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Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Звіт щодо аудиту фінансової звітності
Думка
Ми провели аудит фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДАНМОР» (активи якого перебувають в управлінні ТОВ «КУА
«РЕДІ-ІНВЕСТ», далі за текстом – Фонд або АТ «ДАНМОР»), що складається зі звіту про
фінансовий стан на 31 грудня 2020 р., звіту про сукупний дохід, звіту про зміни у власному
капіталі та звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, і приміток
до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.
На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх
суттєвих аспектах фінансовий стан АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ДАНМОР» на 31 грудня 2020 р., його фінансові результати і грошові потоки за рік, що
закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності
(МСФЗ).
Основа для думки
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА) та «Вимог до
аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку при розкритті інформації про результати діяльності інститутів спільного інвестування
(пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління активами»,
затверджених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 11.06.2013
р. № 991 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05.07.2013 р. за № 1119/23651 (зі
змінами та доповненнями). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в
розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є
незалежними по відношенню до Фонду згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради
з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами,
застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші
обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані
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нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої
думки.

Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були
найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за 2020 рік. Ці питання
розглядалися у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувалися при
формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
Оцінка довгострокових фінансових інвестицій
Станом на звітну дату довгострокові фінансові інвестиції складають 341 519 тис. грн.
(або 98,24 % вартості активів) Фонду. Відповідно до облікової політики Фонд обліковує
довгострокові фінансові інвестиції керуючись МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та оцінює їх
за справедливою вартістю. Вони представлені простими іменними акціями українського
емітента та частками у статутному капіталі семи українських товариств в розмірах від 24,0 до
24,5 відсотків.
Всі вищезазначені фінансові інвестиції були придбані Фондом у 4 кварталі 2020 року у
нерезидентів на умовах відстрочення та розстрочення платежу на платній основі на 15 років.
Згідно з МСФЗ 9 під час первісного визнання фінансового активу він оцінюється за
справедливою вартістю. Справедливою вартістю фінансового інструмента при первісному
визнанні є ціна операції. Тому, первісно дані інвестиції були оцінені Фондом за теперішньою
вартістю попередньо оцінених майбутніх грошових потоків заборгованості по договорам
купівлі-продажу корпоративних прав з використанням ефективної ставки відсотка. Первісна
вартість фінансових інвестицій становила 336 148,4 тис. грн.
Станом на 31.12.2020 р. справедлива вартість акцій та корпоративних прав була
переглянута на підставі звіту оцінювача та становить 341 519 тис. грн.
Враховуючи те, що Фонд є інвестиційним суб’єктом господарювання та суттєвість
даної статті, дане питання визначено нами як ключове.
Інформація щодо даного питання розкрита Фондом у примітках до Фінансової
звітності, що підлягала аудиту.
Оцінка довгострокових зобов’язань за договорами купівлі-продажу фінансових
інвестицій
Довгострокові зобов’язання на звітну дату складають 11 070,6 тис. доларів США, що
по курсу на звітну дату становить 313 017,3 тис. грн. та представлені у вигляді заборгованості
за договорами купівлі-продажу фінансових інвестицій. При первісному визнанні та станом на
звітну дату дана заборгованість оцінена за амортизованою собівартістю, а саме, її балансова
вартість була перерахована шляхом обчислення теперішньої вартості попередньо оцінених
майбутніх грошових потоків з використанням ефективної ставки відсотка, яка визначена
обліковою політикою Фонду.
Враховуючи суттєвість даної статті, дане питання визначено нами як ключове.
Інформація щодо даного питання розкрита Фондом у примітках до Фінансової
звітності, що підлягала аудиту.
Щодо COVID-19
Постановою КМУ від 11 березня 2020 р. № 211 “Про запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2” (далі - Постанова №211) впроваджені суттєві обмеження в нормальний порядок
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життєдіяльності, зокрема обмеження руху транспорту, соціальне дистанціювання, обов’язкова
самоізоляція певних категорій осіб та інше. В результаті велика кількість підприємств
перейшли на дистанційний спосіб роботи, запровадили інші заходи для обмеження контактів
між людьми. Як наслідок, отримання зовнішніх підтверджень у звичайний спосіб відбувалось
із затримками. Також обговорення важливих питань як з управлінським персоналом, так і
всередині аудиторської групи, було ускладнено.
Ми отримали дистанційний доступ до бухгалтерських записів, отримали
підтвердження електронною поштою та в телефонному режимі, організували онлайн-наради,
збільшили тривалість виконання завдання, вивчили операції після дати балансу щоб знайти
підтвердження існування активів та зобов’язань, а також здійснили інші заходи та вважаємо,
що отримали достатні та належні докази для висловлення своєї думки.
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими
повноваженнями, за фінансову звітність
Управлінський персонал ТОВ «КУА «РЕДІ-ІНВЕСТ» несе відповідальність за
складання і достовірне подання фінансової звітності Фонду відповідно до МСФЗ та за таку
систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того,
щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень
внаслідок шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за
оцінку здатності Фонду продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи,
де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім
випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Фонд чи припинити
діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за
процесом фінансового звітування Фонду.
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у
цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту
аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості,
проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве
викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або
помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано
очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на
основі цієї фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження
та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:
 ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності
внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у
відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок
помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски,
неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
 отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для
розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення
думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
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оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових
оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на
основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва
невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість
компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо
існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті
аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі
розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки
ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім
майбутні події або умови можуть примусити Фонд припинити свою діяльність на
безперервній основі.
оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з
розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що
покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про
запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи
будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми
виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й
інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу
незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів.
З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено
найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту
фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми
описуємо ці питання в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи
регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай
виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті,
оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність
для інтересів громадськості.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів
Даний розділ надає інформацію, розкриття якої передбачено «Вимогами до
аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку при розкритті інформації про результати діяльності інститутів спільного інвестування
(пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління активами»,
затверджених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 11.06.2013
р. № 991 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05.07.2013 р. за № 1119/23651 (зі
змінами та доповненнями).
Основні відомості про Фонд:
Повне найменування

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ДАНМОР»
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Т ОВ «АФ «ВІ П»
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДАНМОР» за 2020 рік
Код за ЄДРПОУ
Види діяльності за КВЕД
Тип, вид та клас фонду

43858383
64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти
64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування
та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.
Закритий, недиверсифікований

Дата державної реєстрації
Дата та номер свідоцтва про
внесення інвестиційного фонду
до ЄДРІСІ

07.10.2020

Реєстраційний код за ЄДРІСІ

13301021

Строк діяльності
інвестиційного фонду

30 (тридцять) років з дати включення Фонду до ЄДРІСІ

Місцезнаходження

Україна, 73026, Херсонська обл., місто Херсон, вул.
Привокзальна, будинок 5

Свідоцтво про внесення Фонду до ЄДРІСІ № 01021
Дата внесення інституту спільного інвестування до ЄДРІСІ
23.10.2020 року

Основні відомості про компанію з управління активами (далі - КУА):
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Повне найменування
«КОМПАНІЯ
З
УПРАВЛІННЯ
АКТИВАМИ
«РЕДІ-ІНВЕСТ»
Код за ЄДРПОУ
37450981
66.30 Управління фондами;
64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування
та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.;
Види діяльності за КВЕД
66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або
товарах;
66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових
послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
Україна, 01001, м. Київ, вул. Велика Житомирська,
Місцезнаходження
будинок 15-Б
Дата державної реєстрації

23.12.2010

Серія, номер, дата видачі та
термін чинності ліцензії на
здійснення
професійної
№ 420, дата прийняття рішення – 14.04.2016, строк дії
діяльності на ринку цінних
ліцензії: з 14.04.2016 – необмежений.
паперів
–
діяльності
з
управління
активами
інституційних інвесторів
Розкриття інформації щодо відповідності розміру статутного капіталу установчим
документам, формування та сплата статутного капіталу
Відповідно до Статуту АТ «ДАНМОР» (остання редакція затверджена Рішенням
єдиного учасника №5 від 10.11.2020), зареєстрований капітал становить 140 000 000,00 (сто
сорок мільйонів) гривень, поділений на 140 000 000 (сто сорок мільйонів) штук простих
іменних акцій номінальною вартістю 1,00 (одна) гривня 00 копійок за 1 (одну) акцію.
Розмір початкового статутного капіталу Товариства складає 6 300 000,00 (шість
мільйонів триста тисяч) гривень 00 копійок, який поділено на 6 300 000 (шість мільйонів
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АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДАНМОР» за 2020 рік
триста тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 (одна) гривня 00
копійок за 1 (одну) акцію. Акції випущено у бездокументарній формі. Розмір статутного
капіталу АТ «ДАНМОР» відповідає установчим документам. Початковий статутний капітал
Фонду сформовано в повному обсязі грошовими коштами.
Станом на 31.12.2020 сума неоплаченого капіталу АТ «ДАНМОР» становила 133 700
тис. грн.. Сума сплаченої частини зареєстрованого капіталу становила 6 300 тис. грн. Сплачена
частина представлена виключено оплатою номінальної вартості розміщених акцій в сумі 6 300
тис. грн..
Інформація про активи, зобов’язання та чистий прибуток (збиток) Фонду
Порівняльної інформації з попередніми періодами не буде наведено, так як Фонд
зареєстровано 07.10.2020 р.
Загальна вартість активів АТ «ДАНМОР» станом на 31.12.2020 становить 347 622 тис.
грн.. Активи представлені у вигляді необоротних та оборотних активів. Переважна частка
активів (98,24 %) зосереджена у складі необоротних.
Необоротні активи Фонду станом на звітну дату складають 341 519 тис. грн. та
представлені виключно у вигляді інвестицій у капітал українських товариств, які
обліковуються за справедливою вартістю відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».
Зазначені інвестиції були придбані на умовах відстрочення платежу на довгостроковій основі.
Згідно з МСФЗ 9 під час первісного визнання фінансового активу він оцінюється за
справедливою вартістю. Справедливу вартість фінансового інструмента при первісному
визнанні було визнано за ціною операції. Тому, первісно дані інвестиції були оцінені Фондом
за теперішньою вартістю попередньо оцінених майбутніх грошових потоків заборгованості по
договорам купівлі-продажу корпоративних прав з використанням ефективної ставки відсотка.
Первісна вартість фінансових інвестицій становила 336 148,4 тис. грн. На звітну дату
справедлива вартість корпоративних прав була переглянута на підставі звіту оцінювача. За
результатом перегляду справедливої вартості даних фінансових інвестицій сформовано
прибуток в сумі 5 370,6 тис. грн..
Оборотні активи АТ «ДАНМОР» станом на 31.12.2020 представлені у вигляді:
- іншої поточної дебіторської заборгованості в розмірі 2 тис. грн. (або 0,03 % вартості
оборотних активів);
- грошових коштів на суму 6 101 тис. грн. (або 99,97 % вартості оборотних активів).
Грошові кошти Фонду представлені у вигляді грошових коштів на поточних рахунках
в національній валюті, які відображаються за номіналом.
Зобов’язання Фонду станом на 31.12.2020 становлять 341 714 тис. грн., що на 335 806
тис. грн. більше вартості власного капіталу Фонду.
Довгострокові зобов’язання на звітну дату складають 313 017 тис. грн. та представлені
виключно у вигляді заборгованості за договорами купівлі-продажу фінансових інвестицій.
При первісному визнанні та станом на звітну дату дана заборгованість оцінена за
амортизованою собівартістю, а саме, її балансова вартість була перерахована шляхом
обчислення теперішньої вартості попередньо оцінених майбутніх грошових потоків з
використанням ефективної ставки відсотка, яка визначена обліковою політикою Фонду.
Теперішня вартість заборгованості склала 336 148 тис. грн., яка є різницею первісної вартості
заборгованості в сумі 470 914 тис грн. та неамортизованого дисконту у розмірі 134 766 тис.
грн.
Поточні зобов’язання Фонду складають:
- поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями, що на
звітну дату становлять 28 696 тис. грн.;
- інші поточні зобов’язання на суму 1 тис. грн..
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АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДАНМОР» за 2020 рік
За результатами перевірки Аудитор підтверджує достовірність, повноту та
відповідність чинному законодавству даних щодо визнання, класифікації та оцінки активів та
зобов’язань АТ «ДАНМОР» відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Загальний обсяг доходу, отриманий Фондом протягом 2020 року за всіма видами
операцій, складає 17 700 тис. грн. та представлений наступним чином:
- інші фінансові доходи в сумі 14 тис. грн. складаються з відсоткових доходів,
нарахованих на суму грошових коштів на поточному рахунку Фонду.
- інші доходи становлять 17 686 тис. грн та є доходом за результатами перегляду на
звітну дату справедливої вартості фінансових інвестицій.
Облік доходу та його визнання ведеться відповідно до МСФЗ 15 «Дохід від договорів з
клієнтами».
Витрати Фонду протягом 2020 року склали 18 092 тис. грн., в тому числі:
- адміністративні витрати в сумі 212 тис. грн.;
- інші операційні витрати на загальну суму 5 565 тис. грн., які сформовані в результаті
зміни курсу іноземної валюти;
- інші витрати сумою 12 315 тис. грн. сформовані виключно за рахунок перегляду
справедливої вартості фінансових інвестицій.
За 2020 звітний рік АТ «ДАНМОР» отримало збиток у розмірі 392 тис. грн. Від’ємний
фінансовий результат за підсумками 2020 року здебільшого сформовано за рахунок витрат від
зміни курсу іноземної валюти.
Дотримання вимог нормативно-правових актів Комісії, що регулюють порядок
визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (далі – ІСІ)
АТ «ДАНМОР» визначає вартість чистих активів з дотриманням вимог нормативноправових актів, що регулюють порядок визначення вартості чистих активів ІСІ. А саме, у
відповідності до «Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів
спільного інвестування», затвердженого Рішення Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку 30.07.2013 за № 1336 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21
серпня 2013 р. за № 1444/23976 (з врахуванням всіх змін та доповнень).
Відповідність складу та структури активів, що перебувають у портфелі ІСІ, вимогам
законодавства, що висуваються до окремих видів ІСІ
Аудитором не встановлено порушення Фондом вимог законодавства, що висуваються
до складу та структури активів, які перебувають у портфелі Фонду, а саме до складу та
структури активів закритого недиверсифікованого корпоративного інвестиційного фонду
венчурного типу. Станом на 31.12.2020 склад та структура активів АТ «ДАНМОР» повністю
відповідають статті 48 розділу ІV Закону України «Про інститути спільного інвестування»,
затвердженого Верховною Радою Украйни 05.07.2012 за № 5080-VI (з врахуванням всіх змін
та доповнень) та загальним вимогам і вимогам розділу V «Положення про склад та структуру
активів інституту спільного інвестування» затвердженого Рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку 10.09.2013 за № 1753 та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 1 жовтня 2013 р. за № 1689/24221 (з врахуванням всіх змін та доповнень).
Дотримання вимог законодавства щодо суми витрат, які відшкодовуються за рахунок
активів ІСІ
На думку аудитора витрати, відшкодовані за рахунок активів Фонду, в цілому
відповідають вимогам діючого законодавства. Сума витрат, понесена Фондом у 2020 році та
яка відшкодована за рахунок його активів відповідає вимогам розділу 5 Регламенту
АТ
«ДАНМОР» (затверджено рішенням Наглядової ради, протокол №2/2020 від 07.10.2020) та
«Положення про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інституту
спільного інвестування», затвердженого Рішення Національної комісії з цінних паперів та
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АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДАНМОР» за 2020 рік
фондового ринку 13.08.2013 за № 1468 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 3
вересня 2013 р. за № 1516/24048 (з врахуванням всіх змін та доповнень).
Відповідність розміру активів ІСІ мінімальному обсягу активів, встановленому законом
Станом на 31.12.2020 року розмір активів Фонду складає 347 622 тис. грн., що
відповідає мінімальному обсягу активів, встановленому законом, а саме, Закону України «Про
інститути спільного інвестування», затвердженого Верховною Радою України 05.07.2012 за №
5080-VI (з врахуванням всіх змін та доповнень).
Наявність та відповідність системи внутрішнього аудиту (контролю)
Ведення бухгалтерського обліку результатів діяльності та складання фінансової
звітності Фонду згідно з вимогами чинного законодавства та Договору про управління
активами №10/11-2020-2 від 10.11.2020 р. покладено на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РЕДІ-ІНВЕСТ».
Система внутрішнього аудиту (контролю) Фонду функціонує відповідно до впровадженого
Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю), яке затверджено Загальними
зборами учасників КУА (протокол №01/19 від 10.01.2019 р.) та є такою, що задовольняє на
належному рівні потребу в складанні фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень
унаслідок шахрайства або помилок.
Стан корпоративного управління відповідно до законодавства України
Формування органів корпоративного управління АТ «ДАНМОР» здійснюється
відповідно до Статуту, затвердженого Рішенням єдиного учасника. Вищим органом
управління Фонду є Загальні збори. Наглядова рада Фонду є органом, що здійснює захист прав
учасників Фонду, та здійснює нагляд за діяльністю Фонду і виконанням умов Регламенту,
Інвестиційної декларації та Договору про управління активами Фонду, забезпечує нагляд за
належним виконанням умов договорів зі Зберігачем активів, Центральним депозитарієм
цінних паперів, аудиторською фірмою та Оцінювачем майна Утворення інших органів
управління Фондом забороняється. В цілому, стан корпоративного управління Фонду
відповідає вимогам Закону України «Про інститути спільного інвестування» № 5080-VI від
05.07.2012 (з врахуванням всіх змін та доповнень).
Допоміжна інформація
Інформація щодо пов'язаних осіб АТ «ДАНМОР»
Інформацію про перелік пов’язаних осіб, які були встановлені нами у процесі
виконання процедур аудиту фінансової звітності, наведено нижче:
№
п/п

1

2

Тип пов'язаної особи

Найменування, ПІБ

Акціонери Фонду та їх частка

Сандлер Дмитро Михайлович (Код за ДРФО: 2243318796)
– 100,00 % від суми розміщеного (початкового)
статутного капіталу або 4,5% від загальної суми
зареєстрованого статутного капіталу

Підприємства, які прямо або
опосередковано перебувають
під контролем Фонду

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФРІДОМ
ФАРМ ІНТЕРНЕШНЛ» (код за ЄДРПОУ 19368062) частка володіння Фонду в акціонерному капіталі
Товариства становить 24,4999 %;
ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНА ДИВНЕ» (код за
ЄДРПОУ 03784120) - частка володіння Фонду у
статутному капіталі Товариства становить 24,5 %;
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Т ОВ «АФ «ВІ П»
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДАНМОР» за 2020 рік

3

Директор КУА

4

Прямі родичі

ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОТЕХНОЛОГІЇ» (код за
ЄДРПОУ 32051868) - частка володіння Фонду у
статутному капіталі Товариства становить 24,5 %;
ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ФІРМА
«УНІВЕРСАЛЕКСПО» (код за ЄДРПОУ 24947253) - частка володіння
Фонду у статутному капіталі Товариства становить 24,5
%;
ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОРІОН МОЛОКО» (код за
ЄДРПОУ 35754120) - частка володіння Фонду у
статутному капіталі Товариства становить 24,5 %;
ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАГІСТРАЛЬ-СЕРВІС» (код
за ЄДРПОУ 30542138) - частка володіння Фонду у
статутному капіталі Товариства становить 24,5 %;
ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФРІДОМ ФАРМ ТЕРРА» (код
за ЄДРПОУ 33704518) - частка володіння Фонду у
статутному капіталі Товариства становить 24,0 %;
ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІМЕНІ ГАГАРІНА» (код за
ЄДРПОУ 33515149) - частка володіння Фонду у
статутному капіталі Товариства становить 24,5 %.
Наконечний Тарас Степанович
Аудитором встановлено коло осіб, що є прямими
родичами учасника та директора КУА, але суттєвих
операцій Фонду з ними не виявлено

У процесі виконання процедур аудиту фінансової звітності, зокрема при перевірці
документів на ознаки існування відносин і операцій з пов’язаними сторонами (зокрема
афілійованими особами), що виходять за межі нормальної діяльності, які управлінський
персонал раніше не ідентифікував або не розкривав аудитору, та за результатами звернення із
запитом до управлінського персоналу щодо характеру таких операцій та можливої участі
пов’язаних сторін, Аудитор дійшов висновку, що відносини АТ «ДАНМОР» з пов’язаними
особами, що виходять за межі нормальної діяльності, не були виявлені.
Розкриття інформації щодо подій після дати балансу
Нами не виявлено фактів про наявність подій після дати балансу, які не були
відображені у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан
Фонду. Проте, внаслідок ситуації, яка склалася в Україні, на дату складання даної звітності
мають місце фактори економічної нестабільності. Закони та нормативні акти, які впливають
на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватись.
Розкриття інформації про ступінь ризику ІСІ на основі аналізу результатів
пруденційних показників діяльності ІСІ
Відповідно до п. 4 глави 2 розділу ХІ «Положення щодо пруденційних нормативів
професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками»,
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
01.10.2015 року № 1597 (з врахуванням всіх змін та доповнень), вимоги щодо управління
ризиками портфелів ІСІ не поширюються на венчурні фонди.
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АкцIонЕрного товАриствА (ЗАкритиЙ

НЕЛИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВ НИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД (ДАНМОР>

l595

Усього за роздiлом II
III. Поточнi зобов'язання i забезпечення
кредити банкiв
Поточна кредиторська заборгованiсть за:
довгостроковими зобов'язаннями

KopoTKocTpoKoBi

1

313 017

600

l610

тOвари, роботи, пOсJIуги

1615

розрахунками з бюджетом
у тому числi з податку на прибуток

1620

28 696

62l

розрахунками зi страхування
розрахунI(ами з оплати поаui

625

бз0

Поr,очl-ti забOзIlечення

бб0

flоходи майбут}Iiх пеtliодiв
Iншi поточнi зобов'язання

665

690

l

Усього за роздiлом III

695

28 691

IV. Зобов'язання, пов'язанi з необоротними

активами,

утримуваними для продаrку, та групами

l700

вибyтгя

Баланс

l 900

347 622

Затверджено до випуску та пiдписано

"25

" лютого

2021

року

.Щирекгор

ТОВ (КУА (РЕДI-I

Головний бухгалтер ТОВ (КУА (РЕДI-IН

т. с.

н. А.

4

Звim про сукупнuй doxid
I.

ФIНАНСОВI РЕЗУЛЪТАТИ

Стаття

Код

5а звlтнии

рядка

перiол

2

3

l
Чистий дохiд вiд реалiзацii пполчкпii (ToBaniB. ообiт. послчг)
Собiвартiсть реалiзованоi продукцii (ToBapiB, робiт, послуг)

'mас
за аналогiчний
перiод
попереднього
покч
4

2000
2050

Валовий:
прибуток

2090

збиток
Iншi операцiйнi доходи
Адм i н iстративнi витоати

2095
2 20

Виr,рати на збу,г

2 50

Iншi операцiйнi витрати

2 80

(212)

2 30

(5 565)

Фiнансовий результат вiд операцiйно'i дiяльностi:
прибчток

2|90

збиток

2|95

Доход вiд y.tacTi в капiталi
IHttti фiнriнсовi

(5 77,7\

2200

llоходи

IHtui дохоли

2220

l4

2240

l7 686

Фiнаноовi витрати

2250

Втрати вiд участi в капiталi
Iншi витрати

2255
(12 315)

2270

Фiнансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

зби,гок

2295

Витрати (лохiд1 з податку rta прибуток
Лрибуток (збиток) вiд припиненоi дiяльностi пiсля оподаткування

(з92)

2300
2305

Чистий фiнансовий результат:
прибуток

2350

збитоtt

2з55

(392)

П. СУКУПНИЙ ДОХIД
I,[айменуваl

tt-tя

lIоказника

Код
рядка

за звiтний
перiод

2

3

за аналогiчний
перiол
попереднього
року

l

дооцiнка (уцiнка) необоDотних активiв
,Щооцiнка (уцiнка) сlliнансових iнстрчментiв

2400

Накопиченi KypcoBi рiзницi
Частка iнlдого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних пiдприемств
Iнший сукупний дохiд

24l0

Iнший сукупний дохiд до оподаткування
Под4тоlt rta прибуток, пов'язаtIий з iншипt сукупним дохOдOм
Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування
Сукупний лохiд (сума рядкiв 2350,2355 та 2460)

2405
2415
2445
2450
2455
2460

2465

(392)

ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦlЙНИХ ВИТРАТ

III.
I

4

Iаймrенування показника

l

рядка

за звiтний
перiол

за аналогiчний
перiод
попереднього
року

2

3

4

Код

Матерiальнi затрати
Витраги tla оплаr,у працi

2505

вiлрахуванrrя на соцiальrti заходи

25

Амrор,r,изацiя

2515

2500

l0

Iншi операчiйнi витрати

252о

5 777

Разом

2550

5 777
5

Ч. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI AKI]
Код

назва gгаттi

рядка

за звiтний
перiод

2

J

й
за аналогiчний
перiол
попереднього
року

1

Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй
Скориговаtrа середньорi.t tta кiлькiсть прос,I,их акцiй
чистий прибуток (збиток) на одну простч акцiю
Скоригований .tисL,ий прибуток (зби,I,ок) на одIIу просту

aKtlilo

2605

6 300 000

2610

(0,06)

(грrr.)

2615

(0,06)

2650

Затверджено до випуску та пiдписано

" лютого

2021

року

6 з00 000

(гпrl.)

flивiдснли на од|,Iу просту акцitо

"25

4

2600

!ирекrор ТОВ (КУА (РЕДI-I

Головний бухгалтер ТОВ (КУА (РЕДI-IН

Звim про змiнu у власнолtу капimалi

(muс zpH,)

Залишок на 01 сiчня 2019 року
полiтики, виправлення поil{илок
та вплив переходу на HoBi таlабо переглянутi
стаtsдарти i тлумачення

Скоршгований залишок 01 сiчня 2019 року

Чистий прибуток (збиток) за 2019 piK
Iнший сукупшпй лохiл за 20l9piK

Разом змiн в капiталi за 2019 piK
Залишок на

3l грулня 20l9 року

I{оршгувапня:

змiна облiковоi полiтики

Iншiзмiни
Скорltгований залишок на 0[ сiчня 2020року
Чистий приброк (збиток) за 2020 piK
Iншшй сукупний дохiд за 2020 piK

I'ltlгашеttля заборговаtrостi з капiталу

Вилучення капiталу:
Викул акчiй

Разом змiн в капiталi за 2020piK

Залишок на 3l грулня 2020 року

*pll,tHa j

Затверджено до випуску та пiдписано

"25

" лютого

2021

року

.Щиректор

ТОВ <КУД (РЕДI-IНВЕСТ>

Головний бухгалтер ТОВ (КУА (РЕДI-IН

чний Т. С.

н. А.

примIтки

до фiнансовоi звiтностi

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФКОВАНИЙ
вЕнчурниЙ корпорАтивниЙ rнвшстицIЙниЙ оонд (дАнмор>
за piK, що закiнчився 31 грудня 2020 року
Пр aMimKa 1. Iнфорлtацiя про Колtпанiю.

Акцiонерне товариство <<Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвестицiйний
фонд <<[АНМОР) (кол е[РПОУ 4З858З83, код еДIСI 1З30l021) зареестроване 07 жовтня 2020 року
вiдповiдно до чинного законодавства Укратни. .щата та номер свiдоцтва про внесення iнвестицiйного

CДICI Ns 01021 вiд 23.10.2020 року, надалi Компанiя / Товариство / Фонд.
Одноосiбним засновником КомпанiТ е юридична особа - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
кКомпанiя з управлiння активами <Iнвестицiйнi партнери), код еДГIОУ З6|З643l, мiсцезнаходденrш:
01001, м. КиiЪ, вул. Велика Житомирська, буд. 6/11.
Станом на 3|.|2,2020 р. одноосiбним учасником Компанii е громадянин Украiни, Сандлер ,Щмитро
Михайлович, паспорт cepiT TTNs 172161, виданий Печерським РВ ГУ,Щ\4С Украiни в MicTi Киевi,
20.09,2013 р., реестрацiйний номер облiковоТ картки платника податкiв 224ЗЗ18796, мiсце проживаншI:
MicTo КиiЪ, вулиця Кропивницького, буд. 10, кв. 15.
TepMiH дiяльностi Компанii 30 (тридцять) poKiB з моменту внесення до единого державного реестру
iнстиryтiв спiльного iнвестування (до 07.10.2050 року).
КВЕД - 64.30 трасти, фонди та подiбнi фiнансовi суб'екти, 64.99 - надання iнших фiнансових послуг.
Предметом дiяльностi Компанii е провадх(оння дiяльностi зi спiльного iнвестування, яка проводиться в
iHTepecax i за рахунок засновникiв КомпанiТ шляхом eMiciТ цiнних паперiв. Прiоритетним напрямком
дiяльностi е фiнансова дiяльнiсть, будiвництво, сiльське господарство, переробна промисловiсть, операцiТ
з нерухомим майном. Основними цiлями дiяльностi КомпанiТ с отримання прибутку вiд здiйснення
дiяльностi зi спiльного iнвесryвання, забезпечення прибутковостi та приросту вкладень грошових коштiв
аКЦiОнерiв. .Щiяльнiсть зi спiльного iнвесryвання е викJIючним видом економiчноi дiяльностi КомпанiI.
Вiдповiдно до Протоколу НаглядовоI ради КомпанiТ Ns 212020 вiд 07.10.2020 р. було затверджено текст
Регламенry та IнвестицiйноТ декларачii Компанii.
Згiдно Рiшення учасника J\Гsl вiд 07.10.2020 року було прийнято рiшення про обрання скJIаду НаглядовоТ
ради КомпанiТ з наступних ii членiв:
Ништа Алла Анатолiiвна,
Войтюк Вiкторiя Аркадiiвна,
Даховник Алiна МиколаiЪна.
Протоколом засiдання Наглядовоi ради Компанii Ns1/2020 вiд 07.10.2020 р. ,Щаховник Алiну МиколаiЪну
було обрано Головою НаглядовоТ ради.
Рiшенням единого учасника Ns5 вiд l0.11.2020 р, було достроково припинено повновФкення членiв
НаглядовоТ ради Товариства: Ништи Алли АнатолiТвни, Войтюк BiKTopiT АркадiiЪни, ,Щаховник Алiни
Фонду до

МиколаТвни з 09,1 1.2020 р.

На пiдставi ст.33 ЗУ <Про iнститути спiльного iнвестування)) повновФкеннями Наглядовоi рали було
надiлено единого учасника Товариства - Сандлера !митра Михайловича.

Компанiяо що здiйсшюс управлiпня активами АТ (ДАНМОР>> е Товариство з обмеженою
вiдповhальнiстю <<Компанiя з управлiння активами <РЕЩI-IнВЕсТ> (кол е.ЩРПоУ 374509S1)
заресстроване 2З грудня 20l0 року вiдповiдно до чинного законодавства Украihи. ,Щоговiр про управлiння

активами корпоративного iнвестицiйного фонлу Ns 10/l1-2020-2 вiд 10.1|.2020.
Мiсцезнаходження КомпанiI: вул. Велика Житомирська, l5Б, м. КиТв, 0100l, Украiна.
Основним видом дiяльностi КомпанiТ е надання послуг з управлiння активами iнстиryчiйних iHBecTopiB.
Компанiя мае TaKi лiцензii:
Лiцензiя НацiональноТ KoMiciT з цiнних паперiв та фондового ринку, дата прийняття рiшення
про видачу лiцензii 14 квiтня 20lб року, номер рiшення про видачу лiцензiiNs 420, TepMiH дii-

О

необмежений, на здiйснення професiйноi дiяльностi на фондовому ринку - дiяльнiсть з
управлiння активами iнстиryчiйних iHBecTopiB (дiяльнiсть з управлiння активами).

пр uлimка 2, операцiйне сереdовuщa
За останнiми наJIвними даними НацiональноТ KoMiciT з цiнних паперiв та фондового ринку (далi

-

НКЦПФР) загальний обсяг випускiв емiсiйних цiнних паперiв, зареестрованих НКЩIФР у сiчнi-грулнi
2020 року, становив l 13,4 млрл грн, що менше на 79 млн грн порiвняно з вiдповiдним перiодом 20l9 року
(l l3,48 млрл грн).
Протягом сiчня-грудня 2020 року Комiсiею зареестровано 7l випускiв акцiй на суму 32,98 млрл
грн. Порiвняно з аналогiчним перiодом 2019 року обсяг зареестрованих вигrускiв акцiй зменшився на 30,56
млрд грн.

Серед значних за обсягом випускiв акцiй,

якi суттево

вIIлинули

на

загаль}ry структуру

зареестрованих виtryскiв акцiй у грулнi 2020 року, зареестровано: виttуски АТ <Таскомбано на суму 1657
млн грн та ПрАТ (КИiВСЪКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИкА "poIIIF-H'l) на суму 1 млрд грн.
НКЦПФР протягом сiчня-грулня 2020 року заресстровано 96 вигryскiв облiгацiй пiдприемств на

суму 32,95 млрд грн. Порiвняно з аналогiчним перiодом 2019 року обсяг зареестрованих вигryскiв
облiгацiй пiдприемств збiльшився на2|,74 млрд грн. Протягом сiчня-грулня 2020 року зареестровано 9
випускiв облiгацiй пiдприемств в iноземнiй валютi на суму 9,4 млн доларiв та 3 виrгуски на суму 3 млн
евро.

Протягом сiчня-грулня 2020 року обсяг випускiв облiгацiй мiсцевих позик становив 3,9 Йлрд грн,
що на 3,1 млрл грн бiльше порiвняно з даними за аналогiчний перiод 2019 року.
Протягом 2020 року обсяг вигryскiв iнвестицiйних сертифiкатiв пайових iнвестицiйних фондiв,
зареестрованих НКЩПФР, становив 5,05 млрд грн, що менше на7,9 млрд грн порiвняно з даними за
аналогiчний перiод 20l9 року.

Протягом сiчня-грудня 2020 року обсяг випускiв акцiй корпоративних iнвестицiйних фондiв,

заресстрованих Комiсiею, становив 38,52 млрд грн, що бiльше на 13,5З млрд грн порiвняно з даними за
аналогiчний перiод 2019 року.
Кiлькiсть внесених в elPICI корпоративних iнвестицiйних фондiв та пайових iнвестицiйних
з
початку
фондiв
року за станом наЗl.|2.2020 становить244 iнститутiв спiльного iнвестування, серед них:
208 корпоративних iнвестицiйних фондiв;
36 пайових iнвестицiйних фондiв
За грУлень 2020 року виJцiчено з е.ЩРIСI l пайовий та l корпоративних iнвестицiйних фондiв.
Фондовий ринок характеризуеться, насамперед, обсягом бiржовоi торгiвлi цiнними паперами.
За результатами торгiв на органiзованому ринку протягом сiчня-грулня2020 року обсяг бiржових
KoHTpaKTiB з цiнними паперами склав 335,41 млрд грн.
Протягом сiчня-грулня 2020 року порiвняно з даними аналогiчного перiоду 2019 року обсяг
бiржових KoHTpaKTiB з цiнними паперами на органiзаторах торгiвлi збiльшився на l0o/o (сiчень-грулень
20l9 року -З04,97 млрл грн).
Найбiльший обсяг торгiв за фiнансовими iнструментами на органiзаторах торгiвлi протягом
зазначеного перiоду зафiксовано з ОВ.ЩП - 328,7 млрл грн (98% вiд зага.ltьного обсягу бiржових KoHTpaKTiB
на органiзаторах торгiвлi протягом сiчня-грудня поточного року).
На бiржовому ринку протягом 2020 року спостерiгалася консолiдацiя торгiвлi цiнними паперами
на дВоХ фондових бiрrках <<ПерспективаD та (ПФТС), що становило99,28о/о BapTocTi бiржових контракгiв.
Обсяг бiржових KoHTpaKTiB з цiнними паперами протягом сiчня-грулня 2020 року на органiзаторах
тОргiвлi на вторинному ринку становив 99,9ЗУо вiд загального обсягу бiржових KoHTpaKTiB протягом
зазначеного перiоду.
На сьогоднi е пiдстави вважати, що фондовий ринок залишаеться доволi закритим. .Щефiцит цiнних
ПаПеРiв, що вiльно обертаються на ринку, та операцiй з ними перешкоджас установленню об'ективноi
BapTocTi та дохiдностi вiтчизняних цiнних паперiв.
У Зв'язку з вищенаведеним, потенцiал цiнних паперiв як iнструментлiквiдноТзастави зaшишаеться
НедОстатньо використаним. Ще зумовлюс незначну чутливiсть грошовоi маси та реальноi економiки до
змiн вiдсоткових ставок.
У березнi 2020 року cTpiMKe поширення пандемiТ COVID-l9 та обмеженняо введенi для боротьби з
НеЮ, ВИЗначilIи ситуацiю на свiтових товарних i фiнансових ринках. .Щодатковим фактором стало
фактичне призупинення дiТ угоди ОПЕК+ через вiдмову PociT скорочувати видобуток нафти. Як наслiдок,
КраТни ОПЕК, насамперед Саулiвська Аравiя, збiльшили пропозицiю нафти на ринку та знизили цiни для
cBoix к.гliснтiв, що призвело до стрiмкого падiння свiтових цiн на нафту.
ОСНОвним макроекономiчним ризиком в наступних перiодах е значнi зовнiшнi виплати за
ДеРЖаВНИм боргом, Тому виконання новоТ програми з Мiжнародним в€lлютним фондом та умов спiвпрацi
з iншими м irкнародними фiнансовими органiзацiями зtlлишасться критично важJIивим.
ОСТаТОчниЙ результат полiтичноi та економiчноТ сrгуацii в cBiTi та в Украihi зокрема, iT поточнi
наслiдки передбачити вкрай складно, проте вони можуть мати подальший негативний вплив на eKoHoMiKy
УкраiЪи та бiзнес Компанii.

l0

Компанiя за метою створення та викJIючним видом господарськоТ дiяльностi е корпоративним
iнвестицiйним фондом, дiяльнiсть якого реryлюеться спецiальними нормами Закону УкраiЪи <Про
iнстиryти спiльного iнвесryвання> вiд 05.07.2012р., Jl{bs080_VI (iз змiнами та доповненнями).
[осmовiрне поdання mа вidповidнiспtь МСФ3.
звiтностi.
Компанiя застосовуе МСФЗ для фiнансовоТ звiтностi згiдно норм от.. 12-1 Закону УкраiЪи кПро
бУхгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaihi> N 99б-ХГV вiд 16 липюI 1999 року (зi змiнами та
доповненнями).
3.1 .2. Компанiя ск.гlадас фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до вимог МСФЗ. Фiнансова звiтнiсть е складеною
вiдповiдно до МСФЗ тiльки тодi, якщо вiдповiдае BciM вимогам чинних МСФЗ, якi е обов'язковими для
виКонання на дату складання фiнансовоi звiтностi. .Щля складання фiнансовоТ звiтностi застосовуються
мiжнароднi 0тандарти фiнансовоi звiтностi, якi офiчiйнo оприлюдненi на веб-сайтi MiHicTopcTBa фiнансiв
Украihи.
3.1.3. Метою фiнансовоТ звiтностi Компанii е наданrul фiнансовоi iнформацii, яка е корисною дJIя нинiшнiх
та потенцiйних iHBecTopiB, позикодавцiв та iнших кредиторiв у прийнятгi рiшень про надання pecypciB
3,1,

3.1 .1 . КонцептуаJIьна основа надання фiнансовоТ

YcTaHoBi.

Фiнансова звiтнiсть КомпанiТ складаеться на ocнoBi припущення, що Компанii дiе на безперервнiй
ocHoBi i залишатиметься такою у досяжному майбутньому.

3.1 .4.

3.1.5. Якiснi характеристики корисноТ фiнансовоТ iнформацii визначають типи iнформачii, що

НайiМОвiрнiшео е найбiльш корисними для нинiшнiх та потенцiйних iHBecTopiB, регулюючих органiв для
приЙняття рiшень на ocHoBi iнформацiТ, що надана у фiнансовiй звiтностi. Фiнансова звiтнiсть КомпанiТ
базуеться на наступних характеристиках:
З.1.5.1. Основоположнi якiснi характеристики:
доречнiсть - доречна фiнансова iнформачiя може спричинити вiдмiнностi у рiшеннях, якщо вона мае
передбачувану uiHHicTb, пiдтверджувальну цiннiсть або i те, i друге;
сутгсвiсть - !нформацiя е сутгевою, якщо ii вiдсутнiсть або неправильне подання може вплинути на
рiшення, якi приймають користувачi фiнансовоТ звiтностi;
ПРаВдиве подання - щоби бути корисною, фiнансова iнформацiя повинна не лише подавати вiдповiднi

якi вона призначена подавати. Щоби бути
мати три характеристики. BiH мае бути повним,

ЯвИща, вона повинна також правдиво подавати явища,

ДОСКОнiшо правдивим поданtшм, опис повинен
нейтральним та вiльним вiд помилок.
З . 1 5.2.Посилювальнi якiснi характеристики :
.

Зiставнiсть - дае змогу користувачам iдентифiкувати та зрозумiти подiбностi статей та вiдмiнностi мiж
ними;
МОЖливiсть перевiрки - допомагае запевнити користувачiв у тому, що iнформацiя правдиво подае
економiчнi явища, якi вона призначена подавати;
СВОеЧаСнiсть - означае можливiсть дlя осiб, якi приймають рiшення, мати iнформачiю вчасно, так щоб
ця iнформацiя могла вплинути на ixHi рiшення;
зрозумiлiсть - класифiкацiя, характеристика та подання iнформачii ясно i стисло робить iT зрозумiлою,

З.1,6. Фiнансовi звiти вiдображають фiнансовi результати операцiй та iнших подiй, об'еднуючи

ik

в

ocHoBHi КJIаСи згiдно з економiчними характеристиками тобто, елементи фiнансових звiтiв. Елементами,
ЩО беЗПОСередньо пов'язанi з визначенням фiнансового стану в балансi, u Й"ur, зобов'язання та власний
капiтал. Активи, зобовоязання та власний капiтал - це елементи, якi безпосередньо пов'язанi з оцiнкою
фiнансового стану. Вони визначаються так:

-

актив
це ресурс, контрольований Компанiею в результатi минулих подiй, вiд якого очiкують
надходкення майбутнiх економiчних вигiд;
зобов'язання - теперiшня заборгованiсть Компанii, яка виникае внаслiдок минулих подiй i погашення
якоТ, за очiкуванням, спричинить вибуття pecypciB, KoTpi втiлюють у собi майбутнi економiчнi вигоди;
ВЛаСНИЙ Капiтал - це залишкова частка в активах КомпанiТ пiсля вирахуваннrI Bcix iT зобов'язань.
оцiнюючи, чи вiдповiдае стат,гя визначенню активу, зобов'язання або власного капiтагry, Компанiя
ЗВеРТаС УВаГУ на cyTHicTb та економiчну реальнiсть, а не лише на ikню юридичну
форму.
3,1 .7. ЩО Спецiального розпорядження керiвника КомпанiТ ввalкати Bci активи, якi перебувають
у власностi
компанiт, контрольованими й достовiрно оцiненими на пiдставi первiсноI BapTocTi, зазначеноi в
первинних документах на момент iхнього визнання.
3 . 1 .8 , Вважати активами Ti об'екти, якi не використовуються в основнiй дiяльностi, але вiд яких очiкуеться
ОДеРЖаННЯ еКОномiчних вигiд у випадку ikHboT реа.гliзачiТ TpeTiM особам. Об'екти, якi не визнаються
активами, затверджуються спецiальним розпорядженням керiвника Компанiт.
З.1.9. Елементами, якi безпосередньо пов'язанi з оцiнкою дiяльностi в Звiтi про фiнансовi результати
(сукупний дохiд), е доходи та витрати:

ll

дохiд - це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiолу у виглядi надходження чи
Збiльшення корисностi активiв або у виглядi зменшення зобов'язань, результатом чого е збiльшення
власного капiталу, за винятком збiльшення, повОязаного з внесками учасникiв;
витрати
це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiолу у виглядi вибуття чи
аМОРТИЗаЦiТ аКтивiв або у виглядi виникненнJI зобов'язань, результатом чого с зменшення власного
капiталу, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам.
ВИЗНаЧgННя доходу та витрат iдентифirсують ikHi ocHoBHi риси, ,це не ведуть до встановлення критерiiЪ,
яким вони повиннi вiдповiдати перед визнанням ix у Звiтi про фiнансовi результати (сукупний дохiд).
З.1.10, Майбутня економiчна вигода, втiлена в активi, е потенцiалом, який може сприяти надходженню
(прямо або непрямо) грошових коштiв i ix еквiва.гlентiв до Компанii. Потенцiал може бути продуктивним,
тобто частиною операцiйноТ дiяльностi суб'екта господарювання. BiH може набирати також форми
KoHBepToBaHocTi у грошовi кошти або Тх еквiваленти або спроможностi зменшувати вiдтiк грошових
коштiв, наприкJIад, коли альтернативний процес зменшуе операцiйнi витрати.
З.1.11. Стаття, яка вiдповiдае визначенню елемента, визнасться у фiнансовiй звiтностi КомпанiТ, якщо е
Ймовiрнiсть надходкення або вибутгя буль-якоТ майбутньоi економiчноТ вигоди, пов'язаноi зi статгею та
стаття мае собiвартiсть або BapTicTb, яку можна достовiрно визначити.
З,1,12. !ля складання фiнансовоi звiтностi вiдповiдно до МСФЗ керiвництво здiйснюе оцiнку активiв,
зобов'язань, доходiв i витрат на ocHoBi принципу обачностi.
З.1.13. Фiнансова звiтнiсть КомпанiТ е фiнансовою звiтнiстю загаJIьного призначення, яка сформована з
МеТОЮ дОстовiрного подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових потокiв
Компанii для задоволення iнформачiйних потреб широкого кола користувачiв при прийнятгi ними
економiчних рiшень.
Концепryальною основою фiнансовоТ звiтностi КомпанiТ за piK, що закiнчився 31 грудня 2020 роцу, е
Мiжнароднi стандарти фiнансовоТ звiтностi (МСФЗ), вкJIючаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського
ОбЛiКу (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського

-

ОбЛiкУ (РМСБО), в редакцii чиннiй на 01 сiчня 2020 року, що офiцiйно оприлюдненнi на веб_сайтi
MiHicTepcTBa фiнансiв Украihи
ПiДгОтовлена Компанiею фiнансова звiтнiсть чiтко та без буль-яких застережень вiдповiдае BciM вимогам
ЧиНних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станомна 01 сiчня 2020 року , дотримання яких
Забезпечуе достовiрне подання iнформацiТ в фiнансовiй звiтностi, а саме, лоречноi, достовiрноi, зiставноi
та зрозумiлоТ iнформаuiТ.

3,2. Вплuв на облiкову полimаку ФонOу змiн do
набуmmл чанносmi нов uJпrL

МСФ\ якi

набулu чuнносmi на 01.0L2020 р. mа

ФОНД ЗаСТОСУвав TaKi HoBi стандарти, тлумачення, змiни до стандартiв, включаючи спричиненi ними змiни
до iнших стандартiв, з датою початкового застосування l сiчня 2020 року при скпаданнi цiеТ фiнансовоТ
звiтностi

дiе з 01.01.2020 року. У змiненому визначеннi
у наданнi ToBapiB i послуг покупцям, тодi як
ПОпереДнс визначенrи зосереджувtulося на прибутках у формi дивiдендiв, менших витрат або iнших
економiчних видiв для iHBecTopiB та iнших.
' МСБО 1 <Подання фiнансовоi звiтностi>>, МСБО 8 <Облiковi полiтикио змiни в облiкових оцiнках та
ПОМИЛКи)) - визначення поняття <<сутгевий>> - дiе з 01.01.2020 року. Оновлене визначення суттевих змiн
МСБО 1 <ПОдання фiнансовоТ звiтностi> та МСБО 8 кОблiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та
пОмилки), Поправки уточнюють визначення cyTTeBocTi та спосiб iI застосування шляхом вкIIючення до
ВИЗНаЧення, яке дотепер було включено до iнших стандартiв МСФЗ. KpiM тогоо пояснення, що додаються
до визначення, були покращенi, поправки забезпечують узгодженIUI визначення cyTTeBocTi у Bcix

'МСФЗ 3 кОб'еднання

бiзнесу)) - визначення бiзнесу

-

бiЗНеСУ наголошуеться, що виробниrцво бiзнесу полягае

стандартах МСФЗ.

' МСБО

10 <ПодiТ пiсля звiтного перiоду>; МСБО 34 кПромiжна фiнансова звiтнiсть>; МСБО 37

кЗабезпечення, yMoBHi зобов'язання та yMoBHi активи); МСФЗ 2 кПлатiж на ocHoBi акцiй>; Посiбник з
ЗаСТОСУВаННя МСФЗ 4 к!оговори страхування>; Основи для висновкiв до МСФЗ 17 <CTpaxoBi контракти>
- У Bcix ВИПадках словосполучення <<економiчнi рiшення>> замiнено словом крiшення>>, а поняття
( користувачi >> звужено до ( основних користувачi в>;
'МСФЗ 9 <Фiнансовi iнструменти>; МСФЗ 7 кФiнансовi iнструменти: розкриття iнформацii>; МСБО 39
кФiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка>> - змiни стосуються процентних ставок (TaKi як LIBOR,

EURIBOR i TIBOR), що використовуються в рiзних фiнансових iHcTpyMeHTax: вiд iпотечних кредитiв до

похiдних iHcTpyMeHTiB.
, КонцептУальна основа пiдготовкИ
фiнансовоТ звiтностi - ЗмiнИ до посилань на КонцептуаJIьну основу у
Мiжнародних стандартах фiнансовоТ звiтностi - дiе 0 1 .01 .2020 року. Разом зi змiненою Концепryальною
основою, котра ст€ша чинною пiсля iT оприлюднення 29.03.2020 року було також випущено Змiни до
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посилань на КонцептуаJIьну основу у стандартах МСФЗ. ,Щокумент мiстить змiни до МСФЗ 2, МСФЗ З,
6, мсФз 14, мсБо l, мсБо 8, мсБо з4, мсБо 37, мсБо 38, ктмФз 12, ктмФз 19, ктмФз
20, КТМФЗ 22 та ПКТ 32. Не Bci змiни, однак, оновлюють вказанi стандарти та тлумачення стосовно
посилань та цитувань з КонцепryальноТ основи таким чином, щоб вони посилtшися на переглянуту
Концепryальну основу. ,Щеякi стандарти та тлумачення були оновленi лише так, щоб вказати, на яку

мсФз

в

концептуальну основу зроблене посилання (концепryальна основа, огryблiкована
2001 роцi,
Концепryальна основа, опублiкована в 2010 роцi, або Концепryальна основа, опублiкована в 2018 роцi)
або щоб вказати, що визначення в певному стандартi не були оновленi вiдповiдно до нових визначень у
переглянутiй Концептуальнiй ocHoBi.
За оцiнками керiвництва КомпанiТ застосування змiн до цих стандартiв не ма€ сутт€вого впливу на
фiнансову звiтнiсть Фонлу.
3.3. МСФ\ якi прuйняmi, але u4е не набулu чuнносmL
Змiни до стандартiв, ефективна дата застосування яких наступае з 01 сiчня 2021 року:
МСФЗ 9 Фiнансовi iнструменти, МСБО 39 Фiнансовi iнструменти: Визнання та оцiнка, МСФЗ 7
Фiнансовi iнструменти: Розкритгя iнформаuii , МСФЗ 4 CTpaxoBi контракти та МСФЗ 16 Оренла - змiни
стосуються облiку хеджування, розкриттю iнформачiТта змiни договiрних грошових потокiв;

.

Змiни до стандартiв, ефективна дата застосування яких наступае з 01 сiчня 2022 року:
МСБО l б <OcHoBHi засоби> - змiни стосуються заборони вираховувати з BapTocTi основних засобiв
суми, отриманi вiд реалiзачiт вироблених предметiв, коли компанiя гоryе актив до його цiльового

,

використання

.

МСБО 37 кЗабезпечення, непередбаченi зобов'язаннята непередбаченi активи) - уточнення, щодо
(витрат на виконання договору ))
МСФЗ 3 кОб'еднання бiзнесу> - додано виняток щодо зобов'язань i умовних зобов'язань, а також
актуалiзацiя посилань в МСФЗ (IFRS) 3 на Концептуальнi основи пiдготовки фiнансовоТ звiтностi, не
змiнюючи вимог ло облiку для об'еднання бiзнесiв
Щорiчнi поправки в МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (IFRS) 1 - Поправка дозволяе дочiрньому
пiдприемству, що застосовуе IFRS l: D16 (а) (яке переходить на МСФЗ пiзнiше своеi материнськоi
компанii), виконати оцiнку накопиченого ефекту курсових рiзниць у сrшадi iншого сукупного дохо.ry - на
пiдставi такоТ оцiнки, виконаноi материнською компанiею на лаry ii перехоlý/ на МСФЗ
Щорiчнi поправки в МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (IFRS) 9 - Поправка уточнюе характер комiсiйноТ
винагороди, що вкпючаеться в к1O-вiдсотковий> тест при припиненнi визнання фiнансових зобов'язань
Щорiчнi поправки в МСФЗ (20i8-2020): МСФЗ (IFRS) 16 - Поправка уточнюе iлюстративний
приклад Ns 13 до МСФЗ (IFRS) 16 шляхом викJIючення прикпаду урахуван}ш вiдшкодування, отриманого
орендарем вiд орендодавця в якостi компенсацiТ за понесенi витрати на полiпшення об'екта оренди
Щорiчнi поправки в МСФЗ (2018-2020): МСБО (ИS) 41 - Поправка викпючае вимоry IAS 41:22,
яка вказуе, що потоки грошових коштiв, пов'язанi з оподаткуванням, не вкJIючаються до розрахункiв
справедливоТ BapTocTi бiологiчних активiв. Поправка призводить до вiдповiдностi IAS 4l i IFRS 13

,

.

.
.
,

Змiни до стандартiв, ефективнадата застосування яких наступае з 01 сiчня 2023 року:
МСБО 1 <Подання фiнансовоI звiтностi> - Поправки роз'яснюють критерiй у МСБО для
класифiкачiТ зобов'язання як довгострокового: вимога до суб'екта господарювання мати право вiдшtасти
погашення зобов'язання принаймнi на 12 мiсяцiв пiсля звiтного перiолу
МСФЗ 17 KCTpaxoBi контракти) - ocHoBHi вимоги: викJIючення деяких видiв договорiв зi сфери
застосування МСФЗ 17; спрощене подання активiв i зобов'язань, пов'язаних з договорами cTpaxyBaHHrI в
звiтi про фiнаноовий отан; вплив облiкових оцiнок, зроблоних в попореднiх промiхсних фiнансовлгх
звiтностях; спрощений облiк зобов'язань по врегулюванню збиткiв за договорами, якi виникпи до дати

.

l

.

переходу

наМСФЗ
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Керiвництво Товариства достроково не застосовуе змiни до стандартiв та вважае, що зtвначенi змiни не
булуть мати сут,гевого впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства в майбутньому.

Вмюmа поDанttя звimносmi mа функцiоншльна валюmа, сmупiнь окруапення,
Валюта поданrш звiтностi вiдповiдае функuiональнiй валютi, якою е нацiональна валюта УкраiЪи
гривня, скJIадена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч, якщо не зазначене iнше,

3,4.

-

5. Пр uпу ulе ння пр о б езпер ер в нiсmь d iял ь но с mi,
Фiнансова звiтнiсть КомпанiТ пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi, вiдповiдно
до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань вiдбуваеться в ходi звичайноi дiяльностi. Фiнансова
Звiтнiсть не включае коригування, якi необхiдно було б провести в тому випадку, якби Компанiя не могла
прОдовжити подrlльше здiйснення фiнансово-господарськоТ дiяльностi вiдповiдно до принципiв
безперервностi дiяльностi. Про TaKi кориryвання буде повiломлено, якщо вони стануть вiдомi та зможуть
бути оцiненi.
3,

lз

3,6. Рiшення про заmверdмсення фiнансовоi звimносmi.

Фiнансова звiтнiсть Товариства затвердкена до випуску (з метою оприлюдненш) керiвником КУА
25 лютого 202l року. Hi акцiонери Товариства, Hi iншi особи не мають права вносити змiни до цiеТ
фiнансовоi звiтностi пiсля iT затвердкенIIJI до випуску.

3. 7, 3 в imн uй пер io d ф iHaHc

о

Bo'i

з

BimHo сmi,

звiтним перiодом, за який формуеться фiнансова звiтнiсть, ввФкаеться каJIендарний pik, тобто перiод з
01 сiчня по 3l грулня 2020 року.

прuмimка 4, Сvmmевi полоuсення облiковоi полimакu,
4.1. Основа (або основи) оцiнки, застосованi при складаннi фiнансовоiзвiтностi
Щя фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на ocHoBi iсторичноТ собiвартостi та справедливоТ BapTocTi або
амортизацiйноi собiвартостi окремих фiнансових iHcTpyMeHTiB вiдповiдно до МСФЗ 9 кФiнансовi
iНСТРУМеНТи>. Оцiнка справедливоI BapTocTi здiйснюеться з використанням методiв оцiнки
фiнансових
iHcTpyMeHTiB, дозволених МСФЗ l3 кОцiнки за 0правOдливою BapTiOTIo), TaKi мотOди оцiнки вкJIIочають
використання справедливоТ BapTocTi як цiни, яка була б тримана за продаrк активу, або сплачена за
передачу зобов'язання у звичайнiй операцiт Mixc учасниками ринку на дату оцiнки. Зокрема, використання
бiржових котирувань або даних про поточну ринкову BapTicTb iншого аналогiчного за характером
iHcTpyMeHTy, аналiз дисконтованих грошових потокiв або iншi моделi визначення справедливоi BapTocTi.
ПеРеДбаЧУВана справедлива BapTicTb фiнансових активiв i зобовОязань визначаеться з використанням
наявноТ iнформачiТ про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки.
4.2. Загальнi полоrкення щодо облiкових

полiтик

4.2.]. Основа формування облiковчх полimuк.
ОблiКовi полiтики - KoHKpeTHi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, застосованi
суб'ектом господарювання при складаннi та поданнi фiнансовоТ звiтностi. МСФЗ наводить облiковi
ПОЛiтики, якi, за висновком РМСБО, дають змогу скJIасти таку фiнансову звiтнiсть, яка мiститиме доречну
Та дОстовiрну iнформацiю про операцii, iншi подiiта умови, до яких вони застосовуються. TaKi полiтики
Не СЛiД ЗаСтосовувати, якщо вплив ix застосування е несуттевим. Облiкова полiтика Компанii
розроблена
Та ЗаТВеРДЖена керiвницгвом вiдповiдно до вимогМСБО 8 <Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках
та помилки> та iнших чинних МСФЗ.
4.2,2. Iнформацiя про змiнu в облiковuх полimuках.

Компанiя обирае та застосовус своТ облiковi полiтики послiдовно длlя подiбних операцiТ, iнших подiй або
УМОВ, ЯКЩО МСФЗ конкретно I{e вимагас або не дозволяс визначення категорii статей, для яких iншi
полiтики можуть бути доречними.
4,2,3. Форма mа назвu фiнансовuх звimiв,
Перелiк та назви форм фiнансовоТ звiтностi КомпанiТ вiдповiдають вимогам, встановленим НП(С)БО 1
<Загальнi вимоги до фiнансовоТ звiтностi>, та форми Примiток, що розробленi у вiдповiдностi до МСОЗ.
4,2.4. Меmоdа поdання iнсlлормацii

у фiнансовчх звimаж.
МСФЗ та враховуючи НП(С)БО l Звiт про сукупний дохiд передбачае подання витрат, визнаних у
прибуткУ або збиткУ, за кJIасифiкацiею, основаною на методi "функuiТ витрат" або "собiвартостi
РеалiЗацiI", згiдно з яким витрати класифiкують вiдповiдно до ik функцiй як частини собiвартостi чи,
НаПРИКJIаД, ВИТрат на збут або адмiнiстративну дiяльнiсть. Проте, оскiльки iнформацiя про характер
Витрат е корисною для прогнозуванIu майбутнiх грошових потокiв, то ця iнформацiя наведена в цих

ЗГiДНО

Примiтках,
ПРедСтавлення грошових потокiв вiд операцiйноi дiяльностi
Звiтi про рух грошових коштiв
здiйснюеться iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкриваеться iнформацiя про ocHoBHi кJIаси
надходженЬ грошовиХ коштiВ чи виплаТ грошовиХ коштiв. Iнформацiя про ocHoBHi види грошових
надходжень та грошових виплат формуеться на пiдставi облiкових записiв Компанii.

у

полiтики щодо фiнансових iHcTpyMeHTiB
4,3,]. Вазнання mа оцiнка tlliHaHcoBux iнсmруменmiв,
КОмпанiя визнае фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi вiдповiдно до МСФЗ, коли i
тiльки коли воно стае стороною контрактних положень щодо фiнансового iHcTpyMeHTa. Операчii з
пРиДбання або продоку фiнансових iHcTpyMeHTiB визнаються iз застосуванням облiку за датою
4.3. Облiковi

розрахунку.
За строкоМ виконаннЯ фiнансовi активИ та фiнансОвi зобов'яЗання подiляються на поточнi (зi строком
виконання зобов'язань до 12 мiсяцiв) та довгостроковi (зi строком виконання зобов'язань бiльше 12
мiсяцiв). Компанiя визнае TaKi категорii фiнансових активiв:
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фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату
переоцiнки у прибутку або збитку;
о фiнансовi активи, що оцirпоються за амортизованою собiвартiстю.
Компанiя визнае TaKi категорiТ фiнансових зобов'язань:
о фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю;
о фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедIивою BapтicTo, з вiдображенням результату
переоцiнки у прибутку або збитку.
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Компанiя оцiнюе ix за
справедливою вартiстю. При припиненнi визнання фiнансового активу повнiстю рiзниця мiж балансовою
вартiстю (оцiненою на дату припинення визнання) та отриманою компенсацiею (включаючи буль-який
новиЙ отриманиЙ актив MiHyc буль-яке нове взяте зобов'язання) визнають у прибутку або збитку.
ФiНанСОвий актив оцiнюеться за амортизованою собiвартiстю, як[цо BiH придбаваеться з метою одоржання
договiрних грошових потокiв i договiрнi умови фiнансового активу генерують грошовi потоки, KoTpi е
суто виплатами суми та процентiв на непогашену частку основноi суми.
КОмпанiя визнае резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовим активом, який
облiковуеться за амортизованою вартiстю.
Облiкова полiтика щодо подtшьшоi оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB розкриваеться нижче у вiдповiдних
роздiлах облiковоi полiтики.
4.3.2. Гроu,tовi кошmа ma'ixHi еквiваленmш
ГРОШОвi кошти скJIадаються з коштiв на поточних рахунках у банках. Еквiва-пенти грошових коштiв

-

це

KopoтKocTpoKoBi, високолiквiднi iнвестицiТ, якi вiльно конвертуються у вiломi суми грошових коштiв i
ЯКИМ ПРИТаманниЙ незначниЙ ризик змiни BapTocTi. Iнвестицiя визначаеться зазвичаЙ як еквiвалент
ГРОШОВИХ КОштiв тiльки в разi короткого строку погашення, наприкJIад, протягом не бiльше нiж три мiсяцi
з дати придбання.
Грошовi кошти та ik еквiваленти можуть утримуватиQя, а операцiТ з ними проводитися в нацiональнiй
ВаЛЮТi Та в iноземнiЙ валютi. Iноземна валюта - це валюта iнша, нiж функцiональна валюта, яка визначена
В П.3.4 цих Примiток. Грошовi кошти та ix еквiва-гrенти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям
визнання активами.
ПОДаЛЬШа ОЦiнКа грошових коштiв здiйснюсться за справедливою вартiстю, яка дорiвнюс ix номiнальнiй
BapTocTi.

ПОДаЛьша оцiнка еквiвалентiв грошових коштiво представлених депозитамио здiйснюеться за
амортизованою собiвартiстю,
Первiсна та подаJIьша оцiнка грошових коштiв та ix еквiвалентiв в iноземнiй валютi здiйснюеться у
фУнкцiональнiй валютi за офiцiйними курсами Нацiонального банку УкраiЪи (НБУ).
У РаЗi ОбмеЖення права використання коштiв на поточних р{жунках в у банках (наприклад, у випадку
призначенНя НБУ в банкiвсьКiй ycTaHoBi тимчасовоi адмiнiстрацii) цi активи Mo}IqyTb бути класифiкованi
У окладi непоточних активiв. У випадку прийнятгя НБУ рiшення про лiквiдацiю банкiвськоi установи та
ВiДСУТНОСтi Ймовiрностi повернення грошових коштiв, визнання ik як активу припиняеться i ik BapTicTb
вiдображаеться у складi збиткiв звiтного перiолу.
4.3,3, Фiнансовi акmuва, цlо оцiнtоюmься за шиорmuзованою собiварmiсmю.

!О

фiНансових активiво що оцiнюються за амортизовано собiвартiстю, Компанiя вiдносить облiгацii,

депозити, лебiторську заборгованiсть, у тому числi позики та векселi. Пiсля первiсного визнання Компанiя
ОЦiНЮе ix За амортизованою собiвартiстю, застосовуючи методи ефективного вiдсотка.
Застосовуючи аналiз дисконтованих грошових потокiв, Компанiя використовуе одIry чи кiлька ставок
дисконту, KoTpi вiлповiдають переважаючим на ринку нормам доходу для фiнансових iHcTpyMeHTiBo якi
маютЬ в основноМу полiбнi умовИ i характерИстики, вкJIючаючи кредитну якiсть iHcTpyMeHTa, зaUIишок
строку, протягом якого ставка вiдсотка за контрактом е фiксованою, а також зaшишок строку до погашення
основноТ суми та валюту, в якiй здiйснюватимуться платежi.
Компанiя оцiнюе станом на кожну звiтну дату резерв пiд збитки за фiнансовим iHcTpyMeHToM у розмiрi,
що дорiвнюе:
- l2-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам у разi, якщо кредитний ризик на звiтну дату не зазнав
значного зростання з моменту первiсного визнання;
- очiкуваним кредитним збиткам за весь строк лiТ фiнансового iHcTpyмeн.ry, якщо кредитний ризик за
такиМ фiнансовим iHcTpyMeHToM значно зрiз iз моменту первiсного визнанIUI.
у випадку фiнансових активiв кредитним збитком е теперiшня BapTicTb мiж договiрними грошовими
потоками, належними до сплати на користь КомпанiТ за договором i грошовими потоками, якi Компанiя
очiкуе одоржати на овою користь.
станом на кожну звiтну дату Компанiя оцiнюе, чи зазнав кредитний ризик за фiнансовим iHcTpyMeHToM
значного зростання з моменту первiсного визнання. При виконаннi такот оцiнки Компанiя замiсть змiни
суми очiкуваних кредитних збиткiв використовуе змiну ризику настання дефолту (невиконання

l5

дii фiнансового iHcTpyMeHTa. ,Щля виконання такоi оцiнки
Компанiя порiвнюе ризик настання дефолry (невиконання зобов'язань) за фiнансовим iHcTpyMeHToM
станом на звiтну дату з ризиком настання дефолry за фiнансовим iHcTpyMeHToM станом на дату первiсного
визнання, i враховуе при цьому обrрунтовано необхiдну та пiдтвердясувану iнформацiю, що е доступною
без надмiрних витрат або зусиль, i вказуе на значне зростання кредитного ризику з моменту первiсного

зобов'язань) протягом очiкуваного строку

i

визнання.

Компанiя може зробити пригtущення про те, що кредитний ризик за фiнансовим iHcTpyMeHToM не зазнав
зростання з моменту первiсного визнанrul, якщо було з'ясовано, що фiнансовий iHcTpyMeHT мае низький

piBeHb кредитного ризику саном н звiтну даry.
Випадку фiнансового активу, що е кредитно-знецiненим станом на звiтну дату, аJIе не е придбаним або

У

створеним кредитно-знецiненим фiнансовим активом, Компанiя оцiнюе очiкуванi кредитнi збитки як

рiзницю мiж власною балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх

ГРОШОвих потокiв, дисконтованою за первiсною ефективною ставкою вiдсотка за фiнансовим активом.
Буль-яке коригування визнаеться як прибуток або збиток вiд зменшення корисностi.
ТОвариство визнае банкiвськi депозити зi строком погашен}uI вiд чотирьох до дванадцяти мiсяцiв з дати
фiНансовоТ звiтностi, в разi, якщо дострокове погашення таких депозитiв ймовiрно призведе до значних
фiнансових втрат, в складi поточних фiнансових iнвестицiй.
!е б imорс ь ка з аб opzo в ан ic mь
БеЗумовна дебiторська заборгованiсть визначаеться як актив тодiо коли Компанiя стае стороною договору

i

та, внаслiдок цього, набувае юридичне право одержати грошовi кошти, Первiсна оцiнка дебiторськоi
ЗабОргованостi здiйснюеться за справедливою вартiстю. Пiсля первiсного визнання подаJIьша оцiнка
дебiторськоТ заборгованостi вiдбуваеться за амортизованою вартiстю. Поточну лебiторську
заборгованiсть без встановл9ноi ставки вiдсотка Компанiя оцiшое за сумою первiсного ptlxyнKy фактури,
якщо вплив дисконтуванrfi е несуттевим.
4.3.4, Фiнансовi акmавu, u4о оцiнююmься за справеdлавою варmiсmю, з вidобрасtсенням рвульmаmу
переоцiнкu у прuбуmку або збumку.

!о

,

фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату
переоцiнки у прибутку або збитку, вiдносяться акцiТ та паТ (частки) господарських товариств. Пiсля
первiсного визнан}uI Компанiя оцiнюе ix за справедливою вартiстю. Справедлива BapTicTb акцiй, якi
BHeceHi до бiржового списку, оцiнюеться за бiрясовим курсом органiзатора торгiвлi.
Якщо акцiТ мають обiг бiльш як на одному органiзаторi торгiвлi, при розрахунку BapTocTi активiв TaKi
iнструменти оцiнюються за курсом на основному ринку для цього активу або, за вiдсутностi основного
ринку, на наЙсприятливiшому ринку для нього. За вiдсутностi свiдчень на користь протилежного, ринок,
На ЯКОМУ КОмпанiя зазвичаЙ здiЙснюе операцiю продФку активу, приймаеться з основний ринок, або, за
вiдсутностi основного ринку, за найсправедливiший ринок.
При оцiнцi справедливоТ BapTocTi активiв застосовуються методи оцiнки BapTocTi, якi вiдповiдають
ОбСТаВинам та для яких е достатньо даних, щоб оцiнити справедливу BapTicTb, максимiзуючи
Використання доречних вiдкритих даних та мiнiмiзуючи використання закритих вхiдних даних.
ЯКЩО е пiдстави вва)кати, що балансова BapTicTb суттево вiдрiзняеться вiд справедливоТ, Компанiя
ВИЗНачае справедливу BapTicTb за допомогою iнших методiв оцiнки. Вiдхилення можуть бути зумовленi
ЗНаЧНИМИ Змiнами у фiнансовому cTaHi eMiTeHTa таlабо змiнами кон'юнкryри ринку.
СПРаВедлива BapTicTb акцiй, обiг яких зупинено, у тому числi цiнних паперiв eMiTeHTiB, якi включенi до
СПИСКУ eMiTeHTiB, що мають ознаки фiктивностi, визначасться iз урахуванням наявностi cTpoKiB
вiДновлення обiгу таких цiнних паперiв, наявностi фiнансовоТ звiтностi таких eMiTeHTiB, результатiв ik
дiяльностi, очiкування надходження майбутнiх економiчних вигiд.
4,3.5 3обов'язання.
КРеДИТОРСька заборгованiсть визначаеться як зобов'язання тодi, коли Компанiя стае стороною договору,
Та, ВНаСЛiДОК цього, набувае юридичне зобов'язання сплатити грошовi кошти. Поточнi зобов'язання
- це
ЗОбОВ'яЗання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз нижченаведених ознак:

О

О

i

КОМПаНiя Сподiвасться погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягае погашенню протягом

дванадцяти мiояцiв пiсля звiтного перiоду;

КОМПаНiя не мае безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання протягом
щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.
поточнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання зобов'язань.
Поточнi зобов'язанНя оцiнюються у подаJIьшомУ за амортизованою вартiстю. Поточну кредиторську
заборгованiсть беЗ встановлеНоТ ставкИ вiдсотка IiомпанiЯ Ъцirшое .u
первiсного рйу"ку бактури,
"у"Й
якщо вплив дисконтуванrи с несуттевим.
4.3,6. 3zорmання фiнансовrlх акmuвiв mа зобов'язань.

lб

Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Компанiя мае юридичне право здiйсrповати залiк
визнаних у балансi сум i мас HaMip або зробити взаемозалiк, або реалiзувати актив та виконати
зобов'язання одночасно.

полiтики щодо оренди
Первiсна оцiнка акmаву в cPopMi права корuсmуванrrЕ. Компанiя на дату початку оренди оцiнюе i визнае
на балансi актив у формi права користування за первiсною вартiстю, що вкпючае: величину первiсноТ
4.4. Облiковi

оцiнки зобов'язання з оренди; оренднi платежi на дату початку оренди або до такоТ дати за вирахуванням
отриманих стимулюючих платежiв з оренди; будь-якi початковi прямi витрати, понесенi орендарем,
вкJIючаючи мотивацiйнi виплати при укIIаданнi договорiв оренди з фiзичними особами; оцiнку витрат, якi
булуть понесенi при демонтаясi i перемiщеннi базового активу, вiдновленнi дiлянки, на якому BiH
розташовуеться, або вiдновлення базового активу до стану, яке вимагаеться згiдно з умовами оренди, за
винятком випадкiво коли TaKi витрати понесенi для виробництва запасiв. Компанiя TaKi вrграти визнае у
складi первiсноТ BapTocTi активу в формi права користування в момент виникненшI у неТзобов'язання щодо
таких витрат.
Первiсна оцiнка зобов'язань. На дату початку оренди Компанiя оцiнюе зобов'язання з оренди з
поступовим зниженням BapTocTi орендних платежiв, якi ще не здiйсненi на цю даry. Оренднi платежi
дисконтуються з використанrшм процентноТ ставки, закJIаденоТ в договорi оренди, якщо така ставка може
бути легко визначена. Якщо таку ставку визначити неможливо, Компанiя використовуе середню
вiдсоткову ставку за кредитами банкiв за повний попереднiй мiсяць, що передуе датi початку оренди. За
вiдсутностi кредитiв береться ставка, за якою Компанiя могла отримати кредит у звiтному чи
попередньому кilIендарному роцi за результатами переговорiв. Якщо кредити не отримувались i не

планувались до отримання, то береться середня за попереднiй мiсяць процентна ставка за
дОвгОстроковими кредитами банку в нацiональнiй валютi для субОектiв господарювання, огryблiкована на

оф чiйному сайтi НБУ lrttps ://barlk, gov.ula/.
Поdшlьша оцiнка акmuву в формi права корасmування, !ря застосування моделi облiку за первiсною
вартiстю Компанiя оцiнюс актив у формi права користування за первiсною вартiстю за вирахуванIuIм
накопиченоТ амортизацiТ та накопичених збиткiв вiд знецiнення з кориryванням на переоцiнку
зобов'язання по орендi в результатi перегляду (iндексацii) орендноi плати. При амортизацiТ активу в формi
права користування, Компанiя керуеться МСБО lб <OcHoBHi засоби>. Компанiя амортизуе актив у формi
права користуванrш починаючи вiд початку мiсяця, що наступае пiсля укJIадання договору оренди до
бiльш ранньоТ з наступних дат: кiнець мiсяця закiнчення TepMiHy корисного використання базового
аКтиву, що передано в оренду, кiнець мiсяцяо в якому припиняеться визнання активу в формi права
користування, або мiсяця закiнчення строку оренди.
Поdальu,tа оцiнка зобов'язань. Компанiя пiсля дати початку оренди оцiнюе розрахунки по орендi
наступним чином: збiльшуючи балансову BapTicTb для вiдображення вiдсоткiв по зобов'язанням з оренди;
зменшуючи балансову BapTicTb для вiдображення здiйснених орендних платежiв; переоцiнюючи
балансову BapTicTb для вiдображення переоцiнки або модифiкаuiТдоговорiв оренди, або для вiдображення
переглянутих в договiрному порядку фiксованих орендних платежiв.
Вiдсотки за зобов'язаннJIми з оренди в кожному перiодi протягом TepMiHy оренди визнаються в cyMi, яка
РОЗРаховуеться з незмiнноТ перiодичноi процентноТ ставки на залишок зобов'язання з оренди через
використання субрахунку для вiдображеннrl поточноТ частини орендних зобов'язань.
Пiсля дати початку оренди Компанiя визнае в фiнансових витратах (за винятком випадкiв, коли витрати
вкJ]ючаються до балансовоТ BapTocTi iншого активу з використанrrям iнших чинних стандартiв) вiдсотки
ПО ЗОбОв'язанням з оренди, а змiннi оренднi платежi, не вкJIюченi в оцiнку зобов'язання з оренди
-у
СОбiВаРтостi, адмiнiстративних чи збутових витратах зzшежно вiд цiльового використання активiв
аНаЛОГiЧНО до витрат з амортизацiТ активiв з права користування. Витрати по змiнним IuIaTeжaM
ВИЗнаЮться в перiодi, в якому наста€ подiя або умова, що призводить до здiйснення таких платежiв.
Черговi виплати з орендноТ плати (у тому числi з вiдображенням податкового кредиту з податку на додану
BapTicTb в Оподатковуваних операцiях) вiдображаються через окремий субрахунок поточних розрахункiв
за довгостроковими зобов'язаннями.
ПеРеоцiнка зобов'язань. Компанiя пiсля дати початку оренди переоцiнюе зобов'язання з оренди лише
якщо вiдбулася модифiкацiя договору оренди, у тому числi: змiна розмiру оренлних платежiв; змiна
СТрокУ дii договору оренди; змiна предмету оренди; змiна порядку розрахункiв за договором оренди
(строки або черговiсть виплат); змiна планiв КомпанiТ щодо cTpoKiB використання базового активу за
ПОГОДЖенням з Орендодавцем; у iнших випадках, передбачених МСФЗ l6, законом чи договором, коли
Змiнюеться балансова оцiнка (приведена BapTicTb) орендних платежiв за договором.
i

4.5. Облiковi полiтики щодо податку на прибуток
КОМПаНiЯ ЗДiйСнюс виключний вид дiяльностi, с iнститутом спiльного iнвестування та звiльнясться вiд
оподаткування податком на прибуток вiдповiдно до норм Податкового Кодексу Украiни. У випадку змiни
1,7

норм дiючого законодавства Компанiя буде здiйснювати нарахування податку на прибуток за наступними
принципами: витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого
податкiв. ПоточниЙ податок визначаеться як сума податкiв на прибуток, що пiдlягають сплатi
(вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати Компанiя
3а пОдатками розраховуе з використанням податкових ставок, чинних на дату балансу. З урахуванням
ТОГО, ЩО КерiВництвом Компанii приЙняло рiшення не проводити кориryвання
фiнансового результату в
раМках розрахунку податку на прибуток в податковому облiку та в Компанii вiдсутнi тимчасовi рiзницi,
вiлстроченi податки не розраховуються.
4.6. Облiковi полiтики щодо

iнших активiв та зобов'язань

4,6,1. 3абезпечення.
Забезпечення визнаються, коли Компанiя мае теперiшню заборгованiсть (юриличну або конструктивну)

внаслiдок минулоТ подiТ, icHye ймовiрнiсть (тобто бiльше можJIиво, нiж неможливо), що погашення

зобов'язання вимагатиме вибуття pecypciB, KoTpi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i можна достовiрно
оцiнити суму зобов'язання.
КОмпанiя не створюе резерв витрат на оплату щорiчних (основних та додаткових) вiдгryсток, так як немае
найманих працiвникiв (е iнститутом спiльного iнвестування).
4,6,2.

[охоDu mа вutпраmu

КОмпанiя визнае дохiд вiд надання послуг, коли (або у Mipy тогоо як) воно задовольняе зобов'язання щодо
виконаннJI, передаючи обiцяну посJIугу (тобто актив) клiентовi. Актив передаеться, коли (або у Mipy того,
як) клiент отримуе контроль над таким активом.

При визначеннi BapTocTi винагороди вiд управлiння активом Компанiя вiдповiдно до МСФЗ
використовуе метод оцiнювання за результатом.

,Що
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методу оцiнювання за результатом наJIежать, зокрема,

аНалiЗ виконання, завершеного на сьогоднiшнiЙ день, оцiнки досягЕутих результатiв. Враховуючи
ПРинцИп професiЙного скептицизму для змiнноТ BapTocTi винагороди розрахунку доходу здiЙснюеться на
кiнець кожного мiсяця. Результат визначенrш розмiру винагороди по управлiнню активами оформлюеться
аКТОМ Виконаних робiт, в якому вiдображаеться розрахунок (оцiнка) досягнутих результатiв на звiтну

дату.

!Охiл вiд продажу фiнансовлпt iHcTpyMeHTiB або iнших активiв визнаеться у прибутку або збитку в разi
ЗаДОВОлення Bcix наведених далi умов:

Компанiя передас договiрнi права на одержання грошових потокiв
вiд такого фiнансового активу; Компанiя передаJIа покупцевi ризики вiд володiння, пов'язанi з фiнансовим
акТиВоМ; за Компанiею не зшIишаеться aHi подальша участь управлiнського персоналу

у формi, яка
з володiнням, aHi ефективний контроль за проданими фiнансовими iнструментами,
iнвестицiйною нер}хомiстю або iншими активами; суму доходу можна достовiрно оцiнити; ймовiрно, що
ДО КомпанiТ надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiею; витрати, якi були або будуть понесенi у
ЗаЗВИЧаЙ ПОв'язана

зв'язку з операцiею, можна достовiрно оцiнити.
ДИВiДеНДИ визнаються доходом лише у разi, якщо право Компанii на одержання виплат за дивiдендами
ВСТаНОВЛеНО; е Ймовiрнiсть, що економiчнi вигоди, пов'язанi задивiдендами, надiйдуть до Компанii; суму
дивiдендiв можна достовiрно оцiнити.
ДОХiд Визнаеться у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та крrгерiям
визнання. Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та
ОДНОЧаСНО З визнанням збiльшення зобов'язань або зменшення активiв. Витрати, понесенi
у зв'язку з
отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи.
4,6.3. YMoBHi зобов'язання mа акmuвu.
КОМПаНiЯ Не визнае yMoBHi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан КомпанiТ. Iнформацiя про
умовне
зобов'язання розкривасться, якщо можливiсть вибутгя pecypciB, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, н9
е ВiДДаЛеною. Компанiя не визнае yMoBHi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив
розкриваеться,
коли надходження економiчних вигiд е ймовiрним.
4, 6.
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Компанiя визнае суму очiкуваних кредитних збиткiв (або здiйсrшое вiдновлення корисностi), що е
необхiдною для кориryвання резервУ пiд збитки, до суми, яка визнана згiдно з МСФЗ 9, як прибуток або
збиток вiд зменшення корисностi. оцiнюе очiкуванi кредитнi збитки за фiнансовим активом у спосiб, що
вiдображае: (а) об'ективну та зв{Dкену за ймовiрнi"rоЪуrу, визначену шляхом оцiнки ,.""о.о дiапазону
можливих результатiв; (б) часову BapTicTb грошей; i (в) обгрунтовано необхiдну та пiдтвердясуванУ
iнформаuiЮ про минулi подii, поточнi умови та прогнози майбутнiх економiчних умов, що може бути
одержана без надмiрних витрат або зусиль станом на дату оцiнки, Оцiнка кредитного ризику не
застосовуеться до фiнансових активiв, що утримуються для продФку. Величина
резерву очiкуваних
кредитниХ збиткiв визнаеться у вiдсотках вiд суми заборгованостi, щодо кожного контрагента,
у разi
порушення ним умоВ договору, враховуючи Bci нюанси взаемовiдносин (вiдсоток резерву залежить вiд
КiЛЬКОСтiднiв прострочки, 0 днiв - 0Оlо, до 30 днiв
- l\o, до 60 днiв -2Уо,до 90 днiв -iОД,до l80 днiв

-

l8

4Yо,

до 365 днiв

l00%),

-

5Уо, бiльше 365 днiв

-

|0Уо, прострочена до З0 днiв

-

500/о,

прострочена до 60 днiв

-

В залежностi вiд бiзнес моделi фiнансового iHcTpyMeHTy резерв пiд збитки за фiнансовим iHcTpyMeHToM
ВiДОбРаЖаСться через прибутки/збитки з подаJIьшим зменшенням ба.гlансовоi BapTicTb активу або через
iнший сукупний дохiд.

Поdii пiсля звimноi damoь
КОмпанiя коригуе статгi активiв i зобов'язань, доходiв i витрат, власного капiталу шляхом сторIIувангuI
таlабо додаткових записiв в регiстрах бухгалтерського облiку коригуючою проводкою для вiдображення
подiй, якi вимагають кориryвання пiсля звiтного перiолу. Компанiя кориryе суr", що визнанi у звiтностi
На ДаТУ балансу, на якi вплинули подii пiсля дати балансу, та визнае суми, що не були вiдображенi у
звiтностi на дату балансу з певних причин, наприклад:
отримано iнформацiю про те, що кориснiсть активу зменшиJIася на дату балансу або суму ранiше
Визнаного збитку вiд зменшення корисностi цього активу потрiбно кориryвати;
надхOдження пiсля дати балансу рiшення суду, яке пiдтверджуе наявнiсть на дату балансу
теперiшньоТ заборгованостi, що потребуе додаткового коригування або створення резерву пiд
4,6,5,

.

о

зобов'язання;
СОбiвартiсть придбаних активiв або надходження вiд проданих активiв до дати балансу визначена
пiсля дати балансу;
ВИявлено порушення або помилки, що свiдчать про викривлення даних фiнансовоТзвiтностi тощо.

О
О

Подальшi подiI також беруться в розрахунок за наявностi cyMHiBy в достовiрностi зроблених на звiтну
Даry ОЦiНОК щодо моrtшивих кредитних збиткiв по фiнансових активах, Компанiя не здiйсrпое кориryванrul
СУМ, ВиЗнаНих у ii фiнансовiЙ звiтностi дlя вiдображення подiй, якi не вимагають кориryвання пiсля
звiтного перiоду та вк{rзують на обставини, що виникJIи пiсля дати балансу згiдно п.22 МСБО 10.
Пршrпimка 5. OcHoBHi прuпvлцення, оцiнкu mа сvdаrcення,

При пiдготовцi фiнансовоi звiтностi Компанiя здiйснюе оцiнки та припущення, якi мають вплив на
еЛеМеНти фiнансовоТ звiтностi, rрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченЕях, розроблених KoMiTeToM з

ТЛУМаЧеНь мiжнародноТ фiнансовоТ звiтностi. Оцiнки та судження базуються на попередньому досвiдi та

i

iНШИХ факторах, що за iснуючих обставин вважаються обrрунтованими
за результатами яких
приймаються судження щодо балансовоТ BapTocTi активiв та зобов'язань. Хоча цi розрахунки базуються
на наявнiЙ у керiвництва КомпанiТ iнформаuiТ про поточнi подii, фактичнi результати можуть зрештою
Вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв. Областi, де TaKi судження е особливо вФкJIивими, областi, що
характеризуються високим piBHeM складностi, та областi, в яких пригtущення й розрахунки мають велике
значення для пiдготовки фiнансовоТ звiтностi за МСФЗ, наведенi нижче.
5.1, Суdнсеннп u4оdо операцiй, поliй або умов за вidсуmносmi конкреmнuх МСФ3,
ЯКщО Немае МСФЗ, який конкретно застосовуеться до операцii, iншоТ подiI або умови, керiвництво
КОмпанiТ застосовуе судження пiд час розроблення та застосування облiковоТ полiтики, щоб iнформацiя
була доречною для потреб користувачiв для прийняття економiчних рiшень та достовiрною, у тому
значеннi, що фiнансова звiтнiсть:
ПОДае ДОСтовiрно фiнансовиЙ стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки;
вiдображае економiчну cyTHicTb операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну форrу;
е нейтра-lrьною, тобто вiльною вiд упереджень;
е повною в ycix суттевих аспектах.
ПiД ЧаС ЗДiйснення судження керiвництво КомпанiТ посилаеться на прийнятнiсть наведених далi ддерел
та враховуе ix у низхiдному порядку: вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов'язанi з ними
питання; визначення, критерiт визнання та концепцiт оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв та витрат
у
Концепryальнiй ocHoBi фiнансовоТ звiтностi.
Пiд час здiйснення судження керiвництво КомпанiТ враховус найостаннiшi положення iнших органiв, що

-

розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну концептуальну основу для
розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтераryру з облiку та прийнятi га.пузевi практики, тiею мiрою,
якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.
ОперацiТ, що не регламентуються МСФЗ Фондом не здiйснюв€tлись.

5.2, Суduсення u4оdо справеdлuвоi варmосmi акmавiв Компанii.

справедлива BapTicTb iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових
ринках,
розраховуеться на ocHoBi поточноТ ринковоi BapTocTi на момент закриття торгiв на звiтну дату. В iншрп<
випадках оцiнка справедливоi BapTocTi грунтуеться на судженнях щодо передбачуваних майбутнiх
грошовиХ потокiв, iснуючоi економiчнОi ситуачii, ризикiв, властивих Рiзним
фiнансовим iHcTpyMeHTaM, та
iнших факторiв з врахуванrшм вимог МСФЗ l3 кОцiнка справедIивоТ BapTocTi>.
5.3. Суdекення ulоDо змiн справеdлuво'i варmосmi фiнансовrtх акmuвiв.

l9

i

Керiвництво Компанii вважае, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до оцiнки
фiнансових iHcTpyMeHTiB, де ринковi котирування не доступнi, е кпючовим дкерелом невизначеностi
оцiнок, тому що:
- вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки базуються на
ПРИПУщеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок, змiн валютних KypciB, показникiв
КРеДИТОСПРОМОЖнОстi контраге}пiв, коригувань пiд час оцiнки iHcTpyMeHTiB, атакож специфiчних
особливостей операцiй;
- ВПЛиВ змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на доходи
(витрати) може бути значним.
ЯКбИ КеРiВНИЦтво КомпанiТ використовуваJIо iншi пригryщення щодо вiдсоткових ставок, волатильностi,
КРеДитного реЙтингу контрагента, дати оферти i коригувань пiд час оцiнки iHcTpyMeHTiB, бiльша або
МеНша змiна в оцiнцi BapTocTi фiнансових iHcTpyMeHTiB у разi вiдсутностi ринкових котирувань мала б
iСтотниЙ вплив на вiдображений у фiнансовiй звiтностi чистий прибуток та збиток. Використання
рiзних
МаРКеТИНГОВих припущень та/або методiв оцiнки також може мати значний вплив на передбачувану

справедливу BapTicTb.

5,4. Суdскення ulоdо очiкуванttx mермiHiB уmрuJ||yвання фiHансовах iнсmруменmiв.

КерiвництВо Компанii застосовуе професiйне судженrш щодо TepMiHiB утримання фiнансових
iHcTpyMeHTiB, що входять до скпаду фiнансових активiв. Професiйне судження за цим питанIUIм

ГРУНТУсться на оцiнцi ризикiв фiнансового iHcTpyMeHTyo його прибутковостi й динамiцi та iнших
факторах,
проте icHyloTb невизначеностi, якi можуть бути пов'язанi з призупиненнrIм обiry цiнних паперiв, що не е

пiдконтрольним керiвництву Компанii фактором
iHcTpyMeHTiB.

i

може сутгево вплинути на оцiнку фiнансових

5,5, Суdоrcення u4odo вtlявлення ознак знецiнення окmuвiв.
вiдносно фiнансових активi, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, Компанiя на даry виникнення
фiнансовпr активiв та на кожну звiтну дату визначае piBeHb кредитного ризику. Компанiя визнае резерв
пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовими активам, якi оцiнюються за амортизованою
вартiстю, у розмiрi очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк дiт фiнансового активу (при значному
збiльшеннi кредитного ризику/для кредитно-знецiнених фiнансових активiв) або 12 мiсячними
ОЧiКУваними кредитними збитками (уразi незначного зростання кредитного
ризику).
Зазвичай очiкуеться, що очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дii мають бути визнанi до того, як
i фiнансовий iHcTpyMeHT стане простроченим. Як правило, кредитний ризик значно зростае ще до того, як
фiнансовий iHcTpyMeHT стане простроченим або буде помiчено iншi чинники затримки платежiв, Що е
специфiчними для позичtшьника, (наприк.гlад, здiйснення модифiкацiТ або реструктуризацii).
Кредитний ризик за фiнансовим iHcTpyMeHToM вважаеться низьким, якщо фiнансовий iHcTpyMeHT мае
низький ризик настанюI дефолту, позичtшьник мае потужний потенцiал Ъ"конуваr, своl'договiрнi
зобов'язання щодо грошових потокiв У короткостроковiй перспективi, а несприятливi змiни в
економiчних i дiлових умовах у логовiрнiй перспективi можуть знизити, аJIе не обов'язково здатнiсть
позичаJIьника виконуВати своТ зобов'язання щодо договiрних грошових потокiв.
Фiнансовi iнструменти не вважаються такими, що мають низький кредитний ризик лише на пiдставi того,
що ризик дефолту за ними е нижчим, нiж ризик лефолту за iншими фiнансовими iнструментами Компанiт
або Hirk кредитний ризик юрисдикцii, я якiй Компанiя здiйснюе дiяльнiсть.
Очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дii не визнаються за фiнансовим iHcTpyMeHToM просто на пiдставi
того, що BiH вважаеться iHcTpyMeHToM iз низьким кредитним ризиком у попередньому звiтному перiодi,
але не ввФкаеться таким станом на звiтну лату. У такому випадку Компанiя з'ясовуе, чи мало мiсце значне
зростанrШ кредитногО ризикУ з моментУ первiсного визнання, а отже чи постала потреба
у визнаннi
очiкуваншх кредитних збиткiв за весь строк дiТ.
очiкуванi кредитнi збитки вiдображають власнi очiкування Компанiт щодо кредитних збиткiв.
( На_ кожНу звiтнУ даry КомПанiя проводить аналiз
дебiторськоi заборгованостi, iншоi дебiторськоТ
заборговаНостi та iншиХ фiнансових активiв на предмет наявностi ознак ix знецiнення. Збиток вiд
знецiнення визнаеться виходячи з власного професiйного судження керiвницгва за HruIBHocTi об'ективних
даних, що свiдчать про зменшення передбачуваних майбутнiх грошових потокiв за даним активом у
результатi однiет або кiлькох подiй, що вiдбулися пiсля визнанIuI фiнансового активу.

5,6. Суdнсення u4оdо рuzuкiв, пов'язанuж з поdаmковuJп mа iнulчл,t законоdавсmвом.
законодавство Украihи щодо оподаткування та здiйснення господарськот дiяльностi на
фондовому ринку

продовжуе розвиватися. Законодавчi акти та нормативнi акти не завжди чiтко сформульованi, а ix
тлумачення з€uIежить вiд точки зору мiсцевих, обласних i центральних органiв державнот влади та iнших
органiв державного управлiння. Не рiдко точки зору рiзних органiв ,Ъ ne"He nrraH* вiдрiзняються.
ТовариствО вв€Dкае, що вонО дотримувШIося Bcix нормативнИх положенЬ щодо дiяльностi бонду, i Bci
передбаченi законодавством податки i вiдрахування були сплаченi або HapaxoBaHi. Водночас icHye
ризик
20

того, що операцiт й iнтерпретацiт того, що не були поставленi пiд cyMHiB державними органами в
МаЙбутньому, хоча цеЙ ризик значно змоншуеться з плином часу. Немоrкпиво визначити суму
непред'явлених позовiво що можуть бути пред'явленiо якщо TaKi взагалi iснують, або ймовiрнiсть бульякого несприятливого результату.

d асконmування
дебiторська заборгованiсть облiковуеться за амортизованою вартiспо з урахуванням
ефеКТИвноi ставки вiдсотка, яка дорiвнюе середньозваженiй ставцi депозитiв за мiсяць, що передус мiсяцю
УКJIаДання договору. Ставка дисконтування не змiнюеться, а лишасться такою, як при первiсному визнаннi

5, 7, В

акор uсmання сmавок

.ЩОВГОСТРОкОва

цiеi дисконтованоТ BapTocTi.
.Щовгострокова кредиторська заборгованiсть облiковусться за амортизованою вартiстю з урахуванням
ефективноТ ставки вiдсотка, яка дорiвнюе середньозвокенiй ставцi кредитiв за мiсяцьо що передуе мiсяцю
укладання Договору. Ставка дисконтування не змiнюеться, а лишаеться такою, як при первiсному визнаннi
цiеi дисконтованоТ BapTocTi.

6.1, Меmоdакu оцiнtовання mл BxidHi daHi, вuкорuсmанi dля склаdання оцiнок за справеdлuвою варmiсmю.
КОмпанiя здiйснюе викJIючно безперервнi оцiнки справедливоТ BapTocTi активiв та зобов'язань, тобто TaKi

оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та

МСФЗ l3 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець кожного звiтного

класи активiв та
зобов'язань,
оцiнених за

мgтод оцiнки

Методики оцiнlовання

вихiднi данi

(ринковий,

дохiдний,

справедливоIо

витратний)

BaDTicTto

l-рошlовi tiопlти

Первiсltа та подальша оцitlка грошових
коштiв здiйснюсться за справедливою
BapTicтro, яка дорiвгtюс Тх номiнальнiй

Ринковий

Офiчiйнi курси НБУ

Дохiдний

ставки за депозитами, е(lективнi

BapTocTi

flепозити (KpiM
депозитiв до
запитання)

Iнструменти
капiталу

6.2. PiBeHb

Первiсrrа оцiнка депозиту здiйснюеться за
його справедливоtо BapTicTltl, яка зазвичай
дорiвнюс його troM iнальнiй вар,гостi.
Подальulа otliHKa депозитiв у начiоIlальгtiй
вiurtо,гi здiйснlосl,ься за справедливоlо
BltpTicTlo о.tiкув:tttих грошових потокiв
Первiсrlа ouillKa iHcTpyMettTiB капiталу
здiйснrосr,ься за Тх справедливоtо BapTicтto,
яt<а зазвичай дорiвнrое цirri операцii, в холi
якоТ був отрипланий аttтив. Подальша оцittка
iHcTpyпreHTiB ttапiталу здiйснtосгься за
справедливоIо BapTicTlo на дату оцiнки.

(дисконтування
грошових
потокiв)

ставки за депозитI-Iими
договорами

Ринковий,
витратний

Офiчiйнi бiржовi курси
органiзаторiв торгiв на дату
оцiнки, за вiдсутностi
визначеного бiржового курсу на
дату оцiнки, використовуеться
остання балансова BapTicTb, цiни
закриття бiржового торгового
дня

icpapxii справеdлавоi варmосmi, dо якоzо ншлемсаmь оцiнкu справеdлuвоt варmосmL

В цьому роздiлi та в ycix роздiлах далi порiвняльна iнформачiя за 20l9 piK не наводиться у зв'язку iз тим,
що Компанiя була заресстрована у 2020 рочi.
класи акгивiв та
зобов'язань,
оцiнених за
справедливою
вартiстю

дата оцiнки

flовгостроковi
(lir rtrHcoBi
ir

tвестицiТ

Iнша

дебiторська

забоогованiс,гь
Irrшi

довгостроковi

1 piBeHb
(Ti, що мають

котирування, та
спостережчванi)
2020
з1.122020

20

t9

зl -l2-2019

Усього

2 piBeHb

3 piBeHb

(Ti, що не мають

(Ti, що не мають

котирувань, але
спостережуванi)
2020
20l9

зl -12.2020

з|.|2,20|9

котирувань i не е
спостережуваними)
2020
з1.12,2020

2019
з

1.12.20l9

з4l5l9

2020

2019

з1.|2,2020

з1.12.20l9

34 l5 19

2

2
3 1301 7

з

1з0l 7

зобов'язагtt.tя

Поr,очна

ловгострокова
заборговаltiс,t,ь за

28696

28696

2l

довгостроковим и
зобов'язАrtлtями

МСФ3 13 кОцiнка справеdлuво'i варmосmi>,
акгивiв та зобов'язань в
вняннi з ix балансовою

б,3, IHtui розкрummя, u4о вtлмаааюmься

ива

Балансова BapTicTb

показники

з1.12.2020

з1.12.20|9

необоротнi активи
4,70 9l5

Iншi фiнансовi iнвестицiТ довгостроковi

Справедлива BapTicTb

з1.12.2020
341

з1.12.2019

5l9

Оборотнi активи. тис. гDн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть

2

Грошовi кошти та lx еквiваленти

6

2
6 l01

10l

Зобов'язання, тис. грн.
Irп,ui

довгостроковi зобов' язаншя

44,7

Поточна кредиторська заборгованiсть за

зlз

78з

28 696

28 696

довгостроковими зобов'язаннями

017

Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицii'- корпоративнi права, якi були придбанi Фондом в кiнцi 2020 року
та бУли визнанi у складi довгострокових iнвестицiй, так як Фонд не мае HaMipiB реалiзувати ik на протязi
12 мiсяцiв вiд звiтноi дати. (детальний опис у п 7.6)
Загальна BapTicTb придбаних корпоративних прав згiдно договорiв купiвлi-продФку станоьила 4'70 9l5 тис
грн,

Згiдно з МСФЗ 9 пiд час первiсного визнання фiнансового активу BiH оцiнюеться за справедливою
вартiстю. Справедливою вартiстю фiнансового iHcTpyMeHTa при первiсному визнаннi е цiна операчii
Тому, при первiсному визнаннi в облiку цi корпоративнi права були визнанi за методом справедливоТ
BapTocTi по цiнi операцii, тобто справедливiй BapTocTi винагороди та ix BapTicTb становIдIа 336 148 тис.
грн.

Станом на 3|,12,2020 р. було проведено незаJIежну оцiнку ринковоТ BapTocTi Bcix часток корпоративних
прав, згiдно якоТ BapTicTb цих довгострокових iнвестицiй вiдображено вiдповiдно до звiтiв про незалежну
оцiнку i справедлива BapTicTb вiдображена в cyMi З4 l 5 1 9 тис грн.
Iншi довгостроковi зобов'язання - це винагорода за придбанi фiнансовi iнвестицii, яка е вшIютною
ДОВГОСТРОКОвою заборгованiстю, на TepMiH 1 5 poKiB, балансова BapTicTb на звiтну дату становить:
- довгострокова - 44778З тис грн
Поточна кредиторська заборгованiсть задовгостроковими зобов'язаннями- 28696 тис. грн.
IT Справедлива BapTicTb була визначена за амортизованою вартiстю, i вiдображена у складi Iнших

зобов'язань 3lЗ0l7 тис. грн. та ПоточноТ кредиторськоi
довгостроковими зобов'язаннями - 28696 тис. грн.
ДОВГОСТРОКОвих

заборгованостi за

Керiвництво Компанii вважае, що наведенi розкритгя щодо застосування справедливоi BapTocTi

е

ДОСтатнiми, i не вважае, що за межами фiнансовоТзвiтностi заJIишилась будь-яка суттева iнформацiя щодо
ЗаСТОСУВання справедливоТ BapTocTi, яка може бути корисною для користувачiв
фiнансовоТ звiтностi.

прuмimка

.1.

7.

Розкрummя iнформацii, uло пiёtпверduсуе сmаmmi поdанi ч фiнансовuх звimах.

Адмiнiстративнi витDати

muс.

перелiк витрат по статтям

за 2020 piK

Винагорода аудитору

24

Винагорода керуючому (КУА)

JJ

.Щепозитарне обслуговування рахунку

цп

Послуги зберiгача

у

за 2019 niK

21
1

Деряtмито

113

Iншi витрати

20
22

Разом адмiнiстративнi

212

Аналiз адмiнiстративних витрат за 2020 piK свiдчить, що найбiльшу питому вагу в
ВиТратах складас держмито 53уо, винагорода керуючого (кУА)- |5,6оА та BapTicTb
аудиторських послуг - |l,ЗYц Bci iншi витрати скпадають 20,10^.
7.2.I ншl доходи та

ти

пol

дlяльностl

Iншi операцiйнi витрати

Витрати вiд переоцiнки

за 2020 piK

за 2019 piK

5565

0

вzullотних

зобов'язань
7.3 .

lншl доходи та в

mас.

Iншi доходи

за 2020 piK

Щохiл вiд визнання справедливоi BapTocTi

iнвестицiй (дооцiнка корпоративних

l

за 2019 piK

7686

прав згiдно звiтч про незаJIежнч оцiнкч)

Iншi витрати

вiд
BapTocTi

Витрати

за 2020 piK

за 2019 piK

визнаннrI справедливоТ

iнвестицiй
(учiнкакорпоративних прав згiдно звiry

12з|5

про незалежrгу оцiнку)

.4.

Iншi фiнансовi доходи та в

muс.

Iншi фiнансовi доходи

за 2020 piK

Дохiд у виглядi вiдсоткiв, нарахованих
на зaшишок грошових коштiв на рахунку

|4

Струкryра витрат та

ix

за 2019 piK

сума вiдповiдають вимогам дiючого законодавства щодо сум витрат, якi

вiдшкодовуються за рахунок активiв iнституту спiльного iнвесryвання.

7,5, СуtЕпнай iloxid mа йоzо розпоdiл,
Компанiею за2020 р. отримано збиткiв 392 тис. грн.

[овzосmроковi фiнансовi iнвесmацii.
flовгостроковi фiнансовi iнвестицiТ Фонду представленi корпоративними правами у капiталi украihських
ТОВариств. Справедлива BapTicTb довгострокових фiнансових iнвестицiЙ була перегляtIута Фондом надату
складання фiнансовоТ звiтностi на пiдставi звiту незалежного оцiнювача. Незалежний оцiнювач ФОП
KaMiHcbKa о.Г, дiяла на пiдставi сертифiката суб'скта оцiночноi дiяльностi j\b745l20 вiд 18 серпня 2020
року та на пiдставi договору на проведення оцiнки майна та майнових прав M05/02l202| вiд 05 лютого
7.6.

2021 року.

На звiтну дату за результатами переоцiнки корпоративних прав Фондом визнано прибуток в cyMi 5 37l

Тис, грн. Iнформачiя про справедливу BapTicTb фiнансових iнвестицiй станом наЗ1,12.2020 р. наведено в

таблицi:

Групи фiнансових iнвестицiй
Частка у статутному капiталi ТОВ "АгротехнологiТ" кол е,ЩРПОУ
3205l868, розмiр частки 24,5%
Чаотка у статутному капiталi ТОВ "YKpaiHa ,Щивне" кол е,ЩРПОУ
03784l20, розмiр частки 24.5%
Частка у стаryтному капiталi ТОВ "Фiрма кУнiверсыr-Експо>>'' код
СДРПОУ З5754120, розмiр частки 24.5%
Частка у статутному капiталi ТОВ "IMeHi Гагарiна" кол е,ЩРПОУ
33515l49, розмiр частки 24.5%
Частка у статутному капiталi ТОВ "Магiстраль-Сервiс" код
еДРПОУ З0542138, розмiр частки 24j%
Частка у статутному капiталi ТОВ "Орiон-Молоко" кол С,ЩРПОУ
35754 l20, розмiр частки 24,5%
Частка у статутному капiталi ТОВ "Фрiдом Фарм Терра'' код
еДРПоУ зз7045 l 8, розмiр частки 24Yо

наЗ1,.1,2.2020р.,
грн.

на 31. l2.20l9p.,
грн.

l7558
1,9926

59202
з0582
2з652
1

8049

з894l
2з

I-{iHHi папери ПАТ "Фрiдо"
l 9368062, розмiр частки Z4,5%

Фарм Iнтернешнл" кол еЩРПОУ

l

Разом:
7, 7,

п

зз609

341519

fе

бimорсь ка зоборzо BaHic mы
iвняльна iнформацiя про стан дебiторськоТ заборгованостi за видами навед9но в таблицi:
CTaTTi балансу
Код рядка
Ha3l.|2.2020p.,
на 31.12.20l9p.,
тис. грн.

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть
Разом:

1

тис. грн.

2

155

1

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть вiдображено за балансовою вартiстю

авансу депозитарнiй ycTaHoBi.
I(tlш,Iгtаt-tiя регlч.пqr,-,t,

}

t3ИПfulКВХ,

iсr,ор
7.

l.t.t н t.tx

кOjlи

i

складаеться iз суми

гtеревiряс стан торговоТ дебiторськоТ заборговаttостi та iltmt.rx сум до отримzu{ня Htl

у

конl'рагеп,га ll}.tн14каlOтъ (liHaHcoBi 1,руднOlцi.

да H}lx i об'с:t<тt,tв

t t

1,1x

оз

нак

зьt

оцiнка провOди],ься вl4хо/lячи

з

ецi не нl.tя.

8, IH tu i do Bzocm1lo ко в i зо бов'лtз ан I!я.

цiю про iншi довгостроковi зобов'язання КомпанiТ наведено в таблицi
Код рядка
Ha3|,l2.2020p.,
Стаття балансу
на 31.12.2019p.,
тис, грн.

Iншi довгостроковi зобов'язання

l5

15

Разом:

тис. грн.

313 017
313 017

Станом на З1.122020 р. Iншi довгостроковi зобов'язаннrI скпадають 313 017 тис. грн. та вкJIючають
заборгованiсть перед компанiями-нерезидентами за придбанi корпоративнi права, строком розр{lхунку за
них на протязi 15 poKiB та вiдсотковою щорiчною ставкою1,50lо.
Заборгованiсть первiсно визнано за цiною операцii (тобто справедJIивою вартiстю компенсацii на момент
ВИЗНаНня шляхом амортизацiТ суми валютних зобов'язань, а також з урахуванням курсу ваJIют на дату
балансУ), Теперiшня BapTicTb довгостроковоТ заборгованостi була розрахована iз застосування ставки
ДИСКОНТУВаННЯ, якОю, вiдповiдно до облiковоТ полiтики, була визнана середньозва:кена ставка кредитiв в
iноземнiй валютi для суб'ектiв господарювання за мiсяць, що передував мiсяцю укпадання договорiв та
склала

6,3Оlо.

Iнформацiю щодо заборгованостi в розрiзi конlрагентiв наведено нижче

Нерезидент

Номер
договору

(MOXLEY PRODUCTS LIMITED)
(мокслЕЙ продАктс лIмIтЕд), респ. кIпр
Компанiя

КОМПаНiЯ

KLANGTON ENTERPRISES LIMITED)

(лЕнгтон ЕнтЕрIрАЙзис лIмIтЕд,

кшр

респ.

Компанiя KTEDILAN LIMITEDD (ТЕДIЛАН

ЛIМIТЕД), респ. КIПР
Компанiя "ЕDЕNРАRК HOLDINGS LIMITED"
(IДЕНТIАРК ХОЛДИНГС ЛIМIТЕД), респ. КIПР

всього

.Щата

договору

l

5.12.20p

J

5.|2,20р
5.|2,20р

5

lз
9
11

7

Бв-

Балансова
BapTicTb
22786

159l9
l6579

65634
зз201

45855

42з62
24414

29596

55179
1 80476

3855 1
1,26264

2з7зl

15.12.20p

5,12.20p
5.12.20р
5.12.20p
l5.12.20p

Справедл
ива
BanTicTb

2з196

1,105,7

20ll2l17-5
447,18з

3

1з0l 7

Заборгованостi, за якою сплинув TepMiH позовноТдавностi, Компанiя не мас.
7,9, ПОmОЧно

креdаmорська забореованiсmь за OoBzocmponoBllшtl зобов'жаннямч
Статгя балансу

Пото.lна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими

зобов'язанt-tям и

Разом:

Кол рялка

на З1.12.2020р.,

l610

28696

тис. tрн.

на 31.12.20l9p,,
тис, грн.

28696

24

Станом на 31.122020 р. поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями
скJIадае 28696 тис. грн. та с частиною заборгованостi за довгостроковими договорами купiвлi-продажу

корпоративних прав , TepMiH оплати якоТ насryпас в груднi 2021року, а саме:

Нерезидент

Компанiя

Номер
договору

KMOXLEY PRODUCTS LIMITED) (МОКСЛЕЙ

договору
2,20р
2.20р
5. 2.20р
l5.12.20p
5.

5

1з

Компанiя KTEDILAN LIMITED) (ТЕДIЛАН ЛIМIТЕ!), респ.

9

15.12.20p

1

15.12,20p
15.12.20p
l5.12.20p

ll

KIпP

Компанiя "ЕDЕNРАRК HOLDINGS LIMITED" (IДЕНIIАРК

Бв_

ХОЛДИНГС ЛIМIТЕД), респ. КIПР

1459
1 520

5.

1

J

ГIРОДАКТС ЛIМIТЕД), респ. КIПР
Компанiя (LANGTON ENTERPRISES LIMITED) (ЛЕНГТОН
ЕнтЕрIIрАЙзис лIмIтЕд), респ. КIfIр

Справелл
ива
BapTicTb

Щата

4204

2l2,|

27lз
l564
з5з4
1

1575

20l|2l17-5

всього

28696

ЗабОРГОванiсть первiсно визнано за цiною операuiТ (тобто справедливою вартiстю наданоТ компенсацii на
момент визнання шляхом амортизацii зобов'язань). Заборгованостiо за якою сплинув TepMiH позовноi
давностiо Компанiя не мае.

ix еквiваленmu, р!х ерошовuх кошmiв.
Грошовi кошти у нацiональнiй валютi на поточних рахунках КомпанiТ станом на 3|,|2,2020р.
скJIадають б 10l тис. грн. Рчх гDошових коштlв е
7.10, Гроu,ti коu,tmu mа

20l9p., тис. грн.

2020р., тис, грн.

CTaTTi

надходження

у результатi операцiйноi дiяльностi
у результатi iнвестицiйноi дiяльностi
у результатi фiнансовоТ дiяльностi
Чистий рух коштiв:
Залишок коштiв на початок року
Залишок коштiв на кiнець року

витрачання

(2l3)

( -

14

надходження

Витрачання

)

6 300

6 з14

( 213)

х

6 101

Отриманi грошовi кошти:
- У РеЗУЛЬТаl'i iНвеСтицiйноi дiяльностi за 2020 р. вклюLIають суму отриманих вiдсоткiв на зiшишок грошових коштiв
на поточному рахунку ( l4 тис грн.)
- У РеЗультатi (liHaHcoBoi дiялыrостi за 2020 р. вклюLlають суму BHecKiB до статутного капiталу КомпанiТ (6 300 тис.
грн.),

ВИТРаЧаНня У резУльтатi операшiйноТ дiяльностi

-

сллата держмито та виплати депозитарнiй ycTaHoBi (21З тис, грн.)

7.Il. IH(lopMtttliя ttpo влпснttй капimал.
Сrсцад Rласною капiталу КомпанiТ по перiодах наведено в таблицi:

Стаття балансу

Код
Dядка
1 400

Зарсчгрований (пайовий) капiтаrt
Нерозподiлений прибуюк (непокрlтпй збrюк)

l420
|425

неоп-гlаченлй капiтал

Всьою:
З ар

е

есmр

о

ван ай (п айо

Ha31.12.2020 р.,
тис. грн.

на 31.12.2019р.,
тис. грн.

140 000

в92)

(13з700)
5 908

вu

й) капimа.ll.

Намiри про створення Компанii були викладенi

у

Рiшеннi Nчl засновника про HaMlp заснувати
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ
вЕнt{урниЙ
корпорАтивниЙ IнвЕстицлЙниЙ Фонд (дАнмор> в iд з 0 .07,2о20 р.
Розмiр початкового статутного капiтаггу КомпанiТ складае б З00 000 (шiсть мiльйонiв триста тисяч)

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (ЗАКРИТИЙ

ГРИВеНЬ 00 копiЙок. Нацiональною комiсiею з цiнних паперiв та
фондового ринку проведено ресстрацiю
та видано имчаоове свlдоцтво п
трацlю випуску ак lи:
на загальнч счмч
6 300 000 (шiсть мiльйонiв триста тисяч) гривень 00 копiйок

номiнальною вартiстю

1,00 (одна) гривня кожна

у кlлькостl

6 З00 000 (шiсть мiльйонiв триста тисяч) штук простих iменних
25

Внесено до реестру випускiв цiнних паперiв iнстиryтiв спiльного iнвестування 23.|0.2020

р.,

ресстрачiйний J\Ъ 002582.
Початковий капiтал було внесено 06 жовт}uI 2020 року засновником на тимчасовий поточний рахунок
MUA 70 3071 2З00 0002 6005 0108 4466 7 в ПАТ кБАНК ВОСТОК>о код банку 307123, в cyMi б 300 000
(шiсть мiльйонiв триста тисяч) гривень 00 копiйок, що становить 100% початкового статутного капiтапу
Усmановчi dокуменmu в реdакцii Bid 07,10,2020 р,
Вiдповiдно до Рiшення учасника NЬ 1 вiд 07.10.2020 р. були прийнятi рiшення:
про затвердження результатiв закритого (приватного) розмiщення акцiй Товариства;
про затвердження статуту Товариства;
Статутзареестровано 07 жовтня2020 року, код реестраuiйноТдiINs З77024572068. Вiдповiдно до cTaTTi 3
Статуry розмiр початкового статутного капiталу КомпанiТ становить б 300 000 (шiсть мiльйонiв триста
тисяч) гривень 00 копiЙок та подiляеться на б 300 (шiсть мiльйонiв триста тисяч) штук простих iменних
акцiй, номiнzuIьнOю вартiстю 1 (одна) гривня.
Нацiональною комiсiею з цiнних паперiв та фондового ринку було анульовано тимчасове
свiдоцтво вiд 01.10.2020 р. Nэ 002534 та видане постiйне за J'{b 002582 вiд 23.10.2020 р, що засвiдчуе вигryск

-

акцiй:

на загальнч счмч
номiнальною вартiстю
у кiлькостi

форма вигуску

6 З00 000 (шiсть мiльйонiв триста тисяч) гривень 00 копiйок
1 (одна гривня)

кожна
(шiсть
6 300
мiльйонiв триста тисяч) штук простих iменних
бездокчментарна.

Усmановчi dоtуменmа в реdакцit Bid 10,11,2020 р,
Вiдповiдно до Рiшення единого учасника М 5 вiд l0.11.2020 р. було прийняте рiшення про збiльшення
розмiру статутного капiталу Фонду з б З00 000 (шести мiльйонiв триста тисяч) гривень 00 копiйок до
140 000 000 (сто сорока мiльйонiв) гривень 00 копiйок. Збiльшення розмiру статутного капiталу Фонлу
ЗдiЙСнено шляхом eMiciT простих iменних акцiй з метою спiльного iнвестування заг{uIьною номiнальною
вартiстю 1З3 700 000 (сто тридцять три мiльйони ciMcoT тисяч) гривень 00 копiйок, що становить
13З 700000 (сто тридцять три мiльйони ciMcoT тисяч) штук простих iменних акцiй. Нову редакцiю
Статуry зареестровано l 1 . l 1,2020 р., код реестрачiйноТ дiТ l 2802 4|82423 .

Розмitцення акцiй mа неоплаченuй капimал,
Зворотного викупу акцiй у продовж 2020 року не вiдбувалося. Станом наЗ]r.|2,2020 р. Компанiею було
розмiщено акцiй на загuIьну номiнальну BapTicTb б 300 000 (шiсть мiльйонiв триста тисяч) гривень 00
копiйок у кiлькостi б 300 000 (шiсть мiльйонiв триста тисяч) штук.

Станом на 3l грудня 2020 року зареестрованим власником акцiй Фонлу е Сандлер .Щмитро
МихаЙлович (паспорт cepii ТТ Ns 172161, виданий Печерським РВ ГУ ЩМС Украihи в MicTi Киевi,
20.09.2013 р., реестрацiйний номер облiковоТ картки платника податкiв 224ЗЗ18796, мiсце проживання:
MicTo КиiЪ, вулиця Кропивницького, бул. l0, кв. 15.), який володiе 100% початкового статного капiталу.
Частка Його володiння вiд загальноТ суми зареестровано статного капiтагry станом Ha3|.L2.2020 р. сшалае
4,5Уо,

Пtэшмimка 8. Розкрummя iHtuo'i iнфорлtацit,
8,

1 YMoBHi зобов'язання,

CydoBi по3ова. Проти КомпанiТ судових позовiв не подаваJIось. Резерви

створювалися.

у

фiнансовiй звiтностi не

ОПоdаmкування, Внаслiдок наявностi в украihському податковому законодавствi положень, якi
бiльш нiж один BapiaHT тлумачення, а також через практику, що скпаJIася в нестабiльному
еКОНОМiЧНОМУ Середовищ| за якоТ податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчноiдiяльностi,
у
разi, якщо податковi ограни пiддадlть cyMHiBy певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвниrцва
еКОНОМiЧНОТ Дiяльностi Компанii, ймовiрно, що Компанiя змушене буле сплатити додатковi податки,
ШТРафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiBo втрати та
РеЗеРВИ ПiД Знецiнення, а також на ринковий piBeHb цiн на угоди, На .rqrMrcy керiвництва Компанiя сплатила
Yci податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки. Податковi звiти можуть
переглядатися вiдповiдними податковими органами протягом трьох poKiB.
Сmупiнь повернення dебimорськоi забореованосmi mа iншuх фiнансовuх акmавiв. Внаслiдок сиryачii,
яка скJI€шась в економiцi Украiъи, а також як результат економiчнот нестабiльностi, що скпаJIась на дату
ДОЗВОЛЯЮТЬ
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балансу, icHye ймовiрнiсть того, що активи не змо}Iсуть бути реалiзованi за ikньою балансовою вартiстю в

ходi звичайноТ дiяльностi КомпанiТ. Сryпiнь повернення цих активiв

у значнiй Mipi залежить вiд
ефективностi заходiв, якi знаходяться поза зоною контролю КомпанiТ. Ступiнь повернення дебiторськоТ
заборгованостi Компанii визначаеться на пiдставi обставин та iнформацii, якi наявнi на дату балансу. На
думку керiвництва Компанii, додатковиЙ резерв пiд фiнансовi активи на сьогоднiшнiЙ день не потрiбен,
виходячи з наявних обставин та iнформачiТ.
8.2. Розкраmmя iнформацi'i про пов'язанuж осiб.
8.2.1.
uKiB mа zолову наzляdовоi
Повгtс найп,rену BaIl ня юридичt.lоi
особи-вlrасttика (акцiонера, учасника)

lлеrrтиdliкацiйний код
tоридичноТ особивласника або
реестрацiйний номер
облiковоi картки
платI-Iика податкiв (за

Компанii чи прiзвице, iм'я, по
батьковi r|liзичноi особи-власника
(aKuioHepa, у.lасника) r,а посадовоi
особи Компаrtii

Мiсцезнаходжен}ul юридичноi особи чи
паспортнi ланi фiзичноi особи, про яку
подаеться iнформачiя (серiя i номер
паспорт4 дата видачi та найменування
органу, що його вlцав)

Частка в
статутному
капiталi

Компанii,

О/о

rrаявностi)

Y.tacttu,Ku - фiзuчнi особu

Паспорт cepiT ТТ Ns 17216l, виданий

Санллер,Щм итро Михайлович

224зз18,796
KepiB

н

uK КомпанiТ,/аол ов а

100

Печерським РВ ГУ,ЩМС Украiни в
MicTi Киевi, 20.09.20 l3 року;
громадянство - Украiъа

н

аzляd ов oi р аdu

Не обирався

Усього:

** Зазначена частка стосу€ться

l00
розмiщеного статутного капiталу

8,2,2. Iнформацiя про пов'язанлlх осiб фiзuчнчх осiб - учаснuкiв,

сmановumь не менше 20
-

учасI Il{Ka Kol)пopaTptBI Iого

(rонду, членiв ii ciM'i та
iltших пов'язаlrlлх осiб

часmкою, лцо

Код за

Прiзвлtще, iм'я, по

батьковi dliзичноi особи

якi волоdiюmь

%
Частка

сдрпоу
Повне найменування юридичноТ особи, щодо
якоТ icHyc пов'язанiсть

юрtлдlлчlrоi

особи, tttодо
якоi icHyc
пов'язагtiсть

Мiсцвнаходкення юрид.lчноi особи,
щодо якоI icHye пов'язанiсть

в

капiталi
пов'язаноi
особи,Yо

вiдсутнi

якuх Фонd

uх

8. 2.3.
Гlовt te найпlенувtlllлiя tориди.t ноТ

яко'i ictryc псlв'яза1-1iсть, кол

особи, щоllо

СflРПОУ

ТОВ "Агротехнологii", код
"УкраТна Щивне",

0з184l20

еДРПОУ

код СДРПОУ

ТОВ Фiрма "Унiверсал-Експоtt,
сдрпоу 24947253

ТОВ "Орiон-Молоко", код
з5,7

54120

код

еДРПОУ

зз5l5149
з0542

"Магiстраль-Сервiс",

lз8

ВУЛИЦя ДРУЖБИ. бчдинок 26

УкраiЪа, 75333, Херсонська

код еДРПОУ

337045 l 8

ПрАТ "Фрiдом Фарм Iнтернешнл"
сдрпоу l93б80б2

код

Частка в статутному
капiталi юридичноi
особи.

%о

24,5

обл.,

Новотроiцький р-н, село Дивне, ВУЛИЦЯ
шкIЛЬНА, будинок 12

24,5

YKpaiHa, 73026, Херсонська обл., MicTo

Херсон, ВУJIИЦЯ ПРИВОКЗАЛЬНА,

24,5

5

YKpaiHa, 37832, Полтавська

обл.,

24,5

УкраiЪа, 7З026, Херсонська обл., MicTo
Херсон, ВУЛИЦЯ ПРИВОКЗАЛЬНА,

24,5

хорольський р-н. село Штомпелiвка
будинок

ТОВ "Фрiдом Фарм Терра", кол СЩРПОУ

,

УкраТна, 7 4'713, Херсонська обл.,
Нижньосiрогозький р-н, село Братське,

будинок

ТОВ "IMeHi Гагарiна", код еДРПОУ

ТОВ

IоридичноТ особи, щодо якоi

icHyc пов'язанiсть

3205 l 868

ТОВ

МiсItсзнаходженI,Iя

5

Украihа, 7238l, Запорiзька обл,,
Мелiтопольський р-н, село Ромашки,
ВУЛИЦЯ МОЛОДЖНА, будинок 37

Украihа, 72З'77, Запорiзька

обл.,

Мелiтопольський р-н, село Високе,
ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок l В
УкраТна, 7З026, Херсонська обл., MicTo
Херсон, ВУЛИЦЯ ПРИВОКЗАЛЬНА,
будинок

24,5

24

24,5

5

8.2.4, IНформоцiя про пов'язанаж осiб zоловu mа weшir наlляdовоi раdа корпораmавно2о фонdу.
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i

Наглядова рада не обиралась.

У продовж перевiряемого перiоду операчiй

з пов'язаними особами не вiдбувzulось.

Цiлi mа полimака управлiння фiнансовtlлru ркruк.Lмu,
liяльнiсть КомпанiТ пов'язана з ризиками i BapTicTb чистих активiв у нестабiльному ринковому
середовищi може суттево змiнитись унаслiдок впливу суб'ективних чинникiв та об'ективних
чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких заздалегiдь точно передбачити неможливо. .Що таких
ризикiв вiднесено кредитниЙ ризик, ринковий ризик та ризик лiквiдностi. Ринковий ризик включас
валютний ризик, вiдсотковий ризик та iнший цiновий ризик. Управлiння ризиками Компанiею
ЗдiЙснюеться на ocHoBi розумiння причин виникноння ризику, кiлькiсноТ оцiнки його можливого
ВПЛИВУ на BapTicTb чистих активiв та застосування iнструментарiю щодо Його пом'якшення.
Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iHcTpyMeHT не зможе
виконати зобов'язання i це буде причиною виникнення фiнансового збитку iншоТ сторони.
Крелитний ризик притаманний таким фiнансовим iHcTpyMeHTaM, як пOтOчнi та депозитнi рахунки в
банках, облiгацiТ та дебiторська заборгованiсть.
Основним методом оцiнки кредитних ризикiв е оцiнка кредитоспроможностi контрагентiв, для чого
використовуються кредитнi рейтинги та будь-яка iнша доступна iнформачiя (публiчна iнформацiя,
що розкриваеться банками щодо звiтностi тощо) щодо ix спроможностi виконувати борговi
ЗОбОв'язання. Компанiя використовуе наступнi методи управлiння кредитними ризиками:
, лiмiти щодо боргових зобов'язань за класами
фiнансових iHcTpyMeHTiB;
'лiмiти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою групою);
, лiмiти щодо вкладень
у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за Нацiональною
рейтинговою шкалою;
'лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами та випадки дефолту та
неповернення депозитiв протягом ocTaHHix пОяти poKiB.
Станом на 31.12.2020р. вiдсутнi фiнансовi активи, якi або були простроченi, або
знецiнилися, кредити, як одержаних так i наданi, i, вiдповiдно, будь-якi застави та iншi форми
8,3,

забезпечення.

Ринковий ризик.
РuнковuЙ рuзuк - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплюе три
типи ризику: iншиЙ цiновиЙ ризик, валютниЙ ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик виникае у
ЗВ'ЯЗКУ З Ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцii, вiдсоткових ставок та валютних
KypciB. Компанiя нарФкатиметься на ринковiризики у зв'язку з iнвестицiями в акцiТ, облiгацiiта iншi
фi HaHcoBi iнструменти.
IнtцuЙ цiновuй рuзuк - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (oKpiM тих, що виникають
УНаСЛiДОК вiдсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно вiд того, чи спричиненi вони
ЧИННИКами, характерними для окремого фiнансового iHcTpyMeHTa або його eMiTeHTa, чи чинниками,
ЩО Впливають на Bci подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiйснюються операцii на ринку.
ОСНОВНИм методом оцiнки цiнового ризику е аналiз чутливостi. Серед методiв пом'якшення цiнового
РиЗикУ Компанiя буле використовувати ливерсифiкацiю активiв та дотримання лiмiтiв на вкладення
в акцiТ та iншi фiнансовi iнструменти з нефiксованим прибутком.
ВМюmнuЙ рuзuк - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iHcTpyMoHTy коливатимуться внаслiдок змiн валютних KypciB. Валютнi ризики Компанii
виникають у зв'язку з володiнням фiнансовими iнструментами, номiнованими в iноземнiй валютi.
КОмпанiя у звiтному перiодi не iнвестувало кошти в банкiвськi депозити в iноземнiй валютi та в цiннi
папери, HoMiHoBaHi в доларах США.
ВidСОmкОВuЙ рuзuк - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок. Компанiя
УСВiДОМЛЮе, Що вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це впливатиме як на доходи Компанii, так i
на справедливу BapTicтb чистих активiв.
КОМПаНiя не мас активiв, розмiщених у боргових зобов'язаннях з вiдсотковою ставкою.
Ризик лiквiдностi.
ризик лiквiдностi - ризик того, що Компанiя матиме труднощi при виконаннi зобов'язань, пов'язаних
iз фiнансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поOтавки грошових коштiв або iншого
фiнансового активу.
Компанiя здiйснюс контроль лiквiдностi шляхом планування поточноi лiквiдностi. Компанiя аналiзуе
термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а
28

також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйноТ дiяльностi.
З метою запобiгання та мiнiмiзацiТ впливу ризикiв, притаманних Товариству, створено службу
внутрiшнього аудиту (контролю). .Щана служба виконуе своi функцiТ вiдповiдно до Положення про
службу внутрiшнього аудиту (контролю), яке затверджено Загальними зборами учасникiв ТОВ (КУА

KPE!I-IHBECT).

8.4. Вплuв iнфляцii.

МСБО 29 <Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцii> слiд використовувати за умов, коли eKoHoMiKa
краiни с гiперiнфляцiйною. У такому випадку фiнансова звiтнiсть перед здiйсненням фактичного
ПеРеРаХунку статей фiнансовоi звiтностi у валюту представлення пiдлягае кориryванню з урахуванням

iнфляцiТ (суми за немонетарними статтями коригуються з урахуванням рiвня iнфляцii на ocHoBi змiни
заг€шьного iндексу цiн (однак, лише з дати придбання до дати балансу); рiзницi за монетарними i
немонетарними статтями, що виникають в результатi застосування iндексу цiн на звiтну дату розкривають
як окрему складову власного капiталу),
Враховуючи те, що активи та зOбов'язання компанiТ, якi облiковуються станом на 3 1 . 12.2020р., отриманi
або виникли наприкiнцi звiтного перiоду та оцiненi за справедливою вартiстю, яка вiдображае вплив змiн

конкретних цiн на утримуванi активи та вирФкена в одиницях вимiру, якi дiють наприкiнцi звiтного

ПеРiОду, а також те, що характеристики економiчного середовища в Kpaihi з гiперiнфляцiсю вкJIючають не
тiльки MoHeTapHi, але i психологiчнi складовi, коригування статей фiнансовоТ звiтностi КомпанiТ на iндекс
iнфлячiТ не проведено.

5, Управлiння капimалом,
Компанiя здiйснюс управлiння капiталом з метою:
досягненнJI наступних цiлей: зберегти спроможнiсть Компанii продовNсувати свою дiяльнiсть так, щоб
вона i надалi забезпечувала дохiд для акцiонерiв Компанii та виплати iншим зацiкавленим сторонам.
дОтримання вимог до капiталу, встановлених реryлятором, i забезпечення здатностi КомпанiТ
функцiонувати в якостi безперервного дiючого пiдприемства.
8,

-

8.6. ОренOа.

Станом на 31J22020 р, логовiр про оренду примiщення, укладений на даry реестрачiТ Компанii, був
РОЗiРваний i Компанiя знаходилась на етапi пiдписання нового договору оренди нежитлового
примiщення. 13,0l .2021 р. було пiдписано новий договiр оренди нежитлового примiщення Лbl3/01-21-2.
У вiдповiдностi до МСФЗ lб <Оренда>, цi договори не можуть бути iдентифiкованими, як договори
оренди, чи мiстять оренду, в зв'язку з недостатнiстю критерiТв для TaKoi iдеrrгифiкацiТ,
8,7. Варmiсmь чuсmuх акmuвiв,
Нижче наведено розрахунок BapTocTi чистих активiв Компанii станом Ha3l.|2.2020 р., а також BapTicTb
истих активlв в
нку на одн
на зазначенl

Найменування показника

Активи Компанii (рядок 1300 Балансч)

на 31,l2.2020p,,
грн.

на 3l .12.2019р.,
грн.

з47 62| 627.78
Зобов'язання Компанii (р.1595 + р.1695 + р.1700 Балансу)
з4| 7|4 053,87
BapTicTb чистих активiв КомпанiI
5 907 57з,91
Кiлькiсть акцiй, що знаходяться в обiry, штук
6 300 000
BapTicTb чистих активiв в розрахунку на одну акцiю
0.9з77|
BapTicTb однiеI акцiТ станом на 3 |.|2.2020р. згiдно .Щовiдки про BapTicTb чистих активiв Компанii скJIадае
0,94 грн.
8.8. ПоOit пiсля dаmu бсuлансу,
.Щатою затвердження фiнансовоТ

звiтностi до вигlуску с 25 лютого 202l р.

Пiсля звiтноТ лати (З lJ22020 р.) та до дати затвердження фiнансовоТ звiтностi до вигryску (25.02.2021 р,)
вiдбулися подii, якi мiши коригуючий вплив та призвели до змiн фiнансовоТ звiтностi.
Вiдповiдно до Щоговору М 15 вiд l5 грудня 2020 року з Компанiсю (LANGTON ENTERPRISES LIMITED)

(ЛЕНГТОН ЕНТЕРПРАЙЗИС ЛIМIТЕД), яка е резидентом республiки Кiпр, Фондом була придбана
ЧаСТКа в розмiрi 24,5Уо у статутному капiта.гti ТОВ кПОЛТАВАЕКОПРОДУКТ-2) (Код за еДПОУ

З624976'7). За умовами договору Фонд повинен був оплатити за дану частку 1 075 599,00 доларiв CIIIA,
пiдписання договору становило 29 972 749,29 гривень. Оплата за договором повинна була
ЗДiЙСнЮватися на умовах вiдстрочення та розстрочення платежу у строк ло 19 грудня2035 р, вкJIючно, з
оплатою процентiв за таке право за фiксованою ставкою 1,50lо.
Але, 09 лютого 2021 року мiж Фондом та Компанiею <LANGTON ENTERPRISES LIMITED) (ЛЕНГТОН
ЕНТЕРIIРАЙЗИС ЛIМIТЕД було укладено Угоду про дострокове розiрвання вищезазначеного договору,
ЩО на моМент

ВiДПОВiДНО дО

якого сторони дiйшли взаемноТ згоди та пiдписали акт повернення Фондом одержаноi
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частки, в результатi чого було проведено державну ресстрацiю змiн до вiдомостей, якi мiстяться в
еДРПОУ. Тому, враховуюче те, що до дати затвердження фiнансовоi звiтностi до вигryску стЕuIи вiдомi
подiТ, якi мають коригуючий вплив на фiнансову звiтнiсть, Фондом було прийнято рiшення щодо
виI<.lIючення на звiтну дату BapTocTi частки даного Товариства зi складу фiнансових iнвестицiй та
виключення суми заборгованостi за даним договором зi складу зобов'язань Фонду.
Затвердясено до випуску та пiдписано

"25" лютого 202l року
flиректор

ТОВ (КУА (РЕДI-IНВЕСТ>

Наконечний Т. С.

Головний бухгалтер

ТОВ (КУА KPEII-IHBECT)

нисова Н. А.

30

