу

Сума,
сплачена за

акцiТ

L{iHa
однlе1
акцii,
гDн.

Залишок
коштiв,

грн.

l Булник Юрiй
Володимирович

,Щоговiр про
купiвлю та

продаж цiнних
паперiв ЛЪ

13300623-1-А вiд
08.10.2018 р.

24 90,7

Платiжне
доруrення

ЛЬ1 вiд
09.10.2018

року

2 500 000
(два мiльйона

п'ятсот
тисяч)

гривень 00
копiйок

100,з7 84,4l

2
Ковальчук

Сергiй
сергiйович

,Щоговiр про
купiвлю та

продаж цiнних
19 928

Г[патiжне
дорученtUI

Лbl вiд

2 000 000
(два

мiльйона)
100,36 25,92

Украiна 0l033, м,Киiв, вул. Сiм'iПра.чових,27, оф. 5;
Номер в PeecTpi аудиторiв та суб'ектiв аудиторськот дiяльностi Ml 525
Код еДРПОУ 2426З164
тел./факс (044) 289-53-80; 289-55_64
e-mail : dirесtоr@sеуа.соm.ча
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паперiв Nэ
13300б23-2-А вiд

25.10.2018 р.

25.10.20l8
року

гривень 00
копiйок

J
Ковальчук

Сергiй
Сергiйович

Щоговiр про
купiвлю та

продаж цiнних
паперiв ЛЪ

1ЗЗ0062З-З-А вiд
31.10.2018 р.

19 700

Ппатiжне
Дор)п{еншI

ЛЪ2 вiд
з1.10.2018

року

2 000 000
(два

мiльйона)
гривень 00

копiйок

l01,52 56,00

4 ,Щенiсов евгенiй
Павлович

,Щоговiр про
купiв.lпо та

продаж цiнних
паперiв ЛЬ

lЗЗ00623-4-А вiд
08.1 1.201 8 р.

26 105

Платiжне
дорученшI

б/н вiд
08.11.20l8

року

2 650 000
(два мiльйона

шiстсот
п'ятдесят

тисяч)
гривень 00

копiйок

10 1,5 l 81,45

5 ,Щенiсов евгенiй
Павпович

,Щоговiр про
купiвлю та

продаж цiнних
паперiв М

13300623-5-А вiд
13.11.2018 р.

24 628

Ппатiжне
дор)чення

Nsl вiд
13.11.20l8

року

2 500 000
(лва мiльйона

поятсот
тисяч)

гривень 00
копiйок

10 1,5 1 1l,,72

6 ,Щенiсов евгенiй
Павлович

Щоговiр про
купiвrпо та

продаж цiнних
паперiв Nч

l3300623-6-A вiд
l5.11.2018 р.

24 628

Платiжне
дорученнrI

Ns2 вiд
l6.11.2018

року

2 500 000
(два мiльйона

п'ятсот
тисяч)

грtлвень 00
копiйок

101,51 11,,72

,7
Ковшtьчук

Сергiй
Сергiйович

,Щоговiр про
купiвлю та

продаж цiнних
паперiв ЛЪ

lЗ300623-7-А вiд
15.11.2018 р.

10 836

Платiжне
дор}чення

TR.2845497.5
3663.1772 вiд

15.11.2018
DoKv

l 100 000
(один

мiльйон сто
тисяч)

гривень 00
копiйок

10 1,5 1 з7,64

8
Булник Юрiй

Володимирович

,Щоговiр про
купiв.тпо та

продаж цiннлж
паперiв ЛЬ

13300623-8-А вiд
2'l ,l1.2018 р.

9 852

fIлатiжне
дорученнrI

Jtlbl вiд
27.|1.201.8

року

1 000 000
(один

мiльйон)
гривень 00

копiйок

10 1,50 22,00

9
Антошков
Олександр

миколайович

,Щоговiр про
купiвло та

продаж цiннlл<
паперiв Nч

13300623-9-А вiд
28.11.2018 р.

28 479

Платiжне
дорученшI

Ns2 вiд
29.11.20|8

року

2 890 625
(лва мiльйона

BiciMcoT
дев'яносто

тисяч шiстсот
двадцять

п'ять)
гривень 00

копiйок

10l,50 6,50

l0
Ковальчук

Сергiй
Сергiйович

Щоговiр про
купiвrпо та

продаж цiнних
паперiв Nч

1330062з-10-А
вiд 03.12.2018 р.

зз бз5

Платiжне
доруIення

тR.87091з8.1
2291.2492 вiд

04.12.2018

року

з 45з 000
(три мiльйона

чотириста
п'ятдесят три

тисячi)
гршень 00

копiйок

l02,66 30,90

ll
Ковальчук

Сергiй
Сергiйович

,Щоговiр про
купiвлю та

цродаж цiнних
паперiв Лъ

29 зl9
Платiжне
дор)лIенIUI

тR.2845497.з
З458.1772 ьiд

з 009 б50
(три мiльйона
дев'ять тисяч

шiстсот

l02,65 54,65

Украiна 0l033, м.Киiв, вул. CiM'i Прахових, 27, оф, 5;
Номер в PeccTpi аулиторiв та суб'сктiв аудиторськоi дiяльностi Ngl525
Код еДРПОУ 2426З164
тел./факс (044) 289-53-80; 289-55-64
e-mail : diгесtоr@sеуа.соm.uа
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1зз00623_1 1-А
вiл l0.12.2018 р.

10.12.2018

року
п'ятдесят)
гривень 00

копiйок

l2 олiйник Вiталiй
миколайович

Щоговiр про
купiвлю та

продаж цiнних
паперiв ЛЬ

l3300б23-12-А
вiд 11.12.20l8 п.

19 483

Платiжне
доручення

Ns163290 вiд
12.|2.20|8

року

2 000 000
(два

мiльйони)
гривень 00

копiйок

102,65 70,05

13
олiйник Вiталiй
миколайович

,Щоговiр про
купiвлю та

продаж цiнних
паперiв N9

13300623_1з-А
вiд 13.12.20l8 р.

l9 48з

Платiжне
дорученIи

J,,lЪ244652 вiд
l3.12.20l8

року

2 000 000
(два

мiльйона)
гривень 00

копiйок

l02,65 70,05

ЗАГАЛоМ: 290 983 29 60з 275 563.01
ПРИ РОЗмiщенi акцiй за перiод з 08.10.2018 року ло 3l.|2.2018 року, яке вiдбувалось за
розрахунковою вартiстю, яка визначаеться шляхом дiлення загальноi BapTocTi чистих активiв
Товариства, розрахованоi на кiнець дня надходження коштiв на рахунок Товариства, на KiлbцicTb
цiнних lrаперiв Товариство, що поребувають в обiгу на дату проведення розрахунку, Товариство
отримало емiсiйний дохiд в cyMi 504 тис. грн.
Таким чином станом наЗt.l2.2018 року зареестрований статутний капiтал Товариства становить
1 004 700 000 (Один мiльярл чотири мiльйони ciMcoT тисяч) гривень 00 копiйок., подiлений на
I0 047 000 (,Щесять мiльйонiв сорок ciM тисяч) штук акцiй номiнальною вартiстю 100 (Сто)
гриВенЬ 00 копiЙок. Неоппачений капiтал Товариства становитъ 970 901 700 (.Щев'ятсот сiмдесят
мiльйонiв дев'ятсот одна тисяча ciMcoT) гривень 00 копiйок.
Станом На ЗI.12,2018 року розмiщено та повЕiстю сплачено викJIючно грошовими коштtlп{и
ЗЗ7 98З (Триста тридцять ciM тисяч дев'ятсот вiсiмдесят три) штук акцiй загальною номiнальною
вартiстю ЗЗ 798 300 (Тридцять три мiльйони ciMcoT дев'яносто BiciM тисяч триста) гривень 00
копiйок.
ФормУвання та сплату статутного капiтаlry станом на З1.12.2018 пiдтверджено попереднiм
ТОВ <Аудиторська фiрма <Аулит партнерD в Аудиторському звiтi вiд 2I.0З.2019.
В 2019 РОКУ АТ <ЗНВКIФ (АЛВЕОР>> було здiйснено розмiщення акцiй додатковоi eMicii в
Кiлькостi 78 154 штук номiна.rrьною вартiстю 7 815 400 (CiM мiльйонiв BiciMcoT п'ятнадцять тисяч
ЧоТириста) гривень. Розмiщення акцiй здiйснювалось вище ix номiнальноi BapTocTi.
Станом наЗl.|2.2019 акцii АТ (аНВКIФ (АЛВЕОР>> розподiленi наступним чином:

Таблиця 4
Учасники Фонду кiлькiсть

акцiйо шт.
номiнальна

BapTicTb акцiй,
грн.

Частка у
Стаryтному

капiталiп
вiдсоток

Булник Юрiй Володимирович 67 208 6 720 800 0,67

,,Щенiсов евгенiй Павлович 146 74,7 |4 674 700 |,46
Ковальчук Сергiй Сергiйович 11з 418 11 з4| 800 1,13

Худолей Олександр Миколайович 2| зl9 2 131 900 0,2l
Антошков Олександр Миколайович 9 113 911 300 0,09
олiйник Вiталiй Миколайович з8 966 3 896 600 0,39
€рченко Михайло Вiкторович 19 з66 1 936 600 0,19
Нерозмiщенi акцii 9 630 86з 963 086 300 95,86
Всього 10 047 000 1 004 700 000 100

Украlна 01033, м.Киiв, вул. CiM'i Прахових,27, оф. 5;
Номер в PeccTpi аулиторiв та суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi Nql 525
Код еДРПОУ 2426З1^64
тел./факс (044) 289-53-80; 289-55-64
e-mail : dirесtоr@sеуа.соm.ча
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Таким чином, зареестрований Статутний капiтал АТ <ёНВКIФ (АЛВЕОР)> станом Ha3I.12,20t9
сформований у вiдповiдностi до зtжонодавства Украiни та устаIIовчим документсlI\,1 Товариства i
складае 1 004 700 000 (Один мiльярд чотири мiльйонп ciMcoT тисяч) гривепь.
Формування та сплата статутного капiталу здiйсненi у встановленi законод€lвством термiни.
поДiлений на 10 047 000 (,Щесять мiльйонiв сорок ciM тисяч) штук акцiй номiнальною вартiстю
Фактично сплачений статутний капiтал скпадае 41 613 700 (Сорок один мiльйон шiстсот
ТРИНаДцять тисяч ciMcoT) гривень. Кiлькiсть акцiЙ, що зЕtжодяться в обiry - 4|6 137 шryк.
Неоплачений капiтал станом на Зt.l2.2019 становить 963 086 300 (,Щев'ятсот шiстдесят три
мiльйона вiсiмдесят шiсть тисяч триста) гривень.
.ЩОДатКОвий капiтал (емiсiйний лохiд) станом на 3|.|2.2019 складас 1 459 тис. грн., який
СфОрмований при розмiщеннi акцiй вище номiналу. За звiтний перiод розмiр додаткового
капiта.тry збiльшився на 955 тис. грн.

IНФОРМАЦIЯ ПРО АКТИВи, ЗОБов'язАння тА чистиЙ приБуток (зБиток)
Зага"пьна BapTicTb активiв АТ <ЗНВКIФ (АЛВЕОР>> станом на 3 |.12.20119 скJIадае 52 735 тис.
грн.

НЕОБОРОТНI АКТИВИ
ДОВГОСТРОКОВI ФIНАНСОВI IНВЕСТИЦIi
,Щовгостроковi фiнансовi iнвестицii станом Ha31.12.2019 представленi корпоративними праваN{и,
якi оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдобрскенням переоцiнки у прибутку або збитку, та
скпадають 9 тис. грн.
IcHye сУттева невизначенiсть щодо справедливоi BapTocTi фiнансових iнвестицiй у виглядi
КОРПОРаТИВНИх праВ, оскiльки на звiтну даry ix справедлива BapTicTb не перегJIядалася.
ДОВГОСТРОКОВА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЪ
Станом Ha31.I2.2019 довгострокова дебiторська заборгованiсть скJIадаеться iз заборгованостi по
наданiй вiдсотковiй позицi, що облiковуеться за ап{ортизовtlною собiвартiстю, та за вирtlхуванням
резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки в розмiрi 889 тис. грн. складае 43 568 тис. грн. Кредитний
ризик дJuI цього фiнансового активу визначений як низький.
в порiвняннi з попереднiм перiодом довгострокова дебiторська заборгованiсть збiльшилась на
суму 9 375 тис. грн.

ОБОРОТНI АКТИВИ
Оборотнi tжтиви в АТ (ЗНВкIФ кАЛВЕоР) станом на 3I.12.2019 представленi дебiторською
заборгованiстю та грошовими коштами на суму 9 158 тпс. грн.
Щебiторська заборгованiсть
.Щебiторська заборгованiсть АТ €НВКIФ (АЛВЕОР>> станом на 31.12 .2019 скJIадаеться з:- дебiторськоi заборгованостi за виданими авансЕlп4и в cyMi 1 тис. грн.;
- Дебiторськоiзаборгованостi зарозрtжункЕlпdи з нарахованих доходiв в cyMi 9 153 тис. грн.,
яка представлена заборгованiстю з нараховЕtних вiдсоткiв по договору позики. За 2019 piK
дебiторська заборгованiсть за розрахункаI\,Iи з нараховаIIих доходiв збiльшилась на 8 071 тис. грн.

Грошовi кошти
Грошовi кошти в нацiональнiй ва.пютi УкраiЪи в АТ <<ЗНВкIФ (АЛВЕоР) cTtlHoM Ha3l.|2.20l9
скпадають 4 тис. грн., якi розмiщенi на поточному рахунку в банку. Залишки грошових коштiв
вiдповiдають випискап{ банку та даним бухгалтерського облiку.

Активи, за винятком заувФкень наведених вище, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi в цiлому
ДОСТОВiРнО та в повнiЙ Mipi вiдповiдно до МСФЗ, вiдносно ik визнання, класифiкацii та оцiнки.

YKpaiHa 01033, м.КиiЪ, вул. Сiм'IПросовrа<,27, оф. 5;
Номер в PeecTpi аудгюрiв та суб'скгiв аудrюрськоiдiяльностi Nsl525
Кол €.ЩРПОУ 2426З164
тел./факс (044) 289-53-80 ; 289 -5544
e-mail : director@sey&com.ua
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ЗОБОВ,ЯЗАННЯ
Зобов'язання АТ <ЗНВКIФ (АЛВЕОРD станом на 31.12.2019 складаються з поточних
зобов'язань, якi вкJIюччlють :

- ПОТОЧЕУ КРеДитОрську заборгованiсть за товари, роботи, посJrуги в cyMi 36 тис. грн., що
складаеться iз заборгованостi за посJIуги з управпiння tжтивtll\{и Фонду. Поточна кредиторська
заборгованiсть за товари, роботи, посJryги зменшилась за 2019 piK на 39 тис. грн. за рахунок ii
погашення;
- iнших поточних зобов'язань в cyMi 1 тис. грн.

Зобов'язання вiдображенi у фiнансовiй звiтностi в цiлому достовiрно та в повнiй Mipi вiдповiдно
до МСФЗ, вiдносно ik визнання, класифiкацii та оцiнки.

ЧИСТИЙ ПРИБУТОК
ЗарезультатаN{и дiяльностi за piK Ат <ЗнвкIФ (АЛВЕОР>> отримало прибуток у розмiрi 13 029
ТИС. ГРН. У звiтному перiодi нерозподiлений прибуток зменшився Еа 4 З20 тис. грн. за рахунок
виплати дивiдендiв учасникшd Фонду.
ЗагальниЙ розмiр нерозподiленого прибутку стаЕом :нa3l.|2.2019 складае 9 625 тис. грн.

BAPTICTь ЧИСТИХ АКТИВIВ
BapTicTb активiв визначаеться з урахуванням вимог Рiшення нкцпФр вiд 30.07.2013 лъ 1336
<ПРО ЗатВерДження Положення про порядок визначення BapTocTi чистих активiв iнстиryтiв
спiльного iнвесryвання>.
BapTicTb чистих активiв АТ <ЗНВКIФ (АJIВЕОР>> станом на 31.12 .20|9 складае 52 б98 тис. грн.
BapTicTb чистих активiв у розрЕжуЕку на одну акцiю - 126164 грн.

СКЛАД ТА СТРУКТУРА АКТИВIВ
СКлад та структура активiв, що перебувають в портфелi АТ <BНВКIФ (АЛВЕОРD вiдповiдають
вимогам законодtlвства УкраiЪи.

витрАти
Сума виц)ат, що вiдшкодовуеться за рахунок ICI, вiдповiдае вимогЕlп{ законодавства.

МIНIМАЛЬНИЙ РОЗМIР АКТИВIВ
,Щля корпоративних iнвестицiйних фондiв вимоги щодо мiнiмального розмiру активiв не
вст€lIIовленi законодавством Украiни.

СИСТЕМА ВНУТРIШНЬОГО КОНТРОЛЮ
в тоВ ((кУА (СОЛЬДIС>> створена система внутрiшнього контролю, яка дозвоJUIе складати
фiнансову звiтнiсть Фонду, яка не мiстить суттевих викривлень внаслiдок шахрайства або
помилок.
Аудитораluи не були iдентифiкованi викривленЕя фiнансовоi звiтностi внаслiдок шахрайства.
в куА е внутрiшнiй аулитор, який пiдпорядковуеться Загальним збораrrл учасникiв та е
незалежним вiд управлiнського персонатrу. .Щiяльнiсть внутрiшнього аудитора вiдповiдае
Положенню про особливостi оргаrriзаlдii та проведоння внутрiшнього аудиту (контролю) тоВ
(КУА (СОJЬДIС>, затвердженого Рiшенням Зага.пьних зборiв учасникiв вiд 07 липня 2014 року
(ПРОТОКОл }lb 1412014), е систематичною та вiдповiдае вимогап{ зzжонодавства.

СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛIННЯ
,Що органiв управпiння Фонду вiдносяться наступнi органи:

- Загальнi збори учасникiв;

YKpaiha 01033, м,Киiв, вул, CiM'i Праховlа<,27, оф. 5;
Номер в PcccTpi аудrюрiв та оуб'остiв аудгюрськоIдiяльностi }t9l525
Кол €,ЩРПОУ 2426З164
тел/фако (044) 289.53.80; 289-55-64
e-mail: director@ýay&cдm,u8
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- Наглядоварада.
Розподiл повновФкень органiв управлiння визначеЕий стаryтом та внутрiшнiми документаN,Iи
АТ <ЗнВкIФ dЛВЕоР>. Збори учасникiв вiдбуваються у строки та в IIорядку, який вiдповiдае
статутним документам та законодавству.
Стан корпоративного управлiння АТ <ЗНВКIФ (АЛВЕОР>> в цiпому вiдповiдас законодавству
УкраiЪи.

ДОПОМIЖНА IНФОРМАЦIЯ
IНФОРМАЦIЯ ПРО ПОВ,ЯЗАНИХ ОСIБ
Iдентифiкацiя пов'язаних осiб розкрита у примiтках до фiнансовоi звiтностi АТ <ЗНВКIФ
dЛВЕОР>>. В процесi rrроведення аудиry фiнансовоi звiтностi не було встановлено iнших
пов'язаних осiб, якi не були б розкритi Фондом.
,Що пов'язаних осiб АТ <ЕНВКIФ (АЛВЕОР>> на.пежать:
- юридичнi особи:
1. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <Компанiя з управлiннrl tжтивап{и <Сольдiс> (код
За е,ЩРПОУ З7202955), що здiйснюе управлiння tжтивЕlп{и даного Фонду на пiдставi договору про
управлiння активtll\,lи Ns 1/2018 вiд 19.03.2018. (строк дii якого до 19.03.2028р.).
2. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю (УКРТРАНСЛОДКИСТIК), код за еДРПоУ
з98з4796, Фонд володiе часткою 25Yо СТаТутного капiтаrry ТоВ (УкРтрАнслО,ЩКИСТIК>, а
ТаКОЖ через спiльного власника ОлiЙника Вiталiя Миколайовича, який володiе в ТОВ
кУКРТРАНСЛОДКИСТIКD |8,7 5Уо.
3. Компанiя <Алвеор Холдингс Лимитед> (Alveor Holdings Limited), код 1705760, мiсце реестрацii
Британськi Вiргiнськi острови - через спiльного власника Будника Юрiя Володимировича, який
володiе в цiй компанii 100%.
4. Акцiонерне товариство <Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний
iнвестицiйний фонд (OPEKCIM>, код за еЩРПОу 42578487, мiсце реестрацii Украiна, - через
Спiльного власника Будника Юрiя Володимировича, який володiе в цiй компанii 100%.
5. Товариство з обмеженою вiдповiда-тrьнiстю (ЮНIкоРН MD, код за едрпоУ 4l78272l,мiсце
реестрацii УкраiЪа, через спiльного власника.Щенiсова евгенiя Павловича, який володiе в цiй
компанii 99%.
б. Товариство з обмеженою вiдповiда.тrьнiстtо (ЮНIкоРН I>, код за еЩРПОу 41766558, мiсце
реестрачii Украihа, через спiльного власника,Щенiсова евгенiя Павловича, який воподiе в цiй
компанii 99%.
7. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю (нВП дЕльтЬ, код за сдрпоУ 37289947,мiсце
реестрацii YKpaiHa, через спiльного власника.Щенiсова евгенiя Павловича, який володiе в цiй
компанii 100%.
8. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю (РИТм Актив>, код за едрпоУ збl7l26l,мiсце
реестрацii YKpaiHa, через спiльного власника Антошкова олександра Миколайовича, який
володiе в цiй компанii77,67О/о
9. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю (ЕкШн пАуЕр ГРУП), код за сдрпоу 34354803,
мiсце реестрацii Украihа, через спiльного власника ерченко Михайла Вiкторовича, який володiе
в цiй компанii 49,9Yо.
10. Акцiонерне товариство <Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний
iнвестицiйний фонд <МВ IHBecT), код за е,ЩРПОу 43127808, мiсце реестрацii YKparHa, через
спiльного власника ерченко Михайла Вiкторовича, який володiе в цiй компанii 100%.
11. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю (MIOL> код за едрпоУ 315590б9, мiсце
реестрацii УкраiЪа, чорез спiльного власника ерченко Михайла Вiкторовичао який володiе в цiй
компаrrii 100%.

- фiзичнi особи:

YKpaiHa 01033, м.КиiЪ, вул. CiM'iПpaxoBra<,27, оф. 5;
Номер в Реесцi аудторiв та оуб'екгiв аушrюрськоlдiяльностi Ns1525
код сДпоУ 24263164
тел./факс (044) 289-53_80; 289-55{4
e-mail: director@seya"com.ua
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1. IBaHoBa Наталiя IBaHiBHa, реестрацiйний номер облiковоi картки платника податкiв
298250З867, (директор Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстло <Компанiя з управлiння
активами кСольдiс>).
2. Будник Юрiй Володимирович (учасник КIФ, Член наглядовоi рали КIФ).
3. Щенiсов Свгенiй Павлович (учасник КIФ, Член нагJIядовоi ради КIФ).
4. Ковальчук Сергiй Сергiйович (учасник КIФ, Голова нtглядовоi ради кIФ).
5. Антошков олександр Миколайович (учасник КIФ, Член наглядовоi ради КIФ).
6. олiйник Вiталiй Миколайович (учасник КIФ, Член наглядовоi ради КIФ).
7. Крижанiвський Вадим Семенович (Член наглядовоi рад" КIФ).
8. Хулолей олександр Миколайович (учасник КIФ, Член наглядовоi ради кIФ).
9. ерченко Михайло Вiкторович (учасник КIФ, Член ншJшдовоi ради кIФ).
10. Кустков Володимир Вiкторович (Член нагJIядовоi рад" КIФ).
Операцii з пов'язаними сторон€lNли, Що виходять за межi Еормальноi дiяльностi, якi
управлiнський персонал ранiше не iдентифiкував, або не розкривав аудитору, не встановленi.

НАЯВНIСТЬ ПОДIЙ ПIСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ
в АТ <ЗнвкIФ (АЛВЕоР>> були вiдсутнi подii пiсля дати балансу, якi могли б вплинути на
покt}зники фiнансовоi звiтностi станом на З1.12.2019.

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

OCHOBHI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ
Аудиторська перевiрка виконана ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
вIдповЦАлънIсТю (ААН (сЕЙя-Крш-АуДИТ>>, яке вкJIючене до Реестру аудиторiв та
суб'ектiв аудиторськоi дiяльность за номером реестрацii 1525.
Код еДРПоУ 2426з|64.
Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi м 0570, видане дпУ вiдповiдно до
рiшення М 319/4 вiд24.|2.2015 (чинне до З|.12.2020).

аудиторськоi дiяльн,ость за номером реестрацii 100858.
ТОВ (ААН (СЕИЯ-КIРШ-АУДИТ> зареестроване
державною адмiнiстрацiею м. Киева.

Аудит фiнансовоi звiтностi здiйснювався командою iз завдання
партнером iз завдання Зацерковним С.А., який включений до

в кiлькостi трьох осiб на чолi з
Реестру аудиторiв та суб'ектiв

29.03.1996 Московською районною

НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ
,,Щоговору М 1301/20 вiд 13.01.2020 з

Мiсцезнаходження ТоВ (ААн (СЕЙЯ_кIрш_АУДИТ>: 01033, м. КиiЪ, вул. CiM'i Праховихо
будинок 27, офiс 5, тел./факс 289-5 3 -8 0, 289 -5 5 -64.

OCHOBHI ВЦОМОСТI ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ
Аудит фiнансовоi звiтностi здiйснювався на пiдставi
|6.0з.2020 по 1 8.03.2020.

Партнер iз завдання

Генеральний директор
тов (ААн (сЕЙя_кIрш-Ау

ДАТА СКЛАДАННЯ АУДИТОРС
18.03.2020

YKpaiHa 01033, м.Киiв, вул. CiM'i Прахових, 27, оф. 5;
Номер в PeecTpi аулиторiв та суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi Nsl 525
Код еДРПОУ 24263|64
тел./факс (044) 289-53 -80 : 289 -5 5 -64
e-mail: dirесtоr@sеуа.соm.ча

Зацерковний С.А.

Здорiченко I.I.
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додлтки

Украiна 01033, м.КиТв, вул. CiM'i Прахових, 27, оф. 5;
Номер в PeecTpi аулиторiв та суб'сктiв аудиторськоi дiяльностi Ns1525
Код еДРПОУ 2426З164
тел./факс (044) 289-53-80 ; 289 -5 5 -64
e-mail : dirесtоr@sеуа.соm.ча
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Пiдприемство

Територiя

АкцlонЕрнЕ товАриство,,зАкритиЙ

м, КИЬ

нЕдивЕрсиФlковАнийвЕнчурний корпорАтивний заlНВЕСТИЦlйНий Фонд,ълвЕор"

flодаток 1

до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1
"3агальнi вимоги до фiнансовоI звiтностi''

ýата (piK, мiGяць, число

lнш1 оргАнlзАцlйнопрАвовl
Форми

за КоА

за
Трасти, фонди та подiбнi фiнансовi суб''€кrи

органiзацlйно-правова форма господарювання
Вид економiчноI дiяльностi
Середня кlлькiсть працlвникiв 1

Адреса, телофон 04070, м. КиiЪ, вУлиЕ'ЁЕЁ-iffi.rйудинок 72,одиниця вимiру: тис, rрн, без десятковоiо знака (окрiмlоздlлу lv Звiry про фiнансовi результати(3Blry про сукупний дохaд) (форчз N 2), гроtшовi показнкки 
"*оrо ""чодяться 

в гривнях з копlйкамGшtадено (зробити позначкУ,,У,'-У Ьiлповiднiй rшiтинцiri 
- _

Баланс (3вiт.про фiнансовий стан)
на 31 грудня 2019 р.

SiФ.iД99У]9ТЬ_сЕ 9,здетодом участi в капiталi iнших

ll, Оборотнi aKTllBи

аКТИви, утримуванi для продаТйffi

Пасив код
Dядка

на початок
звiтного пепiодч

на кiнець звiтiого
перiоду

l Впэпци й чэ пlта п 3 4

]ареестрований (пайовий) к?пiтал ,l400
1 004 700 1 004 70с

1

tй д9хtд
капlтал

4
4

14
1



/r

кредиторська заборговаiiоilЕ

язанняt пов'язанiТ

ffiфýиректор ТО8 "КУА ''СОЛЬДlс"

Головний бухгалтер ТОВ кКУА

1 Вианачаоться в порядку,
статистики.

lBaHoBa H.l

Лакiаа С.В.

влади, що реалiзус державну полiтику у сферi

дирЕfi TOt

К|рш*дудит,

чЕнfi0 l l



/f
!одаток 1

до Нацiонального положення
1стандарry) бухгалтерського облiку 1

"3агальнt вимOrи до фtнансовоt
звiтностi"

Акцlо1lЕрнЕ товАриство ,,зАкритий Дата (piK, мiсяць, числ

3BiT про фiнансовi результати (3BiT про сукупниЙ дохlд}
за 2019 р.

Форма Ne2 Код за дКУдffil

01 0,1
,21

l. ФlнАнсовl рЕзультАти

резул ьтат до оподаткування :

Код
рядка

за звtтний
пврiод

за анапоriчний
перlод

попередньо[о
рокv

2 3 4
2500

lll. ЕлЕмЕнти опЕрА йн

Код за звiтний
перiод

t'а аналогlчний
перiод

полереднього
ooKv

рялка

дохи вiд Dеалiзацii пББлчк, 3 4
)ть pQfl лiз9gзно'j поолчкl

2о

2090
,с

2

2190
(1 2? (3т

14 1 21i

2290 1]l п?с 916

2350 13 029 91(
-l



/ь

TKoBocTl

flиректор ТОВ "КУА ''СОЛЬДlС.

Головний бухгалтер ТОВ кКУА к

jrr']щъ

f!t|.g.вдд-Е}itд дирЕктOр

ТбЛffil'Сф-Кiрш-дудит"
\Енк0 l . l .



//

АкцlонЕрнЕ товАриство "3Акритии
Пiдприемство нЕдивЕрсиФlковАниЙ вЕн чурниЙ корпордтивниЙ

lнвЕстицlЙний Фонд,,дlвЕор,

3BiT про рух гроlllових кощтiв (за прямим методом)
за 2019 р.

Код за,QКУ.Q г-тБтББГl

' 

i''гИffilьн,и'й\, д|пrрптUl.

т,fi,dJрДД}f$l, й Fi - к i р шпнфдfiа

Форма М3

|. Рух коlштiЬ уlБfrТТГопера

i?,,FY lчrнк0 1.1.

ýирекrор ТОВ "КУА

Головний бухгалтер



//

ýодаток 1

до НацiональнQго положення
j9тандарту) бухгалтерського облiку 1
"3агальнi вимоги до фiнансовоr
звhностi"

01
420ж7Й

3BiT про власний капiтал
за 2019 р.

flиректор тов,,куА,,сольд;6,,

Головний бухгалтер ТОВ сКУА

код за дкудlffir

-

lBaHoBa H.l.

Лакiза С,В.

:'ГНlt

0,ы lrш

Fнt

Форма N94

Нерозпо_
дlлений
прибуток

(непокрити
й збиток)

ж

:SFШш,*

лж9ЯтзЙi

л/|
9ое-'/'



/ti

ПpuЛtitttKtt ОО t|liHaltcoBoi'зBilt,tHocmi за piK, tt|O зпKitt,tttBcя 31,I2.20I9 року
кЗАКРИТIlIz"rr"r!{:у,"фi;,!;i!!ji-3,i{жirrкорп}рлтLIвIIиII

r н в Ё с трIц п4 IIи li Ф о lI/{
кАJIВЕоР>

Фiнаriсова звiтнiсть СКЛ8{6IСТ]I:ся,з балансу (Звiт про сРiнансовlай отаri) станом на з1.12.2019рок1,, звiт1, про фiнансовi результатl.t (Звiт,цr" Й"",iit лохцr);;;.;l;;'з 01.0],2019 року поз1,12,2019 ptlKy. звiту. про Ъу;.р;;;;:т,:,].i,уIр .n n.pioo, r,!L,9JlOIP'oй, по ЗL l2.2a19 ptrKy,звiту про власнrtl-л KaпiTa;i.ui,.pioi r bt ol.zol9 р;;;;i;'зI_.l2.20t9 року, примlток ло фiнансовоiзвiт,ностi за гrсрiол з 01,01,2019 й;;" зt.rz.зсilq ;";i О.ilиниttя Bl.tMip,, фiпансовtli:lвiтностi .*
,l,ис. грн.

1. Iнформаиiя пр0 Kopпopa].IlBllrtit iнвсстицiirllиii 
фоIl7:1

Акцiошерlrе
iнвqстицiйпшй фоr

I,оt}арис,гво
(АлВЕоI'))

<За кJlитиli Ilelпt l}epc l{ t|l iKo Ball ltii
Jч:tдд:f_q*..р:l9l.во, Фонд, l(IФ )

венчурпий корпоративниl,i

З i,iлн о pi шl eHHii заiЙй; *;Бi7)Ъl} Ъ i;
29,12,20|7р,
i-рtlьталя н i i" У-р'й*ЭЙЙбЙ

!91аао_q_ч! .Зф;буr";
] 6,03,201 8/{ата та ноr,ер iапЙr ; &;ййr;;l",,rrr,r,,у

реес,грi Iор}rдичнлIх осiб та бi.rчri"" o.iO -
пiдцtрисмrtiв щоло p...тpnrtiT Фо"ду, o runoo*
tiайttlенування органу, ЩО здiiiсt-t"о.,:uny

ю: /{ата зап}.Iсу:

16.0З,2018р,

Iо*,л*р 
заплIсу: l 071 ]02 0000 0404б8,

Подiльоька райlонна в MicTi Кисвi o.|*uuno
аJlпп itt ic"t,Iэa цi.ят,

ý!дза СЛРПОИ
42()03721м ic r re зн аiодййя ТБйБ*rй:

CL-poK J{i я"ltь гl tlcT.i Фсl H:ty :

] ;'|i]] i. : 
1, . Кiiф,уЩ!1 

r, длй .с, _? 2jU ( I plU(IL}r гь) poKiB з дня BHeccHIlrI
вil{сlплос,геi.i шircl Фонд до СlIинсrr.о
/{cpxiaB iJ о I,o peccтpy i нс,ги.гу.l,iв спiльt-tогсl
]"LВ-99:DlР4].lлJ (дtалi - СДрiсIЦiйний ко,r.заФсI.
1 зз0062з

10,05.201 8р. М ]З30062З
приIIи}{еIlI{я .Itiя,цьгlостi К] Ф:

с: посi б ]:свййЫйlк ц i;r :

Цшлglц. poir,tiЙciiiiя
Заl,аль1-1а сУма BlIiI}/cKy а,кцiй, грн.; 4700000,00(чо@

цдв9ць 00 KoпiliclK
t 0 0_, gO_ 

1 Сто)*фg е riьТб к о пЕЙItiлькiс.l.ь Й,,,й, l"ти(
9g!целдФ'й;кцТr, а7 000 (сорокТЙlи*.i)

Бездоttумеrl.r(P1]l)Ma B}lII\/cKy,, l.,tl аtt,liй: 
-/.[а r а 1lссстрllцii вi,пr;.ку artuiii. lioMýir.,ffi1,1

I!;tачi cBi/{ol{"t,Ba
ц1I9 чI,1п)lску 1цllй:

M00l510Bi;tl0@
IllrЩР1l1Цiя прt, o,iпy.K aK1_1iii. IIln r;liiiлц.1l1,Tr л-що зlliiiснrосться rуLgлqý ;iiЙ;;сlro Т; ання:

IbteHt,ti. ttpocr-i

"qЦgg акцilyt:
ЦрдлцЕrЙЙ.r,н"

Загальна сума випуск), aKtlit1, rpH.: ] 004 700 0о -
iЧIr]:'л"ll! gЦlСtlТ тИсяч) rpllBeHb ОО копiltок1,I p.цj.цil:,l_tt,a в ар.lд,д aCi,] ;Б;;
Ц9, 08(Qтq t_l1лзg9 ць ТО -опiИо к

Кiльlсiсть al<t,liй, штук; 10 047 СlОО (Десять ЙлiБilr iорБ* 
"r,Tltcrt,t) шi11,11



Iс}тування aKrliйl

М001 578 вiд 30.07,20 1 8р.

/faHi про голову та членiв
Il аt,;lядовоi раltи КIФ : Голова НаглядовоТ 

1.14и бrв обрапий на засiданнi I-Iаглядсlвоi радиIlpoтorto;loM J,,rg] 4/|r/2018-j u;:l l 4. l 2.201 Вр.голова тtаглядовоi
Сgргil:i СерiiБiЙ

член1.1 наглядсlвот ради:

Ijудlл rl rt lОрiй Вой(tI]\,1ирOв1.1ч

/]ellicoB Свгенil"л Павлов1l.I
Alt,1,otrrKOB Олександр it4иколаitович
Крихсашiвськlл й l]адим Ceп,telt cll]l.t.t
олiйник Вiталiй MltlcoлaiioBt,i,t
ху,rtоlrей Оrlексаuдр М rтtссlзlайtовl.t ч
Срче гtкt-l Михайлсl 13 i кr:tlрови ч

ý:цg9Д9JI 0диN{и р В i к.го

3I rрудня 2019р,:

Станом на 3 1. 12.2019р. ytlacниI(a]vrll
КIФ були:

2825з 1 8552), 2,19Уо Bi.rl розмiшtенr.lх акцiй КIФ;
1'рома,l1янин Украiни, Бу,lник I0pii.i Волlолиьтирович
(pec:cTpar l i ii п T.t i,i Hcl м е р облi KoBoi картки платника податкiв
Т75041521з), |6,15о^ вiд розмiшtсllих акцiй КIФ;
Г'рорlа.цяlI pl t t Украittи. /ieHico в Свгенiй Павловttч
( pcc:cтpaIliri tt ш й HcrMeP обл i ко Boi KapTKll IlJlal,Iil,l ка полатtсiв
] 745002479), З5,269/о вiд }-lозriлilt{ених акrtiй КiФ;
I'ромадянl,тн УкраТни, I(овrulьчук Сергiй Сергiйович
(pccclllarцil"rtlt,'i,i rlot,tcp обlriковсii nupr.,,ro ГlJ'Ii1-I]IlLiкд гttlдатr<iв
27в.530б3 l8),27 ,25Уо вjд розпrirцених акцiй КItD;
гроптадяпин ykpaitlи. Олiйrтик Вiталiй Мl,tltозlайови.l
Qэес:страчiй н ий но мер обrri ко в оi картки гIJIатника п ода.t.к i в
279 l 500 196), 9,З6% вiд розмilцсних акцiй Klcll;
грсlпt адя ниrr ykpaiiI и. Хулоле й Олекс ашдр Ми колайtовlл.I
(ресстрацi Йши i,i ном e1.1 о блiков оТ картки пJIатника полатк iB

Т'овариство
iНвести цil)tHirli фонд
I r(Bcc,l,yl]aI{Hr].

створене
з \{е,rоIо

як заttрl,tтлtii ltедиверс}.1(Рiк;;Йi'I в-еl"ой4]Г;рпооативнлi''
отрI,I}Iа},II,{я прt,tбr,гкv I.LIJ]яxo\4 З:]iйсtлсtlt,tя;(iя.lrьностi 'зi 

сrliiIьгlоr.о

Предметопл дiяльнос.t.i T.oBalrl.Tc.r.Bzl с I]рова]l/кентrя jIiя,ць1-1ос,гi iз clliltb1.1oгo iнвестування,ltов'rзанtli iЗ об'сднанняtчl (залученням) rо рсiзмittlенпямt (вкладенням) коштiв учасникiв'I'сlвариства l,а .itохолiв, o,,,prru"n * l-оваllиствоrl oio злiirснення lIiяльt-tосr:i iз спiльrтогtliiлвестувашня,

OcHoBHllп,t1,1 напряN,аIrрr iпвестицiйноi дiяльtлсlстi 'I'овариства с: фiпалrсова т.а с,граховалiя,llьпiсть; будiвниll,гво; операцii З l,IcpyxoI\,1Irrl,T mlaliHoM; ..раItспорl]; 
fIос,гачання елеitтр<lенергii,IHBccl,ryBaHHlt в врIIi{езаЗнttченi га,lrузi здir:rснюват,L.ILIетьеЯ il]ляхоМ вкладеI{ня KotцTiB вкорпора,гивнi права, цiннi пагrери пiдприсмств зазначеiIих га.llузеlyt, в майtловi права на об'ск.t,лt1нl,електуаJtьнtli власtltrсr,i ,га в iншi актив].I дсlзво;rсtti tIi.II{IlиI\4 закоl]одавством Украiни.

fiiЯЛЬl'liСТЬ Зi СПiЛt,lttlГtl iНВеСТування :злitiслt}ое,гься пiсля внесення товарис,l.ва до едт.tногt_lдер)кавногс, ресстру iHcTt,lTyTiB cr;i.ltbittl1,o iltBec,гyBittttIJl 1,а, оl,риманllя вiдповil_ulо'.о свiдоцтва./{iяльнiсть iз сшiлъногtl iHBec.гyBatI1.Irl сj I]LlклIо.I}lою }(irr;tblTic.1.1o Т.отзарtтства.На лiязtьнiс,l,ь'l'ова;эltсl,ва I,10l],]и}]iоl(),гьсrI ttбir,leltcettt.lrt. ttepcllбa,,teHi чиiлни]\{ заl(0Ilо/,{аl]ствOп,I
2



J/
YKllaTHll Та }lopNla],IlBIlo-п}]aвoв14N,{14 аI(,l,а}цl,t }lаitiональгtоТ коплiсii'з lliнних паперiв т.а фондового
PliLlKY, ДЛя ЗакрLl'l'их кOргrорат}.lвllих tlе2lивеlrсифiковаttl.tх ве!tчурних iнвестlацiйних (lоr.rлiв.

Актлtви Фопду мо)liу,гь сlкJIаllатисrl :]: грошових кошr.iв. у то\4у ,тlлслi в iнозеtrтнiй вал}tlтi, tta
п0l,очIl1,Iх :l,a деll0зI,1тнLIх рахунках. вiдкр14,1],{х у бaHKiBcbKltx установах, банкiвських лтеталiв,
об'ектiВ нерухOiWос'гi, rlillHllX TlatlepiB, I]I.IзначелILlХ Законом Утtраiни <IIро цiнrri папери та фошловltrl
ринок). ltiltHиx паперiв it,to3eMHl.tx держав та iншртх iноземltлrх elri,r^eHTiB, корпоративнI,iх прав,
виражепих в iнших, тliж цiннi папсрLl, фоirплах, майнових прав i вип4ог. а .гакох itlltr1.lx активiв,
лO:]воJlенl,{х зitконOllавствотчt Украiни, з ypaxyвa]{rlяM обr,rехtеньi встановлених Законом YKpaiH14
кПро iпститути спlльного il,tвссr.ування).

Активи Фош;rу Iйожуть tlolзllic,l:lcl скJIаllатися з KoшrTiB. HepyxoмOcTi, корпорirтI4I]L{их прав.
прав вимоги та 1,1iнниХ паперiв, що не допуUlснi /t0 торгiв на фо1.1довiй бiржi.

/{о скла2lу а:t,гиlзiв Фоl,rllу можуть входLI,грI борговi :зобов'iтзангlя. 'I'aKi :зобов'яtзаltllr( можуть
бу,r:и, офсlрм;rенi вексе,lIями, заставI{I4ми,,llоГоВорtl}чlи вiдlсr,уп;теllI{я llpaвa ВI:1t\.1О!-И, позик!{ ,га в iHшllli.i
спосiб л lle забсlроненlтй зtiконодавствоN,1.

(I)онд ]\.tac гtрillзо HalIaBz,I,I,1,1 коu]тt,I }/ ПозI,1к\.,, Ilo:зt4Itl.t за рахунок KottlTiB Фонл1, можу.t,ь
Iлаl,(ава"гисЯ тiльltlt lорr,Iди({l.тLl\,I сlсобам зii,rzNlqr,r, U[о l{e ]\,1clt]Il ill( ]0 Bi:tcoTKiB статутI{ого кашiтiллпу
ВiДПсlвiдноТ тортадичнtli особи LIаJIе)кtI.гь Фclнд1,.

ilpaBa BljNitc)I,I,1 }rOжуl,ь ttрlа/{баватис11 ll0 склалу illt-гl-tвiв {Dошд1, jlиllle за крели,гнpIi\,I14
liогoвopaмI4 банlсiв, уt(ла/{енIlмLI з юрtIдичними особами. Ilридбаl,rirя iсомпапiсю з управлiння
tIl(тI,{Вами /to скЛаДУ активiв ФондУ ПраВ BLllvlOl'и за l(редитFlиN{I.I дOгоROраi\,{tt здiйсtlltlс:,гься IIIJIяхоII,{

у](ладенtlя доt,оворiв вiдступлеttFIrt права вимог,I,1 з урахуванняпt сlбмехtень, встановлених чиl{ним
Законом.

IIРИДбаНrrЯ ПРаВ tsl.II\,lоГLl ло складу аlст,ивiв Фонду злiйспlосться за оцiночною BapTicTK), IIIo
визначас,rьсr] з дотриманням вимог законодавс,гва Ilpo оцiнку маЙна, майлtових ITpaB та професiйну
СrЦiНОЧНУ ДiЯЛЬtliС't'Ь В YKpaiHi, зокреIч{а з ypaxyBa}]HrIt!,, р}iзикiв невлrконанttя борх,нрrком c3oix
зобtlв'язань.

/{о складу aKTltBiB Фонлу може Bxo/Il.iTT,l iнозелrIIа BaJ]Io,Ia, У 1'0lv{y чис.чi r:a, що тtр1.1дбаrtа
через баilки. яlсi MaKlTb вiдtllовiлну лiцензiю.

Вiд irurcHi, в il,tтсресах,га за paxyrioK КlФ. tta tti,:tcTaBi /ltэгtlвору про управлitllтя аl<тивалtlт
l(орIIора,гI.Iвttого (lt,lнд1,]$ l/2()lB вjд l9.0].2018p. (cT1lort ,цit'якогrr ,цо l9.0з.2028р.), дiс Товарllс.гво
З tlбivlerrcertoIo BiЛПoBi:Ia"rrblticтlo <<KortnaHill з vltpall.чiHHя aKl,иl}1lpIl,t ксольfiIсu. [л ,о
сдрпоу з7202ч55 (тrа.цсr.lri - куд). ьлiсllезнаходжс}Iня: 04070" vl. KltiB, вул, Rерхнiй Вал, б. 72, шtо
зltiйснrос дitlльнiсr:ь на lli;lc,гaBi lliцеr.rзii' rla здiiiсltеtrrtя llрофесiйнсri дiяльнсlстi ia фон,l1tlвому p,,i'noy
- Jtiяльлtiсть з управлiння alil,иl]alvtlt ittсr.лtзl1,1liйнлtх iнвес.горiв (дiяльнiсть з управлiння активами;,
вlлдан<li згi;litо 1эiшення l-{ацitlтлальтlоТ KoMicji з цiнних паперiв ,га 

фондового pllHKY (нада-lri ,.-,

IIкцпФр) лbi462 Bi;t I5.09.2015 року, cTpoк;tiT якоi: з 05.10л20l5р. * необt"tежений, в особi
/tирекl,ора lвановоi HaTa;liT Iванiвни, ttttl j{ic на пiдотавi Статуту куд,

2. 3 а z а л bl t а о с н о в 0 rll о р лt 1l б 11 ц р1 я rll i tt п н с о в oi' з в i пt.н о с ttt i

2. I. locпtoBipHe поOсtllllя llxa в idпtlBilHicmb МСФЗ
i)i,llla фiнат-tсова звi,lt+iст,ь (гrалаlri - фiнаriссlllа звi,гr.liст,ь) 1'оваlэиства с dliнансовою звiтнiстrо

загальногО признаtIення. яка сфорltована з метою дtlстовiрtlо по/lання (liнаrтсовоl,о с,гаI,Iу,
cPiHaпcoBl{x резулы,а,тiв дiяль1,1ос,гi ,l,a грошових lIо,гокiв 'I'сlварист,ва для задоволеннri
iнфорлrацil:лних гlотреб rширокого кола ко]]рlстlzвачiв при прtrl'лttя.гтi tлимtt eKoHoMi.tHlTx рiпlегlь.

Концептl,альl{оIо OcIloRol0 (lirtarrcoBoi звi,гпосr,i ToBapl.tcTBzt за 2019 piK с lvlixcHapo;1Hi
стандарт}l tPiHaHcclBoi звiтt.lостi (N4сФз). I]l(jIl()tlaIotl}t Ml iilcttaptlillti с l.аIJдар.I.}I бухга,;r,герсiппrо
облiку (мсБо) 1,.l l'JIупlа,]еttt,lя (ктмФз, пI(l,). видаtli l)адою з MirKl.tapoдHptx стаtлдцарт,iв
бУхга.ltтеРСЬкоГо облiку,(РМСlj()), в lreltartцil'чlttlltiii l]a l ci.lttll 2020 pсll(y, Ilt0 оrlлiцiйllо
OIIpl4Jlt0l{}{et{Iti t,ra веб-сайтi МIiгriсL,ерс,гва (liHar-tciB YKpaiHtl.

Пiдготовлена 1'oBap1,lcTBoll фiлтаltсова зtзi,гt,tiс,гь чiтttо та без будь-яких застерех(ень
ВiДiItlВii{аС BciM Вl,IrlОГаrlt чI,{}ll{tIх МС]ФЗ з врахуванtlям змi1,1. I]ttccetilIx РМСБО. д,rrр1чппп,*,пя як}Iх
забезrlечус ltос,говiрне подання iнформашiТ в фiнансовiй звi,гностi" а саме, дtlреч1,1оТ, лсlс.i.tlвiрttоТ,
зiставноi т,а зрозумi.liоТ iнформаuii.



il&
При формуванrli (liнанссlво'i:звir,ностi 'I^сlваристRо ксруRаJIOся також BPIlvlOГaIvrLI нацiона:lьtlих

законодi]I]I{их 1,а пормill,}lвItиХ aK,lliB щодО органiзаuiТ i всленнЯ бухгалтерСькогО Об:liк1, 1;1
складання фiнансовоi звiтгlостi в Укlэаiili, якi ше протирi.tать ]]l.т]!1огаi\1 мс]Фз.

2.2, Во.пtопttt поduння звitпнrlсmi tпа фlyHKlliolцollbHa BuJlIoп1{I| Спtjlхi1.16 окруZлення
]]алю,га подання звir:нос,гi вiдповiдас tРункuiональнiйt валюl,i. яrсоitl е нацiоrтальна валюl.а

YKpaTHt,r - гриt]ня, складена у тисяаIitх гl]tlBe}ll,, ()кру],лелl14х дlсl t,liлт.tх трIсяt{.

2.3. Прuпуlценrlл пllо бeзttepellBttictttb diял bHocпti
ФirtaHcoBll :звiт:нiстЬ 'Говарис,гва пiдготовлена врlхо/]rIч14 з припущення безперервностi

дiя"lrьностi. вiдповiднсl llo якого реа.lliзацiя активiв i погашелtня зOбOв'язаllь вiдбуво..ruЪо^ в ходi
зrзрt,tаtlllоi liiялt ltос,гi. Фiнансова звiгt,tiстr, пе вкл}оLIас коригування. якi нсобхiдп0 було б IIрOвсс,г1,{
в ,],опlу вI.rпадку. якбрr Товарисr:во IIe могл0 ПрOДовl(ити пo/lаJIьше здiйснення с|liнЪнсово-
ГОСПО/]аРСЬКОТ ДiЯЛЬНостi вiдповiлно /io приllцtiпiв безперервностi дiяльносr.i.

2.4. Pimet.tllя l1p0 заtttвеlldэrcенпя фliHaHcoBo!| звiплttосmi
Piчt,ttr r}irlaHcoBa зBiTtlic,t,L'i'oBapltcTBa cl,alтOM на 31.12.20i-9р. затвер.l(же}Ii1 lttl вtIпуску (з

l\.1с,гою опр}tлю.|{Ilсltняl) згiдно IIротtlко.п1, Lтергових (рiчrrlах) зага.цьFlI.{х зборiв ToBapllcT.Ba Nчl/2020
вiд l3.0l .2020р. I-Ii учаснllК Товарllст,ва, Hi iHrui особлl не Malol,b права в}IосI{.гIt зрtittt,t Д0 цiсi
(liHiilrcoBcri зtзi,гнос,гi lтiс1.1lя iT ,]i] l l]срлжеt{пя д0 i]rr1]\,ct(y,

2. 5. 3 в i пtrl tt ti п elli о D rP iH п tt со в о!' з в i mн о с ltt i
Звiтним tlерiодом, за якиl:t формlус,гься фiнансовzi звiтt,iiстt;" l}ва)I(ас,гься календарний pit<,

тобтО перiоД з 0] сiчнЯ 2019 рокУ Tro З1 груаrrя 2019 року.

3, Су у11 1116,6 i lt ол о lt c е tt ttя о бл i ко в oi' tt о л i ltt tt к tl

3.I. OcHoBtt ol\iHKu,тacпlocoBaHu прч склаdоннi (liHottcoBoi'зBilttttocпti
I]я фiнаrtсова звiтlriсть пiJiгоr:овлена на oc1.IoBi iстоlэи.ллIоi собiвартостi ,га спрапе;рlивоi

варт'ос'гi або аморr:изацiйноi coбiBapTclc,lli окреiчlих фiнашсовl,tх i1lcTpytuteHTiB вiдповiдчrо до мсФз 9
KФirlat{coBi iltcTpyMellTla>. оцiнlса cпpaBci{JIl,IBoT Bapт,tlcT,i здir-лсrrlоЪться з використан}Iям методiв
ot{iHtct,t (liHai,lcoBllx iпструмеtt,t,iв.,цозволеllих МСФЗ 13 коцiнrси:]t1 сrlраtsеlUIивоIо BallTicTtol>. TaKi
\{е,rOлIa оцiнкl,t вклIQчак)ть вI4корис,I.ання справс/],ливоТ вар.гостi як t_(irtи. яка бу;rа б о.гримаltа за
IIродаж aKTlIBy, або сtr;rачена зzr псрсtlачу зобов'язill1llя у зtlичаt7lпiii cltiepirцii Mi>lt учасltипurп, p,u,,ny
на датУ ot{iT,lKl{. .JoKpe,rla, вI,tкоррIс,l,ання бiржових ко.гирува1.1ь або даних про поточну ринкову

абО iтrшi ьlодс-гti визI,IаченI{Я cltpirtleil;tl.tBtlT lзар,trrсгi. ГIередба,il,ззllп справедJIL{ва BapTicTb
tPittaHctlBltx aKrr,lBiB i зобов'язаF]ь вJ.lзL{ачасться з викорисl.аIL.tя\,t IJа,r{вноi iгr(lopMauii про pl,iHoK i
в iдповiдlll,l х lчlе,гt,lдi в оцiнки.

3. 2. 3 аzал ь t,t i ttол о мt е t t t.t st tцtl 0 о о бlt i lto в ttx tt оп i п tt t к

3, 2, ]. осново tBop,ttyBaH ня обл iковlry полiпrtк
облiкоlзi пtlлiтикlt - коI{кре,гнi прлttttцлt.гtll, ocHoBI4, домовлсLIос,гi, пilавлtла та практ}lка,

зас,1,0соваl.li суб'ск,t,оп,t I,осIIоларювання прI{ cIma/{atllli ,l:a llоланнi фiнансовоi звir.ност.i. мсФз
наводить облiковi пtlлiтики. якi, за вис}lовком рмсБо. дatlоть зN{ог)i cкJiacl.li таку фiнансовузtзi,гtliсть' яка п,tiсти,гиI\,fе lIopeLIHy .га дOстоlзiрлт1, ilr(lормацiто про операцii, iншi подiТ та )r*оо". до
Jlких l]они застосовуlотъся. 'I'aKi полtiт1,1lttl пе слiдI заOтосовува.},и, якщо вtIJlив i.x заст,осування е
нес},ттсвим.

Oб;rircclBa гltl;tir,ика TtrtiaplrcTBa рсlзроб;lена 
,],а :]а,l,верд)Itспа ксtr-liвт{ицтвом КУД вiдпсlвiдно до

R]{},0Г мс,Бо 8 коблiковi полiilакt,l, зrцiItрr в облir<t>влtх оцiнках riаt',о"lrп,<и) та iнrпих tII.IIlFll,lx
fulсФз, зокреfulа. мсФЗ !) <<Фittai.tccllзi ittcтpl,bletI.1-и))r.a М(-]ФЗ l5 <cl-{oxi,it Bijliltlг,tlBtlpiB з tt.ltit:н,i.апlи>.



3,2.2. Ittформаtliя tlpo злtitltt в облittовttх пtlлiпttlках
ToBapltcTBo обирае та засl,осовус cBoi облiковi гiолiтtткt,t

iьtших подii або умов, якrrtо МсФз конкрстно не вимагае абсl
сr,а,гей. дJlя яких iHtпi пilлi.п{ки ]иожуть бути 11сlре.rни[{и.

1аl/ ,lJэ

пос;riдовно для подiбнлtх оllерацii,
не лозволяе визначеl.iтlя каr.егорii

вil{гlовiдакrть виIчIогаNI,
та фсlрмtи Прl,rмiток" ttio

3.2.3, Фор,ttа lllo нOзвlt rPiHaHcoBttx звitttiв
1-[ерелiк ,га назви форvr фiнансовоi' звiт.ностi ToBapr.,TcT,Bzl

вс,гаIIоI]"ценим НIl(С)БО l <Заt,алt lti BpIi\,101,I,I ,lцо (lirrаllсовtlТ звiтностi>,
розробленi ), вiдповiднос,гi дсl N4с](DЗ.

3. 2. 4, М е пlо 0 tt ll о d о н лtя i п rPopM а цii' у rР i п п н с о в t lx з в iпt ct х
Згiдlло мсФЗ та враховуrочи I-Il1(С])Бо 1 Звiт про сукуrrниЙ дOхi/i передбачаt) пOлаппя

вL,гра1,, в}lзfiаI{Iсх у ttlэибу,гку абО збит,к1,, 3а к,rtасиtРiкаtцiсttl, ocнOвa}{olo rrо м,aтодi кфуlrкшii' BrITpaT})
або ксобiВарr,остi реш-liзаriii>, згiдt,lсl З яI(LIrчI вl.{,граl,и класr,tфiitуtо,rь вiдпсlвiлtlо ло iх (lyHrcrriй як
чitс,гини собiвартосr.i ,ll.t, напр;tкJIад, витратна збут або ад;чliнiсl:ратLIвIiу лiяlльнiсть.

Предст,аllлсI{IIя llpoxloBtlx пOтокi,в Bi21 операiliйноi дiя.lъtтостi у Звiтi про рух грOшових
коштiв здiiiсltюсться iз застсlсуваЁIням п'ря]чIОГ0 [,1етодуt згiдно :] яким ро:]криiзасться iнсРормаuiяr
про oc}IoB}ti класи надхOджень грошових коштiв rIи виIIJIат гропIов1.1х коштiв. Iнформацir, про
t-lCHOBt,ti врt/dи IpoIlIoBиx l{al{xo/tжc]Ib ,l,a l,роlпових l]иlIJIат формус,гься Hlt пiдставi облiкови,х ann"aio
Товариства.

3.3. о бл iKo в i lt ол iпш к u u4o i о t| i н l lt с о в uх iH с пtрум е н m i а

3. 3. l. В uз н о н HJl ltl tl о t4itt tto cll i tt п t t с о в ttx i t t с пtllулt ert m i в
ToBaplt{cTBo визнае фiнансовrlit aIiTllB або t}tiHalTcOBe зобов'язаIII,Iя у ба"пансi вiдповiдrrо ltoмсФз. кQлрI i,гiлькl,t кол1,I BoII0 стас стороl.{о}о l(о[I,грак1lIих пOJIожень щодо (liнаt,rсового

iнс,грумента' ОпераuiТ з прltдбанrrя або rrpO/Iax(Y tiliHatloclBl.tx iнс,груменr,iв I]].{зI]аIоться iз
застосуваIr няiчt oб.ltitty За l{а].ою розрахун ку.

За c,r,pcltcolvl виконанНr{ фiнансовi аtt,гLlвI{,га (liHaHcOBi зобов'lтзашttя ltодiзlяIо,l,ься ita tto,1,(l,tIli(зi C'I'POKOT\,I вLiконанI.tя зобов'язань дtl |2 мiсяriiв; 'та l(о}]гос.гроковi (зi с,грокомl вI4коI]алIня
зобов'язалtь бi:lt,lttc l 2 r,r jc,rrrliB).

ТовариствО класифiкуС фiнансовi активLI як TaKi, що оцiгllоlоться у llоl{альшrому або :за
амортизованою собiвартiстlо. або за справедлI,1вою ваlrтiстю fiа осI{о}зi обох,t?крlх чиннцкiв:
а) пrо7lслi бiзнесу суб'скта гOсподарювання для управлiнн.яr фirrансовиNIи ак-гивами; та
б) характсрrJс,г}Iк контрак1].Iих lpoItIotj.,Ix гtотокiв t|iiHarlooBo1-o ак.I.иву.

Товарлlс,гво tslIзнftе TaKi KaTel*opii фiкансовttх аltтивiв:
- c}iHaHcclBi aKтptt]pl, lI{0 оцjтtюtоr,ься за справедпI4tsоIо вар,riстю, з вiztображенFIяI\{ результатуперlеоцii.tки у прибутку або збltтку;
- фiналlсовittttTl.tBlI!щооцitttоtотt,сязааN4оI]тI,IзOваI{оюсrэбiвартiстlо.
Товар lt ств0 в Iлзl|а с,га Ki lса,ге r,ор ii c|li lla ll с oBllx зобов' язiл IIl, :_ фiналtссlвi зобtiв'я:заIl}{я, ot{iHeHi за аi\{0р1"}{зс)вZlноIсl собiварr.iс.гtо;
- {lirrансоtзi зобоR'яза,rrttlt, or,lirrerii зtr CII])aRеJ].IlLIBOK),r,,,1r,r,ic,,.,c,," з вiдображенняп4 рсзультатугtереtll1il-tI<и у прибуl,ку або зби,гlt_1,.

aI(Tl4B)/ або фilrаr,lс()]]ого зобов'я:зilttня Товарlлс,гвоIli;r час пepBiсtлоl,сl вLIзi]анtтr{ фiнаtrсового
оцiнюс iх за j]xtrbolo справедлtтвоtсl вit-lэтiсткl,

[IpI,T пllипинешl,ti ви:знаllltя t|riнагlсового al(],L{By гlовltiс,гitl рi:згlиt{я MirK:
а) баланссlвtllо вар,гiстю (orliHeгtolo l,tД J(ar:y Itpl,ItII,IЁteIl}I.it визtланн.it).t.а
б) о,r:рlтмаrlою компенса.l{iею (вttлlо.tаIочи будiь-якиi.t новиii отрl.tмаltпй аi(l,ив шriнус будь-яке нове
взя,ге зобоIз'язаllitя) BL{ЗIIaIOTI) У llрибl,тку або збитку.

Фjнансовий аtстив сlцiнюсlться за амортизованоIо собiварт,iстrо, якLt{о Birr придбавасться з
}1етою одеI)жаншя договiрtllах грOшовт,Iх noTotciB i лtэгtlвiр1,1i yMOBI.{ фiнаtлсового актtlву геIлерую'ь
грошовi llo,1,oKи, KoTpi t' суто tl1,IllJIатаi\{и ocHoBttoi cyMtll, та проtlен].iв на непоI,ашену чаотку
ос,новноТ суN.ILl.

ToBapllcTBo вlIзнt}с l)езерв пiд збlлткt,t д,,tя очiltуванI,iх l(l]eдrlTllttx збиткiв за (liHaTlcoвиM
aKTl,jBoivl. яltлtl:i облiковустьс}l за ам ор,г1,I зоваI]оIо вартiстю,

_5



,,л,,"r,?,?#J|ii,,i::#Н:i#;:i;У,iilitЛОi' ОlЦiltКl,t c!iHarlcoBT,tx illс,груп,tегtтiв розкрl,tв;lсться ни)кче у

3,3,2, Гронlовi Koutпltt пrа i'xtti eKBiBcttteHmlt
l'рошовi коilI:ги складаIоll,ся з готiвки в Kaci та кош1 '

HKBiBa,llcllTli грошOIjих ксlштiв -
кон в ерт}тоть ся у в iдо м i 

"r", 
; ;; ;" ;, ;;iж 1ч#1 *iжfr#дijЖ*} ## lfii;;BaP'ocTi' IНВССТИЦiЯ ВИЗНаЧаСТЬСЯ ЗаЗВИчай як еквiвалент'грOшOвих ltсlштiв тiльки в разi корOткогоc]polty llогаше},1шЯ, наIlриклаJl, 11рот,ягоill t,tc бiльп_те HiTc,iи'мiсяt(i з дrп:и придбанllя.

"ou;o"u|lffoo:LfiilX;ЖrЖffЖ},l'"-у., 
уБ;riuurr.п, u оп*рuцiт з HLJMи проводитI,tOя в

,-rorr,,lI-1'eMHa 
tsа]l}Ота * tle ваJIюl,а iltшlа. гli>lC фупкчiсlнаЛьна валIOта. я](а визначеIlа в п.2.2. цих

Грошt,lвi I(oшTI,I та ix et<BiBa;reHl,и в-r,lзt{ilються за v]\4oBI4 lзiдпсlвi.г{t,lсlстi ltрлtтерiяjч' вLlзl{анняaK,I,}JBaMI.I.

Ilодальtша оцiнка
tTtlMilia.llb н i Ii BapTtlcTi,

грошов!rх tсоштiв злii,iснюеться за справеl(JI].IвоJо ваlэ,t,iстю, яка лорiвнlос ix

., "r"J;iT;"Y;XЖX,;l;:Xr""''iB 'РОtШСlвих 
ко'rtтilз, предOтавле.I]riх депоз!Iтами, здiйснюстъся

Г[ервiсна ,га по/]альша оцiнlса гроIлових tсопl,гiв ,га ix еквiвалснтiв в iноземнilYl Ba.lllclTiздiйснюеться у фуцlцiональнil:t 
'"nn,ori 

за офiцiйlr""," оур.uми ЛIацiонаJIьно.о банку YKpaiHl,t(}"IБу).

У РаЗi СlбМеХСеriНЯ-Тll9u ВИКОРLrстаIlliя коштiв на потоtIнIлх рахунках в у банках (напрl.tк;lад,у випадку t{ризtlаtlення },{БУ в банкiвсьтс;п', у.ru"ооi-й*чu.оооi адцмil,riстраuiТ) цi активLl onoo,yr"бутll класltфiкованi у складi 
".r,or,rurn 

x акl,ивiв, У вlтпадку прийняття LIБУ pirrreнHя пролiкlзiлаrliЮ баtiкiвськоi уст,анови ,га вiдсутt'остi l:lMoBipHo.ri' nou.pnannu гропlових коштiв,визна}lшя ix як aKT1,'By пррrпрIняеться i iх BapTicTb пй,rорulпп.ться у складi зби,t,кiв з,вiтного,перiоду.
3,3,3, Фiпоttсовi пкпluвIt, Iцо оцitttоtоtltьСЯ ЗО O"tltOplrlllзoB(Iltoto собiворtпiсmю
.,u"".,1,.1:] ,l;;,',,,,,i''ifi ,iX.ii)|i;,,,;};,,;]:l*aj::::,,,; ,iу;ц)тизованою 

собiвар,l iс,rкl, 1,оварист во

,o.ro.#j,',iJ;" ;:H}::;::-.,,j'J',';fi':;,.;'r"F;;;,;'1;;;;. jx за амор'изоваIlою собiваllт,iст,lо.

. Заст.lсовуIочрl alIzuli:l д},IскоIl,],0l]аlt1,1х I,р()IlIоtзих lTclt,otciB. 1irварист,I}о Rикорлlс.говус 0лну чLlкlлЬка с'ГаВOк дIdсконТУ) ко'грi вiдповiдають n.p*ru*onr""* ша. p}i'Ky II.pMiiM j{оходу l{jlяtl'iHaHcoB1,1x iHcTpyMeHTiB, якi *u*,,o в 0сновно}rу полiбнr умIови i характ.ерис'рIки, tsк"]IIочак)чикрсд!Iт,ну якiсть iHcTtrlyMcHTa, залI.LI]ок строку) I]ротяl,оN4 якого ставка вiдсотка за кOштрак,гON,{ с
:}]ý|j'fr:I;-ir#;Чr#iП'i"ОП "|ony д0 погашеннл ocHoBlt<li сум}, 1]а, ва.tlоту, в якiй

,".rorJ;:i:'ff;:J#i:T:,,'#;?,L.:- кожну звi:гну /{а],у рOзерв пiд збитки за фiнансовим
- i2-мiсячНtlм очiкуванLIil{ кредИтнl.тм збиТКаIч{ У разi, якtцО кре7lлllrlлlй ризI,1t( на звiтну дату не.1T,i: з}tа(IноI,о зростан}lя з [,,l.,]vle'l,y шс;rвiсно1-o l 

"Ъ"onnо.- c}чIItyBaI{14lvl кредl{тrlим збиткам за весь стрOк :tii фiнitrrсовс,rо i,r.rpyI\.IcI,ITy) якщо креJ{итнlrй ризi.tкза 
'aKpIM 

фiнансовltм illc,tpyMe1,1 гo]\,I зI,Iачuо зlliс iз п,Io\{etI.',y ttервiсного визнання.У вrt'1аДtt}' tl)iHaHclclBrtx nKTltBiB креДитнLl]и збlt,гlсолт с: ,t,еrтерi1,1,1tlя BttpTicTb рiзницi ,lлiхtllогсlвiрltl'lми l'PoП,I.B''N,,I,t Jlo1,ol(aNIr:l. нzulс)I(II}{N,lи l.o сг]iIа.,о;';; ,:,.,j;::Тr:::л]li:::':i !1зницi *;'
ГРОШОЫ{МИ|liТJlж..::,:,]:1':оi.rоо'оriп1,. 

oilepn(aT].L;; ;r:;,,l,Hffi]-onnP'ucTBa 
За /(OI'Ol]OPOlv', i

iнструпtеu,r"-, ,,;;;;;::::Ж:l}#':'":H]|jj:;Ы.'_':Hi,;:"1ffia "ред",uи,'i рI{зI,Iк за (liltaltcoBltM
Прlt викотtаннi TaKtri оцiнкrт 'l'овариство 

зап,tiсть зрriплt суп'lл очilсУI]анI4х кредитнI,Iх збиткiв
}r#;i.|]fr,l;rЖX';.:'1;Xlilr:n.Ж-'*'o Л"l,ПП'У 1u'.,uЙn,iuttHll :зсlбсlв'язань; ,,pnrr,.o,,, очiкуваного

f{;rЯ ПИКtlНаНtlЯ Tatcoi clЦjHKlt 'Говариствсl 
псlрiвнюе ррIзик }Iастанпя лефолту (невикоtлаltнязtlбов'язанЬ) за фiнапСовим iнс,гtrlуп,,*"rо' станOМ На звiтн1, да'у З Р}.iЗJ,.lКOм пастаннrt леlРолт.у заq)lHa}IcoBLIM iHcTpyrte1.1Toil,I cTa}lo}{ на /{ату trepBicHtlt,cl вI,IзнанF{я. i враховуе при цьо]\,1у обtруt"lтовано

r)



4r-
/,

irеобхiдпу та пiдтверлх(увану ilлфорплацiю, ll1o с i]оступною без ltttjtb,li] к а 3 у с 

;Hii;fi :: 

Ж } iж3xжi## i;r, гii*н 
: 

тji;нЁ#:,;, Т ;;; 
^ 

:ШТНi.:Но',1,]i|}ir-";IЖЖ ЗРОСТа]{НЯ 
' ''on,'i''y первiсно,,u u'r"urrr, якrцо було з,ясоваIл.',

" 
о,оu"},,*ЧЁ:, 

оl",",","", ;;Ё{ ;i : fi;T;l,xНi;i* Н*;;;;r."* ffiii;:;. 
". .о"iпуuоЫ *ой""'l,,,"ll;Ж1l ,lfiiН};'Ж;: .O1nun"uu";;' 

;;;";.*, то,ф".й оцi"п,.
ВаРr"iСТЮ ОЧir<УВаНИх майбутлiiх гроlповI,L\ no.on,r.']iHl'""jЖXH' У j::::y та rеперiЙпuоп,

;iШff.,iТ#Ж*rffi Жжiжь;жlff bp".yuou, 
'no,,u."ou,J. 

j';Жr#J жж:-;
. , 

'I'овариство 
l]изFIае банкiвс:

пл,iсяцiв , our, 4r;nu'coBoi. ,o,..ruo.,r1"' 
Деl,tOЗIIТИ Зi cTPoKolvt ГIОгашення Bil.( чот.ирьох до l{ванаi,(цяти

пр1,1зведе до з}Iачних фittансових '';l{Ti,filT:,iHH:T;#;Жjri";::l;,i;;;*,i,",i-]*,,o,,"
,n"ui"J']iiili;/.i:":Hffil,:;]'-iu'uoo',* /]епсlзит,iв мас HacTy''Iy IvIo/.IeJIb розрахунку збит,ку вiд- ШР}1 РОЗtИirЦеННi 

'tlеЛОЗlаТУ В-баНКУ З Вt,lСот(ою надiйнiст,lо (iнвестицiйний piBelTb 1эеi.t'ингуi.,fr};"i1i*f'r,i1*;.H:,?Б;i J*ll ii;'rY;;"',,,-,u.,,,,, кст,абiльний>>, lцо пI)исвоюс.гьс,l
aI,cFll,cTB нкI{гIФр) r.{a jlal.y t,,,r,rn,',"'",IIl 

д() /f,ср;кавного рессlР}l ,}-I]ОВl{ова)I(елrих рейтиIlг(]]Jих

; r: н: ;ll j ; *, н;; Ц жТ # : #',i;ffi I ; i *; i i#}} ;jI; Жr| ffi ul нпри розмirценtti дегtоз1,Iту в баlлку , Oi,rr,;.""liРlВе]{Ь РеЙl'ИНГУ. rЦО прLIсвоюе,]]i,Oя peйl.t,lH1,oBtlivt.ta ХЖЖН:"Т_1':*",rГО,v 
(спекулятiтвний

Pe.OTPlz У1l0ВНОВажелIl,r;ч рейти1-IговLlх ;r;;;;;;-";ffi;'/л"ý",i]uY.i]: "ni BHeceHi ло f{ерхсавного
ЗбИТКУ р,i,рu*пuу.ться у розмiрi ",^ЪTi'l'.i.i;,iii!'ffj},jb i1?;.,;.тне}rня 

кощтi, p.u*l,,Вiдноснсl лебiт'орсьlсот заъор'оЪоuJ.',,; у виглядi 
"uдоп,ч, 

]]озик ,rовариств;Н*Т".i'Jr;i':'i;r_,polpoxJlцKJl 3бuпrкsl , ouiopurm(tHHяjl,t коеt|lit.liепtп1, crti,BBidtloltteltHrl 
.',:,::!':noro борz.ч, '\v9Y'L'\|cIlIПJl clllB0lolloutevчrl zроlцовOz0 ttontoKy do

/-1 е 0 l пl орс ь ка з а б tцl ztl в u н i с пt ь
Безумовttа лебiторська заборгованiсть вJrзlIастьсl'оро}lоюl(О.О]]0рута, вtiаслiд"-,i;;;;.;;;;.",:i:,:::,j:" JII( акТИIJ т<lДi, коли ]"оварис'во c..'ac
ПcpBicrra 

"'J"T;:;Жý::JllX;?#:|_H:'li:i};"' 
Право no.pn o." грошовi no,i,,o,. 

'

.*оо,'|1j;;;"rННН: o""'un,.u-,to/]aJlbuja оцiтtl<а ,,.;;jii,:1';iT;Ш::*;::l? iЖ;;;:,.о., ..u
11сl,гочllУ дебiтоlэську забсl;эгованiсть бсз Bc.TaHtlBltetlOt'cTat]K_l,{ r]iдсоl.ка 1.оварlис,гlзtl оriiнюс: :за

СУМО}О tlеРВiСНtlГГ,l РаХУ[IКY 4laKTypla, якlцо I]плиl},]1}{скоII.гуваI_Iня с }lесуl_гсв,.Iм.
3.3.4. Qliпппсовi
РаJцIl,пlоп,п,,чlпо^;::;.?,,;'#r;::;:;:':';:;,:; cПssrtBedituBolo вttрпti.спttо, з вidобрuженнJtлI

/{о фiнашс:ов}Iх aKTиBiB,- lлсi оцiп,*,u,о за справедл!lвою Bapr-icrlcl, з вiлображен}IяjчIрезуjIьтату переоцiнки 1, прибутку або зби,гку, uiд"о.rrr.я атtцii ,u ,rii (частки) господарськ?IхToBapLIcTB,

ГIiсля ltервiс:ного вr,lзнаннЯ Товариствсl ol{ittloc ix за спплвеппатDлтл п.l,л. .

*rо.u^'l#iii,]ЖlЪЖfi u*цlи, un; o"",*"i"oi"rir*j#r'#,,.,# l?,lii;i;." за бiржовlтм
_ 
Якщсl акцii маюr.ь обiг бiльш -ll

:Ij:::" ТОК; i'*с,,|умен,l]и tl.1iHroToTbcj,-;j'-?ý::,',:J;T:i]'<lPi ТОРГiВЛi, при розрахунку Bap:.ocTi
вlдсут}Iосl,i clcHoBHcl1,o ринку" на лlайспlrияr.ливiш:сlл,t, п;,,.-'ij#,ЁХ;l{Ъ;ý:i,:"fiТlЖ::;;
Х"**: lil;Н';Н:;"' ,,';""::';"Xi.,};;}r,;j};;;;$".,,"ili:il,,;,]''.,,",1: операцitо ,,pooon yпаl)1спрl,tя,t,,,llлвiшll.tй p1,1{,lOI(. 

l },rtгl()l( аоо^ 3а Iriдсу l,HOCl,i осttilвttогсl рцt{кY. за
I lРИ ОiliНцi cпDitBc,,,,LT|]if j' Tlo,....

Bi,rrloBirtaKl.; ;;;^:;?;Т'ХН; ';:;:':;Hl}';,,i",:],.,,i::1]'.],|i':uL.;;#,:,o,.i,un,o tзztртост:i, яlсi

ЖH'ý;;,lix. "'uППО'uСl'аu}iЯ unp,""n,* вiдкр,.1тl.tх ,irr,"* l.a мirriьtiз1,,.,"" о,iпоI)рrс.гаllня .un,r,n.,,o,"



/[

Яl<що с пiдстави ]]ва}](ати, tцо балансова
'Говаlэиство вlсз}{аtlас справедлрIв1, BapTicr:b за
N4Oжуть бу,гr,I зумоiзrlенi значни\4!1 зvtiнами
кон'tонктУри ринкiв, на якиХ eMiTeHT здiйсtllое
с|lошдtlвtlго ринку.

. Bapr:icTb cyTтCr]o вiдрiзнясться Bizt справелllивоi,
допOlиогою iншtтх птето;liв оцiнкI,I. Вiдхилення

у фiшансовому cTaHi eruiTeHt.a таlабо змiнами
свою дil1:lьttiсt,ь, а l,аJ(Oж змiIrаI\.{и у KOH'ioнKTypi

Сгrраведлива BapTicTb акцiй, обiг яiстlх зупи}{еl1()) у т,oil,{y числi цiнн,их лаrlерiв eпtiTcHTiB, якiвклю,lенi ло СпискУ eMiTeH,l,iB. ш{о ]\{а}OтЬ озцак!I сРiктивlrосТi. вttзначаСr,ься i:З УРаХУВаI]IIЯiч{наявнсlстi cTpoKiB вil{ноtз;tегtlrя обir,у таl(их tlittних паriсрiв, lлаявнсlстi фiнансовоI звiтносr-i TaKLIX
епli,геlt,гiв. РеЗlzд5rоr,lu Тх дiяльгlоо,гi, t,lчiкуваlI}lrl llаjl,ход*.,,r," Л,tайб1,1ц jx ек<lн<lмiчн1.1х вигiд.

3..], 5, З о б о в'лlз а t! ня,
Кредlттоllська заборгованiст,ь в14зIIасться як зобов'язаiillя'Гоlli, колi{'I-оварttс,гво с.гасстороною дOговорУ та, tзнас"цiliок цьOго. набувас юрLl/IичFIс зобов'я:]аrIня сшлатитlт l.poшroBi коl]Iт,и.
[IОТОЧt'ti :ЗОбОВ'ЯЗаННЯ Це Зобов'itзаtллt:t. якi tзil{ltовiлаrот,ь однil:i або дскi"lrько;r,l jз

ши)Itчеrlаведен!Iх ознак:
о Товариство сtrодiваеться погасити зобов'язання або зобов'яза}l1{я лiд;Iягас: пот,ашенr{к)прOтягом /tвa I.1адцяти мiся ltiB пiсля :з Bi r:ll огсl п ерiолу;
о J'oBapllcTBo }Iе N4ас безумовного права Вiilсlр6rlц,1l{ пOгiltшеlлp1я зобов'язал{пя прOтягом
щонаймонulе дванадцяr.и мiсяt{iв lliс;rя звiтного перiо.rrу,

Поточнi зобов'яl,заttня визIlаIоться за у]чIови tзiдповiдl.тсlс,гi визлла,lеllню i KpltTepiяtvt вр,знаннязсrбов'язань.
1lо,r,очt-ti зобсlв'язаI,ltlяt оцiнтоrо]'ься у подzrльшо]\.Iу за аNIOртI.IзовагIою вартiстю.
11rrl,<lчtт5' кредI,IторсЬку заборr,оват,tiсr,ь без llcTiittr.,BлcHoi ставки вiдсотка 'I'овариство оцiнюсза cyl\4O}O первiсного paxyirкy (lак,гу1l1{, якщо впJ]иts l{1,1сковтува]ilIя с Hecy,l TcBI{rv{.

3. 3. 6- 3 z ор пlан ня t|li t t а tt с cl в u.у tt кlп lt в i в mа з о б о B'rt з о lt ь
ФiI.iatIcoBi aKT,Ilt]}4 .га зOбt)в'.tt:заiiня зt,ортаlотьсr{. яttщо 1.oBapLIcTBo мtlс юридичне правоз/{lйlсцIоваТlt залiК вI,IзtIаI{иХ у ба;tансi cyl,l i r.raC riаптiР абtэ зробlлr,ч,- uru,a,*о,чолiк. або реа:Iiзуваr.иактив та в}lкона,ги зсlбов'яза}Iня 0,,]Iночilсно.

3.4. облiковi ttолilllttкч tllodo оренr)ч
Товарис,гво (орендар) застt)совус мIс]Фз 16.
}Ia латУ початку орсндr,r орепдар i]}Iзнас актиlj з llpaвa користува}l1-Iя та орендце зобов'язанttя,.
I{a даr,у г{очаl]ку 0ренд}I opeнllap оцiнюс: ак,гиR з права I(ористування за собiвартiстrо.
Собiварr,iс,lь активу з права кOристуваrIIш складаетьея з:
а) суми первiсноi оцit,tt<рt ореl{дlлого зобов'язання;
б) бУдь-яких ореIlдt{I,{х п,laTexciB. здiiiснених на, абсl до i{а,гLt шоча:гку оренllи, за вирахуванIIяI\,{
отриfuIаниХ с.г1,1мулiв до ope]III}I;
в) буль-яlti первiснi пряшлi в1,I1.г}ати. IltlHecetli оре}{дарсм; та
l ) ortiHKy витраl]. ЛКi б5,д1,15 пtlttесеtti OpeIl/liipe1,1 у, прtltlесi демонта)кУ .га персштiш]егrIiя базовогоaliTlIB\" liiitttoB"'tettttл r'tiсLlя, IIl'l ЯI((),\I_\' |liIl })t)'jТашltltза,ttий. або вiдtltlв.Lсltня ба,lов()I.() aKI,1lJ,]y jl0 c.l,aHy"ШIо t]I,{'IаГаСТЬСЯ УIчlО]]ами 0реt]/ци, сtltрiпt вl,tгtа,lкiв, t<оли .r,alti в}lтра.гLl здii,lснлолоr:ься з nn.robв1,1робrrиll,гва :заtlасiв, Оренлар t,recc зобов'язаl1,1}tя за l,aKll1,1L' BLlTl]aTa]\,I1.1 або дсl /litтy гIочатку оре}lдl.r,або вн аслiдок в I,Iкористан Hrl базовоl.tl a*'].i ву rIро'я гOlи гlевного пеlэiолу.

На дату поlIа,гку ()ренди ореIJдар crlliHloc оl]ендне зобов'язанriо ,u теперiшньоtrr BapTicTKlОРеНДН}rХ LlЛаТеХСiВ. I.{c сIIJIачеfiих rIа таку дirту. Оренr,{гti платехсi слiд /_Il.тскоt,I.гувати, зас,[осO8уl{)чrt
}I [)}.r IIу0ти ]vly с,гаt] ку вiдссl.гка,
1IiслЯ датрI .поLIа"tку орс]JltИ орендаР Ot{iitroc ак,гпВ з праIJа I(о-рrrстуваI-Iня. застOсовуюlIи модеJIl,собiвартост,i.
Пiсlя дати початку оренди орендар ol1iHloc: ореIIдне зобсiв'язання,
а) збiльшуrо.iи баланСову BapTicTb з ме,гоtО вiдобразит.и lIl]оцен,Г:]а оренд]{им зобоll'язанням;
б) зпtешшуlочтr бшtансову BapTicTb з метою вiдобразитl., з;tiйсlLенi оренднi ш,rlатежi;тав) переоцiliю}очll балансову Bapr:icT.b з JvIcToio вiдобразитtl бl,дь-rtкi tlереоцiлlки або модlаrРiкацii
ореtIлI,l, абсi з MeToto вi,:lобразити переглянутi гtо cyTi t]iiKcoBaHi t,lperl;1tli платсх<i.
Проrlеtl,гt,lп,t за OpcltllHиý,l зобов'я:]оi,,,,", у кожному rlерitlдi гlр0l.ягоl\.{ С.грок)i ()репди с сума, якаПродукус, постiйпу tlерitlди.tну с,гаl]кч вiдсоr,ка за Bi;tllclBlдIlt,tN,I :]aJlplIllKOj\I ОРеtqlНOго зсlбtlв'язання.

8
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lliслЯ ,lltllгI.I ]lorloTкy орендИ ()peнl{ap l]изнас )/
BtITpa,TLi вкл}оrIаю1..ьсЯ в ба"itанссlву вар,riе.гь
cTaIlllapTи. * TaKi об:,rдвi ск"цалOвi:

ttpltбvTK1' абсl зби,l,ку * clKpibt вl,tпадкiв. коли l,ti
iшшого аI(тиву, застосов)lюч}1 iншi вiдповiднi

а) проllентi,л за oренднрIh{ зобов'язанням; ,га

б) зпriпнi 0ренд}li платех(i, не вкJlючOIлi в оцirrкУ орендFiогО зобов'язаНПЯ У TOl',ry перiодi, у яко]чIустаJIася lItll{iя ,lt,l }/Iv!OB1,I, якi спрлtчиitлtл1,I здil1елiеннrI-таких tt.lIaTelIciB.
Аtvtортизаuiя активу з ilрава користуванtrя об'ектоп4 оренди нараховусться 'I'овариствоIl4 протягоý{перiс,lдУ очiкуваl,iоГо використання активу. Перiодоr"i очiкуваноrо Ъчrй|".таI{ня аI(тиву с с.грокоре]{ди, Аморr:lзаIцii акr,иву з пpai]a корI,,1стування tlб'сктоN,L ореtIди нараховуеться пря}{олiцiйним

MеTO/IoIyI.

Товарисr:во MolKe ltрltliт,lяти рiruет,lпя не зас,госовува1,1.{ вимогL.I параграфiв 22-49 мсФз 16кОрет,lда> до облiку оренди :ttl лвома критерiямlт |

- 0ренда с короткOс].рокоl]оюl га
- 0РеНДа, В Яliit7 баЗОВИli aKl'I4 l] мас] гI14зькч вар,гiсi,ь, а cal,,te: I\,JeLllшe 25 000.00 грп.'1-oBa,pl4cTBo 

l]1.1зIJас ollertдtti tt,lta-гcxti. trов.язаiti з.l.акоlо орсI,1до}о. яI( витра,гr{ tta llp-itlvlo.;tiuilYlHil)iociltlBi про"гягOiчl строку орсltл].{,

3.5. облiкОвi ttollitltuKu tцос)о поDаmк.у на ltpltб.ytttoK
Особливостi олодаr,кува}тiня ir,,cT1,lTyTiu .ninoltoro iltBecTyBalTI-Iя вс.ганQI];IеIIо п. l41.6 ст,, 141Il сlдатlсrэв огсl Кодексу (н zrдалi * Ko;te кс).
ЗГLlrТО З llП, 141,б,1 П. l41,6 СТ. 141 Кодексу звiльняtоться, вiд оподаткування кош.i.и

::':'1:_::_iПВеСr'УВаТ,tllЯ, 
а cal\,le: кош1,1,I, Bнeccili :зu.rruur"nui\(L{ коргlора-l.ивноl.о фонду, коштI'' таlнш1 аI(тиви, 3алученi вiд учасникiв iHcTllTyTy сгriльиого iiTBecтyBaliня, дохолI4 вiд здiйсненняопераlliй з ак:п,Iваfulti iттст1,1туту спiльного iпвестувагrня- дохOдLI, FlapaxoBaHi за актлIвашли iHcT1,lTyтyСПiЛЫ'ТОГО iНlЗеСТ1'13ДЦgЯ, t'a ilIшli дOхоJ{рI вiд дiя;:ьгlостi iнституту спiльного iнвестування (Bi,1ooTKlt

:]а позиками, ореttднi (лiзинговi) шлатежi. роял.гi тощС).

3.6. облiковi поlliпlttка 
'цоdо 

iHtttttx акmuвiв пtа зобrlв'язпt.!ь

3,(1,1, 3абезllечеttltя, ]JttбезпсчеrII,Iя в}iзI]аt.,I'1,с)r{, l(o..TLI'i'овар-lt.lс-l-tзо Mlac: T.et.le1.1itt_lltto заборговаt.tiсr,ь(кlрt,t,tlичttу або коtlс,tllуктивну) tзtlаслi.iltlк п,tl.tllулtli'гrолii, icHyc tiл.tоtзiрtriс,гь (тобто бirrьшlе ý,Iожлив(),

скоtломtiчlti виг,оjII4, i п,tоiкна дос.tr;вiрitо ttцittt,t.ги cy,lly зобов'язilнL{я.

,|,6,2, ВuПлQm,u прtlцiвttt.tКалr. Оргаrtами КlФ с загалы,li збори.]]а iIаt,;tядс,ва раДа. Утвореlttlяopl,itHiB кOрпорати]зtiого фонДУ, не переl{бачених Законоiчt Украiнrt кГIрrо iнс,г1.1туr:и сttiльt.tогоitlвестуванНяl>. заборот{я(:ться, I.{аг.llядова рала КIФ с.га},tоLl на 31. \2.2018р, сr:вореrlа.га скла/Ii}етьсяз 9 (!ев'я,ги) осiб, Заробiтна пJIата 
"п.'uпi}lur,лядовоi рали t{e mapa'O'\iBaJtacb i не i]иллачувалась.

3.7, Iншi зaclllocoBtltti об;tiковi ttолiпruкu, tl4o с dоречнttлll! 0.ця розJlлl.iння фittапсовоi звimlrосmi

3,7,1, /|oxodlt пrп вuпlраtчIll
ToBaPl'TcTBo BI,I3Ilac дохiд tзiл зlзliчайноi дiя-цьгlос,гi, KoJ]Ll (або у nripy того, яrс) BoI:I0зад0I]OJll,н,Iс,: зобов'язапняt lцоjlо l]1,1](oпaHrlrI. передаючI4 сlбiцяlltийl unr"o-'"'nnia,,','""i."'"-r,,"

переласться. колI4 (або У ]tli1.11,.t.clгo, як) Kllictlr.oTpl,lN,Iye KoIlTpo,цb над 1,аI(иМ актиВоI1,1,
ffoxi;t Bilt продах<у фiнансових aKTlrBiB o,nrнoiтo." 1,'lrрr,rбутку або збитку в разi задовоjтеI.IняBcix наведенlлх дtrлi vM()I]:

а) Товаllисl,в0 передас ;lогоlзiрнi пlraBtt l{a ol1cl])KaнHя Ipolilol]14x поi,оttiв вiл такогсl фiнаlлсtlвсlгоак1 I,iBy;

б)'l'oBapr,tcl,Bо переlIа;то гlокуltt,lсtti
аlстивiв:

p1,IзI,tKLI та l1еl)евагl.t rli;l во.;tодitttля" ttов'я:]аtlj з (liпaltctlBl,tM

в) за 1'с_lварис,гвоjч1 не заJlLlIIас,гься al*i п0l(альша учtlсl:ь угtllавлillськ0].., IIерсс)I{.Л} у фrrрмi. яказазвичаЙ J]Oв'язана з воltоlliнням, at"li ефек,t,иЪниii контроль згl IIРОДаIrИi,{и фiшаttсtlвl ;чll.ti1lcTpyMeHTab,lи, i,l-iBecTI.IцiitHoto rlepyxoп,ricTrn uбо iншrиrлl.t а1l(тиваtl}i;
г) суму l_tохо/цу л{ожIlа дос,l.овilэt,ltэ оцiнит1,1;
ll) tYt,l,toBipHo. ilIo дО ToBapltcTBa надiйлуть eKoHoMti,lHi п!ll-од1.1. tlов.язанi з операцiсtоi
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е) вI,Jтрати. якi були або будуть гIr:несеtti у зв'язrсу з операцiсtо1 i!{о}кнадостовiрi.tо tlцiнитлt,

лrlвiдеплн в}IзнаIOться лохOдо},t JII{IIi* у разi, яlсllto:
- право Товарисr.ва lla oдер)r(аtlпя ]]I,Illjti1l.за ltиlliденitа]v,I.1 вс,Iал{овлеI-Iо:
- с lirисlвiрнiс,гь, lцо економiчtti виt.оllлl, tтов'язанi з дl.tвiденilарtlл. на;tiрiлУТЬ до Товариства:- сУМу Дивi:lелrдiв мO}кна достсlвiрнсl оцitтити.

лохiд вI,I3IIасться у звi,гi шрсl прибуткI4 та зби,гки за yMoBpI вiдповiдt-tостi визгlа.lен}{ю ]]акритерiям врI3нашi{я. Rизнан,гtя доходУ вiдбувасться ()J(I{очасно з врl:}нанням збiльlшенl,tя aKTltBiB абсl
зIчIенIuения зобов'язань.

Витрати * I{e зменшеl{ня еконоil.riчних вигiд протягоьц об,цiкового гlерiоду у влtl,лядi вибу,гтяrIи амор:t,иЗацiТ aKTltBiB або у виглядi ВиIIИкнеIIня зобов'яЗань, резуJluruiо' rIого с зlчIеншенI{ЯLII,Ic,I]иx активiв, за виня,,гком ЗrчIенШIсI,I}lя, пов'язt}ного з ВиПJIа'га]чIи уLIасникам,j3и,l,ратl,t визнаtOтьсrt у звi,гi про прибутtс1.I та збиткI4 за умоl]и вiдriовiдностi визна.IенIIIо 1.а
сr.цнOчасlIо з визнанi{ям збiлыпення зобов'.stзань або змеIIIIIенI,{я активiв.

Витра,гl,t тtегаiiltсl ви:}на}отъся у звiтi rlpo гlрибутк}I та зби.гки, коJIи вI,Iда1.I{I4 I.'e надаIотьмайбут,iriх економiчI{их вигiд або ,годi та r.iuro ilipolo, якоtо майбуr,нi екогtоlчliчнi вигоllи ]Ie
ВiДПОВiДаЮТЬ абО ilеРеСl'аЮ'ГЬ вi2lпсlвirlатI,I {]лtз}{аIIню яt( aKTpIBy у звiтi прсl фiпансовий cr:arl.

Витрати вI,Iзнаю,гьоя у звil,i про прr.rбу'г1{I,I l,а збгл,t,lrтl такоr( у 1.14x випадках1 кол14 вttшикаютL
зобов' язаtтltя беЗ B}I:]{-Ia.IiI,{rt аl(т!1 I]Y.

BllTllaTl,t. гtоt.tесеlti 1z :]в'язIсу
вi.ltuоBi;tHi i{oxt}lu.l.
3, 7,2. YrWOBHi зобов'лзаltttлt llla tlкlпuвu.

'Говариствсt lie вI,Iзнас yMoBlli зобов'язаннrt в звiтl гlро фiнilнсовиtli cTaI] Товариства.Iпформацiя прО Ylt,{OB]{e зобов'язаll}{я розкр}lвасться, ,tl(щО ь.tоlтtлl.tlliсть вибуrrя pecypciB, яrtiвтiлtоtо,гь у собi окономiчtтi вI,1годIт, не е вiйirле[{оIо. ToBapl,tcTBo не I]изнас yMoBTli акт.ив}4. СтислаiгttРорьсацill 11ро lMoB[tl,tli ак,гив розкривастьсrI, Kojllj на/"lходженtтя elttllToMi.tHltx влтгiд с йMoBiptittM.

4. О cl t о в н i п р u lr,y lц е l,t н л, о цitt к tt пttt c|l ) 11xg 11 11д

При пiлrоr,овцi фiна1,1совоi звiтнос.гi Товар1,1с.гво здiйсllrое оцiнкlл та прр}пущення. якi N,{аlотьRПЛI'IВ На eJieIvIeHTИ фiШаШСОВtli Звjтностi. грунтуюч1lсъ на }чIссDз, Mibo- L.а ,]!Iy]\,Iatlellltяx.
розробленИх Koп,ti,l,el'oM з ,глуМаченЬ мilкlлародшоi qli1',urn.oBoi звiттлос.гi. Оцiнки ,u .yon."irn
базуltlтьсяt на trопередшьому ;tосвiдi ,га ilItпltx факторах, що за iснуlочих обс,гавин вl]ажак)тъся
обгрун,гованl,tпlи i за резульТа:га}{и ltKttx rlрttliпл,,,u,,,raо'суllх(еIJкя rtlодо балаttсовоТ BapTtlcTi аtстивiв,гtt зобов'язаt,tь, XtIla lti розрахугrкrа базlнlтl;сrI на наiвнiй у ксрiвlrицтва КУА iнфорплацiТ пропоточнi tlcutii, сltакТичнi рез5,;tьта1.1,{ ]\,IожУтL зреtl]l.оttl вiлрiзItятися вiд цих розрахункiв. Облас.гi, дсTaKi судх<ення с: rlсоб,циво ва)I(JIl.tвLtьли, областi. що *,,роп.iaР'rrl,ur..raя BLfc()K],{I\4 piBHeM складнос.гi, таоб,пастi, в якI,iх l1l)l{пуlllеlti.rя ii розllitхуlIкI{ N{tlюl,Ь вел1.1ке значенi-,я д.ця пiдt,сlr,сlвки (lit'aHcclBoT
з BiTHclc,,T,i за М С]Ф13, н aBelie t li It L,I ж че.

4,1, С};dЭtСеttНЯ ttlodo otteParqiЙ, поditi пбо -yultoB за Bidc.ytпttocпti KottKpemllltx /vtсФз. оuерацii. lr*oне реl,ламеIl:гук)ться мсФ:] Товаlэиствсlм не здiйснIовались,

4.2. Суёuсення llqodo cпlluBed.auBoi'Ballпtocttti акпtuвiв .I'oBapttcпtBa

CJПPaBel1Jt}tBa lЗаll'I'iСТЬ illBecTllt{iЙ, lцо aKl]иB}Io обертакl,гься на органiзолалllтх tpiliaHctlB,x
p1,1}il(ax, ро3раlхов)/еться }Ia ocHoBi гlсtтt),tt]оТ 1ll,tllковоi'вар,гостi l.Ia MON.IeIiT aonp".,a" торгiв rla звi.ггlуда:гу. t] ittml.tx випадках оцiнка справедливоi вартос,гi грун";у€1ься на суджсннях щодопсредбачуваних майбуrнiх грrrшI0l]14х Ilol{)lciB, iспую.,оi a,aп,rопiiчlrоt сl.r.гуаriii. ризиrсiв, властрIвих
рiзн1.1пl (lirrанссlвим iHcTpyMcHr.aý{, l.a ilrrпих факiорiв'] l]рах}/ваннял,1 вI,Iмог мс]Фз 1З коцiнка
с п.раве/.tJlи t]оi BaprclcTi >.

4"t, Суdжеttttл ulodo зi+tiн cttllaBelrtuBtli' Baptlloclпi tPir,tattcoBttx rtKпtl,tBiB
Керiвltllцт,Во ItYA вI]llжа(]. ttцо облiксlВi оrtiLrкi ,га r]р!Iпуlцеt,lня. яtсi маIоть c1.0cyIIoI((liнttltсtlвих iltc,1,llvb.tc,lil iB. дL] 1-1t.tllt<tlBi i((),I.,lp\lI]al,{1,Iя Ile jltrcтyn lli. €] к.)Iк)човr,II,1

неl]изнаLiе}lсlстi оцiнtr K. .T.OlvIy 
t,l{о :

'] О'Г,Р1.II,rаl{ilямI ili0xo.iiy. Bt1:]}laюTbcrI )/ тогчlу ж гlерiодi. Lцо it

/(cl оцiнl<и

дхiереJlом

а) BclHl'l з BllcoKI,{M CTyпeiIe\,l t,iмовillнtlс'гi зазl,tаtсlтЬ змiн З гIлиrlо\,{ ,lacy. ocKi;tbKll rrt,litlK1.1 базуютьсяна прI,{1lуЩеIIltяХ керiвниц,гВа щолО вillсо,I,кtllзlЛх с,гавок, волатиjIьнОстi" зr,tilt валIотних KypciB,

l0
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I]оказникiВ Kpe/IиTo(lпpoMo)KtIocTi l{онтрагентiв, ltориl,увань пiд час оцiнltи iHcTpyrиeHTiB, а Titlco>Itсttсциt}iчнt.tх особливостеi.i оlrерацiй; та
б) вплrив :lMittta в ot{illKax на ilкl]I ви. вiдобIэаженi в звiтj про фiнансовийt сl.ан, а Ta*o}t( tla доход!r(в1,Iтрати) мохiе бутlt значтl р]м.

4,4, CYdЖettHlt ulОDО.ОЧiЦУВаНuХ tttepлtiHi.B упlрut|lуво|tttя фirtаltсовllх iнспtр,у,llенпtiв
Керiвllишr,во I{YA Заст.осов)/(] ,;рс,tРеЪiйгпе c'yllжcнHll щоl(о l.epмiHiB уарцуання фirtансовихiHcTPl'n'lg1'l''iB, r,t(o Rхс)ля'тЬ до скJIаду (liHal,tcoBtTx активiв, I1pclcpeciliHe су/.tжаIIня за L(им l]!]',,a}l'IяNIГРУНl'УСl'ЬсЯ lta otliHl,(i plт:зllttiB (liгtаltсовоl.tl iгlст,рl,пlgI]т.)/. йOго ,трибутков1;с,гi й диllамirti 1a iHll,tptx

фitк,r,орах, Проr:с iсt,lуlсl,гь невизн?lчеtlос,гi, якi паon y,rl, бути поп'озtlтti з прlIзупI4lIеItнялt обit,у цiгlttлlхпаперiв, tцо }Ie с rliдltонr:роJiьниj\{ ксрiвнlацтву I(YA фак,гороrчr iп,lolKe.l-Ъoo впJIиI.,ут...I на оцiilку
dli н altcoB их iHcTpyrueHri п.

4. 5, В п кор tlспl а н ня сlп о 0 0 к Ь ц с Kott tttJ, в о tt t tя
Ставка дI.Iсконту - це rIрOцентна 0-га,вка, ,IKa] вI,IкоррIстов)/с.l"ься для перерахунку н,rайtбутнiхito,clltiB ,',lОХОДi* в слI,IIIе знаLIеI{IIя r,еперiшlнl,оi' 1,,,oroon.i,) BapTocTi, яка е базсltо дJlя визнtчIе]'няринковоi вар,гсlстi бiзrrесу, З eKo'toMi,llTtlT точки. зOру, в po.,li ставки'о"aппurу с балсаllа iHBec,t.tllэyставка i{охолу }Ia вкJтадеtlиii катliтал )' вiдtповiднi з piBHcHi ризику подiбгri об'скти iHBecTyBaHHrt, або" ставка;:{ОХОДу за аль,гернатIlвIiиjt,II4 варiантами iнвес,гицiii i:з-зiставляння рiвня р"a"*у на'ДаТУоцiнlси. Ставкадисконту l\.{ac визI-IачатI4ся з урахуван}Iям трьох фактttрiв:а) BapTtloTi гроlttей у часi:

б) BapllocTi д}керел. яtti залучаlотьсr] .lUIя
piBHi компенсацii:
в) фактору ризI.rку або Miplr iiмовiрr,rос.гi

4, 6, С"уO хс е н н л tt-lll d o в u.я вtI е н ня o:} rt o K з t r е tli tt е н ня a Ktlt ttB iB
Вi/{l,tсlсrtо (iiHaHcclBt,lx attT1,1BiB. яlti ot]i1,1ttllcll,bся за аIчIОРТ}{зOВаrtою Bapr:icr:lo, Товариство I{aда,гу l3инI,1кнеl]ня t}liHalrcoBl,tx alcrraBiB тa1 на ко)кну звiтпу дitт,у l]1,Iзначас: piBeHb кредиl,ного ризtli()l.'Говарl,rствО вllзпаС резерВ пiд збитки лля очiкувurппr,* nlr.rцu,t,r,t1.1x збрt:гttiв за фittансоврIiчIи ilк.IиваI,II.1,якi or{iHtott)l*bclя за амортизоваltсlltl Bapтicrro, у pornTipi b.,inyr,uu", креIII4тних збlл,гкiв за весl, стрс}к.rlii dlilтансового активу (rlри з,,unnn*y збiiri,irеннi'r,ir.r,"rrо,,о ризику/дilя креllитFlо-зцецi,l"lенtтх

фiнансов1,1х акr,ивiв) або l2*мiся,tl,tиrчм очiкува}I}IN.lIt ,,р.о"т,ч"*и збlrтками (у разi L{езнаtIногозростtlп }lrt креди.гног0 ризr.rку).
Зазвlачаti оT iкусться, шIо o,1iKyBatti кредитнi :збрtr,ки за весь строк лiТ маоть бути впзнаtti дотого, Jll( фiltа,llсовиЙ illcT,pyMcIrT с,l,ане прOстроLlенлtй, Як IIpaBI,IJIo, кре;lитниtt риз]'к зI,{аII}Iо зросl.асlЦе /Jo ТОГО, ЯК фiНаНСtlВИii iltСТРУ;vlеН'Г c],aIte просlрочснр{х,j або буле noruTi.lel.io iншi чиt_tнl,tкиза,I,р[iмки пrlат:ежiв' шIо с слецифi,tlтtiмlt /]J]я I1озичальнрIка, 1,чапlэиклад, з,tliiiсltенrtя мсtдифiкацii абореструкr,уризацiТ).
Кредlт,гtтиl:l ризr,Iк за фiнансовl,ttчt iнс,груN,lс}Iто j\{ вважа€:1,ься FIизьки]\,I, яrсщо фiнансовиiiiltci:pyMeHT Nlас низькиi.i рlлзиtt-rrастацня лефо.,l.ilr, гI()зичаJтьнI,Iк h,tac ttсlTyxttIiй по,генlliал B}{l(ol{yl]aTI.lcB<li ,цоr,овiрнi зобtlп'язitнl,tя Iцодс, гроItjO}tI,1х llciTtll<iB у t(()р0l.кс)строксlвiй перспсктивi. анесгIр}lятлI.tвi зtчtittи в скогtомi,tнt,lх iдirrorlиx yMol]ax )/JlOB1.ocl,poKoBit,i uapananrn,*i мо>tiу,гь зl]изитLl,аJIе Не обов'язкtlво зда,гнiсr,ь 11оз14l{аjIьI,II.1ка l]l{KOIJyBal.}t c:Btll. зобов'язанtIя щодо доl.с.lвiрнлlхгpOt_troBI,I х потокi в.

Фiliаtlсtlвi iHoтpyMet-lTи }Ie вважаIOтьсл TaI(I.IM14, ltlo ]!,Iаюl,ь ttl.tзькt.lit крсдlлтниЙ р}.Iзик л}lIJ]е I{airiдс,гавi того, що ри:]ик дефолту за I,II,{N,IJ,I с] них(ч}I]!{, 1-1ix< 1llлзl,tк де(lолту за iншт,tмlрt с}iлtансовlамиiтtс,груtиен,гамlt '['овар],{стtsа або Kixt кредит,l-t1,1ilt рIлзLlк lо1ll,tсдлlкцii, в якiй 'I'oBaprtc,t.Btl 
здiiiснкlс;ltil1.1lbt,tic,гb. 'l

O,{it<yBaHi кредитнi збиr,кtt зil весь cl?oк дi]' rre вI.{знаIоться зir (liнаtлсовим itlcTpl/MeI{TOI,{IlpocT. на пiдс,rаВi To1,o, Що Bitt вважавсЯ irtc,'pynteH,гo;vt iз прtзьки' Ч]еltитним ризикоN,I упопередньOrlу звi,г1,1ому лellio7дi, але нс ввая(ас:,гьOя TaKJ.\.1 cTa'oi\,I tIa звiтнY лаrу. v тако]\,{у врlfiалку'{'овариствО з'ясовус, ч1,I il{aJlo мiсце зI,IаtIне зроста]'нЯ кредI4тногО р!Iзт,IкУ :] 
',lOfuICI]iTy 

первiсltсlгоl]!1зI{аIIнrl, а о,гхiе ч}I tlостала по.грсба у визtlаннi О'iitс1l1зi1llр11 креди]lII.1х збиткiв за весь с,гlэок лii.Очiкуванi кредит,нi збиткt,t вiдобрах<аЮ,I,ь B;racr,li очiкуванlтЯl 'I'o"apr,lcr"a щоllо кре/]иl.tl},lхзбlаткiв.

(li шатлсу ван ня i гtвестицi l;lного проекту. якi влtмагаtоть pi зн i

oTpи ]\,I а н II я о ч i к 1,tз tlH 1.1 х у Mr al:l б vтt,t l,cl 1,1 у дtl х олi в,

1l



5, РозкрuПtпtя iнфорлtоtlii'tцоDо BuKopltcrltttttltя сllр(lвеlлuвоi'ворtttоспti

5,1, MemoduKti оцiнюва|l|!rt пtа B,ridHi DaHi, BttKopuctltutti ittя склаOпнttя ol1ittoK за сttравеdлuвоtо
Bapmicпlttl

'I'оваlэиство здiйсt,lltlс BI.IKjIIOI{I]0 безпеltервтri оцiнки спраtsелливоТ вар-гостi ак,гивiв .га
зобов'язаIlь. r,обто,такi оцitlки, якi вl,tь,lагаються IvIсФЗ 9 та \4СсDЗ tЗ у звiт,i ttpo фiнансовий cTattна кiнець ко)(ного звiтногсr tte

5,2, PiBeHb i€рорхii|,спрпвеr)лu,пr'|,,ц*оrпri, ,)о ,iii, ,**:)tcllпl11 otlirtKtt rnroi'*й;йц;*r*-'1 piBeHb iнформацiя про цiни I(ОтрIр)/вання I{a активнI,Iх p}41.IKax на iдентичl.тирi актив абозобов'язанl;я;

l(.ласи актилiв та зобов'язаль,
-lt 

1il lertltx ]а сrlрalнедf, l ll.J0lO
lapтic гttl

I pillcltb
l,i. tTKr rtattlt ь к()г}.ll])/tl,аitt]л. Tn

(:п()с,rсI)сп(\,ванi 
)

2 рiвсль
(ti. пкl trc rtaKl,гb
K(II,IlpYl]allll, ;L;lt,

ct tclct,cllcitcl,Bait i )

J pitrerIb
(l i. trKl tte лtаlо,гl
KrTгlt1llBitttb i ttc с

cll()c'l с|lс)к\ l}ilH}i}l }j )

}'сьо t,o

20l 9 20l 8 20l9 2()1 8 ]Ol9 l zоi,ч 20l 9 201 8
Щата оцit,tI<1,1 31 .12, t9 31.12.1{i 3 l .12.19 з1,12.1в з l .l2. l9 31.12.18 31.12.19 з1.12,1в(opпoparTllBtli права 9 9 9 9'роulовi кошт}I 4 i0 д l0

I{iHa коlг1,1руванIIя па ак.ги]]ному pl.JHliy с найFIi}дiЙrliшlим свiдченням справедливоi BapTocTi.2 piBeHb iнформаuiЯ пРО цiнИ котируванГ]я па актиВIlrIх ринкаХ вi,tlсутпя, але с можJIивiс,гь прямоЧИ ОПОСеРедкOвано простежити цiни поза а]{тI,Iвним pl{HKo\,I;
f]o вхiдлrих /lаних, вiднtlсно (liнанссlвих аltтивiв, вiдноси.гься irtформаltiя щодсl цitt l,ta cl,iHaHcclBi
аl(тив],I по угодаМ rЦо бl,лр1 (MaloTb бутlt) заклЮ..tлli на позабiрхсоt]ОlчlУ РИНКУ.3 piBeHb iнфорrurаuiя про пiнУ активУ вi.rдсутlтя у вiдкритоlr,tу доступi, anr"o rIе Iиа€ котируванr, i не еспOстере}tуваними.

PiBeHb icpapxii спрill}сд.цilвоТ BapTocTi, до якого належа,гь ol{illlcи справедлIлвоТ варr.tlстi

Корпоратлtв:ri
aKTLiBal!{ I-.I Т'оваlэлтства
С ПОСl'еРеr(У Ba1l Ll I\4].I.

права (ТОВ
вiднесенi до

кУКРТРАI,{СJIОДЖИСТIК), 2_5% С-',r,а,гу,гllоr,о KattiTzuty), щсl3 рiвня icpapxii ocl<iлblil,t tsoIlrI IIе ]\4aloTb кошrрувань та гle
сl

с

5,3, Пере,ltitцення ,чtiэtс рiвнялtu icpap.,:ii' сttlэсtвеdltuвоt Bapttlocпti
У звiтноl,tу гrерiодi пepeвel{eнb MilK рiвt,tями ic,papiii справелJIивоi BapтocTi не вi7,цбувалось.

iласfi акгItl]lв,га
зtrбов'язань.
trlliHol.tttx зп

ctIpaUcjUlHBoto
паll,гi c,t,l<r

jlleL,o;ttlKtt otliltt<lBattHя

N4cTo;t ol.tiltKrl
(pпllK(!BIIli.

лOх ii1l,,lI ii.
Bиrpa,t,ltltll )

I]xjJrri;lttlli

Грошовi
ко1,1]ти ринковиir офiцiйнiкурси FlБУ

llt c,t,py:иetrTll
капiталу

Гiервiсна оцiнка iHcTpylaeHTiu *,-,;.,*у
з.,tiйснtостьсlt за i,x cl lраl}е/UIивоlо

BapTicTto, яка зазвичай дорiвнlос цiнi
orrepauii', в xolti якоl'був оr:рrалtаниil

актив. I' Iодазl ь t.t_la оцi Hrta i rl c^r"pyrrel.rTiB
ttап iTa-lly зjliйсl.tкlсr-ься за

с I ll)аведJ,l 1.1 l](,l ttl Bil ll,t.ic t.ttl I ta ла,г_\/

otlittttl.t.

PLiHltoBlrй

Офirliйнi бipil<oBi курси оргаtriзаiорЬ
rrlргiв }{а да]у oltiнки, за вiдсутнtrс.r.i
в1lзначе|lого бiр;кового курсу па дату
ci1i нки. BI,r користовуються цiнtt
закр1.1]"],я бiрrксlвого тоl)говог0 дня, У
разi BiltcyT,ttclcTi бiрх<ових KypciB
в1,1коl]ис1,сrвус:ться будь-яка вi2ltсрита та
J99]уцц-"1!фqрмаltiя.

5,4, IHtui рO3крltltlпlя, ltlo вu.фl{lzаюtlrься МС(t)З 13 кОцittкп cltslaBe\лttBoi варпtоспti>

ва BapтicTb (r,ис.грн.
31.1z.2019 зi.12.20I8

IHcTpytlcHTll rtапiтztлу (частка "I'OB
gУ_Ц|]Ц!ЦД!].ДД!Цg]j К >l. к сlд з а C/,{PI { О У 3 9 8 З 4 7 9 (l

оtзi коtшти

l2

9 9

/|а 10



1/

Згiдно .Щогсlвору вiд 26.08,2018 poKv кчпiвлi-пролалсу (вiдчуlкеilttя) Itас,гкI4 у cTaTyTHorvly
капir:zuтi 'I'oBatrrltcTBa з обл,tеженою вiдllовiltzutьнiст,ю <Коlчtпаlliя Сiлрсйл> (надапi компанiя змiнить
1-Iазвy tla'I'Ot] кУl(Р'ГРАI{СЛОДЖI4СТIК)>). t,Ia;trulj - /"{o1,oBip. 

'l'oBap1,1cTBo liридбало частиI{у частк}{ у
розмiрi 25% вiд загаJIьнOго рOзIчIiру статутLIсгo rtапiталу ТОВ кУI{РТРАI"IСЛOДЖИС'ГIК> вартiстю
В750,00 грн. Ila звiттлу iraT,y З1,12,2019 року керiвнl,tц,rво КУА I{e:]aJIcI(}Iy cll1iHKy часl,ки не
:]aMoI]JIrlJIo. IIри чоiчlу керiв1lлtцтво КУА вва}кае, lllo сllравед;u.lва BapTicTb цiсi частки лорiвнтос cyMi
цiни Договору. Вплт,тв пересlцiнки у межах icTclTHooTi (суrгс:восr,i). визна.тегlоТ у облiтtовiй полiтлrцi -

до 5% ло BapTtlcTi активiв,
Справедлива BapTicTb грошоRрIх кошlт,iв cTaHoI,{ на 31.12.2019р. в порiвнянiri з't.х баланссlвоtо

BapTicrTo нс вiлрiзвясться та складае 4 тис. грп.
керiвничтво Куд вважас. шIо наведенi розltрlлття щодо заOтосування справедл!Iвсli вартос,гi

с /1tlcr*aT'HiMpl. i не IJBaжac. що за Nlех(ами фiнансовоi звi,гностi заJIиIIlиJ]ась будь-яка суттсва
iНфОрмtutiя щодо зtlcl,ocyl]aнrirl справедливсlI вар,гсlот,i.,tкa \,Io)I(e бvTl.t ткориснOю для корлtстува.Iitз
(liHaHcoBtli :lBiTHocTi. fiодаткоtзу iHфclprvlauiro щOдо змiлt cltpaBel.t.lltтBoi BapTocTi фiнансових активiв
В ЗВ'ЯЗКУ З ВРаХ)/ВаННЯlчt рlТlЗlлкiв наве/]ено у ITриr\.t. Tl. 7.3,

6. Фiнонсова звirпн.iсttlь 1'оворuсmва mп po:lttltttllpoтti{l llокilзнttкiв звitttу ttpo tPiHatlctlButi спепt,

1}BiT про фiнаllсовиii cTa1,1

Cтa пом rla 3 llня 2019 ,I,14Crl qах yKlэaitlcblcttx l, Rе }ib

(]тпт,гi I'I риiu,
Зп МСФЗ llл
31.12.2019 р.

За МСФЗ на
31,12.2018 р.

1 2 3 4

Необороr,пi aKTltBH

/{о в госr,роltовi фirталтсовi .iHBecTprцii 6,1. 9 9

f,{oB гостроttов а дебir,орсьitа заборго BaHicll, 6,2. 43 568 з4 193

Усьоrо необоротнi аlстнlзlл 43 5,77 34 202
Оборо,гtтi aKT}IB[I

,iJеб iTopcbrca заборгован i с,гь за роз pitxyHKaIdI,I з а
вида ни M}I ава}{сzlл,Iи

6.3. l

ffебiторська :заборговаt,tiсть з }{apaxoBaH14x

доходiв
о.t|. 9 153 1 082

I''porшoBi KOLtt,I,I4 6.4. 4 l0
!сього оборо,rпих aK,гlllrilr 9 15в 1 092
Усього, ак,гивiв 52 735 35 294
Капiтал
С,гатчr-t,t ртfа к irшiтац 6.1 1. 1 004 700 1 004 700
/lолаi,ковиГл капi,l ыl б.11 1 459 504
Н е розп одi.r l ен i приб утки/зб llTKl.t 6.1 1. 9 625 9lб
[,{ еогrла.lенийt кап iтал 6.11. (96з 086) (970 902)
Розопt, власниfl каlliтал 52 698 35 2t8

Поточна Kpei tl,ITopcbKa заборговаlIiстt, за посJiуги 6.5. _1() lэ

iншi noTcl.ttti зобов' язtul t tя 6.5, 1 l

усього зобов'язань 37 76
Усього, зобов'язань 57 735 35 294

lз



lL
Звiт про сукуrlнlлй.дохiд
За 20l9 тисячах IIсI)ких гривень

Стп,гr,i

l
[IprlM. 2019 rliK 2018 пiк

2 3 4
Ilтпli фiнансовi д!цоди 6.6. 14 308 l 21"/
[нш i операцiл"Iнi доходg

1

всього iнпrих доходiв 14 308 1 2I8

Цg!*qкр,l_r]цg1 j_ецр,qцl

Всього витратII

6.1. (390) (302)
6.7, (88о1

(1 279\ (302)

чlIIalrcqBlrJr рqзуль,i,аr, шрIrбJ,rок (збIl,rOк).* .. .__ Iз 029 9tб
ч и стп Ir Ф l н ll п с о в LI ii р q зу л.ьта т п р и С}ут о к (з б нт о к) tз 029 916

Звiт про tlласпtlii Kalli.l,a"rl
За 2019

l}BiT прtl рух гроltlовlлх кошrтiв
?

тисяrIа.х уltраtнських гриве ь

C'l,aTTi За pecc-t,poBa HrrtI
капiтал

Дода,t,ковrtli
KaltiT,a.lt

Нерtlзподiлсний
прлtбуток

(непокрит,tлri збиток)

неопла,rениfi
капiтал Всього

i 2 з + 6
01.01.20I8 rr.
Члтстl,tйт прlrбутсlк
(збиток) за звiтгтт,tl.i

перiод
916 916

Вilески ло ttагIi,l,аlту l 004 700 (1 004 700)
1-Itlгашення
:заборl,овалlостi з ttапiтал\, 504 зз 798 з4 з02
01.01.20I9 rl. l 004 700 504 91б (970 902\ 35 2l8LIlTcTptl,i Irрибуток
(зби,гок) за звir,ний
перiод

lз 029 13 029

Виплати в_IIасникам
(дивi,ltенl,tи) (4 320) (4 з20)
ГIог,аllIсt,l1-1яt

заборговалtос,гi з Kat ti,t,a:ty 955 7 816 877]1
31,r2.2019 р. 1 004 700 l 459 9 бz5 (9бз 086) 52 698

1пт!_од з_ 01.01.2019 р. гrо 31.12,2aý р. (у тtIся la,\ KpaI нсь ких LIBeHb
CтaтI,i Гl рипr. 20I9 piK 2018 piK

l 2 4
lншt надходх(ення 6.в. ,|

0
гlоверненl,tя п_одаткiв i зборiв 18б

ýg:р l.]зgtц_liqj !дl |у t 
I 
о с т а ч ал ь н Ll к а *lr о с л, у. (1.9. (425) (l зб)

Эд:шз:,rLgа9..цIRIу_п9д,rrкi u ii,з О о Д (454) (2,,7 4\
Витрачання Ia оплаl.у авапсiв ]

_ltttH i, р чш +ll1l,Lly] _ 6.10. (з)
p)lx t<ottt пtiв вiа операцiйttoi' diлльпосmi (876) (2I8)
I-i алхолже н llя в i,l1 oT1)I4 MaI{ их в iдсоткili 1 504 12,7

_Н gц9lц2кедд4 в iл oTpia ман пх дивiдендiв 4 7?8
I lадхtlджеttH я в iJI I]огашеFII,lrl tlозLIк 9 398
Ви,грачання на п}rидбашпя tbiHirlBe"i._rй (9)
р r lд шанlц ]"13". ]J gдlgц{lдэ r.{ (1 0 265) (4з 591
l,yt!!!!!*_пiBBjPittBecmuцitttttli'diяltbltocttli (4 033) (34 075)
t,lадход)кен}{я вlд влilспог0 tсапiта.ll 8 770 34 зOз
IJ и II jIal,a ltивlдендlв (з вб7)

14



\J<о!!ц}1 iB в i0 r|liHaHco в ol d iяltb Hocmi 4 903 3,1 303
Llg9lиt1 рух коштiв за перiо21 (б) 10
Залишок кошт:iв на початок року (перiо,llу) 1а
Зацишок коштiв tTa KiHer(b року (перiолy) ,| 10

оа
,э

6. l. ФittaltcoBi tlKlt1-tlBtt,

Ре3.УЛ lrlП amrl П ерео tl.iH к tt

Фонд володit:
C/ll)[ I()Y З9ВЗ47!)(l),

|цо оtlit,tююmься за сttравеdлtлвою варtпiсmю, :t

У пllпбlltllк.у 0бо збl,ttttкlt. Станом на 31,12.2019р.
вiDобраlкеlltlяil

dliHaHcoBi активI.I

.IacTKoIo 25 % у с],аl,утно},1)/ KailiTajгi ТоВ <tУКРтглнс"гiоджlастttо 1ксrпi
Ч acтK а в iдобраllссt.l а за Birpr.i c-t.ltl t,l 1lIалбаt т tl я.

6.2, ФittctltcoBi uliпluвt!, щ() ot4iHlototttbcя ,з{t оморtчIllзовоllоt() собiвuрmiсmю. Станоп.т на
3 1 ,12,20 19р, довгос,грOкоl]а дебiторська заборгованiс,гь ltpe.tlc.,I,aBj]cH?} }IаСТУПI;ИIч,t ч1.1}{с)м:

,Що складу довгOстроковоi дебiтоlэоl,ко1 зrlборговаIiо.тi вход}lть аN{ортизована собiвартiсть
I,tоз!,tки, наданоi TOt] кУКРтрАI"IсJIОДЖИСТIК)), а са[{е:

- cT'aHoIvI на 31.12,2019р, СУlчIИ II0ГашIення згiдrло !оговору позики N!l-П/lзз0062з-l-д вiд
01,08.2018 року * 44 45,] тис. грн, за ]]1,Iрахуванняý1 резерву o.TiKyBaH"x збиткiв вiд кредитпи,ч
рllзикiв за L{ип,{ фiна1-1совltt"t акТиВоIчI у розмiрi 2% вiд надапоi oor"n", якlтй лорiвtтt<lс 889,,,о,.. .р",- ста}{оМ на 31.|2.2018р. cyMll пOгаtшелI{lЯ згiднО ffоговорУ ]tозикИ Nql-П/lЗ30062з-l-Д вiд
01 .08.201 8 porty * 34 19З Tprc, грн, без врахування рсзеl)ву очiкуваrrих збрtтltiв.

У зв'язtсУ з ти.\4, IIlo ставка вiдсотitа за l1оговором гIозикI{ (24% рiчних) вiдповiлае ринковiйс,гавцi вiдсо,гка на лату наlIання IIозLIкрI, jHa звiтну дil,t,у ]]1,1HKoBa ставка не зп,tiлlилася
,,{искоti,гуванt{rI rте проl]олl{лось.

6,3, /leбitttopcbKa зпборzсlвонiсrпь. (.'TatIoM на З1.12.2019р, tttlT,cl.tгta дебiторсьI<ri забсltrlг,сrваtliсть
предсl,аt]лена Hac,tyt l H]{\{ LI}I но N,l :

ГJ"а з1.1220l')р
:I?Чl,"."i},"j}i :uб!РlО,"Тi:lr.._по нарахованиý.t вiдсtl,гка;чt за 2019 piK по f{оговору nor"n"
мl-П/lзз0062з,l-А вiд 01.08.20l8 року, строк cпJ]aTI,I якl.tх згi,lltlо y]vloв договору _до l5.02.2020
рсlку. Сплата вiдсо,гкiв вiдбулася * 20.01,2020 р.

Станом на 31,12.2018p. вхсl;tить lloTotlнa заборгованiс,l,ь гtо нарахова}iилл вiдсоткам за 201В
pliK Tio ýoгoBopY по:]и](И Nql-П/lз_]00б2з-l-А Bllt 01.0B.20i8 poKy.,.,,:1rnn сплати яких:згi;lt.tt-l уь*овдоговору-до 15.02.2019 року. СtIзIаr,а вiлсtl,гttiв Вi:lбулася'- 13.02.2019 р.

l'aKo>l< JIо cI( jrаду дебiторсьtсоi' :заборt,tlваtlсlс.l.i Bx()J11{1.b дебiтсlрська заборгованiсть за
Вила}]14i\41,1 аl}а}Iсами. ло якоi ltхс)j,tиl,ь авагrсовlтli гt;tttтilк вiдпсlвi.lltltl /{о JI.оговору про обс;tчI,ов\/lJа1.IIlя
смiсiТ/випускilз Bi,rl 14,0З,2018р. лъоts-q025 з l1A'I KJ,laцiorta;tbHr.ti,i д"r,Ьз,атарiii YKpaiH1.l>l та
аlзансовt,tii п-цатi;rС r\РIФI)У /(У за гlос jIуг],I з опрL_lлIО]l}IеI{нЯ обов'язкOtзСli iлтформаrtii lло;tо
:tiяльностi ICI.

6,4, l-potlttlBi коurmц пtа ix eKBiBrmetttпlr. CTattclr,l на 31.12.2019р. гlэоtшовi ltоlпr,и tlредс.гаtзлеl-ti
НаСТ'УПНИlчI ЧI,IНОМ:

п тавленl пним чином:

Д 29!9! tlц 0!9 с i (l i п а п с ов i i tt в ес ttt t t t1ii' 31.12.20l9p. 31.12.2018р.
Ч ас,цg_у*9ggr_ I]I ] о м )/ ф о нл i 9 9

.. Л о в zос mр о кос о d е б t пtор с ь кч з t:t б о|l, zi; ;;;i;;; i 
"lrш

31.12,2019р. 31.12.2018р.
Ловгосl,рокова дебiторська заборгtlванlсть з ii а]i"rюi rозй*i,r 43 568 34 |93

!g! !пtор сь ко з п б о р z о в tt t t ic пt ь 31.12.20t9p. 31.12.2018p.
_/lеб i,горська 

? qý орг9дзgцlь з н арахо в а,, 
"* 

доi,,jiiо 9 153 1 082
fl ебiторська заборгован ic,l,,b

aBaHcaMI,{
за розрахункаN4и за вида}tiи]!{и

1

Глзуg!l_(о l,tt пl ц m а ik е кв iB tu t е l r m u 3i.1,2.2019п. 31.12.2018п.
I-poцtlHi KorrITer в 1апrсу 4 10
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Опсраrtii в iнсlземнiй валют,i протяI,о\4 звi,гttогrr пеllitl2Jl,з 01,01.2019 року шо 31.12,2019 рок5,
}Ie з,,1iйсt,ltовалlлсь. IIoтo.1ttиti рах),нок Bi2lKpl,tTcl ), I'IублiчIlорrу акцiонерному товариствi
<<z\кttiогrерний баtrк кУКРГАЗБАi,Ii{) (АБ кУКРI'ДЗБАlIКll)" МФО З204"lВ, KoJi СДРПОУ
2з691280,

6,5. Поtпочна креdumорська зоборzовсtнiсmь. CтaHoM на З1,12,2019р, поточна кредиторськil
заборгованiсть гtредстаiвлена HaoTyIlHI,I]\,1 tIиrIOIvI:

Кредtlторсьltа забсlрг,ованiс,гь за ,гоi]ари, роботи, пс)слуl,и с: фiпансоtзирlи зобов'язаннями
Тсlвариства, якi вiдповLчrrо до в}lмог МСФЗ 9 кФiнансовi iltсr,руплст{,l,и) та сrблiксlвоi полiтики
облiкtэlзую,1,I)ся за аN{орl,изоl]атrокl с обi Ba1l,I,i cTto.

КРеДИ'I'ОрСька заборгоtзаiнiс,гt, за ,l,t]Bap}.{. 
1ltlбот,и. I]ocлyr,}.I -- цс потоrlна Kpej(I,ITopcbKa

:заборговаtliс,гь, яlltу с,гаlIоN{ на 3I,12.20l9p. та с,гаIlоN,I ria З1.12.2018р, Товарис,l,во оцiltюс за сумок)
lIеllТliСt,tОгО paxyItKa tPar<Typи.,l]oj\,1y ш{о BпiItIB /1исI(0tI1,)/ва[{IIя (] Llес)/,г,i,(]вl{lчl. Забсlрr,ованiс,гь виtlиlс.llа
за IIос.;1yги з суборендLl ,I,a Kt)Mylla.llbHi BT.tTpaT,ll зl,iднсl /lоговору суборендl.i 1,1р1.1tчlill1ення Nр 3/l9-CO
Bir 2(1.04.20l9p, з 1'ОI3 кОрексим УкраТгtа> (ttolt за €]ДlРПОУ З808689б), послуги з

обслуговуваннrIIч{ BI,1llyOKy цiнлlих паперitз вiдllсlвiдно до дсговору про обо;tуговування
емiсiiiвиПускiв вiд 14,03.20l8p. J'{ЪОВ-9025 з ПАТ KI"il.[Y> та в].iнагOрол]l за упрtrвлiнлlя.lктиваi\,,}I
1-ОВ кКУА ((СОJIЪ/llСр (код за Сl]РПОУ З1202955),

IIогашення кредl,Iторськоi' заборгованостi станом па З 1 . 12.2а19р. вiлбуrrо ся 20-22 сiчня 2020
року.

Згiднtl Щоl,овору с5,боренди прl,itчlittценrrя J\!3/l9-CO вiд 26.04.2019р", до закiнчення стрOку
оJ]еIlДLt 3алиllилосr{ чотири lviсяцi. BapTicTb прсдN{ету 0реIIди (1 кв.м. нежи,пIового ilримiщепr.rя)
станоt]ить 7l5 грн. ToBapl,tcTBo КУА r:риl)iняло 1эituення не зас,госовуватLl вимоги параграrРiв 22-49
МСФЗ 16 <Ореrлда)) д0 такоТ орендLI за llвoмa крлlтеlriяпtи:
- ореIIда с KopoтKoclpoкOBoIo, про:тонгацiя l\o1-ol}opy iптовiрна, але icHyc вiрогiлнiсть
розiрвантtя i-lоГовсру оренли. тому II{о 0рендар }{е гараfiтус суборендарю в задсlвiльт"{сtli його
речов!Iх шрав 1{а ноtзий строк; ,1,а

- базоrзлli,l актив r\{ac lIи,]ьк)/ Ba1l,t,ic,t,b.

IЗРахОвуlilч}.l B14LцeBI4KJla.,(cFte. Товарtлс,гвсl l]1.Iзt,{а(] орtrIIд}]i п,ltitтехti, lltltз'язагti з,гаI(оI1t
0ре}Iдоlо. ,IK вI.1тра,грI t"tа пlrяr.tолirrii;illil:i octtclBi I1ро,гягом стрOку opcl{jt1.1 .

6,6. IHtui dохоlи. Iншi доходи oTpt,rп,tatti (Dоttдоь,t за перiсчt з 01,()i.2019 року п() 31,12.2019 року

Irlшi фiна1,Iсtlвi дtlхоjIи скjlадаю,l,ься з ]:IapaxoBal{LIx вil(ссlт,t<itз за Rиданок) позикок):згiдн<;
/{оговору позик1,I Nl1-II/1ЗЗ00623-1-А вiд 0t.08.20lB poKl,Ttl ilоходу Ilo }Iарахованим та cILiIaLIeHlltt
лtlвiдегtl{ам. Дивiлендl.t бу.пlt HapaxoBaHi пillтlllисьtствсllt,l 'Г()l] кУi(Р]'РДI,{СJIОДЖl,tСl'IК>l,
к()рпора,гl4вI{рlN,lрI праваN{l.t яко],с) (Dcltu] Bo,1ltljlic, в розiчliрi 25%l C'Taт,yTl-ioI-o капi,галу.

Пottto чна кр еd ип1 о р сь ка з а б о р2о в анiспtь 31.12.2019р. 31.12.2018р.
Потсiчна кред!l,f орська заборго Baнi сть за роботи, гlо cJIyI,LI зб /5
Jнштi пото.lнi зобов'язалIш.rI 1 1

Усього lIоточних зобов'яlзанt з7 76

складаю,гься пного
Iншi doxoitt 2019rl. 2018р.

I tt лui оп e1l ct цi йtt i l охо d u 1

I Hrui ф iH ансов i 0охо0 tl 14 30в 1 2|7
Дохi7t по нарахованиlvt lзiдсоT кам за гIозI4кою 9 5,73 1 211

Щохiл l]o нараховани}.{ та отри1\{ант,Iм лl,tвiдендам 4 7ZB

Дохiд по нарахованим вiдсо],кtIIчI по залиlшt(аfui IIа

рахункак банкiв
7 6

Усього iнrlrих дохолiв 14 з08 1 218

16
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6.7, Bttmpamu, За перiоЛ з 01.01,2019 року по 31.|2,2аl9 ptlKy ви,гра,Iи представленi гlастугltlим
tiином:

Вumраmн 2019р. 2018rl.
Алмirr iстра,гt твlтi витра,глt (390) (302)
IHtlli о перашiйнi в лт"грати (889)
Усього аитрат (1х79) (302)

Jг

Адллiн iс,гратr.l BHi витратIi Фо

floiншихoneрaЦiйнихBLI.ГpaтвiДнocитьcяНaрахoBaнийnpe:
аКТИВОМ, а СаМе ДОВГОСl'РОКОВОl0 ДебiТОрСЬltоlо забо;lгованiстто по fl<lговсlру позики
N91-]I/1зз0062з-l-Д вiд 0i.08,2018 року 1,розь,riрi 2О/о Вiд tlаданоi ШОЗИКI.I, якилi дорiвнiое 889 тис.
грli.

6.В. IHt,l,ti Hadxol;ltcettttя. За перiо,l з 01.01,2019 року по Зl.]2.2019 року iHшri на.цход}кеIIня
грошовI,I х KoltlTiB llрсдстllвл е t ti il астугtl l ttм чt,Il]о l\.1 :

6.9. Вuпtра,tаннл tllctlla|l{lttbltцKoлl ilа оплоlrlJ) пOcllJ)z. За rlсрiод з 0t.01.2019 року по 31.12.20l9
рOку l]I,1т,рачанi{я гроllIових кошrгiв на оплату постаtIальника11{ гIредставлснi HacTyrtH''M LIином:

6.I0. Ittttti вttlпраqilп.нл. Зit гrерiо;1 з 01 .0l .201 9 1)оку п() з|.l2.2{)19 року iншi витрачаIIFIя
l,рошIOвих коштiв шредставлеll i lластуп гlта ]vl LI}IнoI\,I 

:

н вн1 Bl{ II BJlcH1 llI,{I.IIV1 l{иноlvl:

1l dM iHic пlр апt tlB н i в rtпI р о п1 lt 20I 9п. 2018rl.
Аудиr,орськi пос,ll\,ги 19

. 
Винlг_о.кl.за з уцравдitrrrя ai(TL{ вам и 350 200
/]еп сlзлtтарtti llo слуги 8 6
ýр__tзр,uдц"i послуги 4 5
Дерхсмито 88

_Qрgrlцq примiщення 6

Лддrз за розраху}II(о в0* касове обслуговування банкiв -)

Yrц"о вIlт,рп,г з90 302

IHtlti ttаdхоdэrcеuнл 2019р. 20l8p.
I Iалходlкеtlня нарахованltх Bil{cclrKiв по
:jaJII,1IIJKaM lra рахуцках банкiв

7 6

Усьогсl irt шllrx н al{x()/{)Ke flb 7 6

В u tпр a rt а t t ll я ll о с ll1 {t ч aJl l, н tl. tfl м lt ll о tl J l о ll1 у 2019р. 2018р.

Ау,ллr,l,tlрськi послуг1.1 18
ВИнагtlрсlда з упlэавлiI.1ня актива]чIи Jo/ 128
Д"ед9lц]-4рцi послуги 10 з
l I ol apiir_nbHi пrlc.lt vt,1.I 4 5
Operr дqjl риr,r i щенl-]я ()

Ygцlцо вlлтрачань 425 lзб

Iншi вttпlро|l{lilня 2019rl. 2018р.
ГIлата за розраху}iково-каOоВе обс.пуговуваlлI{я
банкiв

J

Усього вrI,гра!{itпь J

l1
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6,11, Влоснllй Kttttiпtпtt. За перiол з 01.01,2019 року по з1.12,2019 року власний капiтаul
представлений наступFILIм tlи но]\{ :

)уктура1 I]лactIoI,0 Kitlll
I{айлtенування cTaTTi наЗ1,12,2019rl, Ha3l,]2,2018Tl.

З аресстрорgtrи pi 0rайо вий) кап iгал i 004 700 1 004 700Itапiтал у дооцiцках
/{<э;tаткоlз иil капiтал 1 459 504
rезервнии KaпlTaJ]
гlсрOзIl0дlЛеlлиI.1 приьУток (}Iепокtэ1,1т.иt1 збrтт,оrс\ 9 625 q16
ц ч_о,ц j,ц:ggчи ]silпI.1 ал

адц:gцg"[ха_ttir.ал
Rс:ьоl,о rпо.",о й ;.*i-.-," 

---
(96з 086) (970 902)

52 698 35 2]8
Згirlttто pi ttlенлlя :]tlcHOBHLIKa

1'oBapltcTBa.
Л9l/2017 вiд 29,12,20l7p, було приttнii;iо рй;ншя,,ро "*Ф."'*

L)озмiР поLIаf,ковоГсl С]т,атугl,тогО каlli,t,алУ Тсlвzrрисr,ва становитЬ 4 700 000 (чотирltмiльйоши ciпrcoT ,rнсяч) грнвеIIЬ 00 rcoпirioK (47 000 ш]тук простих iьцеtлttих аtсlliй, HoMiHa;IbHottl
BalrTicTTo ]00,00 (Сто) гривень 00 копiйок Koxtlia),

До дер>iсаВноТ рессr,Рацii ToBa1l!tcl-Ba ,1,а йоt,о Ста,Гуr]у В оргаЁIах дсржавноТ ресстрацiiзa0I,1OI}HI,1KaMlI Товарl.tс.гва було сIIJIачgI{о 100 вiдtсоткiв l',o.ro.гnonor.,l 0та.]]утного капiтапу'l'oBapl,rcTBa. оплат,а акцiй здiйснltlва;lася виклIоч.}{о,гроцlOвllмр1 KoIIIl]afuII,1.
I-IацiсlнальltоlО tcoMicicKt з цiнних ПаперiВ l,а фондоВого рин,(у 12.02.20|8 року було

зарссстроваI{о випусК цiнпиХ ttaгtepiB, СвiлоцтвО Jф00I510 Bi;l 10.05.201Ъ року на загzlльну су]\{увипускy 4 700 000.00 (Чотири тчriльйоrlи сiртссl,г l]исяtl) гривеI,Iь 00 копiйок, в кiльпосri а7 000 шrтукilрос,гих iivtertrlltx акцiй. помiнальлtою BapTicTl<l 100,00 (dTo) гривеrlъ 00 копiйок,
3гiднО РiшенirЯ учасника Nb4 вiд 29,05,2018 року, було приliня,го рiшслтня пр0 збiлъrrlешняСlir,гу,глtоtокапiта.пуТоварl,tс,гвало I004700000,00(одип,rлi:lьярл"оr"рЙмi.льйсlнрtсiмсtlт:гtlсяч)

грi,{ве1,1Ь 00 копiйоК, IIIJIrIxoM /]олrгковоГ() вLtпусt(У 10 000 000 (lfесятr, мiльйогtiв) tптуtt прост].Iх
iМеt"lНИХ aKttiЙl Заt'аЛLlI-{оtо ttoMitta.ltbHc,lIt-l вар,гiс,l,tсl 1 000 000 00d.00 (одr,rrr мiльяр;t) цlивень 00
tctl tti йсlк. з меl,ок) здiйсшеtl trя с гtiлt,гlогсl i tt tзестl,вангtя.

НацiональнсlЮ IcopTicicttl :з tliнних пrtперiв ,la thсltчtового р1.1шку з0,07,2018 pclKy бу,lозаресс'Гроr]ано ВИIIУ_с]( l{iнt-tих паперiв з ме'го}о здitiсненлlя спiльного iнвестування, свjдоц.гвtlN900l578 вiд 30,07,20i8 року. на загаJlьну cylvly RLIпуску 1 004 700 000,00 (0лин мi:lьяр1,1 чотI4римi;тьйоrtи сiмсо,г ,гltсяч) l,pI,IRCI{b 00 когliйок,'B'KirrbKclcri lo o+Z 000 (/{еоят.l; мiльйонiв cop<rK ciMтисяч) пI:гук просТих iltteltHlrx aKtliiYI, ноп,tiпазlьttоlt-l вар,r,iс,гl<l l00 (сто) гривень 00 копiйок кох(на.
С]таном l"]a 31.12.2019р. розмiр Статутllсrг,о капi,галу]-овариства cTaI{oвplTb 1 004 700 000,00(Олlrп мi.пьярд чо,1,Iлри пtiльl-tоltlл ciplcoT т1.1сяч) гривень 00 коuiйок.
СтатутнrаЙ капiтаЛ Товариства псlдit,lяс,гьСя на I0 047 000 (/{есять tиiльliонiв сорtlк сiпlTllсяч) ш,гук ilрOстIIх iпrclltl1lx акцiii, норriнальrlоrо вар,гiстrо tb0 (с.го) гривень 00 копir-lокKожIIil. AKItii випуLцен0 в бездокуl,ленl,арнiй формi.
Ст,аномна31,12.2019рокузаресс,]ровашийстатутtltt1- 1сапiта:lскладаts 1004700тrIс.гр}{..а

сллачеlлий статутниii капiтал склаlIав 4| 6|4 TLic. грн,
у 20.l8 poui було розl,riщено серед засновrr1.1кiВ/у'lасн1'lt,в Фонду за ttоп,liнальноло BapTicT.to.ltiД ЧаС фОlrМУВаННЯ ПОЧаТКОl]оI{) с,l,а,гут,],tоl,о кеtпiталу,'47 000 rп,гlzlt,-,рЬ..r,r* ilчtснних акчiй Фонду,та за рOзраху}IкOвою tзаlrтiстlо (вищс tlопцiIlалr,ноi вар.гос.r,i) аr<цiй tfi611;ty;r rtiлькtlстi290 98З rrlтуки.
С,гаttt,lь,l lla З1.12.20LВ1:l. 1ro:l,r,tirIleHo се}]е/[ заснtlвt,ll,tltiв/ч,.lасttI-1"'в Фонду прос,I.их iplctllTlTxакt{iЙ в Ki.ltbKocTi ЗЗ7 9В_З пI.гук на зiti,ajlbн)/ cyMry З4 З0271i,99 t,pI.t. (емiсiйнr.rй дохizt сI(лав504 411,99 грн,).
У 2019 роui було рlсlзtчtil11сl.то серед засI,tовгti.тtсitз/l,чд.,,п'1п,,l Фонду, за ]]0зрахунк0l]оl{)варr-iст,ю (виrце llомiна:lьгtоi BapL.ocTi), акцit:i Фон2l1z tl I<iлbltclcl.i 78 154 rштук на загальну суму8 7б9 855,50 гlrн. (е;чriсiйлlиii /tclxilt сI(лаI-} 95а а55.50 грн.).
Станоrц rIa З1,12,201 9р, розмilце}tо серед зitсповllикirз/учаснлtкilз Фсlн.rtу прос1,}1х iMe'.IlllaxаКЦiij ФОНДУ В Кi,ПЬКОСТ'i 416 lЗ7 rrrTyK на заI,альJIу с}п*It 43 0"72 5(l7,49 грrr. (емiсiйпиt:i дохiд склав

1 458 8б7,49 грн.).
Згiдно Протоколу N з/20i9 позаt{ергOвих Загацьнllх зборiв Товариотва, було прийня.го

рiшетtня про Lrарахування ,l,a BT,IпJlaт)l аrtцiотлерам (учаснlткам) 'I'овариства 
:,ttrвiденди за рахунокtII,IстOгО прибутltУ зtt 1_ пilзlэi,lчя 2019 року У CY,"-li з 406 66в.60 грн. та'нерозполiленого пр,пбуrпу оо

l8
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20l8 piK (якl,rй сi(ладас с)15 942.] l грrr.) i, cyr,ri 9]З (lЗ8,9б I,p}L у cl,pol( t-lc ltiзtliше б (r.rlccTп) iиiсяцiв
з l(ttяt прllйttя,гIя IIього рiшtенtlя. .Г_lивiденди вtlIIлачеtIо у l]c,l,aнoBлcHllil cTpot<,

7, Розкр uпtttlя iH tuoi ittфорлt а цi/

7. 1. Ум oBHi зобов'яз алtl!я.
7.I.1. CyioBi ltозовtl. Ilpo..,ll 1'оварисr,ва IIе ]i,Iac жодних позсrвiв.
7. 1, 2. У п ра вл il,t ня ка tl ihrал ollt,

Управ.;litтня капiталrопl Фондlу здiйснюстьсrl з fuIeToro досrIгне}{ня }IacTyпHIlx цiлей;- зберегтИ спроможlтiсть ФоtцУ прOдов)ItуВати свою дiя.гtьвiсть так. щоб uоъо n uruo забезпечувати
лохiД y,lacHltKi,B Товариотва,га виfiлатI,Т i:тпtиМ зацiкаtзлеПИIч{ CTOP0I.IaI\,1;

3абезпечLlТll належнитi lтрибуток ytlac}IpIKarvI спiльного iнвес.гування.
)уктура aKrtiй Фо

на З1.12.20l9р. Tla З 1 .,l2.2018р.
arg{g]I1l!цii в1.1пуск ilкцil:i, шт. l0 047 000 l0 047 000

Роз_уiцено акцiлi, пrr, 416 1з7 зз,l 983
Нероз,мiщено alcllili, tllT.. (9 630 86з) (9 709 0l7)

заборговirнос,гi входиl,ь заборгоrзанiсть по
(Уt(РТРАIrсJIоджИС:ТIк) в cyMti 9 153 тис.

С,гаItомr lra 31.12.2019 року о,rrй^,ас, Ь,,пчrц.,,i-'гlliостi iпleltгti акцiТ в кiльксrстi 10 047 00ti

11.лТ;:л Xllj:Jl"1x ..::р",:, _:il1 
l,Llс,Iч) пIтук ,,po.,rni* ipletlllHx alcltiii на загаJIьну суrчlу

1 004 700 000,00 (Одllll пtiлl,ярд чотир!I lуti;lьйrlни cinrcoT тltсяч) гриве|Iь 00 копi,-поlt.
HoMiHa:lblta ВаР:ГiСт,ь кожноi акцii стаlтови,l,ь - 100,00 (Сто) грп. 00 коп. Ффмз iснlzбх1'11я акцiй _
безДокумtеiIТарна. Фонд ]vlac (Jrзiдоtlтво про ресстраuilЪ випусI(у акцiи ,rbp,rupu.ln,unoгu
iltвсстltтIiIlНого фондУ Iг9001578 вiд З0 липня 2018 року, врIда]rе Нацiоrrа;tьнtlю коп.tiсiеlо з цiннl,tхпаперiв та фонлового pI,t}IKy.

}-Ia звi],пУ дату розмiщено 416 137 (Чотириста tlliстнадцять тисяч сто тр!Iдцяr.ь ciM) tit,гуltllростих iменltих акцiit. Неоп.тlачеtlирl tcatliTa.lt CTaLtOlvl на З1.12.2019р. с,I.ановить 96з 086 з00(f]еВ'ЯТСОТ ШriС'ГДеСЯТ Три п,riльйонрt вiоiмдесяrг tшicTb -I]I]сrlч тlэиста) гривень 00 ксlпiйок
(нерозivtil1,1ена кiлькiсl_т, I,Iрос,]:их iменних акцiй 9 бз0 8бЗ (llев'ять мi;rьйонiв ltlicTcoT тр!lдцять
тI,Iсяr{ вiсjмсо,г шiс,гдесят три) штуки), куД ана_гtiзус змiт.tit, яlti вiлбу:,lись у власному каltiталi
Фонду ,l,a вiдстехсуе. щоб його piBet-tt) I,lc зI"tи:jlti]ся за 1эiвень мiпiптаtьцо-/{опустимого 

'наченпя 
дшI

tC]I.

7,1,3, CmyttiHb ttoBeptleHl,tя lебimорськоi'заборttlв{tttосtlti m0 irtц,lttx t|littattcoBux пKtttl,tBiB.
IJHac,lliдoK сllr,уаlцii,,IKa cI(J.IaJlacb в eKoljOlr irti YKpai'l,tl1, а laK()it( rlK ре,]члL,l.ат eltotTo1,1i.t1-Ioi

tiестабiльшосr,i, tllo скJIалась на лат)/ ба"rlансу, icHl,c йMoBipHic.1.b того. rLIo onr,n,,rro не зможу1L бу,ги
Jlеа;liзсlваtti зtt ixliboltl ,гегIеlэitttttьсllо бa;tattctlBtlltl вар,гiс,гtо в xol1i звl,t.lайноi дiяльгttlстi 'Гсrварl,tства,
С,гупiнь IIовернення I{lix акr:ивiв у знzt.lнiйl rriipi заJlе}кi{]-ь вiд ефскт.ивllостi :]ахсlлiв, якi
зl{ахO/iяться Ilозil зоною 1(оI,Iтролю 'Говаtrlисr.ва. Стl,гliнь IIоверненнrl .,taбirор."ко}i заборгованостi'Говарt,IствУ виз}IачастЬся Iia tTiltc,l,ttBi tlбставин r,a irrформаIlii, яткi нtlявнi на дату ба;rансу, lttсIijIаду l]овгостроковоi дебiторськсli заборгованtlст,i вкодtlть заборгованiс.l-ь по договору позикl4.
iiаданоi ТоВ <IYKPTPAHCJIOi{Ж]4C]'IK)), а 0аме:
- {огtlвiр позt кIл мl-гI/l3з00623-1-А вiд 01.08.20]в роl(у - 44 45,/ тис. грн,: строк пOlteplle}Iltrl
якоi до З 1,12.2021 року.

До складу KopoTKocтpoKotloi дсбi.гсlрськоТ
нарахованипл вiдсо.гкам llo договору tIозI4ки ТоВ
грлI.. строк пове]рIIеII}IsI лI(}Iх ло 15 ;ltо,гог.сl 2020 р.

Загlлановалli с,гро ки l I OI.aIlIe н ltil дсб i.гоllськи lIO ,aIlIeHltя 
д, bKtlT зllбtr1ll,tl заJl00,гl

Ul,а}Iом на 3 i грулня 2019р,
l:],t,14c, I,,DL,I.

/Io l rчriсяr,tя
[Jiд ] ь,riсяttя

до З пliсяlliв
[3i;t 3 л,liсяцiв

ДО 1 poK_r,
Бiльlше l

рOку
I]cbo1,o

за наланою IIо:]рlкок) 44 451 44 45,/
за рOзрахуIIкi,tN,I14 з

}Iapaxo t]ilHиx в iдсоr-кi в
9l5з 9 153

l HIIJe 1 l
Всl,огt) 1 9 15з 44 451 5з 611
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На думку керiвtll,tцтва КУА, виходячи з наявнлlх обставин та iнформацii, lсредитпиI-1 pLl:JиK:tля tiliнансових активiв ToBapltcTBobt вllзн:tчениii нtrзqlскй, тому rqрс,itитний збиток не бувви:зшаllltй при nepBicHiii оцiнцi цих активiо. алi,,и зrir"у лату зl.iz,zоtq року, отримавшLt

фiнаliсову звiтнiсть Ilillгtрисrr{01.ва тоВ кУКРТРдНс:,гiодlкi,tС:-гtк> Товариствсl визнаJIокрелитлlлtti збi.tток за фiшансовиIчr активорI. а саме довгоOтроксlвоtо ддсбiтOрською заборгованiстltl по/-{ОГСlВОрУ llозl4кI,I ЛЪl-Гt / 13З00(123-1_z\ вiд 01.0B.20]B рс,ку. у рtlзьтiрi 2о/о вiдrlалансri гtсlзиклt. як1.iliдорiвнюс: 8В9тис. грн. I--'-""r^ *'Ч u\|Л

7, 2. Розкрuпtпtл iH фо7lмо l1ii' tt1lo пrлв'я:}utt i cltlopoH 1.1.

I]ов'я:зана clTopoнa * фiзична.сlсоба абЪ с1,6'6;цт госгIодz}рlовання. лов'язанi з cyб'c:KToivtl'ОСlТОДаРЮВаtlНЯ, Ii-lo Сl(JIаДаС СВОЮ фiНаНСОlЗУ ЗВi'l'rtiСТ'Ь. РiШен*r" ulro те, якi сторони 
"rn"rur,ra,3в'язаними JlрI4ймt}ю,гь tle тi.гtьк1,1 на ocrloBi ix кtрr.тдичноrо (lopMl,,. on* iвl,tхо2lя.tи з харак,l.еруcTocyttKi в MilK зв'язапиI,f и сторошами,

ЗгiдlItl lV!СБо 24, ло пов'flзаllлlх сторiп tDонду }Iалежа],ь:
- tоридlи.t1-1i особtт;
l, Товарис::во з обмеrкеirоIо вiдповiдальнiстю <Ко,l,tпанiя з управлiгtпя aKT!lBa},{lIKCOJIЬfiIC> (код за С{РПоу з7202955), lцо з/{iйснкlс управltiнн.яr unr"uurr" даI{ог0 Фонлу напiдставi договору пр0 управлiтlлtя активамtt Jф l/2018 Bi.l.t l9.0З.20l8. (crpoK дiТ якоl.о доl9.03,2028p,).
2. 'Говариство з обмсженOю lзiltповiда.ltьшjст.tо (УКР'I-РАНс:JjоджиСТIк), код зir сдрIlоу39834796, Фопд володiс: часткою 25О/о U'аТутLIого кагli:галу T'OI] кУКI)трднслО/{ЖИС'I'lК>. атакож через спiлыlого власrtI4ка Олiйнрtка I]i,галiя Мнколайови.lа" який володiс в ТоВ(УКРТРА},,{ СJIОДХ{tIС:'ГIК) l 8,75 9(,.
З, Компаlliя Kz\.llBeop Хо.пдl,tttгсl Ilлiп,ти,геl1> (Аlr,сог I-Iolclings Lillritcc1), код l705760, мiсцересстllацiТ Британсьlti Вiргiнськi ocl.i]oB}4 через спi,l.tыtогсl власrlика Буднlака }ОрiяBoлtl711,1Mtlpoвl.ltla, який володiс: в ltiй компа,нii l00%,
4, Акцiонерпе товарист,во кЗакрит,иЙ педI,tверср](Рiковаrrиl-,r венчурлlий корлоlrа,l.ttвнлlйit{BecTицilYrlrp,tй cbolIlt коРЕКСIj\4), ко.t{ за е,Г{РПОу 425784В7. рliсце рес:страцii YKpailTa. * черезсtliльltого власника Булника К)рiя l}cl,rtcllILJN.I}{pOBI.Iltat. яtклtй волоl{iс в цii;i компанii 100%.5, 1'oBaplrcTBo з обме)кено}о вi,ltтlсlвiда-гrьнiстl-о (IонiКОрFl М)). кол зt], сдрпоу 4|782721,Micrle PeclcT'Paltii YrcРaiha, ЧеРСЗ Слi'lll,ного влас}{ика fiellicoBa евгенiя IIавловича. яtсий воло;liс в цil:!компанiТ 99%,
6, Товарист:всl:з обмеженою вiдповjдальнiс,гю KIOLIIKOPГI I>, кtlд за С/lРПоу 41766558,lиiсце реестраuii УкраТна, rIерез crti"ltbHclt,c,l власника l]eTricoBa Свr,енiя Iiавлов1.1ча, якиI1 всl;tодiс в цiйlсомпанii 99%.
7. "Говарlасr,во з обплспtеною tlillповiдальнiстIо кFlВП ЩЕЛЬТ'Д>l, код:]а сl{рпоу з"/289947,шliсце рессТрацiТ YKpail{a. tIерез опi"llьлlогсl BJlacHt{Kul f,iellicclBa Свr.снiя Г]авловича, яtкtlli володiс в цiйttомгtанii i 00%.
8.'[il вариство,з обпrсrк сиtlю в i/ItToB i,цаlrь н i стто

пliсцс peccTpauii Уtсраi'иа, через сlti,пьttогсl влас1-1 1,IK2l
Btl.;toltic: в tli й KoMltautl J7,67 О/о.

KPI41'M Аl(ТИВ). код за СЛРПОУ ЗбI71261,
д lT,t,o t Ll ttoBtr ().l е lссандра М la ксl;rаtiовi,lча. якlli,i

9, ToBalrlrcTBO :] обмеженоtо вiдгtсlвi,,(а;lьltiс,l,tсl KEKi]IFI IlAyEP I'PYII). код за сдрпоу34354803, b,tict{e pecc]_pl|ii YKpaiHa. чере:з спiльного BjlacHlTKa (l1,1,1etttco M1.lxaii.lla },}iKTopoB1.1rla, якl.tiiволодiс в llitYl iсоплгlанii 49,9Yо.
1 0, AKrti.lHepHe ],оварисl,вО кЗакритиЙ недI,iверси(|liковаltлtl.i венчурнлtй корпорати BH1.1i1iltвестi,ttliiiГlий фсlнД KivlB IurзеСт)). код за ('/]PIlOy 4j127sOB, мiсце pecc]parlii Украirlа,.tерезспiльного I]JIасника Срчеllко Михаliла Вiкr:оровича, якиii tзtlлодiс в l{ili компацii 100%,11, ТоварИство З обмежегtоtо вiдrrовlдальнiстЮ (MiOL) кOд,]а сдрпоУ Зl5590б9, luTicrte

реестраrдii YKpailla, r{ереЗ спiлыlоl,О вj]tlсника Срчеl-tкО Михайла lЗiкr,оровича, який Bo.1Itll\ic в цiйкомпанiТ l00%.
- Il0в'язапi с:горони * (liзичrri оссlби:
1, iBaHoBa I]аталiя IBalliBHa, Ресстрацil:1нltii tloMcp oб.llilcclBoT кар,гки llJlaTI{иKa пода.i.кiв 298250з86-/,(лlrрек,r,ор 'l'оварис,гва з tlбмсrl<еltоltl вi,,lповiда,llьнiстю кКоiчtгlанiя з уlrрав,пiнrtяt акl,иj]аil,lикСОJ]ЬДIС>),
2, Будgцц IOPil:i I]олодирrиl)ов141I (1,часлtl.tк KJсll. Ll:lelr l-tlлг.tlялсlвоI ра;tи ltIФ).j, llellicoB CB.crliй Павловl,t.t (y,litct,tt,tK l(lФ. Li.пен нагляlttlвсll'радrи IiIФ),



!9
4. Кова:lьчук Сергiй Cepr,iiioB1.1.I (y.lacHT,IK ltlФ. I-o,1roBa !{аглrIдовоi рали кIФ).5, Ан,гоttlков Олександр Миколайови.I (участlик КJФ, Чп.,, поrrrдовоi ради кIФ).6. олiйrrltК Вi,галiй МИкоrиftовиЧ (учасниlС КIФ, ЧлеН наг;Iяловоi рали КIФ),7. Крижанiвськрtйt Вадип,t СеменовйЧ (ЧлеП ,urподоuоiради КrФl,
8. Худолеri ОлексаrцР Мl,tколайоВ"ч iyuu."rn КIФ, ЧлеН наглядовоi рали КIФ).9. Ср,lg1.Iцб Млlхай;lо Вiкторовttч (учасник КIФ, Член наtтяловоi ради t{IФ).10. КусткоВ j3олодиiчlлtР ВiктоlэовЙ.l (Члетr наглядовоТ ро,,, 

'<ro).ОПеРаЦii З ПОв'яЗанрlми стороIIами за lтерiод з О1.01 ,2019 рок1, rro з ] , 12,2019 року:- надана позика ТоВ ((УКРТРАI{сjЛоДЖI4Сl'к) * l0 264,1 тис. грн.,- HaPaXoBaIli вiДсо'гкt,t за наДаfiоIо позико}о ТоВ (Укрl^рАt{сJiолжйст,lк) * 9 57з,8 T],Ic, I'II..- винагороДа l'оВ кКУА кСОJIЪI]IС) за управJtiгtняl ак,глtвапти 1'овариства * З50,З т,ис. грп._ B}Ill,laчeHo iгlвсс,t,ораl,t (aKitioHepaivr)^ riiд"o Псре;liк осiб. яl<i MIaK)Tb llpa,Bo Ila .,.грIlN,IаlII.iя,i{piBi,tleltl{iB Зi] J]poclT!{\,tT,t aKtliяltlt'I'clBap1,1cTBa cliJIajle}l(,}I,c) с.гi1l{()l\{ rra 05.()7.2tJ19 poKv, дрtвiденд1,1 зарахунок I{иc],oI.. прибутку зii 1 пiвlliч:1 
-2919 року у c5,Mli з 40б 66в.60 грн, 1.а неро:]подiленоr.сlпрлrбу,гку за 20J8 piK (яклrr',i .п",,оло., g15942,]r ,-р" l у .,y",i 9lз бзв"96 грн. Загальнлтй розп,tiр.itиlзillегUliв склав 4 320 З07,56 г;rlr, За акцiям1.1 од"о, о тI{п)/ ]{арахоI]ус:гъся однztковий розмiрДивiдендiв.

*- розмiщенно ак.tiй серел учаснl,tltiв 'i'оварис.гва в кi,цькостi 78 ]54 штr,l,к на загаjIьIlу сумуВ 769 855,50 l,,pl+.

Cy,r,ra }{епогашеноi заборгованостi по операt{ill,rл з пов'яза,I{им14 стOрона\,1и станом наЗ 1. 12.201 9р. cTaHoBttTb:
* надана по:]ика ТоВ (YKPTPA,I"ICJIO/JЖI4CT]K 

>> * 44 457,3 т.ис. 
'рп,,- ВiЛССlТК1,1 За liаданою позикою'ГОВ (укртрлr-rслодйс,r,lк 

> - g 152,6l]ис, грIl,,- КРеДИ'0РСЬКа ЗабОllГОВаНiСТЬ По вl{на,городi 'I'oR l<KyA ксольffIсi, .n упрurлiнt_lя активамLIТ'овариства * 35,9 TIcc. грн.

7.3. Цiлi та ltoлiTrrKll у tt ра Blt i tлня r|li tla HcoI}II пlll р [Iз Il Kr}lll It
Уrtравзliння р],Iз1,1ками fuIac гrерIпочергоtsе значсl{ня ллrI велс}{}rя бiзнесу .Iilвариства 

i ева){tлI,Il]},1N,I е,гIеfuIсl1,1,оN,l ii дiя,,rt,rltlс,t,i.. lIо;lir,иltа 1,tlрав;tiltняt р14зI,{l(амLI скоIIцеIJ.гроваI-Iа наllеперсдба,lуваllостi (liнансtlвих ptaHKilз i пallj.,teHa .,,,, ,iпiпчiзut{itо lто,геtлt{iйнсlt,сl l.tеI.а,l.ивI-Iого l]гIJIивуi,la (liHaHcoBi покitзI'ики 'Говарисl,ва. (Jгtера,t,l,tвн1.1ii i lоlэлrдlи,lнl.tl:i KO}ITPOj.ll !1ае lla ь,tе,гiзабезпечув?iти належне ri;ункцiочiуr,u,о"о BHyr.pirtlltbtli llо"цi.гиклl l.а проL(едур з lvle1gro bTiHiivriзaltiiопераllittних i tоридичt.tлtх рлt:злtкi в,

|iX1;:":,|fl::,ý,Yt,]l'j.Ij^';"}']i].j]]1:::il]b 
'Т'сlвариства Ltов,язаIrа з фirrансоврI]\4и ризиками i

;i'i,,;Т;'.1i:::}#::.'''_J,,::..,.lТy:IIо:l:ч.rпко'..'.'r;;;;;;,,;;.;";;;"";iffi]i,Жffi::Ж;
;;;;;fi ;; ; ; 

"l 
-1 f;:ж J l,#lY, 

"1l,i
рI,tЗ}Iк. Dl.tнKoBprlYr l) LIзt,lк,1,4 11п,) rrr. п i lлr, i *,. л л*lK,l,a

llолiтика з управлil,tIuо р"{*-,*"" фй"Йuана на визнаIлон'Iя. арtа;riз i управлiнняяI(LiivlLl cT1,IKacTbc,] ToBaptlc,Bcl. на встановлення контроJIю за ptI:]I.'KaI.', I{, а тако)кмонiториllt, за рiвrlеl,t рtазиlсiв, дотри]\,1а}{}{ям BcTaHOB.|IeILI4x обмех<ень .га 
по"цi.1,1лкlа

рIлзL{кам}I.
УiIравJlil,tнЯ ризliкаfu.lИ '1'оварlлстrза 

зlIil:тснкlс:тЬся ксlliвнИIl].t]о}4 КУл lia ocHcrBi розуlчtiнttяпрI{чLr]I BI,IHLIKI{e}I{,{rI l)t,,tз14I(\/. t<i.itbKicrto],tlLli ltKI.1 йlого Moxt.lt,ur,,.,.u ,,;;r;;r, ,;; ;;;

7.3, L Крес)umн u it trlltз u t(

Ifugдд]!цд-рцдзд * pll:JllI( ,гоI,о, що одна сторOFIа контракту про фiнансtiвлrйt iгlст,румен.г lteЗ:\{оIiе виконаl,рI зобов'язаl,tня itlo бу;lе прllчtанок) B1,IIII,IKH.IIHя qirтаr,Iсового збl.tтrtу iHlltoi c'opoHpt.Кредиi:llрrii ризltJt гIрI,Iтlil\,'аlIнt,tй таким dliHaHcc:Blrпl i".-:r|yra,.,,,.aful, ,II( пt1.1,o.tlti.гл деII0зIлтнi paxyrrKllв бalltcilx, облiгаrдii, дебiторсьКа забtl;iгоВаttiс,r,Ь 1в г..,. позикlr).га векселi (1, 1lсlзt ttasttlttclc:пti).основним методо]vI оцittкl,t кре?цt,Iтних рlазl.rкiв 'Говарltс,гва с trцiнка кредргl"оспрсlл,tожностiконтраге}{,I'iв, лзlя чого t}1.1кOр].tс,гOвуtO'ься крелl,tтt,li рейтиi'ги та будь-яка irrшra лоступна iнфоршrашiящодо ix спроможностi вttконувitти борговi зобirв'яза1,Iня.
l|o захолiв мiнiмiзацii Впл}I]]У пр*л,чrrпо..r ри.ику'l'oBaptlcTBcl Biлtltlcl.tTb:_ аrIаJtiз пла.госпромох(ностi tiotlTlraгeitTiB;

рI,Iзиками. з

пос,r,iйtнлtрi

уlrравлitt1,1я
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zrcбiTopcn*"r r}Ш1*jli,XJii-"n'' 
Ш-(ОllО l{еЛОrI)/l]Iеi]I,IЯ 'ttа.яiвнt;сl,i в itKTLIl.ax ,rоваlrиства 

прос,t,роченоi
Ст'аном }Ia 3 1 ,.l 2,20 I 9 року cepe/l активiв. Iцо л iдtlадакlт,ьобiriксlвую,гься гроtповi KOпj'I.,о 

.nn,.ounonny paxyl'*y tз суллi 4 тис.,lj* , Y*-#,:ifir,|i:,}ГIУблiчнсlмУ акЦiонсргIоIчIУ ToBapllcTBi <Акlti"";р;;;;'Ё;нк кукрi,АзБАнк) (АБ (укргАзБАгIк)),МФО З20478' КОД СДРГiОУ zЗiglz8О, З MeTolo ,,,lniMru,r;T кр.lrитпоl-,r'рrr"пу за ц}.м aKT,IB.'I,
'l'oBapltcTBoыt ilри вlтборi об"пу,,uuую*оrо банку бу.,lо проаналiзовано TaKi показники йоt,олiяльностi:

4 червня 2019 року Рейтрlнговий корti,ге' РА_ кЕксгlерт-Рейтrtнг>*прийняв 
рiпlення прооноВЛеIIнЯ крсl(иТНоГ0 рейтинl'У llд'Г А}; uукt'l:дзьАнitii i-"r"'слргrоу zзвчtzво1 ]z1

fiаЦtОIiаJtЬНОЮ ШКалоЮ lta piBHi uаАА+, Гlозича;riЙк з реli гишrоu, i,ЙДr] хараIffеризус:гьсrI лух(евисOкою кредитоспроьтоrкнiсlтtо rtclpiBrl;lrto . i;;r;-;;t украТшськ,ми по:]I.IчаJrь}Iикаj\,1и. I.риймаючl.tр1lIlg]{гlя Црс} 0ltовлеlII{я l(рел!{тtlоtrl рейтингу за пuйоi,опо"оrо ,rrno,ro*, Агентство i(ерувалосяшlдOумкамI,1 рсlбо,гИ Банt<У',о 
""р,ш"Й 

nooprun ZОiЧ-рокУ, а тако)к r][.IсноRками, зробленим't врезуrlь,l,а,,гi анrьтiзу cTal,Llc.г}rrIHoi звlт1,1остi bnirni, ,о .ir.,ro-nuir.Hb 2019 року,6 верссrrя 2019 року Реiiтрlнlовиl:l KoMi,e.. РА <<Експерr-П.rчrii,r,:,> ltриIiн,яв рiшенrтя llpo
; Hiýfi :," ;fi1ii|lll;" 

",filj;; TI^,Ti 1,,,1l,, ;j**1,::jj*: 
" 
ЁН* ?дri, по zз Бi iв оl за

ВИСOКОЮ КРеДl'{'()СПРОr\'.)lt}J icl'K) ПОlliВНЯltо , i,r;;;,;;' y,*1roi,,.r*"n',,u 
'.r".,u_i;:Жi::'ffi;i,j}l;;рtUIеtIня пр.' oI{oBлeHIJ,i Kpeillj,,,no,]" рейттlit,tl,у ,u 

"оr,i,rrrоJIьr,I0ю ]l]I(аJlою, Агентство керуI]аJ,Iося11lДСУlvlКаМИ РОбОТИ БаНКУ За друге гriврi,iчя эЬlр'р.-у; ;'';;-fri"rii"попо*и, зрсlблеr{I4мL{ врезультатi анitлiзу статистлItlноi звiгностi Ёаrlк1, за oi"eir*r.,tlITeHb 2019 року.20 r'РvЛНЯ 2019 РОКУ РеЙТИНГОВl,ti,t lcol,til,eT РА кUiссперт-г*r,r""i>>*гrриiiняв 
рiт_шенllяi ripoоьIOв,lення кред},lтFlоI,о релiтлttlгу ПдТ дБ urкрjiдзъанйо (,,uri- ЬДрпоУ 2з697280) занацiопальЯ<lltl шкалоЮ на piBHi uодд+. I]о=ичаrru,r"*'a р.,ir",ч.о",.uuдДi 

"uропr.ри:Jус.гьсrl лужеВ]'IСОКOЮ КРеДИТОСГIРОruОrКПiСt'lО ПОРiВПЯНО 
' i;*;r;;' jnpnin.u,,"]\,It{ 

позичаlIьнI4ками, llрlлйlчrаrьчирiшен.tЯ про 0новЛення кред!,,,по,О 
,рейтиuгУ ,о 

"uйо"*ЬНоТ., IЛК,l.ою, Агентство керувалосяIl1l{cYIv'KaM}r РОбО'Гlt БаККУ За 9ltiСЯЦi' zolP;";r, - *,:y::(..,BI.tcHoBItaMll. зроблен!lмр{ в ре:зультат.iitttltлiз1, статистиlIноi. зlliтносL i Бttrпtу,-зл .i,,.no-n,,.roni ZU l9 року.J'aKoxt лi,tt KpeДl'tT}Illp-l р},IзI,tк i'irnuruo, довгострокова лебiторсл,ка заборговаltiстъ. кредитнr.ri.i
::;Ж.Х Р*:Ж: ff'ТiН;иглялi 

onn.o.rp.,iorM д.оi,о;;'*;;;гованостi за наданок)
звiтнiсть 

""r;;;;,;r;;"";,-."";;lfЩ 
КРеО"ТНOГО О"'"-,r:л,1_1,-l}аР],lс'I]во проаirа;riзуuu"п oiii,in.o"y

,,iд'ри.,пп.й; i,";';;],'.,i.Ji^,,::fifiiii',,;]Ж;i1^ ii;;'ii;:::,;:жJ н:, ;_;::,;-;:;^";,"
c]lPalJ'l Bi2l.'YTHi, ВiДСОГlСl,t За гtозIiкоl(r r,,,u,,,ч,rч, б.з затриrкlк i в повlIсlrу обaо,rl'' 

- ВiЛСУТrril'i, СУДОВi

, 
']'сlваl]иств() 

crr{ittlocl cTa'IOivl IIа 
. 
K0)l(l{y звiт,ну :taTy резсрв гriл збl,tr,,ки за фiналrсовl,tм1I,IcTpyMeHToM у ilозпlil)i, Щсl lttlpiBHroc: o"ittyoan,lTiu, np.u"i"r, зби,t,каМ за вссЬ с,грOк llii rDillаlrссlвогоlнсгрументу, якItIо кредитниii ризик за l.aKLIM фilrirнсов1.1lчt ittcTp5,plgl,ao"r,*ro""o зрiс iз плоплен.1упервiсного вI,Iзнання. То,зарлrс:,,во вI.1знас оуму o.tiKyBallli.x крсдI.1тпr,Iх збl,tтlсiв (або здiйснкlсвiдl-tовлеltrlя кориспос.r:i). з ni.,,uro *о|игувrrння резерву lliд зблtтки стаIIо\{ ]{аяка Мас бу'''t визl'lана згiлilо з NаСФЗ я, i ulдоорап,uil**,ое корI,rгуваFI}{я як ffii*Т:ьЁ".JiuЖBil' зivенirlентlя (вiднов,ltенлля) корисltостi в прl,лбут.ку або :збl-rтlсу.

7. 3. 2. Рц н ко в ttй 1l пз ttK
Риrткови[рцздк * це I)I,IзиI( тог,о, IL{o спрilвеl{лI,iва tзаlэтiсть або малiбу,гнi грошrовi пtl,гоки вiдфiНаНСtlВОГО iHcTPlMetr::,' 

:,:"*]uП]Имуl*ся вttас;liд<rк зшtiн ртtt.lкових tiiгt. ринкtltзиii р1.1зик 0хоплк)сTPI'I T''ltl}l РИЗИКУ: iНШИЙ tlirI.lB'tii P""'n. ВаЛIотt'lтй рJ.{зl.t](,l,а вiд.rогксiвии-р"a,r*. ринксlвиЁt ррlзикl]иникаС У:]в'я,]к)/ з_рLIз1.Iка\{Lr збr,rткiв, ЗУI\.{с)ВJIеiI].Iх ко;1I4I]а]гIняМи цiн rla itrtцii. lзillсtl.гко]]!lх с.га]]ок,I.а
:НiНiiff]ffilфЖ":jНТl;,-1'JIНI;.4е''СЯ "r;,;;;;;;;i рLIзпкII у зt},,r,]I(ч з ir{весr.ицiяlr,ttI ll itTcцii,,

Illr.цHli ЦiНовlrlYl рrrзl,ц'-]',,a lln.u,K 1.o1.o. IIIO сfIl)аI]ед:l1,1 tза ва;э.гiсть або lrai.tбyr.r.ri Цlоruсlвiltoт0Kи вiл cPiHaHcclBc,lo iT,lcrpy,]vJ.eIlTa кол[tI]а].Ltt,{у.гьсlя внас,lliлirк ,n,i,, lr"ппоЙх цiн (oKpib,l TLlx, Llt()вI4нI,{каIо,гь 1,',tас;tiдок вiдсrlтк<lвогtr ])из}lI(), tlI{ I]аJIIоттIOг0 рl,tз1.1ку). незzulежно Bizl того, tI}lci1I)I4tlиHe}Ii lзottla ЧрlНнИI(аj\IрI, 
".u1,п,,,.рIIимI{ дjiя оttреfuIого tlliнанЙвоlо illcrpyпte'Tii або його

;fiТ;1:ЪrХnTiЖХЧ:Ъrilrl,. oi'n',,uu'o'u 
"О Bci пrэдiбlri (liHaT,rcoBi i"crlry*.nr',, з якt{мрI
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ОСНОВПИМ МеТОДОМ оЦiнки цiнового ризику с аналiз чутливостi. Серел методiв пом'якшенняцiнового ризику Тlвагу9тво використовуе диверсифiкашiю активiв та дотримання лiмiтiв навкладення в акцii та iншi фiнансовi iнструменти з нефiксованим прибутком.Валютlrий ризик - це ризик того. що сгIраведлива BapTicTb або майбутнi грошовi trотокивiд фiнансового i1.IcTpyMeHTy коливатимугься внаслiдок змiн валютних KypciB.Вiдсотковий ризнк * це ризик того, що справедлива вартiстъ або майбутнi грошовi потокивiд фiнансового iHcTpyM*"ra *опrватимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок.Керiвництво КУА усвiдомлюс, tцо вiдсотковi ставки ,о*уr, змiнюватись i це впливатиме як Еадоходи Товариства, так i на справедливу BapTicтb чистих активiв.
що фiнансових активiв, якi наражаються на вiдсотковий ризик, належить довгостроковаДебiТОРСЬКа ЗабОРГОВаНiсть у виглядi наданоi по,rЙl cyMi 44 +sz ,".. ip*.. .rро* II0верненняякоI дО з1,|2,2021 року З вiдсотковою ставкою - 24% рiчних. Частка цього активу ста}Iовить 84,ЗО/овiд зат,альних активiв Товариства.
Товариство визнае, що обгруптовано можливим с коливапня риIIкоl]их ставок на +/-4процентних пункти. Проведений аналiз чутливостi заснований на припущеннi, що Bci iншiпараметри, зокрема валютний курс, залишатимуться незмiнними, i пъказуе можливий впливЗМiНИ ВiДСО't'КОВИХ СТаВОК На + П|Оuентних пункти на BapTicTb чистих uктивiв товариства, прицьому, якщо коливання ринкових ставок бУде значне, 'Говариство мае намiри ,"i""r" .rurny^noдоговору позики максимально тотожну з ринковою' пiдписавши Додаткову уголу зпозичальником, FIа лумку керiвництва КУА, 

""*од""" з наявних обставин та iнформацii,вiДcoткoвийpизиклляфiнaнсou"*u*.""iвToвфиcr'щ.

7. 3. 3. Рuз ак лiквiён осmi
Ризик лiквiдностi - ризик того, що Товариство матиме труднощi при викоцанцi зобов'язань,пов'язаних iз фiнансовими зобов,язаннями, що погашаються шля*ом поставки грошових коштiвабо iншого фiнансового активу.
Товариство здiйснюс контроль лiквiдностi шляхом планування поточноi лiквiлностi,товариство аналiзуе термiни lтлатежiв, якi пов'язацi з дебiторською заборгованiстю та iншими

f;jffiЖffit"Т;ffi].", 
ЗОбОВ'ЯЗаННЯМИ, а Також ,rpo.norui lтотоки .роrо""* коштiв вiд

Iнформацiя щодо недисконтованих платежiв за фiнансовими зобов'язаннями Товариства врозрiзi cTpoKiB погашення представлена наступним чином:
запланованi

мiж датою складання та затвердження фiнансовоi змогли вIIJIинути на показники фiнансовоi звiтнос.гi та
жодних подiй, якi б

вiдбуваlося.

В кКУА (СОЛЪДIС>
}?

дирЕктOр

ТОВ кКУА кСОЛЬЩIС>

погашенн я Rянпп.г!.
("ганолt на 3 l грулня 20l9p. в 1.1lc. грн. До l rtiсяця до

мtсяшIв
tstл:l мiсяцiв до l

DoKv Бiльше l року Всьогtr
За послуr,и з управrliння

активами Jo
зб

Iгтtтте l
1Всього 37

37С,ганом на 3 l грluня 20 l 8р. в тис. грн. l]o l :rtiсячя Вiд l пriсяцilБl-
мiсяuiв

Е}iд 3 мir;яцiв дО l
оокч Бirьше l рок1, Всього

За послуги з управлiння
активами l5

7з
Депозитарнi послуги l

2Iнше 1
1Всього 76

76

7.4, ПоёlI пiслп Бмансу

;l}?r_дf,r,fi)
11цвiйii

З;ъж;tу
iгфнрi.iдцillrd

pI\EHKo 1.1.

користувачiв, не
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