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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 «САНТУРІО» (активи якого перебувають в управлінні ТОВ
«КУА «РЕДІ-ІНВЕСТ», далі за текстом – Фонд або АТ «САНТУРІО»), 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
«САНТУРІО» 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 98,25 % 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
«САНТУРІО»
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Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САНТУРІО» за 2020 рік
Код за ЄДРПОУ
Види діяльності за КВЕД
Тип, вид та клас фонду

43858336
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

13301020

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 № 01020
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 «САНТУРІО» (остання редакція затверджена Рішенням
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 «САНТУРІО» 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 «САНТУРІО» відповідає установчим документам. Початковий статутний капітал
Фонду сформовано в повному обсязі грошовими коштами.
Станом на 31.12.2020 сума неоплаченого капіталу АТ «САНТУРІО» 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 «САНТУРІО» станом на 31.12.2020 становить 347 608
тис. грн.. Активи представлені у вигляді необоротних та оборотних активів. Переважна частка
активів (98,25 %) 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 «САНТУРІО» станом на 31.12.2020 представлені у вигляді:
- іншої поточної дебіторської заборгованості в розмірі 1 тис. грн. (або 0,02 % вартості
оборотних активів);
- грошових коштів на суму 6 088 тис. грн. (або 99,98 % 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 335 820
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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За результатами перевірки Аудитор підтверджує достовірність, повноту та
відповідність чинному законодавству даних щодо визнання, класифікації та оцінки активів та
зобов’язань АТ «САНТУРІО» відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Загальний обсяг доходу, отриманий Фондом протягом 2020 року, представлений у
вигляді іншого доходу в сумі 17 686 тис. грн. та сформований 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 «САНТУРІО» отримало збиток у розмірі 406 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 «САНТУРІО» 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 «САНТУРІО» 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
«САНТУРІО» (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
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).
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Відповідність розміру активів ІСІ мінімальному обсягу активів, встановленому законом
Станом на 31.12.2020 року розмір активів Фонду складає 347 608 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 №10/11-2020-1 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 «САНТУРІО» 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 «САНТУРІО»
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

Медолиз Михайло Михайлович (Код за ДРФО:
2056418557) – 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 %;
ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОТЕХНОЛОГІЇ» (код за
ЄДРПОУ 32051868) - частка володіння Фонду у
статутному капіталі Товариства становить 24,5 %;

8

Т ОВ «АФ «ВІ П»
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САНТУРІО» за 2020 рік
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 %.

3
4

Директор КУА

Наконечний Тарас Степанович

Прямі родичі

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 «САНТУРІО» 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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3sirHeganexHoroayr.rropq,nroAofr

AKIIIOHEPHO| OTOBAPI4CTBA(3AKplttwtitHEAI4BEpCZOIKOBnrtmit
BEHTIyPHIafr ropnoPATl4BHvtit tuP,Bctu]-]ltit]flIwZ oou.q (cAHTypIo> ga 2020 pix
Ocuoeui eilorwocmi npo avdumopcaxv hipirrv

Tonapucrno g o6lrexeHoro niAnoniga.rrrnicrro <<AyAuropcrrca r[ipnra <<Benrep i
Ilaprnepr.o) 3apeecrpoBaHe Cs.mouzHcbKoro pafionnoro y u. Kueni AepxaBHoro a4uinicrpaqiero
14.12.2009 p.

Koa €APfIOY:36852079.

o

CsiAoIIrBo npo nianoniluicrb cLIcreMI4 KoHrporrro sxocri J\b 1595 (pimenHr
12.07.2018 poKy, rrrrHHe Ao 31 .12.2023 poKy).

AIIy

l''l!363/5 nia

Tonapncreo g o6rueNeHoro niAnosi,qamnicrro <Ay.uuropcrra Siprvra <Benrep i flaprnepz>
BKJIIoqeHe 4o Peecrpy ayAl{Topcbr<zx $iprra, .{Ki raalorr rpaBo rrpoBoAr.rrr{ o6on's3rosufi aygu"t.

[aprnepovr 3aBAaHHq 3 ayArrry, pe3yJrrTaroM flKoro e qeft snir He3aJrexHoro
ayArfropa, e Caucafi Cnirraua Xorvri4inna, ceprvr(pirar ayrnropa J\b 007375, nngauuir AIIy
28.07 .20 | 6, piruennrrrr AIIy Ns 327 I 2 nia 28.07 .20 I 6.
MicqernaxoAlr(eHnfl: 03062, M. Krri'B, rrp-T flepeuorz, 65, Kopnyc B, oQic 357,

rer. (044) 223-78-1,0, (050) 336-33-16, eneKrpoHa alpeca: TVSYDORCHTJK@afvip.kiev.ua,
cafir: http://afvip.kiev.ua .

.{oronip Ha rrpoBeAeHnn aynLrry Ns22512021-AI sia 26 ci
flepio4 aylkrry s <<26>> ci.{Hs 202I poxy no <25> 6e
Bia iueni TOB (A(D <BIII)> Ienepa;rruufi[n
(Cepru<firar ay4urropa J\& 007375, r,ugauuit piueu

:r

C.X. Cancafi

28.07 .2016 p. Nt 327 l2).

.{ara cKraAaHHs rniry

He3aJrerrHoro ayAnropa <<25> 6eperun2021$orcy.
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ФIНДНСОВД ЗВIТНIСТЪ

зш

МСФ3 за piK, tцо закiнчuвся 31 zруDня 2020
року

АкцIонЕрного товАриствА (ЗАкритиЙ

НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД (CAHTYPIO)

змIст

Звiт
Звiт
Звiт
Звiт

про фiнансовий стан
про сукупний лохiд
про змiни у власному капiталi
про рух грошових коштiв

2
5

7
8

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI

1.

Iнформацiя про Компанiю

9

2.

Операцiйне середовище

10

J.

Загальнi основи формування фiнансовоi звiтностi

11

4.

Сут,гевi положення облiковоi полiтики

I4
19

5.

OcHoBHi припущення, оцiнки та судження

6.

Розкриття iнформацii, щодо використання справедливоi BapTocTi

2|

7.

Розкриття iнформацii, що пiдтвердя(ус cTaTTi поданi у фiнансових звiтах

22

8.

Розкриття iншоi iнформацiТ

26

3вim про фiнансовай сmан
Актив

на початок звiтного

на кiнець звiтного

рядка

перiолУ

перiолу

2

3

4

1

I.

Необоротнi активи

Немrатерiальнi ак,гиви

000

гIервlсна l]apTlcтb

00l

накопичена амортизацiя

002

[-lqзавершенi капiтальнi iIlвес.гицii

005

OcHoBHi засоби

0l0

гIервlсна BapTlcTb

0ll

знOс

0l2
0l5

Iнвестицiйна HepyxoMicTb
flовгоотроковi бiологiчнi активи
!овгостроковi r|liHaHcoBi i нвестицii:
якi облiковуrоться за IчIетодом участi в ltапiталi
iнших Itiдприемств

020

Усього за роздiлом I
II. Оборотнi аlстиви

045

1

090

l

l00

l

l25

t

еквiваленти

Ццlрати майбутнiх перiодiв

l65

6 088

167

6 088

170

Iншi оборотнi акгиви

190

Усього за роздiлом [I

195

.

Баланс

б 089

l 200

l300

Пасив

Код
Dядка

l

I.

l

l60

Рахунки в баttках

III. Необоротнi активи, утримуванi для
продаrку, та грyпи вибуггя

341 519

l35
l36
l55

числi з податку на прибу,гок

I l ultt t,tо,гtl.t
ta деб i,горська заборговtiнiсть
llоr,очнi (liHaHcoBi iнвсстицii

Тх

l

l l30

:

з бtоl(жетом

Грошi та

040

lll0

бiологiчrli активи
!ебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари,

t

1

l095

По,гоч Hi

,r,otr'ty

34l 519

l03 5

довгострокова дебiторська заборгованiсть
В iдстроченi податковi активи
Itrru i необоротtti ttttтиви

роботи, послуги
fl ебiторська заборгован icTb зtl розрахуIjками
зtl виданими авансаN,Iи

030

l

irlшi (lirraHcoBi iнвестицiТ

1,

mас

Код

2

Власниii капiтал

Зарссстроваllий

(

гrайовий) капiтал

l

400

347 б08

на початокзвiтного
пеоiолч
3

на кiнець звiтного
пеоiолч
4

140 000

дооцiнках

405

додатковий капiтал
Резервний капi,гал

4l0
4l5

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)
I Iеоплачеttий капiтал
Вилучений капiтал

420

(406)

425

(l33 700)

I{апi,r,ал у

Усього за роздiлом I
II. {овгостроковi зобов'язання i забезпечення
в iдстроченi податковi зобов'язання
Довгосr,роковi кре2lити банrriв
Ilr шt i

дoBj,oc,l,pottoBi зобов'язанrtя

fl овгостроt<овi зliбезгtечення
I

]iльове (liHiiHcyBaHt

tя

430

495
l

5 894

500

l5l0
l5l5
1

520

l

525

313 0l7

J

Усього за роздiлOм II
III. Поточнi зобов'язання i забезпечення

1595

KopoTKocTpoKoBi

l

600

бl0

кредити банкiв

313 017

По,l,tlчна кр9ди,Iорська заборговtrнiсть за:
/lовгосl,роковимtи зобов'язаннями

l

тOвари, рOботи, послуги

lб

розрахунками з бюджетом
у тому чисrli з IlодатI(у на прибуток

l

620

l621
l625

розрахункам и зi страхування

розрахунками з оплати працi
'поточнi забезпечення

1630

flохоли майбутнiх перiодiв

lбб5

l

Iпшi поточнi зобов'язання

l

Усього за ltоздiлом III
IV. Зобов'язання, пов'язанi з необоротними

активами,

утримуваними для прода?ку, та групами
вибyття
Баланс

28 696

l5

660
690

l

l695

28 697

l 700

l 900

347 608

затверджено до випуску та пiдписано

"25

" лютого

2021

року

.Щиректор

ТОВ (КУА (РЕДI-IНВ

Головний бухгалтер ТОВ (КУА

(

Наконечний Т. С.

н. А.

Звim про сукупнuй doxid
I.

ФIНАНСОВI РЕЗУJЬТАТИ

Стаття
l
Чистий дохiд вiд реалiзаuii продукцiТ (ToBapiB. робiт. послуг)
Собiвартiсть DеалiзованоТ пподчкuii (ToBaoiB. побiт. послчг)

'muс

Код

Ja звlтнии

рядка

перiол

2

J

за аналогiчний
перiод
попереднього
noKv
4

2000
2050

Валовий:
прибутOк

2090

збиток

2095

2l20

Iншi операцiйнi доходи
Алмiнiстративнi витрати
Витра,ги на збут

Iншi операцiйнi витрати

2l з0

(212\

2l50
2l80

(5 565)

Фiнансовий результат вiл операuiйноi дiяльностi:

ltрибуток

2190

зби,гок

2l95

flохол вiл участi в капi,галi
lrrrrli (littaгrcoBi лоходи

(5 77,1)

2200
2220

Iншi дохоли
Фittar;coBi в1.1трати

2240

[3,rрати Bilt учас,гi в капir,алi

2255

Iншli витрати

2270

17 686

2250

Фiнансовий результат до оподаткування

(l2 зl5)

;

прибуток

2290

збитоtt

2295

Витрати (дохiд) з податкч на прибуток
Прибуток (збиток) вiд прициненоiдiяльностi пiсля оподаткування

(406)

2300
2305

Чистий фiнансовий результат:
прибуток

збиток

п. сукупниЙ до.
[,Iаймrеtrування показникаl

2з50
2з55

Код

(406)

рядка

Ja звlтнии
перiод

2

J

за аналогi.tний
перiод
попереднього
року

l

Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв

2400

Доочiнка (vuiHKa) dliнансових iHcTpyMeHTiB
l lакоtlи.tеlli KypcoBi рiзrlицi
LIac,1,1<a iншого
суцугIIIого доходу асоt(iйоваltих та спiлыtих ltiдприсмств
Ittutий сукупний дохiл

2405

Iнший сyкчпний дохiд до оподаткyвання
Податок на прибуток, пов'язQний з iншим сукупним доходом
Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткчвання
ýдtупний дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 2460)

пI . ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРА

1-Iаймеtlуван ня показника

l

Матерiальнi затрати
Виr,рати IIа оплату прац
I]iдрахування на соцiальнi заходи
Амlортизацi1

4

2410
2415
2445
2450
2455
2460
(406)

2465

йних витрАт
рядка

за звiтний
порiол

за аналогiчний
перiод
попереднього
року

2

3

4

Код

2500
25о5
251 0

25l 5
5

Iншi операцiйнi витрати

2520

5 777

Разом

2550

5 71,7

Ш. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI АКЦIЙ
Код

Назва cTaTTi

l
Середllьорiчна кiлькiсть просr,их акцiй
Скоригована середньорiчна кiлькiсть проотих акцiй
LIистий прибуток (збцток) tra одну ttpocTy акцiю
Скоригований .tистий прибуток (збиток) на одIiу простч акцilо
flивiленли на одну lt1locTy акцiю

рядка
2

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод
попереднього
року

з

4

2600

б 300 000

2605

6 300 000

(грн,)

26l0

(0,06)

(гпн.)

2615

(0,06)

2650

Затверджено до випуску та пiдписано

"25

" лютого

2021

року

{иректор ТОВ (КУА <PЕДI-IНВ

Головний бухгалтер ТОВ (КУА (Р

Наконечний Т. С.
исова Н. А.

Звim про зIиiнu у власному капimалi
(ttulc, zрн.)

ЗаресСта,п,ll

стрOва_

рядка

tltlй
кл ltiтал

кitпiтал

J

4

,

l

0l сiчня 2019 року

4000

Вплив змiн 0блiкOвOi пOлiтики, виправлення пOмилок
Ia влJlllв переходу на HoBi та,/або переглянутi
стандар-rи i тлумачення

4005

Скорltгований залишок 01 сiчня 2019 року

4095

Чистий прибуток (збиток) за 2019 piк

4l00

Iнший сукупний лохiл за 20l9piK

4l l0

I-1огашоння заборговаttостi з капi rrutу

4245

Залишок па

,Щолатко-

Код

Bl

l |"|

Нерозполiлений

прибуток
(непокрв-

Неоплачений

капiтал

Вилучений

капiтал

Усього
вJIасного

капiталу

тий збиток)
6

7

8

Вилучення капiталу
4260

Викуп акцiй

Разом змiн в капiталi за 2019 piK

4295

Залншок на 31 грудня 2019 року

4300

КоригуваIrня:
4005

змiна облiковоi полiтики
Ittttli зьriни

4090

Скорllгований залишок на 0l сiчня 2020року

4095

Чистий прибуток (збиток) за 2020 piK

4I00

Iнший сукупний дохiд за 2020 piK

4t

Внески ло калir,алу

4240

Погашення заборгованостi з капilаltу

4245

(40б)

(406)

l0

l40 000

(140 000)
б 300

6 300

Вилучення капiталу:
Викуп акuiй

4260

Разом змiн в капiтплi за 2020piK

4295

l40 000

(40б)

(133 700)

5 894

Залишок на 31 грудня 2020 року

4J00

l40 000

(40б)

(133 700)

5 894

Затверджено до випуску та пiдписано
"25

" лютого

2021

!иректор ТоВ (куА (рЕдI-Iнв

конечний Т. С.

Головний бухгалтер ТОВ (КУА (РЕД

исова н. А.

року

Звim про рух zpolцorux KotamiB
(за прялtuм меmоdом)

Стаття

l

Код
рядка

За звiтний перiод

)

За аналогiчпий перiод
попереднього року

3

4

l. Рух кошtтiв у результатi операtlil-rноiлiялыlостi
1-Iадходrкенt.tя вiд:

РеалiзацiТ продукцiТ (ToBatliB. побiт. послчг)

3000

Повернення податкiв i зборiв

3005

у r,оьtу чlлолi податку на додану ваDтiс,гь

3006

30l0

цiльового фiнансчвання
lншi надходitсенttя

3095

6 280

Витрачалtня на оплату:

ToBapiB (робiт. послчг)

3

llparti

3 05

Вiдрахувань rlа соцiмыti захtlди

3

l0

зобов'язань iз податкiв i зборiв

3

l5

Витрачання на оплату повернення aBaHciB

l00

10l

l

ll)

J 40

Iншi вицlа,tаttttя

3 90

LIистий ]ryx коtштiв вiд операцiйноI
дiяльностi
I I. l'yx кошtтi в у
результатi ill BccTrr цi l'i ttoT дiплыlостi

(6 280)

3195

(2|2)

I-1iцхолlкеttttя вiд ремiзацiТ:
(li tlaHcoBttx iнвестиrtiй
tlc0oopoTll1,1x

ilKT1,1 в

l

3205

Надход>ttеt.lня вiд отриманих

вiдсоткi

3200

в
:

32

в

l5

з220

лr.rвi,llеltдiв

IlалходlItеltlrя вiд дериватtлвiв

3225

lltttt i l laдxclлlttetlttrt

з250

Ви,t,llачаttltл на придбання:
(;i l rat tcoBt,tx
t

le<lбopclTt

ill

tllx

3255

Becтr,tцil"t

3260

atc,l.tB i в

I]t.lпла,t,лt за дер}lватt!ваI\,tи

з270

IншitlлатеrI<i

з290

Чшстий рух коштiв вiд iшвесгицiйноIдiяльностi
lIl, I'yx кошr,iв у результатi фillаlIсовоiдiялыIостi

3295

I-{адходл<ення вiд:

Власного капiтму

з300

OTpltMattltя позиtt

3305

ншl надходження

3340

Виrlrа,tанtut

6 300

tla:

[:}икl,л власtlих аtttliй

3345

погашенrtя

зз50

позиt<

Сплагу дивiltеllдiв

зз 55

lttшi платеltсi

3390

чистий рчх коштiв вiд фiнансовоiлiяльностi
tIлlстиЁt
рух грошовllх коштiв за звiтний пеоiод

3395

6 300

3400

6 088

Залttшок кош,l,iв на поlIаток року

3405

Вплt,tв зпtiнtr валlотнltх KypciB tra залtlLuок l<ottll.iB

34

l0

Залt.tllItltt ltошггiв rta Kilteцb tlсlкч

34l

5

Затвердlкено до випуску та пiдписано
О625

" лютого

2021

року

.Щиректор

ТОВ (КУА (РЕДI-IНВЕСТ)

Головний бухгалтер ТОВ (КУА (РЕДI-IН

6 088

примIтки

ло фiнансовоТ звiтностi

АКЦIОНЕРНОГО ТовАриствА кзАкритиЙ нЕдивЕрсиФIковдний
вЕнчурниЙ корпорАтивНиЙ IнвЕстицIЙНий ФоНД (CAHTYPIO)
за piK, що закiнчився 31 грудня 2020 року

Прtсмimка 1. Iнформацiя про Компанiю,
Акцiонерпе товариство <<Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвестицiйний
фонд <CAHTYPIO) (кол е,ЩРПоу 4зs58зЗ6, код сдрIсI 13301020) зчр"uirроЪане 07 жовтня 2020 року
вiдповiдно Д0 Чинного законодавства Украiъи. !ата та номер свiдоцiва про внесення iнвестицiйного
Фонду до CДICI }lb 0l020 вiд 23.10.2020 року, надалi Компанiя / Товариство / Фо"д.
ОдноосiбнИм засновнИком КомпанiТ е юриДична особа ТовариствЪ з обмеженою вiдповiдальнiстю
кКомпанiя з управлiння активами кIнвестицiйнi партнери), код сдпоУ 36|з64зlо мiсцезнаходженrш:
0l00l, м. Киiв, вул. Велика Житомирська, бул. 6/1 l.
Станом наЗ1.12,2020 р. одноосiбним учасником Компанii е громадянин Украihи, Медолиз Михайло
паспорт cepiT МО Np 406432, виданий Каховським рв умвС Украrни в Херсонськiй областi,
!1_иllйlович,
-l5.10.1997

Р., Реестрацiйний номер облiковоТ картки платника податкiв 20564i 8557, мiсце проживанIш: м.
Херсон, вул. М. Суботи, бул. 65,
TepMiH дiяльностi КомпанiТ З0 (тридцять) poKiB з моменту внесення до единого державного
реестру
iнстиryтiв спiльного iнвестування (до 07.10.2050 року).
Мiсцезнаходження Компанii: 7з026,м. Херсон, вул. ПривокзЕtJIьна, буд. s.
предметом дiяльностi Компанiт е провадження дiяльностi зi спiльного iнвестування, яка проводиться в

iHTepecax

дiяльностi

i за рахунок засновникiв Компанii шляхом eMicii цiнних

паперiв.

-Прiоритетн"й

1runp"r*o"

дiяльнiсть, булiвничтво, сiльське господарство, переробнJпрЬrисловiсть, оЪерацiI
з нерухомим майном. основними цiлями дiяльностi Компанiт е оlримання прибутку вiд здiйснъння
дiяльностi зi спiльного iнвестування, забезпечення прибутковостi,u np"po"ry вкJIадень грошових коштiв
акцiонерiв, Щiяльнiсть зi спiльного iнвесryвання с викJIючним видом e*oHoMi.r"oT дiяльностi КомпанiТ.
Вiдповiдно до Протоколу НаглядовоТ ради КомпанiТ Ns212020 вiд 07.10.2020
р. було затверджено текст
Регламенry та IнвестицiйноТ деклараuiТ КомпанiТ.
Згiдно Рiшення учасника Jф1 вiд 07.10,2020 року було прийнято
рiшення про обрання скJIаду Наглядовоi
ради КомпанiТ з наступних iT членiв:
Ништа Алла АнатолiТвна,
Войтюк Вiкторiя АркадiiЪна,
Даховник Алiна МиколаТвна.
Протоколом засiдання НаглядовоТ ради КомпанiТ J\!l/2020 вiд 07.10.2020
р. .Щаховник Алiну МиколаiЪну
було обрано Головою Наглядовоi ради.
Р_iшенням единого учасника Ns5 вiд 10.11.2020
р. було достроково припинено повнов{Dкення.шенiв
Наглядовоi ради Товариства: Ништи Алли АнатолiiЪни, Войтюк BiKTopiT АркадiiЪнио
,Щаховник длiни
МиколаiЪни з 09,11.2020 р. На пiдставiст.33 ЗУ <Про iнститути спiльно.Ъ iоЬ.rування) повновФкенням
наглядовот рали було надiлено единого учасника Товариства- Медолиза Михайла Михайловича.
е фiнансова

-

Компанiя, що здiйснюе управлiння активами Ат <ЗнвкIФ <<CAHTУPIO>> е Товариство з
обмеженоЮ вiдповiдаЛьнiстю <<Компанiя з управлiння активами <<РЕ.ЩI-швЕст> (код ЪДрпоу

3745098l) зареестроване 23 грудня 20l0 року вiдповiдно до чинного законодавстваУкраiни,
!оговiр про
управлiння активами корпоративного iнвестицiйного фонду ль 10/1 1-2020-| вiд 10.1 1.2020.
МiсцезнахОдженнЯ КомпанiТ: вул. Велика Житомирська, 15Б, м. КиТв, 0100l, Украiна.
основниМ видоМ дiяльностi КомпанiТ е надання послуг з
управлiння активами iнстиryчiйних iHBecTopiB,
Компанiя мас TaKi лiцензiТ:

,

Лiцензiя Нацiональнот koMiciТ з цiнних паперiв та фондового
ринку, дата прийняття
рiшення про видачу лiцензii 14 квiтня 2016 року, йомер -дiяльностi
рiшення про-видачу лiцензiтJъ 420,
TepMiH дii - необмежений, на здiйснення професiйноi
на фондовому ринку дiяльнiсть з управлiння активами iнстиryuiйних iHBecTopiB (дiяльнiсть з
управлiння ЬктиваЙи).

Пр uмimка 2. операцiйне cepedoB uu.le,
за останнiми наявними даними Нацiона.гlьноi koMiciT з цiнних паперiв та
фондового ринку (далi
нкцпФр) зага.гtьний обсяг вигryскiв емiсiйних цiнних паперiв, зареесrрованих НКI-ЩtФР сiчнi-iруднiу
2020 року, становив l l3,4 млрл грн, що менше на 79 млн грн порiвняно i вiдповiдним перiолом 2019
року
(113,48 млрд грн).

ПротягоМ сiчня-грулня 2020 року Комiсiею зареестровано 71 випускiв акцiй на суму 32,98 млрд
грн. Порiвняно з аналогiчним перiодом 20l9
року обсяг зареiстрованих виrryскiв акцiй зменшився на З0,56

млрд грн.

серед значних за обсягом випускiв акцiй, якi суттево вплинули на загальну структуру

зареестрованих випускiв акцiй у груднi 2020року, зареестровано: вигIуски АТ кТаскомбано
11ч.уф tOsZ
млн грн та ПрАТ (киiвсьКА кондиТЕрсъкА ФАБрI,iкА "роIIIЁн'') на суму l
млрд грн.
нкцпФр протягом сiчня-грулня 2020 року зареестровано 96 вигryскlЪ оОлiгацЙ пiдпр"емств на
су_му З2,95 млрд грн. Порiвняно з аналогiчним перiодом 2019
ро*у об.". зареестрованих вигryскiв
облiгацiй пiдприемств збiльшився Ha21,74 млрд грн. Протягом сiчня-грудrrя 202Ь
року зареестровано 9
випускiв облiгацiй пiдприемств в iноземнiй ва.лютi на сумУ 9,4 млн
лоларiв та 3 випуск" ,nu
3 млн
свро.
"уrу
ПротягоМ сiчня-грулНя2020 року обсяг випускiв облiгацiй мiсцевих позик становив 3,9 млрд грн,
що на 3,1 млрЛ грн бiльше порiвнянО з данимИ за аналогiчний перiод 2019
року.

ПРОТЯГОМ 294
обсяг вигryскiв iнвестицiйних сертЙбiкатiв пЪйоЪих iнвестицiйних
_р9*у
фондiв,
зареестрованих НКЩПФР, становив 5,05 млрд грн, що менше на7,9 млрд грн порiвняно.
дчrr"r.ч
аналогiчний перiод 20l9 року.
ПротягоМ сiчня-грудНя 2020 року обсяГ вигryскiв акцiй корпоративних iнвестицiйних
фондiв,
зареестрованих Комiсiею, становив З8,52 млрд грн, що бiльше на l j,53-млрд грн порiвняно
.
.u
аналогiчний перiол 20l9 року.
КiлькiстЬ внесених в еЩРIСI корпоративних iнвестицiйних
фонлiв та пайових iнвестицiйних
з
початку
фопдiв
року за станом на З l, 12.2020 Ьтано"ит, 244 iнститутiв спiльного iHBecTyBaHHr,
*r"*,
208 корпоративних iнвестицiйних фондiв;
".р.д
36 пайових iнвестицiйних фондiв
За грудень 2020 року ВиJц/чено з еЩРICI 1 пайовийта 1 корпоративних iнвестицiйних
фондiв.
Фондовий ринок характеризу€ться, насамперед, обсягом ЪiржовоТ торгiвлi
цiнними пй.рurr.
За результатами торгiв на органiзованому
ринку протягом сirн"-.рул" я2020року обсяг bip*ou"*
KoHTpaKTiB з цiнними паперами склав 335,41 млрл грн.
Протягом сiчня-грудня 2020 року порiвrшно з даними аналогiчного перiоду 2019
року обсяг
бiржових KoHTpaKTiB з цiнними паперами на органiзаторах торгiвлi збiльши"с"
tбИ 1сiчеЪ"-iруд",r"
2019 року -З04,97 млрл грн).
"а

дйr,

Найбiльший обсяг торгiв за фiнансовими iнструментами на органiзаторах торгiвлi протягом

зазначеногО перiодУ зафiксоваНо з ОВ,ЩП 328,7 млрл грн (98% вiд загального обсягу
бiржЪвих KoHTpaKTiB
на органiзаюрах торгiвлi протягом сiчня-грулня поточного

року).

на бiржовому ринку протягом 2020 року спостерiгалася консолiдацiя торгiвлi цiнними паперами
на двох фондових бiржах <<Перспектива) та кПФТС>, що становил о 99,28YoBapTocTi
бiржових контракгiв,
обсяг бiржових KoHTpaKTiB з цiнними паперами протягом сiчня-грудЫ2020
року на органiЙорах
торгiвлi на вторинному ринку становив gg,gзуо вiд заiального обсягу бiржових *orrpaniiu протягом
зазначеного перiоду.
На сьогоднi с пiдстави вва}кати, що фондовий ринок заJIиrцаетьая доволi закритим.
Дофiцит цiнних

паперiв, що вiльно обертаються на ринку,,а операцiй з ними перешкоджае
установленню об'сктивнот
BapTocTi та дохiдностi вiтчизняних цiнних паперiв.
У зв'язкУ з вищенаведеним, потенцiал цiнних паперiв як iHcTpyMeHT лiквiдноi застави заJIишаеться
недостатнЬо викорисТаним. Ще зумовлюе незначну чутливiсть грошовоТ маси та
реальноi економiки до
змiн вiдсоткових ставок.
У березнi 2020 рокУ cTpiMKe поширеншI пандемiТ CovID_lg та обмеження, введенi
для боротьби з
нею, визначали ситуацiю на свiтових товарних i
фiнансових ринках. ,Щодатковим фактором стало
фактичне призупинення дiТ угоди опЕк+ через вiдмову РосiТ.поро*уuчrи виiобуток нафти. Як наслiдок,
краТнИ опЕк, насамперед Саудiвська Аравiя, збiльшили пропозицiю нафти
рй"*у та iнизили цiни для
"u
свотх клiснтiв, що призвело до стрiмкого падiння свiтових
цiн на нафту.

основним макроекономiчним ризиком в наступних перiолы е значнi зовнiшнi виплати за

державним боргом. Тому виконання новоТ програми з Мiжнароднйм валюrним
фондом та умов спiвпрацi
з iншими мiжнародними фiнансовими органiзацi"r" з{lлишаеться критично важJIивим.

10

остаточний результат полiтичнот та економiчнот ситуацii в cBiTi та в ykpaiHi зокрема, ii поточнi
наслiдки передбачити вкрай складно, проте вони можуть мати подапьший негативний вплив па eKoHoMiKy
УкраТни та бiзнес КомпанiТ.

, Пршпimка

3,

\аzальнi основu формування фiнансовоi звimносmi.

КомпанiЯ за метою створення та виключним видом господарськоТ дiяльностi е корпоративним
iнвестицiйНим фондоМ, дiяльнiсть якого реryлюеться спецiальний"
Закону УкрыЪи
кПро
iнститути спiльного iнвесryвання> вiд 05,07.2012р., J\bs080-VI (iз змiнами"ормами
ia доповненнями).

3.1,

!осmовiрне поdання mа вidповiDнiсmь МСФ3

Концептуальна основа наданшI фiнансовоТ звiтностi.
мсФЗ для фiнансовоТ звiтностi згiдно норм ст.. l2-1 Закону УкраiЪи <Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaTHi> N 996-хtV вiд lб лип}ш 1999
року (зi змiнами та
3. l

.1

.

Компанiя застосовуе

доповненнями).

3,1,2. Компанiя 0Iшадае фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до вимог мсФз. Фiнансова звiтнiсть е скJIаденою
ВiДПОВiДНО ДО МСФЗ ТiЛЬКи тодi, якщо вiдповiдас BciM вимогам чинних МСФЗ, якi е обов'язковими
дJIя

виконання на дату складання фiнансовот звiтностi. .щля складання
фiнансовот звiтностi застосовуються
мiжнароднi стандарти фiнансовоТ звiтностi, якi офiцiйно оприлюдн""i
веб-сайтi MiHicTepcTBa фiнансiв
"а

УкраТни.

i

3, l .3. Метою фiнансовоi звiтностi Компанiт е надання
фiнансовот iнформацii, яка с корисною для нинiшнiх
та потенцiЙних iHBecTopiB, позикОдавцiв та iнших кредиторiв у прийняттi
рiшень про надання pecypciB

YcTaHoBi.

3. t.4. Фiнансова звiтнiсть КомпанiТ скJIадаеться на ocHoBi припущення,
що Компанii дiе на безперервнiй
ocHoBi i залишатиметься такою у досяжному майбугньому.

3.1.5. Якiснi характеристики корисноi фiнансовот iнформацiт визначають типи iнформацii, що
найiмовiрнiше, е найбiльш корисними для нинiшнiх та потенцiйних iHBecTopiBo
регулюючих органiв для
прийняття рiшень на ocHoBi iнформачii, що надана у фiнансовiй звiтностi. Фiнансова звiтнiсть Компанiт

базуеться на наступних характеристиках:

Основоположнi якiснi характеристики:
доречнiсть - доречна фiнансова iнформацiя може спричинити вiдмiнностi у рiшеннях, якщо вона мае
передбачувану цiннiсть, пiдтверджувальну цiннiсть або i те, i друге;
. cyTTeBicTb - !нформацiя е суттевою, якщо iT 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
явища, вона повиНна такоЖ правдивО подаватИ явища, якi вона призначена подавати.
Щоби бути
досконаJIО правдивиМ поданням, опис повинен мати три характеристики. BiH мае бути повнимо
нейтральним та вiльним вiд помилок.
3. 1 5.2.Посилювальнi якiснi характеристики :
зiставнiсть - дае змогу користувачам iдентифiкувати та зрозумiти подiбностi статей та вiдмiнностi мiж
3

.
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.

i

ними;

можливiсть пqревiрки - допомагае запевнити користувачiв у тому, що iнформацiя правдиво подае
економiчнi явища, якi вона призначена подавати;
своечаснiсть - означае можливiсть дlя осiб, якi приймають
рiшення, мати iнформацiю вчасно, так щоб
uя iнформацiя могла вплинути на iхнiрiшення;
Зроз},мiлiсть - класифiкацiя, характеристика та подання iнформачiI ясно i стисло
робить iT зрозумiлою.
3.1.6. Фiнансовi звiтИ вiдображаЮть фiнансОвi результати опЬрацiй та iнших подiй, об'елнlБчи ik в
ocHoBHi кJ]аси згiдно з економiчними характеристиками тобто, елементи
фiнансових звiтiв. ЕлЪментами,
що безпосередньо пов'язанi з визначенням фiнансового стану в ба.пансi, е а*rr"r, зобов'язання та власний
капiтал. Активи, зобов'язання та власний капiта-гl
- це елементи, якi безпосередньо пов'язанi з оцiнкою
фiнансового стану. Вони визначаються так:
актив

-

це Decypc, контрольований Компанiею в результатi минулих подiй, вiд якого очiкують

надходження майбутнiх економiчних вигiд;
зобов'язання - теперiшня заборгованiсть Компанii, яка виникае внаслiдок минулих подiй i погашення
якоТ, за очiкуванням, спричинить вибутгя pecypciB, KoTpi втiлюють
у собi майбутнi економiчнi вигоди;
власний капiтал - це залишкова частка в активах Компанii пiсля вирахуванFuI Bcix ii зобов'язань.

t-

оцiнюючи. чи вiдповiдае стаття визначенню активу, зобов'язання-або власного капiталу, Компанiя

звертае увагу на cyTHicTb та економiчну
реальнiсть, а не лише на iхню юридичну форму
3.1 .7, Що спецiального розпорядження *apiur"nu КомпанiТ вваэкати Bci активи, якl переОувають
у власностi

компанii, контрольованими

й

достовiрно оцiненими на пiдставi первiсноi BapTocTi, зазначеноi

первинних документах на момент iхнього визнання.

в

1l

3.1.8, Вважати активами Ti об'екти, якi не використовуються в основнiй дiяльностi, але вiд яких очiкуеться
ОДеРЖаНня економiчних вигiд у випадку ikHboT реалiзаuiТ TpeTiM особам. Об'екти, якi не визнаються

активами, затверджуються спецiальним розпорядженням керiвника Компанii.
3,1.9. Елементами, якi безпосередньо пов'язанi з оцiнкою дiяльностi в Звiтi про фiнансовi результати
(сукупний лохiд), е доходи та витрати:

ДОХiД - це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi надходження чи
ЗбiЛьшення корисностi активiв або у виглядi зменшення зобов'язань, результатом чого е збiльшення
ВЛаСНОгО капiта.пу, за винятком збiльшенняо пов'язаного з внесками
учасникiв;
ВИтРати
це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибутгя чи
амОртизацiТ активiв або у'виглядi виникненFuI зобов'язань, результатом чого е зменшення власного
капiта.гtуо за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам.
Визначення доходу та витрат iлентифiкують ikHi ocHoBHi риси, аJIе не вед/ть до встановлення критерiiЪ,
ЯКИМ ВОни повиннi вiдповiдати перед визнанням ik у Звiтi про фiнансовi результати (сукупний дохiд).
3.1.10. МайбУтня економiчна вигода, втiлена в активi, е пбтенцiалом, який може сприяти надходженню
(ПРЯМО або непрямо) грошових коштiв i ik еквiвалентiв до Компанii. Потенцiал може бути продуктивним,
ТОбТО ЧаСтиною операцiйноТ дiяльностi суб'екта господарювання. BiH може набирати також
форми
koНBepToBaHocTi у грошовi кошти або Тх еквiваленти або спроможностi зменшувати вiдтiк грошових
коштiв, наприкJIад, коли zlJIьтернативний процес зменшуе операцiйнi витрати.
3.1,11. СТаТТя, яка вiдповiдае визначенню елемента, визнаеться у фiнансовiй звiтностi Компанii, якщо е
ЙМОВiРнiсть Надходження або вибутгя буль-якоТ майбутньоi економiчноi вигоди, пов'язаноi зi статгею та
стаття мае собiвартiсть або BapTicTb, яку можна достовiрно визначити.
3,1,12,,Щля складання фiнансовоТ звiтностi вiдповiдно до мсФЗ керiвництво здiйснюе оцiнку активiв,
зобов'язань, доходiв i витрат на ocHoBi принципу обачностi.
3.1.13. ФiНаНСОВа ЗВiтнiсть Компанii е фiнансовою звiтнiстю загаJIьного призначення, яка сформована з
метою достовiрного подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових потокiв
КОМПаНiТ Для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола корисryвачiв при прийrятгi ними
економiчних рiшень.
КОНЦепryалЬною основою фiнансовоi звiтностi Компанii за piK, що закiнчився 31 грудня 2020 porcy, е
МiЖнароднi стандарти фiнансовоТ звiтностi (МСФЗ), вкJIючаючи Мiжнаролнi стандарти бухгалтерського
облiкУ (мсБо) та Тлумачення (КТМФз, пкт), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерсuко.о
облiку (РМСБо), в редакцiТ чиннiй на 0l сiчня 2020 року, що офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайгi
MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни
ПiДГОтОвлена Компанiею фiнансова звiтнiсть чiтко та без буль-яких застережень вiдповiдае BciM вимогам
чинни)( мсФЗ з врахуванням змiн, внесених рмсБо станомна 01 сiчня 2020 року , дотримання яких
забезпечуе достовiрне поданFUI iнформацiТ в фiнансовiй звiтностi, а саме, лор""поi; лостовiрноТ, зiставноТ
та зрозумiлоТ iнформацii.

-

3.2. Вплав на облiкову полimuку Фонdу змiн do
чuнносmi новuJпа.

мсФ3, якi набулч чанносmi на

01,01,2020 р.mа набуmmя

Фонд застосував TaKi ноЪi стандарти, тлумачення, змiни до стандартiво включаючи спричиненi ними змiни
до iнших стандартiв, з датою початкового застосування 1 сiчня 2020 року при скJIаданнi цiеТ фiнансовоТ

звiтностi

, мсФЗ 3 кОб'еднання бiзнесу) - визначення бiзнесу дiе з 01.01.2020
року. У змiненому визначеннi
бiзнесУ наголошуеТься, щО виробництВо бiзнесУ полягае у наданнi ToBapiB i послуг покупцям, тодi як
попередне визначенш{ зосереджувалося на прибутках у формi дивiдеrцiв, менших витрат або iнших

економiчних видiв для iHBecTopiB та iнших.
l <Подання фiнансовоi звiтностi>, мсБО 8 <облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та
помилки) - визначення поняття <<суттевий>> - дiе з 01.01.2020 року. Оновлене визначення суттевих змiн
мсБО 1 кПодання фiнансовоТ звiтностi> та МСБО 8 коблiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та
помилки), Поправки уточнюють визначення сутгевостi та спосiб ii застосування шляхом вкJIючення до
визначеннЯ, яке дотепер булО вкJIюченО до iншиХ стандартiв мсФз. KpiM того, пояснення, що додаються
до визначення, булИ покращенi, поправки забезпечують узгоджен}UI визначення cyTTeBocTi у Bcix

, мсБО

стандартах МСФЗ.

,

мсБО 10 кПодiТ пiсля звiтного перiоду>; МСБО 34 кПромiжна фiнансова звiтнiсть>; МСБО 37
<Забезпечення, yMoBHi зобов'язання та yMoBHi активи)); мсФЗ 2 <Платiж на ocHoBi акцiй>; Посiбник з
застосування МСФЗ 4 <!оговори страхування>>; Основи для висновкiв до мсФЗ 17 KCTpaxoBi контракти>
- у Bcix випадках словосполучення <<економiчнi рiшення>> замiнено словом <рiшЬння>, u .rЬ""r""
( корисryвачi >> звужено до (основних користувач iB>;
, мсФЗ 9 <Фiнансовi iнструменти>; МСФЗ 7 <Фiнансовi iнструменти:
розкриття iнформацii>; МСБО 39
<Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка> - змiни стосуються процентних cruuor. (TaKi як LIBOR,
|2

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

' КОнцептУrlльна основа пiдготовки фiнансовоi звiтностi - Змiни до посилань на КонцептуаJIьну основу у
Мiжнаролних стандартах фiнансовоi звiтностi - дiе 01.01.2020 року. Разом зi змiненою Концеrlтуальною
ОСНОВОЮ, КОтра стала чинною пiсля ii оприлюлнення 29.0З.2020
року було також випущено Змiни до
ПОСИЛаНЬ на Концепryальну основу у стандартах МСФЗ.
.Щокумент мiстить змiни до МСФЗ 2, МСФЗ 3,
МсФЗ 6, МСФз 14, мсБо 1, мсБо 8, мсБо з4, мсБо з7, мсБо з8, 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 посилалися на переглянуту
концепryальну основу. Щеякi стандарти та тлумачення були оновленi лише так, щоб вказати, на яку
концепryальну основу зроблене посилання (концептуальна основа' опублiкована в 2001
Роцi,
КонцепryаЛьна основа, опублiкована в 20l0 роцi, або Концепryальна основа, опублiкована в 20l8
iоцi)
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 мае суттевого впливу на
фiнансову звiтнiсть Фошry.
3.3. МСФ\ якi прuйняmi, але ulе не набулu цuнносmi,
3МiНИ 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 iнформацii , МСФЗ 4 CTpaxoBi контракти та МСФЗ 16 Оренда змiни
стосуються облiку хеджування, розкриттю iнформачiiта змiни договiрних грошових потокiв;
Змiни до стандартiв, ефективна дата застосування яких наступае з 0l сiчня 2022 року:
МСБО l б KOcHoBHi засоби> - змiни стосуються заборони вираховувати з BapTocTi основних засобiв
'
СУМИ, ОТРиманi вiд реалiзаuiТ вироблених предметiв, коли компанiя гоryе актив до його цiльового
використання

,

мсБо з7 кзабезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи) - уточнення, щодо
(витрат на виконання договору )
МСФЗ З коб'еднаннЯ бiзнесу> - доданО виняток щодо зобов'язань i умовних зобов'язань, а також
актуалiзацiя посилань в МСФЗ (IFRS) З на Концептуальнi основи пiдготовки
фiнансовоI звiтностi, не
змiнюючи вимог до 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 своеТ материнськоТ
компанii), виконати оцiнку накопиLIеного ефекту курсових рiзниць у склалi iншого сукупного дохо.ry - на
пiдставi такоТ оцiнки, виконаноТ материнською компанiею на дату ii'переходу на МСФЗ
Щорiчнi поправки в МСФз (201s-2020): МСФЗ (IFRS) 9 - Поправка уточнюе характер комiсiйноТ
винагороди, Що вкпючаеться в <10-вiдсотковий>> тест при припиненнi визнання
фiнансових зобов'язань
ЩОрiчнi поправки В мсФЗ (2018-2020): МСФЗ (IFRS) 16 - Поправка уточнюе iлюстративний
приклад Ns 13 до мсФЗ (IFRS) 16 шляхом викJIючення прикладу
урахування вiдшкодування, отриманого
орендарем вiд орендодавця В якостi компенсацiт за понесенi витрати на полiпшення об'екта ореrд,
Щорiчнi поправки в МСФз (2018-2020): МСБо (иS) 41 - Поправка викJIючае вимоry ИS 41:22,
яка вка3ус, 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 <ПОДаННЯ фiнансовоТ звiтностi> - Поправки роз'яснюють критерiй у МСБО l для
класифiкацiт зобов'язання як довгострокового: вимога до суб'екта господарювання мати право вiдкласти
погашення зобов'язання принаймнi на 12 мiсяцiв пiсля звiтного перiоду
,
мСФз 17 KCTpaxoBi контракти)) - ocHoBHi вимоги: виключення деяких видiв договорiв зi сфери
застосуванrш МСФЗ l7; спрощене подання активiв i зобов'язань, пов'язаних з договорами cтpaxyBaцtul в

'

l

звiтi про фiнансовий стан; вплив облiкових оцiнок, зроблених в попереднiх промiжних'фiнансових
( звiтностях; спрощений облiк зобов'язань по врегулюванню збиткiв за доiо"орами, якi
""rrйr до дати
переходу наМСФЗ 17
керiвництво Товариства достроково не застосовуе змiни до стандартiв та вва)кае, що зазначенi змiни не
будуть мати суттевого впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства в майбутньому.

3.4, Валюmа поDання звimносmi mа функцiон(u.t на ваJlюmа, сmупiнь окру?лення.

Валюта поданнЯ звiтностi вiдповiдае функцiонаЛьнiй валюТi, якою е нацiональна ваJIюта УкраТни
гривня, скJIадена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч, якщо не зазначене iнше.

3.

-

5. Пр апу ulе ння про безпер ерв нiсmь diяльносmi,

lз

Фiнансова звiтнiстЬ КомпанiТ пiдготовлеНа виходячИ з припущення безперервностi дiяльностi, вiдповiдно
до якого реалiзаuiя активiв i погашення зобов'язань вiдбуваеться в ходi звичайноi дiяльностi. Фiнансова
звiтнiсть не включас коригуванняо якi необхiлно було б провести в тому випадку, якби Компанiя не могла

продовя(ити под.шьше здiйснення фiнансово-господарськоТ дiяльностi вiдповiдно

безперервностi дiяльностi. Про TaKi коригування буде повiдомлено, якщо вони стануть

бути оцiненi,

до

принципiв

вiдомi,u."o*y.,

3.6. Рiшення про заmверOнсення
звimносmi,
| ФiнансоВа звiтнiсть Товариства фiнансовоi
затверджена до випуску (з метою оприпюднення) керiвником КУД
25 лютого 2021 року, Hi акцiонери Товариства, Hi iншi особи ,r" маюi" права вносити змiни
до цiеi
фiнансовоТ звiтностi пiсля ii затвердженнJI до випуску.

перiо0 фiнансовоi звimносmL
Звiтним перiодом, за який формусться фiнансова звiтнiстьо ввtuкаеться каJIендарний piK, тобто перiол з
0l сiчня по 3l грудня 2020 року,

3. 7, 3вimн uй

прамimка 4. Суmmевi полоеrcення облiковоi полimuка,
4.1. Основа (або основи) оцiнки, застосованi при складаннi
фiнансовоi звiтностi

,

Щя фiнансОва звiтнiсть пiдготовлена на ocHoBi iсторичноi собiвартостi та справедливоi BapTocTi або
аМОРТИЗацiЙноТ собiвартостi окремих фiнансових iHcTpyMeHTiB вiдповiдно до МСФЗ 9 <iФiнансовi
iнструменТи>. Оцiнка справедлиВоТ BapTocTi здiйснюеться з використанням методiв оцiнки
фiнансових
iHcTpyMeHTiB, дозволених МСФЗ 13 коцiнки за справедливою uарiiстю>. TaKi методи оцiнки u*пr"чю.u
використання справедливот BapTocTi як цiни, яка була б тримана за продaDк активу, або сплачена за
передачу зобов'язання у звичайнiй операuiт мiж учасниками
ринку на дату оцiнки. Зокрем4 використаншI
бiржових котирувань або даних про поточну ринкову BapTicTb iншого аналогiчноaо au ><upan
"poп,t
iHcTpyMeHTy, аналiЗ дисконтованих грошоВих потокiв або iншi моделi визначення справедливоТвартостi,
передбачувана справедлива BapTicTb фiнансових активiв i зобов'язань визначаеться з використанням
наявноТ iнформачiТ про риноК i вiдповiдних методiв оцiнки.
4.2. Загальнi положсення щодо облiковшх

полiтик

4,2.1, Основа формування облiковuх полimuк.

- KoHKpeTHi принципи, основи, домовленостiо правила та практика, застосованi
суб'ектом господарювання при складаннi та поданнi фiнансовот звiтностi. мсФз наводить облiковi
полiтики, якi, за висновкоМ рмсБо, дають змогУ скпасти таку
фiнансову звiтнiсть, яка мiститиме доречну
та достовiрну iнформачiю про операцil, iншi подiт та
умови, до яких вони застосовуються. Taki полiтики
не слiД застосовувати, якщо вплив ik застосування е несуттевим. облiкова полiтика Компанii
розроблена
та затверджена керiвництвом вiдповiдно до вимог мсБО 8 <облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках
та помилки> та iнших чинних МсФЗ.
облiковi полiтикИ

4.2.2. Iнфlормацiя про змiнч в облiковuх полimакаж.
компанiя обирае та застосовуе свот облiковi полiтики послiдовно

дlя подiбних операцiI, iнших подiй або
умов, якщо мсФЗ конкретно не вимагае або не дозволяе визначення категорii статей, дlя яких iншi
полiтики можуть бути доречними.
4,2,3. Форма mа назва фiнансовах звimiв.

\

перелiк та назви форм фiнансовоi звiтностi Компанiт вiдповiдають вимогам, встановленим нп(с)Бо l
кЗагальнi вимоги до фiнансовоТ звiтностi>, та форми Примiток, що
розробленi у вiдповiдностi до МСОЗ.
4.2.4. Меmоdu поёання iнформацii у фiнансовtх звimах.
ЗгiднО мсФЗ та враховуючи НП(С)Бо 1 Звiт про сукупний дохiд передбачае подання витрат, визнаних
у
прибуткУ або збиткУ, за кJIасИфiкачiсю, основаноЮ на методi iфункцii витрат" або "собiвчрrо"ri
.ru.rrrlr собiвартостi чи,
реалiзацiТ", згiднО з якиМ витратИ класифiкують вiдповiдно до ix функчiй
"* iнформацiя про характер
наприкJIад, витрат на збут або адмiнiстративну дiяльнiсть. Проте, оскiльки
витрат е корисною для прогнозування майбутнiх грошових потокiв, то ця iнформацiя наведена в
цих
Примiтках.
представлення грошових потокiв вiд операцiйноi дiяльностi
у Звiтi про рух грошових коштiв
здiйснюсться iз застосуванняМ прямого методу, згiдно з якиМ
розкрr"аеrься iнформЬчiя про ocHoBHi кпаси
надходженЬ грошовиХ коштiВ чи виплаТ грошовиХ коштiв. Iнформаuiя про ocHoBHi види грошових
надходжень та грошових виплат формуеться на пiдставi облiкових записiв Компанiт.
4.3. Облiковi полiтики щодо фiнансових iHcTpyMeHTiB
4,3,1. Вuзнання mа оцiнка фiнонсовчх iнсmруменmiв,
компанiя визнас фiнансовий актив або фiнансове зобов'язанIuI

у балансi вiдповiдно до МсФз, коли i
тlлькИ коли вонО стае сторОною контРактних положень щодо
фiнансового iHcTpyMeHTa. ОперацiI з
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придбаннЯ або продаЖу фiнансоВих iHcTpyMeHTiB визнаються iз застосуванням облiку за датою
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 категорiТ фiнансових активiв:
фiнансовi активио Що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату
переоцiнки у прибутку або збитку;
фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю.
Компанiя визнае TaKi категорiТ фiнаноових зобов'язань:
о фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiсто;
о фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою BapтicTo, з вiдображенням результату
переоцiнки у прибутку або збитку.
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Компанiя оцiнюе ik за
справедливою вартiстю. При припиненнi визнання
фiнансового активу повнiстю рiзниця мiж баланоовою
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, якщо BiH придбаваеться з метою одержання
договiрних грошових потокiв i договiрнi умови фiнансового активу генерують грошовi потоки, KoTpi е
суто виплатами суми та процентiв на непогашену частку основнотсуми.
КомпанiЯ визнас резерВ пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за
фiнансовим активомо який
облiковуеться за амортизованою вартiотю.
облiкова полiтика щодо подuU]ьшоi оцiнки фiнансовлтх iHcTpyMeHTiB розкриваеться нижче вiдповiдних
у
роздiлах облiковоI полiтики,

о
о

4.3,2. Гроu,ловi кошmu mа ixHi еквiвшtенmu.
Грошовi коштИ скJIадаютьСя з коштiв на поточних рахунках у банках. Еквiваленти грошових коштiв це
KopoTKocTpoKoBio високолiкВiднi iнвестицii, якi вiльно конвертуються
у вiдомi суми грошових коштiв i
яким притаманний незначний ризик змiни BapTocTi. Iнвестицiя визначаеться зазвичай як еквiва.пент
грошовиХ коштiВ тiлькИ в разi короТкого строкУ погашення, наприкJIад, протягоМ не бiльше нiж три мiсяцi

з дати придбання.

грошовi кошти та ix еквiваленти можуть утримуватися, а операцii з ними проводrгися в нацiональнiй

валютi та в iноземнiй валютi. Iноземна вaUIюта- це ваJIюта iнша, нiж
функцiональна ваJIюта, яка визначена
в п,3,4 цих Примiток. Грошовi кошти та ik еквiвалеtlти визнчilоться за умови вiдповiдностi критерйм
визнання активами.

подальша оцiнка грошових коштiв здiйснюеться за справедливою вартiстю, яка дорiвнюе ik номiнальнiй
BapTocTi.

подальша оцiнка еквiвалентiв грошових коштiв, представлених депозитами, здiйснюеться за
амортизованою собiвартiстю.

Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та ik еквiвалентiв в iноземнiй валютi здiйснюеться
у
функцiональнiй валютiза офiцiйними курсами Нацiонального банку Украihи (нБу).
у разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках гу банках (напришал, у випадку
призначення НБУ в банкiвськiй установiтимчасовоТ адмiнiстрацii) цi активи можуть
фти класифiкованi
У СКЛаДi НеПОТОЧНИХ аКТИВiв. У випадку прийняття НБУ рiшення про лiквiдацiю бaHKiBcbKoi у.Йо"1a.1u
вiдсу_тностi ймовiрностi п_овернення грошових коштiв, визнання 'tk як активу припиняеrr"" i ix BapTicTb
вiдображаеться у складi збиткiв звiтного перiоду.
4.3.3. Фiнансовi акmuвu, цlо оцiнtоюmься за аrrорm.цrованою собiварmiсmю,
.Що

фiнансових активiв, 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 використовус одну чи кiлька ставок
дисконту, KoTpi вiдповiдають перевalкаючим на ринку нормам доходу дlя фiнЪнсових iHcTpyMeHTiB, якi
маютЬ в основноМу подiбнi умовИ i характеристики, вкJIючаючи кредитну якiсть iHcTpyMeHTa, залишок
строку, протягом якого ставка вiдсотка за контрактом е
фiксованою, а також з€шишок 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:

-

12-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам

у разi, якщо кредитний ризик на звiтну дату не

значного зростання з моменту первiсного визнання;

зазнав

- очiкуваним кредитним збиткам за весь строк лii фiнансового iHcTpyMeHTy, якщо кредитний
ризик за
таким фiнансовим iHcTpyMeHToM значно зрiз iз моменту первiсного u"a"un*.
l5

У

ВИпадкУ фiнансових активiв кредитним збитком е теперiшня BapTicTb мiж договiрними грошовими
потоками, належними до сплати на користь Компанii за договором i грошовими потоками, якi Компанiя
очiкуе одержати на свою користь.
станом на кожну звiтну дату Компанiя оцiнюе, чи зазнав кредитний ризик за фiнансовим iHcTpyMeHToM
значного зростаннJI з моментУ первiсного визнання. При виконаннi такоi оцiнки Компанiя замiсть змiни

суми очiкУваних кредитних збиткiв використовуе змiну ризику настання дефолту (невиконання

зобов'язанЬ) протягоМ очiкуваноГо строкУ лiТ фiнансОвого iHcTpyMeHTa. ,Щля виконання такоI оцiнки
КомпанiЯ порiвнюе ризик настання лефолry (невиконання зобов'язань) за фiнансовим iHcTpyMeHToM
станом на звiтну дату з ризиком настання лефолry за фiнансовим iHcTpyMeHToM станом на дату первiсного
ВиЗнаНня, i враховуе при цьому обгрунтовано необхiдну та пiдтверджувану iнформацiю, що е доступною
без надмiрних витрат або зусиль, i вказуе на значне зростанrш кредитного ризику з моменту первiсного
визнання.

Компанiя може зробити припуЩення про те, що кредитний ризик за фiнансовим iHcTpyMeHToM не зазнав
зростання з моменту первiсного визнання, якщо було з'ясовано, чо
фiнансовий iнструмеЕг мас низький
plвeнb кредитного ризику саном н звiтну лаry.
у випадку фiнансового активу, що с кредитно-знецiненим станом на звiтну дату, але не е придбаним або
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.
Будь-яке коригуванНя визнаетьСя як прибуток або збиток вiд зменшення корисностi.
Товариство визнас банкiвськi депозити зi строком погашеннrI вiд чотирьох до дванадцяти мiсяцiв з дати
фiнансовот звiтностi, в разi, якщо дострокове погашення такиr( депозитiв ймовiрно призведе до значних
фiнансових втрат, в ск"гlадi поточних фiнансових iнвестицiй.
!е б imорс ь ка з аб ор z о ванiсmь.
Безумовна дебiторська заборгованiсть визначаеться як актив тодi, коли Компанiя стае стороною договору
та, внаслiДок цього, набувае юридичне правО одержатИ грошовi кошти. Первiсна оцiнка лебiторськоТ
заборгованостi здiйснюсться за справедливою вартiстю. Пiсля первiсного визнання подtшьша оцiнка
дебiторськОТ заборгОваностi вiдбуваетьСя за амортизованою вартiстю. Поточну дебiторську
заборгованiсть без встановленоТ ставки вiдсотка Компанiя оцirшое за сумою первiсного
рахунку факryри,
якщо вплив дисконтуванюI е несуттевим.
4,3,4. Фiнансовi акmавu, lцО оцiнююmЬся за спраВеdлuвоЮ варmiсmю, з вidобрансенням
рвульmаmу
переоцiпкu у прuбуmку пбо збumку

що фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiлображенням результату
переоцiнки у прибутку або збитку, вiдносяться акцiт та пат (частки) господарських товарисrв. Пiсля
первiсного визнання Компанiя оцiнюе ik за справедливою вартiстю. Справедлива BapTicib акцiй, якi
BHeceHi до бiржового списку, оцiнюеться за бiржовим курсом органiзатора iоргiвлi.
ЯКЩО аКЦiТ Мають обiг бiльш як на одному органiзаторi торгiвлi, при
розрахунку BapTocTi активiв TaKi
iнструменти оцiнюються за курсом на основному ринку для цього а*rй"уЪбо, завiдсутностi основного

ринку, на найсприятливiшому ринку для нього. За вiдсутностi свiдчень на користь протиJIежного, ринок,
на якому Компанiя зазвичай здiйснюе операцiю продiDку активу, приймаеться з основний
ринок, iбо, за
вiдсутностi основного ринку, за найсправедливiший ринок.
при оцiнцi справедливоi 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 вважати, що балансова BapTicTb суттево вiдрiзняеться вiд справедливоТ, Компанiя
визначас справедливу BapTicTb за допомогою iнших методiв оцiнки. Вiдхилення можуть бути зумовленi
3начними змiнами у фiнансовому cTaHi eMiTeHTa таlабо змiнами кон'юнкryри
ринку.
Справедлива BapTicTb акцiй, обiг яких зупинено, у тому числi цiнних паперiв eMiTeHTiB, якi вк"пюченi до

СпискУ eMiTeHTiB, що мають ознаки фiктивностi,, визначасться iз урtlхуванням наявностi cTpoKiB
вiдновлення обiгу таких цiнних паперiв, наявностi фiнансовоТ звiтностi таких eMiTeHTiB, p".yrr"ruii" ik

дiяльностi, очiкування надходження майбутнiх економiчних вигiд.
4,3,5 3обов'язоння.

кредиторська заборгованiсть визначаеться як зобов'язання тодi, коли Компанiя стас стороною договору,
та, внаслiдок цього, набувае юридичне зобов'язання сплатити грошовi кошти. Поточнi зьбов'язання
- це
зобов'язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз нижченаведених ознак:

компанiя сподiваеться погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягас погашенню протягом

дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;

компанiя не мае безумовного права вiдстрочити Погаrlrення зобов'язання протягом
щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.
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i критерiям визнання зобов'язань,
ПОточнi зобов'язання оцiнюються у подаJIьшому за амортизованою вартiстю. Поточну кредиторську
Заборгованiсть без встановленоТ ставки вiдсотка Компанiя оцiгпое за сумою первiсного рахунку
фактури,
якщо вплив дисконтування е несуттевим.
ПОТОЧНi ЗОбов'язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню

4,3,6. 3zорmання фiнансовах акmавiв mа зобов'язань.

Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Компанiя мае юридшIне право здiйсrповати залiк
i мае HaMip або зробити взаемозалiк, або реалiзувати актив та виконати

ВИЗНаНих У балансi сум
зобов'язання одночасно.

4.4. Облiковi полiтики щодо оренди
ПеРВiсна оцiнка акmаву в формi права корасmування. Компанiя на дату початку оренди оцiнюе i визнае
на балансi актив У формi права користування за первiсною BapTicпo, що включае: величину первiсноi
ОЦiНКи зобов'язання з оренди; оренлнi платежi на дату початку оренди або до такоТ дати за вирахуванням
отриманих атимулюючих платожiв з ор9нди; будь-якi початковi прямi витрати, понOсенi орондарем,
вкпючаючи мотивацiйнi виплати при укпаданнi договорiв оренди з фiзичними особами; оцiнку витрат, якi

булуть понесенi при демонтахсi

i

перемiщеннi базового активу, вiдновленнi дiлянки, на якому BiH

розташовусться, або вiдновлення базового активу до стану, яке вимагасться згiдно з умовами оренди, за
винятком випадкiв, коли Taki витрати понесенi для виробництва запасiв. Компанiя Taki вtтграти визнае
у
скrrадi первiсноТ BapTocTi активу в формi права користування в момент виникненtul
у неiзобов'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, зак.гtаденоi 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 оцимати кредит у звiтному чи
попередньому календарному роцi за результатами переговорiв. Якщо кредити не отримувались i не
плануваJIись до отримання, то береться середня за попереднiй мiсяць процентна ставка за
довгостроКовими кредитами банку в нацiональнiй вшrютi для суб'ектiв господарюванIUI, опублiкована на
офiцiйному сайтi НБУ https ://bank. gov,ua/.
Поdальu.tа оцiнка акmавУ в формi права корuсmування. !ля застосування моделi облiку за первiсною
вартiстю Компанiя оцiнюе актив у формi права користування за первiсною вартiстю за
"rра*у"аrо"
накопиченоТ амортизацiТ та накопичених збиткiв вiд знецiнення з кориryванням на
переоцiнку
зобов'язання по орендi в результатi перегляду (iндексацii) орендноТ плати. При амортизацiТ активу в
формi
права користуваНня, КомпаНiя керуетьСя МСБО lб <OcHoBHi засоби>, Компанiя амортизуе актив
у формi
права користування починаючи вiд початку мiсяцяо що наступае пiсля
укJIадання договору оренди до
бiльш ранньоТ з наступних дат: кiнець мiсяця закiнчення TepMiHy корисного
Ъч.оuо.о
активу, що передано в оренду, кiнець мiсяця, в якому припиняеться визнання ""корисrай"
активу в формi права
користування, або мiсяця закiнчення строку оренди.

Поdальtца 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 модифiкацiiдоговорiв оренди, або для вйображення

переглянутих в договiрному порядку фiксованих орендних платежiв.
Вiдсотки за зобов'язаннями з оренди в кожному перiодi протягом TepMiHy оренди визнаються в cyMio яка
розраховуетьая з незмiннот перiодичнот процентнот ставки на залишок зобов'язання з оренди через
використання субрахУнку для вiдображеннrl поточноТ частини ор9ндних зобов'язань.
пiсля дати початку оренди Компанiя визнае в фiнансових витратах (за винятком випадкiв, коли витрати
включаються до балансовоТ BapTocTi iншого активу з використаншIм 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 заJIежно вiд цiльового використання активiв
аналогiчно до витрат з амортизацii активiв з права користування. Витрати по змiнним платежам
визнаються в перiодi, в якому настас 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.
переоцiнко 3обов'язань. Компанiя пiсля дати початку оренди переоцiнюе зобов'язання з оренди лише
якщо вiдбУлася модифiкацiя договору оренди, у тому числi: змiна
розмiру орендних плаiежiв; змiна
строку дiт договору оренди; змiна предмету ореrци; змiна порядку розрахункiв за договором оренди
-в"*орйстання
(строки або черговiсть виплат); змiна планiв КомпанiI щодо cTpo*i"
базово.ъ u*-"y .u
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ПОГОдЖенrшм з Орендодавцем;

у iнших випадкЕlх, передбачених МСФЗ

1б, законом чи договором, коли
змiнюеться балансова оцiнка (приведена BapTicTb) орендних платежiв за договором.
4.5. Облiковi полiтики щодо податку на прибуток
Компанiя здiйснюс виключний вид дiяльностi, е iHcTlaTyToM спiльного iнвестування та звiльняеться вiд
оподаткуван}ul податком на прибуток вiдповiдно до норм Податкового кодексу Украihи. У випадку змiни
норм дiючого законодавства Компанiя буле здiйснювати нарахуванЕя 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 прибугок, що пiдtягають сплатi
(вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати Компанiя
за податками розрilховуе з використанням податкових ставок, чинних на дату балансу. З урахуванням
тОго, що керiвництвом КомпанiТ прийняло рiшення не проводити кориryвання фiнансового результату в
рамках розрахунку податку на прибуток в податковому облiку та в КомпанiТ вiдсутнi тимчасовi рiзницi,
вiдстроченi податки не розраховуються.
4.б. Облiковi полiтики щодо

iнших активiв та зобов'язань

4.6.1. 3абезпечення.
Забезпечення визнаються, коли Компанiя мае теперiшню заборгованiсть (юридичну або конструктивну)

внаслiдок минулоi подiТ, icHye ймовiрнiсть (тобто бiльше можIIиво, 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) вiдггусток, так як немае
найманих працiвникiв (с iнстиryтом спiльного iнвестування).

floxoda mа ваmраmu
Компанiя визнае дохiд вiд надання послуг, коли (або у Mipy тогоо як) воно задовольняе зобов'язання щодо
виконання, передаючи обiuяну посJIугу (тобто актив) клiентовi. Актив передаеться, коли (або у Mipy того,
як) клiснт отримуе контроль над таким активом.
При визначеннi BapTocTi винагороди вiд управлiння активом Компанiя вiдповiдно до МСФЗ 15
викОристовуе метод оцiнювання за результатом. .Що методу оцiнювання за результатом належать, зокрема,

4,6.2.

аНаЛiЗ виконання, завершеного на сьогоднiшнiй день, оцiнки досягнутI,D( результатiв. Враховуючи
Принцип професiЙного скептицизму для змiнноТ BapTocTi винагороди розрахунку доходу здiйснюеться на
КiНець кожного мiсяця. Результат визначеннrI розмiру винагороди по управлiнню активами оформлюсться

аКТОМ Виконаних

дату,

робiт, в якому вiдображаеться розрахунок (оцiнка) лосягнутих результатiв на звiтну

Дохiд вiд продажу фiнансових iHcTpyMeHTiB або iнших активiв визнаеться у прибутку або збитку в разi
ЗаДоВолення Bcix наведених далi умов: Компанiя передае договiрнi права на одержання грошових потокiв
вiд такого фiнансового активу; Компанiя передшIа покупцевi ризики вiд володiння, пов'язанi з фiнансовим
актиВом; за Компанiею не зшIишаеться aHi подапьша участь управлiнського персоналу у формi, яка
ЗаЗВИЧаЙ пов'язана з володiнням, aHi ефективниЙ контроль за проданими фiнансовими iнструментами,
iнвестицiйною нерухомiстю або iншими активами; суму доходу можна достовiрно оцiнити; ймовiрно, що
до КомпанiТнадiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiею; витрати, якi були або булуть понесенi у
зв'язку з операцiею, можна достовiрно оцiнити.
ДИВiДенди визнаються доходом лише у разi, якщо право КомпанiТ на одержання виплат за дивiдендами
ВСТановлено; е Ймовiрнiсть, що економiчнi вигоди, пов'язанi за дивiдендами, надiйдуть до Компанii; суму
дивiдендiв можна достовiрно оцiнити.
ДОХiД Визнаеться у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та критерiям
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 акmuва.
Компанiя не визнае yMoBHi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан Компанii. Iнформачiя про умовне
ЗОбОВ'ЯЗання розкриваеться, якщо можливiсть вибутгя pecypciB, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, нs
е вiддаленою. Компанiя не визнае yMoBHi активи. Стисла iнформачiя про умовний актив розкриваеться,
коли надходження економiчних вигiд с ймовiрним.
4, В аз нання о ч iKy в ан uх кр ed umнuх з б umкiв.
КОМпанiя визнае суму очiкуваних кредитних збиткiв (або здiйсrпос 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 спосiб, що
у
ВiДОбРаЖае: (а) об'ективну та звФкену за ймовiрнiстю суму, визначену шляхом оцiнки певного дiапазону
МОЖЛИВих результатiв; (б) часову BapTicTb грошеЙ; i (в) обrрунтовано необхiдну та пiдтверджувану
4, 6.
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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
що утримуються для продажу. Величина резерву очiкуваних
КРедитНих збиткiв визнаеться у вiдсотках вiд суми заборгованостi, щодо кожного контрагента, у разi

ЗаСТОСОВУеться

до

фiнансовлп< активiв,

порУшення ним умов договору, враховуючи Bci нюанси взаемовiдносин (вiдсоток резерву залежить вiд
кiлькостi днiв прострочки, 0 днiв - 0%, до 30 днiв - |ОА, до 60 днiв - 2Уо, До 90 днiв ЗУо, До 180 днiв
4Yо, ДО 365 днiВ - 5Уо, бiльше 365 днiВ
|0Уо, просрочена до 30 днiв - 507о, ПРОСрочена до 60 днiв
100%).

-

-

В ЗаЛеЖностi вiд бiзнес моделi фiнансового iHcTpyMeHry резерв пiд збитки за фiнансовим iHcTpyMeHToM
ВiДОбРаЖаеться через прибутки/збитки з подtшьшим зменшенням балансовоТ BapTicTb активу або через
iнший сукупний дохiд.

4.6,5, Поdii пiсля звimно'i dаmш
КОМПаНiЯ КОриryе статгi активiв i зобовОязань, доходiв i витрат, власного капiталу шляхом cTopHyBaHH,I
таlабо додаткових запиOiв в регiстрil( бухгалтороького облiку коригуючOю проводкою для вiлображоння

подiй, якi вимагають кориryвання пiсля звiтного перiоry. Компанiя кориryе суми, 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 зменшилася на дату балансу або суму ранiше
ВИЗНаНОГО Збитку вiд зменшення корисностi цього активу потрiбно коригувати;
НаДХОдЖення пiсля дати балансу рiшення суду, яке пiдтверджуе наявнiсть на дату балансу
Теперiшньоi заборгованостi, що потребуе додаткового коригування або створення резерву пiд

.

.

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.
ПОдальшi подii також беруться в розрахунок за наявностi cyMHiBy в достовiрностi зроблених на звiтrту
даry оцiнок щодо можJIивих кредитних збиткiв по фiнансових активах. Компанiя не здiйсьпое кориryваннJI
СУМ, ВИЗНаНИх У iT фiнансовiЙ звiтностi для вiдображення подiй, якi не вимагають коригування пiсля
звiтного перiоду та вказують на обставини, що виникJIи пiсля дати балансу згiдно п.22 МСБО 10.

О

.

ПРИ ПiДготовцi фiнансовоi звiтностi Компанiя здiйснюе оцiнки та припущення, якi мають вплив на
елементи фiнансовоТ звiтностi, rрунтуючись на МСФЗ, мсБо та тлумаченrшх, розроблених KoMiTeToM з
тлумаченЬ мiжнароднОТ фiнансовОТ звiтностi. Оцiнки та судження базуються на попередньому досвiдi та
iнших факторах, що за iснуючих обставин вважаються обгрунтованими i за результатами яких
приймаються судження щодо балансовоТ BapTocTi активiв та зобов'язань. Хоча цi розрахунки базуються
на наявнiй у керiвництва Компанiт iнформачiт про поточнi подii, фактичнi результати можуть зрештою
вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв. областi, де TaKi судження с особливо вФкливими, областi, що

характеризуються високим piBHeM складностi, та областi, в яких припущення й розрахунки мають велике
значення для пiдготовки фiнансовот звiтностi за МсФз, наведенi нlDкче.

5.L Суdнсення tцоDо операцiй, поdiй або умов за вidсуmносmi конкреmнчхМСФ3,
ЯКЩО НеМас МСФЗ, який конкретно застосовуеться до операцii, iншоТ подiI або
умови, керiвництво
КомпанiТ застосовуе судження пiд час розроблення та застосування облiковоТ полiтики, щоб iнформацiя
була дореЧноIо длЯ потреб користуваЧiв для прийняття економiчних рiшень та достовiрною, у тоrу
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
форr"ry;
с нейтра-пьною, тобто вiльною вiд упереджень;
с повною в ycix суттевих аспектах.
Пiд час здiйснення судження керiвництво КомпанiТ посиласться на прийнятнiсть наведених далi джерел
та враховуе ik у низхiдному порядку: вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про полiбнi та пов'язанi з ними

-

питання; визначення, критерii визнання та концепцiт оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв та витрат
у
Концепryальнiй ocHoBi фiнансовоТ звiтностi.
Пiд час здiйснення судження керiвництво КомпанiТ враховуе найостаннiшi положення iнших органiв, що

розробляюТь та затВерджуютЬ стандарти, якi застосовують подiбЕу концептуаJIьну основу для
розробленНя стандартiв, iншУ професiйнУ лiтераryрУ з облiку та прийнятi галузевi практики, тiею мiрою,
якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.
ОперацiТ, що не регламентуються МСФЗ Фондом не здiйснюваJIись.
5,2, Суdмсення tцоdо справеdлаво'i варmосmi акmавiв Компанti,
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Справедлива BapTicTb iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових ринках,
роЗраховуеться на ocHoBi поточноТ ринковоТ BapTocTi на момент закриття торгiв на звiтну дату.В iнших
випадках оцiнка справедливоТ BapTocTi грунтуеться на судженнях щодо передбачуваних майбутнiх
ГРОШОвих потокiв, iснуючоi економiчноТ ситуачii, ризикiв, властивих
рiзним фiнансовим iHcTpyMeHTaM, та
iнших факторiв з врахуванruм вимог МСФЗ l3 <Оцiнка справедIивоi BapTocTi>.
5.3, Суdаrcення tцоdо зtпiн справеdлuвоi варmосmi фiнансовluс акmuвiв.

КеРiвництво КомпанiТ вважае, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до оцiнки
фiнансових iHcTpyMeHTiBo де ринковi котируванt{я не доступнi, е к.гlючовим джеролом невизначеностi
оцiнок, тому що:
- ВОНИ З Високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки базуються на
ПРИПУщеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок, змiн ваJIютних KypciB, показникiв
КРеДИтОспроможностi контрагентiв, коригувань пiд час оцiнки iHcTpyMeHTiB, а також специфiчних
особливоотей операчiй;
вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на дохOди
(витрати) може бути значним.
ЯКбИ Керiвництво КомпанiТ використовувало iншi пригryщення щодо вiдсоткових ставок, волатильностi,
КРеДИТнОго реЙтинry контрагента, дати оферти i кориryвань пiд час оцiнки iHcTpyMeHTiB, бiльша або
МеНша змiна в оцiнцi BapTocTi фiнансових iHcTpyMeHTiB у разi вiдсутностi ринкових котирувань Ma;la б
iстотниЙ вплив на вiдображений у фiнансовiй звiтностi чистий прибуток та збиток, Використання рiзних
МаРКеТИнгових припущень таlабо методiв оцiнки також може мати значний вплив на передбачувану
справедливу BapTicTb.

5.4. Суdекення u4odo очiкуванttж mepMiHiB уmрuлrування фiнансовuх iнсmруменmiв,

КеРiвництво КомпанiТ застосовуе професiйне судження щодо TepMiHiB утримання фiнансових
iHcTpyMeHTiB, що входять до складу фiнансових активiв. Професiйне судження за цим питанняМ

ГРУнТУетЬся на оцiнцi ризикiв фiнансового iHcTpyMeHTy, його прибутковостi й динамiцi та iнших
факторах.
ПРОте icHyloTb невизначеностi, якi можуть бути пов'язанi з призупиненням обiry чiнних паперiво що не е

пiдконтрольним керiвництву КомпанiТ фактором

iHcTpyMeHTiB.

i

може суттево впли}ц/ти на оцiнку фiнансових

5,5. Суdltсення u4оdо вrlявлення ознак знецiнення акmавiв,
ВiДНОСно фiнансових активi, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, Компанiя на дату виникнення
фiнансових 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 дii 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 дiТ мають бути визнанi до того, як
фiНаНСОВИй iHcTpyMeHT стане простроченим. Як правило, кредитний ризик значно зростае ще до того, як
фiнансовий iHcTpyMeHT стане простроченим або буле помiчено iншi чинники затримки платежiв, що €
специфiчними для позичЕuIьника, (наприклад, здiйснення модифiкацii або реструктуризацii),
КРедитниЙ ризик за фiнансовим iHcTpyMeHToM вважаеться низьким, якщо фiнансовий iHcTpyMeHT мас

низький ризик настання дефолту, позичальник мас потужний потенцiал виконувати свот договiрнi
зобов'язання щодо грошових потокiв У короткостроковiй перспективiо а несприятливi змiни в
економiчнИх i дiловиХ умоваХ у логовiрнiй перспекТивi можуть знизити, аJIе не обов'язково здатнiсть
ПОЗИЧальника виконувати своТ зобовОязання 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 дефолту за iншими фiнансовими iнструментами КомпанiТ
або нiж 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 перiолi,
але не вв€Dкаеться таким станом на звiтну дату. У такому випадку Компанiя з'ясовуе, чи маJIо мiсце значне
зростаннЯ кредитногО ризикУ з моментУ первiсногО визнання, а отже чи постЕUIа потреба у визнаннi
очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк дiТ.
ОЧiКУВанi кредитнi збитки вiдображають власнi очiкування КомпанiТ щодо кредLIтних збиткiв.
На кожну звiтну даry Компанiя проводить аналiз дебiторськоТ заборгованостi, iншоi дебiторськоТ
заборгованостi та iнших фiнансових активiв на предмет наявностi ознак ik знецiнення. Збиток вiд
знецiнення визнасться виходячи з власного професiйного судження керiвницгва за HaJIBHocTi об'ективних
даних, що свiдчать про зменшення передбачуваних майбутнiх грошових потокiв за даним активом у
результатi однiст або кiлькох подiй, що вiдбулися пiсля визнання фiнансового активу.
5,6, Суйrcення u4odo рuзакiв, пов'язанl!х з поdаmковшм mа iHшu.llt законоdавсmвом.
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Законодавство Украihи щодо оподаткування та здiйснення господарськоТ дiяльностi на фондовому ринку

продовжуе розвиватися. Законодавчi акти

та нормативнi акти не завжди чiтко сформульованi, а ik

ТЛУМаченшI залежить вiд точки зору мiсцевих, обласних i центральних органiв державноi влади та iнших

органiв державного управлiння, Не рiдко точки зору рiзних органiв на певне питання вiдрiзняються.
ТОвариство BBEDKae, що воно дотримувалося Bcix нормативних положень щодо дiяльностi Фоrцу, i Bci
передбаченi законодавством податки i вiдрахування були сплаченi або HapaxoBaHi. Водночас icHye ризик
ТОгО, що операuiТ й iнтерпретацiТ того, що не були поставленi пiд cyMHiB державними органами в

майбутньому, хоча цеЙ ризик значно зменшусться з плином часу. Немокгtиво визначити суму
непред'явлених позовiво що можуть бути пред'явленiо якщо TaKi взагалi iснують, або ймовiрнiсть бульякого несприятливого результату.

5. 7, В

uкор uсmання сmавок

d

uсконmування

.Щовгострокова лебiторська заборгованiсть облiковусться за амортизованою вартiстю з ypaxyвaн}ulM
ефеКтивноi ставки вiдсотка, яка дорiвнюе середньозваженiй ставцi депозитiв за мiсяць, що передуе мiсяцю
УшIаДання договору, Ставка дисконтування не змiнюеться, а лишаеться такою, як при первiсному визнаннi
цiсТ дисконтованоТ BapTocTi.

ЩОВГОСТрокова кредиторська заборгованiсть облiковуеться за амортизованою вартiстю з урахуванням
ефеКтивноТ ставки вiдсотка, яка дорiвнюе середньозваженiй ставцi кредитiв за мiсяць, що передуе мiсяцю

УКJlаДаННЯ ДОгОвору. СтавкадисконтуваншI
цiеТ

не змiнюеться, алишаеться такою, як при первiсному визнаннi

дисконтованоi BapTocTi,

прuмimка

6. Розкрummя iнфорллацit tцоdо вuкооuсmання споавеdлавоi варmосmL

6.1, Меmоdакu оцiнtовання mл BxidHi daHi, вакорuсmанi dля склаdання оцiнок за справеdлuвою ворmiсmю.
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
I(лаои акr,ивiв та
зобов'язаt l ь,
оцittсttих за
0правелJlивоIо

Метод оцiнки
(ринковий,

Методики otliгltoBattt,lя

вихiднi данi

дохiдний.
витратrrий)

ва1-1,t,iс,гlсl

Грошовi кошти

Первiсrlа,га подilльша оцiнка грошових
коштiв здiйснюсться за справедливоlо
вартiстю, яка дорiвнtос jx номiнальгliй

Ринковий

Офiчiйнi курси НБУ

Дохiдний

Ставки за депозитами, ефективнi
ставки за депозитними
договорами

Ринковий,
витратЁий

Офiцiйнi бiржовi курси

вартос,гi

!епозити (KpiM
депозитiв до
запитанl.tя)

Iнс,грументи

капiталу

Первiсна оцiнка депозиту здiйснюсгься за
його справедливою вартiстю, яка зазвичай
лорiвнюс його номiнальнiй BapTocTi.
Подальша оцiнка депозитiв у нашiональнiй
валютi здiйснюеться за справедливою
вартiстю очiкуваних грошових потокiв
Первiсна оцiнка iHcTpyMeHTiB капiталу
здiйсlttоtться за ix справедливоIо BapTicTlo,
яка зазви.lай дорiвнrос uir.ri операчii, в холi
якоi був отрип,rаний актив. Подальша оцiнка
iHcr рупtс,нтiв каtliталу здiйсttlосгься за
справедJlивокl ва1,1гiстю на даl,у оцiнки.

(дисконтування
грошових
потокiв)

б.2, PiBeHb iepapxii справеdлuво'i варmосmi, do якоzо нurенсаmь

органiзаторiв торгiв на дату
оцiнки, за вiдсутностi
визначеного бiржового курсу на
дату оцiнкио використовусться
остання балансова BapTicTb, цiни
закритгя бiржового торгового
дня

оцiнкu справеDлuвоi варmосmL

В

ЦЬОмУ розлiлi та в ycix роздiлах далi порiвняльна iнформаuiя за 2019 piK не наводиться у зв'язку iз тим,
що Компанiя була зареестрована у 2020 porri.

класи активiв та
зобов'язань,
оцiнених за
справедливою
вартiстю

,I|,aTa

оцiнки

!овгостроковi
(li l raHcoBi

iнвестиttiI

1 piBeHb
(Ti, що мають

котируваннrI, та

спостережуванi)
2020
зl.|2.2020

2019
3 l , l2,20l9

2 piBeHb
(Ti, що не мають

котирувань, але
спостережуванi)

спостережуваними)

2020

2019

2020

3|.12,2020

з I.12.2019

3|.|2.2020

34l519

тис.
Усього

3 piBeHb
(Ti, що не мають
котирувань i не е
2019
зl.|2.2019

2020
31.|2,2020

2019
зl,|2.20|9

з415l9

21

Iнша

лебiторська

2

забопгован icTb

2

lншi
довгострOковi
зобов'язання

3

з

l3017

1з0l 7

По,r,очна

ловгострOкOва

заборгованiсть за

28696

28696

ловгостроковими
зобов'язаlIням и

МСФЗ 13 кОцiнка справеdлuвоi варmосmi>.
акгивiв та зобов'язань в
iвняннi з ik балансовою,

6.3, IHu,ti розкрummщ tцо вuлrаzаюmься

ива

показники

Балансова Bapтicтb

з1.12.2020

з1,12.2019

Справедлива BapTicTb

з1.12.2020

з1.12.2019

необоротнi активи
Iншi фiнансовi iнвестицiТ довгос,гроковi

4,70

з41 5l9

9|5

Оборотнi активи, тис. грн.
Iнша поточна лебiторська заборгованiсть

Грошовi кошти та ix еквiваленти

l

1

6 088

6 088

Зобов'язання, тис. грн.
Iншi довгостроковi зобов' язання

Поточна кредиторська заборгованiсть за
довгостроковими зобов'язанIUIми

447 18з

зlз 0l7

28 696

28 696

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 реаJIiзувати ik на протязi
12 мiсяцiв вiд звiтноТ дати. (детальний опис у п 7.5)
Загальна BapTicTb придбаних корпоративних прав згiдно договорiв купiвлi-продzDку стано ьила 47 0 9 1 5 тис
грн.

Згiдно з МСФЗ 9 пiд час первiсного визнання фiнансового активу BiH оцiнюеться за справедIивою
вартiстю. Справедливою вартiстю фiнансового iHcTpyMeHTa при первiсному визнаннi е цiна операцii
ТомУ, при первiсному визнаннi в облiку цi корпоративнi права були визнанi за методом справедливоТ
BapTocTi по цiнi операцiТ, тобто справедливiй BapTocTi винагороди та ix BapTicTb становила 336 l48 тис.
грн.

Станом Ha31,.l2,2020 р. було проведено незаJIежну оцiнку ринковоI BapTocTi Bcix часток корпоративних
прав, згiдно якоТ BapTicTb цих довгострокових iнвестицiй вiлображено вiдповiдно до звiтiв про незалежну
оцiнку i справедлива BapTicTb вiдображена в cyMi 341 5 l9 тис грн.
Iншi довгостроковi зобов'язання - це винагорода за придбанi фiнансовi iнвестицii, яка е валютною
ДОВГОСтроковою заборгованiстю, на TepMiH l5 poKiB, балансова BapTicTb на звiтну дату становить]
- довгострокова - 44778З тис грн
Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - 28696 тис. грн.
IT СпРаведлива BapTicTb була визначена за амортизованою вартiстю, i вiдображена у скJIадi Iнших
ДОВГОСТРОКОвих зобов'язань 31З017 тис. грн. та Поточноi кредиторськоi заборгованостi за
довгостроковими зобов'язаннями - 28696 тис. грн.
КеРiВНИцтво КомпанiТ вважае, що наведенi розкритгя щодо застосування справедIивоi BapTocTi е
ДОСТаТНiми, i не вважас, що за межами фiнансовоТ звiтностi зtшишилась буль-яка суттева iнформацiя щодо
ЗаСТОСУВаННя справедливоi BapTocTi, яка може бути корисною для користувачiв
фiнансовоТ звiтностi.

'muс.

BHl в
[Iерелiк витDат по статтям

за 2020 piK

Винагорода аудиторy

24

Винагорода керуючому (КУА)

JJ

за 2019 niK

22

,Щепозитарпе обслуговування рахунку

цп

у

21

Послуги зберiгача

1

Держмито

l13

Iншi витрати

20

Разом адмiнiстративпi витрати

2t2

ходи та

7,2.1 ншl

ати

иноr дIяльностl

Iншi операцiйнi витрати

Витрати
зобов'язань

7.3. IH шt

вiд

переоцiнки валютних

за 2020 piK

за 2019 piK

5565

0

доходи та

muс.

Iншi доходи

за 2019 piK

за 2020 piK

Щохiд вiд визнання справедливоТ BapTocTi

iнвестицiй (дооцiнка корпоративних

1

прав згiдно звiry про незалежну оцiнку)

Iншi витрати
Витрати

вiд

BapTocTi

7686

за 2020 piK

за 2019 piK

визнання справедливоТ

(уuiнкакорпоративних
про незалежну оцiнку)

iнвестицiй
прав згiдно звiry

123 15

Струкryра витраТ та ix сума вiдповiдають вимогам дiючого законодавства щодо
вiдшкодовуються за рахунок активiв iнституry спiльного iнвесryвання.

сум витрат, якi

7.4, Суtупнuй doxid mа йоео розпоdiл,
Компанiею за2020 р. отримано збиткiв 406 тис. грн.

[oBzoc mро KoBi ф iHaHco Bi iHB есmuцii,
Щовгостроковi фiнансовi iнвестицii Фонду представленi корпоративними правами у капiталi украiЪських
товариств. Справедлива BapTicTb довгострокових фiнансових iнвестицiй була переглянута Фондом на дату
7,

5,

складаншI фiнансовоТ звiтностi на пiдставi звiту незалежного оцiнювача. Незалежний оцiнювач ФОП
KaMiHcbKa О.Г. дiяла на пiдставi сертифiката суб'екта оцiночноi дiяльностi Np745l2O вiд l8 серпня 2020
року та на пiдставi договорУ на проведення оцiнки майна та майнових прав Nэ05/02l202l вiд 05 лютого
2021 року.

На звiтну дату за результатами переоцiнки корпоративних прав Фондом визнано прибуток в cyMi 5 З7l
ти9, грн. Iнформацiя про справедливу BapTicTb фiнансових iнвестицiй станом наЗ1.12,2О2О
р, наведено в
l:

Групи фiнансових iнвестицiй
Частка у статутному капiталi ТОВ "АгротехнологiТ'' код еРПОУ
З205l868, розмiр частки 24,5Yо
Частка у статутному капiталi ТОВ "Украihа ,Щивне'' кол еЩРПОУ
03784l20, розмiр частки 24,5%
Частка у статутному капiталi ТОВ "Фiрма кУнiверсал-Експо>'' код
еДРПоУ З5754120, розмiр частки 24j%

частка у статутному капiталi

3З5l5l49, розмiр

LIастки 24,5О/о

Тов

"lMeHi Гагарiна'' код

едрпоу

частка у статутному капiталi тов "магiстраль-сервiс'' код
СДРПОУ З0542138, розмiр частки 24,5%
частка у статутному капiталi Тов "орiон-молоко'' кол С,щрпоу
35154l29, розмiр !lастки 24ý%

на 31.12,2020р.,
грн.
1

на 3l . 12.20l9p,,
грн.

7558

19926
59202
305 82

2з652
1

8049

2з

Частка у статутному капiта.гri ТОВ "Фрiдом Фарм Терра" код
qДРПОУ ЗЗ7045 1 8, розмiр частки 24Yо
I-{iHHi папери

ПАТ

38941

"Фрiдом Фарм Iнтернешнл" кол е,ЩРПОУ

l

ЦЗ68062, розмiр частки 24,5О^

Разом:

i

7.6.

зз609

341519

Дебimорська заборzованiсmь.
няльна iнформацiя про стан дебiторськоi
CTaTTi балансу

Iнша поточна дебiторська заборrованiсть

Разом:

за видами наведено в таOлицl:
Код рядка
Ha31.12.2020p.,
Ha31.1220l9p.,
тис. грн.
тис, гтн.
1

l55

2
,,

i

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть вiдобраясено за балансовою вартiстю

авансу депозитарн iй ycTaHoBi.

складаеться iз суми

КОмпагtiя регуJlярllo перOвiряс] сl]ан тOргOвоТ дсбiторськOТ забOргOванOOтi та iнш]их сум до oTpl4IvIaHHя на

У
i

tlИПi'lДКаХ. l(OJII,1

c,rTlprl

чн

t,lx

У

/la}tllx i об'

Оцirrка lIрово/]рrгься t]ихо/lяtIи

ко}tт'рtlге1.11,а в}lн}{ка.ttr,гь фittаt-tсовi r,рудiлlоlцi.
trзна,к з гIецiнеrl1.1я.

1]

c:tcт,tlB H}.tx

7,7, IHtui DoBzocmpoKoBi зобов'яз{lllня.

нформацiю про iншi довгостроковi зобов'язання Компанiт наведено в таблицi.
Код рядка
Статгя балансу
Ha31.12.2020p.,
на 31.12.2019p,,

Iншi довгостроковi зобов' язання

тис. грн.

l515

тис. грЕ.

313 017

Разом:
313 017
Станом на 31J2.2020 р. Iншi довгостроковi зобов'язаннrI складають з13 017 тис. грн. та вкпючають
заборгованiсть перед компанiями-нерезидентами за придбанi корпоративнi права, строком розрахунку за
них на протязi l5 poKiB та вiдсотковою щорiчною ставкою1,5Оlо.
ЗабОРГОванiсть первiсно визнано за цiною операцiТ (тобто справедливою вартiстю компенсацii на момент
визнання шляхом амортизацiТ суми валютних зобов'язань, а також з yptlxyBaнrшM курсу валют на дату
балансу). Теперiшня BapTicTb довгостроковот заборгованостi була розрахована iз застосування ставки
дисконтування, якоIо, вiдповiднО до облiковОТ полiтикио була визнана середньозважена ставка кредитiв в
iноземнiй валютi для суб'ектiв господарювання за мiсяць, що передував мiсяцю
укпадання догЬворiв та
склма6,3Yо,
Iнформацiю щодо заборгованостi в розрiзi контрагентiв наведено нижче
Нерезидент

Номер
договору

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

KLANGTON ENTERPRISES LIMITED)
(JIЕнгтон ЕнтЕрI]рАЙзис лIмIтЕд, респ.
кIпр
Компанiя (TEDILAN LIMITED) (ТЕДIЛАН
ЛrМIТЕД), респ. КIПР

l

всього

договору

Балансова
BapTicTb

Справедл
ива
BanTicTb

5.12.20p
5.12,20p

22786

159l9

J

2з,7з1-

5

5.1220р

656з4

l65,79
45855

КОМПаНiЯ

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

.Щата

l5.12.20p

зз20l

2зl96

5

2,20р

42з62

29596

5

2.20р
2.20р

24414

13

9

ll
,7

Бв20l\2l|7 -5

5

55l79

|,7057

l 80476

з855 l
126264

44778з

з

15.12.20p

l3017

заборгованостi, за якою сплинув TepMiH позовнотдавностiо Компанiя не мае.
7,8.

Поmочна креdumорська заборzованiсmь за dовzосmроковшма зобов'язаннямч
Статгя балансу

Пото.Iна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими
зобов'язаннями

Разом:

Код рядка

rra31,12.2020p.,
тис. грн.

l610

28696

на 31.12,2019p.,
тис. грн.

28696
24

Станом на 3l,122020 р. поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями
скпадае 28696 тис. грн. та е частиною заборгованостi за довгостроковими договорами купiвлi-продажу
корпоративних прав , TepMiH оплати якоТ насryпае в груднi 2021року, а саме:

Нерезидент

Компанiя

Номер
договору

(MOXLEY PRODUCTS LIMITED) (МОКСЛЕЙ

договору

1

J

ПРОДАКТС ЛIМIТЕД), респ. КIПР
Компанiя KLANGTON ENTERPRISBS LIMITED) (ЛЕНГТОН
ЕнтЕрпрАЙзис лIмIтЕд), респ. кIпр
Компанiя (TEDILAN LIMITED) (ТЕДIЛАН ЛIМIТЕ[),

5

1з

реоп,

кпр

Щата

Компанiя "ЕDЕNРАRК HOLDINGS LIMITED" (IДЕНIIАРК

4204

l5,12.20р

212,7

9

5.1220р
5.1,2.20р

5.|2,20р
l5.12.20p

Бв-

ХОЛДИНГС ЛIМIТЕД), респ. КIПР

15.12.20p
15.12.20p
15.12,20p

11
,7

Справедл
ива
BapTicTb
1459

l520

2,7lз
l564
35з4
l l575

20/12/l,| -5

всього

28696

Заборгованiсть первiсно визнано за цiною операцiТ (тобто справедливою вартiстю наданоi компенсацiТ на
мОмент визнання шляхом амортизацiТ зобов'язань). Заборгованостi, за якою сплинув TepMiH позовноТ
давностi, Компанiя не мас.

ik еквiвuленmu, р!х zроuловuх кошmiв.
Грошовi кошти у нацiональнiй валютi на поточних рахунках КомпанiТ станом на 3|.|2.2020р,
складають б
6 088 тис. грн. Рух грошових коштiв е
им:
7.9, Гроu,ti колаmu mа

2020р., тис. гOн,

Статгi

Надходження

у результатi операцiйноТ дiяльностi
у результатi фiнансовоТ дiяльностi
Чистий рух коштiв:
Залишок коштiв на початок року
залишок коштiв на кiнець року

витрачання

(2|2\

6 300
6 з00

(

20|9р,, тис. грп.
надходження
витрачання

2|2\

х

6 088

Отриманi грошовi коtl]ти:

-

У РеЗУЛьтатi (liHaHcoBoi дiяльtrостi за2020 р. включають суму BHecKiB до статутного капiталу КомпанiТ (6 300 тис.
грн.),
Витрачання у результатi операчiйноТ дiяльностi - сллата держмито та виплати депозитарнiй ycTaHoBi (212 тис. грн,)

l(), Iн(лормчцiя ttpo tlласttttй капimал.
склад впасною капiталу Компанiт по перiода,х наведено
7.

Стаття балансу
Заресгрований (пайовий) кагriта.гl
Нерозподiлеr*rй прибlrюк (непокрrпrй збrюк)
неоплачений мпiтал

Всьою:
3 ар

е

есmр

о

ван uй (п

в

таблицi:

Код
рядка

на Зl,\2.2020 р.,
тис. грн,

1400

140 000

1420
|425

(lз3700)

на 31.12.20l9p.,
тис. грн.

(406)
5 894

а йо в u

й) капimшl.

Намiри про створення КомпанiТ були викладенi_у Рiшеннi засновника J'.lbl пцо HaMip заснувати

АКЦIОНЕРНЕ ТовАриство кзАкритиЙ нЕдивЕрсиФIковАниЙ вЁнчурtпай

корпордтивниЙ IнвЕстицtЙниЙ Фонд (сднтурIо> вiд з 1.07.2020 р.
РОзмiр початкового статутного капiтагry КомпанiТ складае б 300 000 (шiсть мiльйонiв триста тисяч)
ГРИВеНЬ 00 копiЙок. Нацiональною комiсiею з цiнних паперiв та
фондового ринку проведено реестрацiю

та видано тимчасове свlдоцтво
Bl,
про реестрацlю випуск ак цlи:
на загальну суму
6 300 000 (шiсть мiльйонiв триста тисяч) гривень 00 копiйок
номlнаJ]ьною вартlстю
1,00 (одна) гривня кожна
кiлькостi
6 300 000 (шiсть мiльйонiв триста тисяч) штук простих iменних
у
форма вигчскч
бездокументарна

25

Внесено до ресстру випускiв цiнних паперiв iнстиryтiв спiльного iнвестування 23.10.2020
реестрацiйний Ns 002582.

р.,

Початковий капiтал було внесено 06 жовтtш 2020 року засновником на тимчасовий поточний рахунок
2З00 0002 6009 0108 4464 | в ПАТ (БАНК ВОСТОК), код банrqу ЗО71123, в cyMi б 300 000
(шiсть мiльйонiв триста тисяч) гривень 00 копiйок, що становить 100% початкового статутного капiталу
(Щовiдка вiд 21.11.20l9 р. Nч 72101-231807),

MUA l0 307l

Усmановчi dокуменmu в реdакцii Bid 07,10.2020 р,
Вiдповiдно до Рiшення учасника j\b 1 вiд 07.10.2020 р. були прийнятi рiшення:
про затвердження результатiв закритого (приватного) розмiщення акцiй Товариства;
про затвердження статуту Товариства;
Статут зареестровано 07 жовтня2020 року, код реестрацiйноТ дiТ Ns 3770245720б8. Вiдповiдно до статгi 3
Статуry розмiр початкового статутного капiталу КомпанiТ становить б 300 000 (шiсть мiльйонiв триста
тисяч) гривень 00 копiйок та подiляеться на б З00 (шiсть мiльйонiв триста тисяч) штук простих iменних
акцiй, номiнаJIьною вартiOтю l (олна) гривнJI.
Нацiональною комiсiею з цiнних паперiв та фондового ринку було анульовано тимчасове
свiдоцтво вiд 0l .l0.2020 р. М 002525 та видане постiйне за М 00258l вiд 23.10.2020 р. що засвiдчуе випуск

-

акцiй:

на загальну сумч

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

номiнальною ваотiстю
у кlлькостl
форма виrryску

6 300 (шiсть мiльйонiв тDиста тисяч) штчк пDостшх iменних

1 (одна гривня)

кожна

бездокументарна.

Усmановчi dокуменmu в реdакцii Bid 10,11,2020 р.
Вiдповiдно до Рiшення единого учасника Ns 5 вiд l0.11.2020 р. було прийняте рiшення про збiльшення
розмiру статутного капiтму Фонду з б 300 000 (шести мiльйонiв триста тисяч) гривень 00 копiйок до
l40 000 000 (сто сорока мiльйонiв) гривень 00 копiйок, 3бiльшення розмiру статутного капiтаJry Фонду
ЗдiЙснено шляхом eMiciT простLtх iменних акцiй з метою спiльного iнвесryвання загаJIьною номiнальною
вартiстю 1ЗЗ 700 000 (сто тридцять три мiльйони ciMcoT тисяч) гривень 00 копiйок, що становить
l33 700 000 (сто тридцять три мiльйони ciMooT тисяч) штук простих iMeHHrx акцiй. Нову редакцiю
Статуry зареестровано 1 1.1 1.2020 р., код реестрацiйноiдiТ 128024|8242З,
Розмiu4ення акцiй mа неоплаченuй капimал,
Зворотного викугtу акцiй у продовж 2020 року не вiдбувалося. Станом наЗ1r.12.2020 р. Компанiею було
розмiщено акцiй на загальну номiнальну BapTicTb б З00 000 (шiсть мiльйонiв триста тисяч) гривень 00
копiйок у кiлькостi б 300 000 (шiсть мiльйонiв триста тисяч) штук.
Розмiu4ення акцiй mа неоплаченuй капimсш.
Зворотного викугry акцiй у продовж 2020 року не вiдбувалося. Станом наЗ1.122020 р. Компанiею було
розмiщено акцiй на загаJIьну 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 грулня 2020 року зареестрованим власником акцiй Фонду е Медолиз Михайло
МихаЙлович (паспорт cepiTMO Ns 40б432, виданий Каховським РВ УМВС Украihи в Херсонськiй областi,
15.10.1997р., реестрацiйний номер облiковоТ картки платника податкiв 2056418557, мiсце проживаньш:
MicTo Херсон, вулиця М. Суботи, булинок 65), який володiе l00o/o початкового статного капiталу. Частка
Його володiння вiд загальноI суми зареестровано статного капiталу станом на З1,12.2020 р. складае 4,5Оlо.

Пралimка

8.

Розкраmmя iншоi iнформацii.

] Умов Hi зобов'язання.
CyOoBi позовll. Проти КомпанiТ судових позовiв не подавалось. Резерви

8,

створювiUIися.

Опоdаmкування. Внаслiдок наявностi

в

у

фiнансовiй звiтностi не

украiЪському податковому законодавствi положень, якi

ДОЗВОЛЯЮть бiльш нiж один BapiaHT тлумачення, а також через практику, що скJIалася в нестабiльному
еКОНОМiЧНОму середовищi, за якоi податковi органи довiльно тлумачать аспекги економiчноТ дiяльностi,

у

РаЗi, яКщО податковi ограни пiддаryть cyMHiBy певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва
еКОНОМiЧНОТ дiяльностi КомпанiТ, ймовiрно, що Компанiя змушене буле сIIлатити додатковi податки,
ШТРафИ та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB, втрати та
резерви пiд знецiнення, а також на ринковий piBerrb цiн на угоди. На думrqу керiвницгва Компанiя сшIатила
yci податкИ, томУ фiнансова звiтнiстЬ не мiститЬ резервiв пiд податковi збитки. Податковi звiти можуть
переглядатися вiдповiдними податковими органами протягом трьох poKiB.
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Сmупiнь повернення dебimорськоi заборzованосmi mа iншuх фiнансовuх акmuвiв, Внаслiдок сиryацii,

яка скпаJIась в економiцi Украihи, а також як результат економiчноi нестабiльностi, що скпалась на дату
балансу, icHye ймовiрнiсть того, що активи не змоrtqуть бути реалiзованi за i'хньою бапансовою вартiстю в

ходi звичайноТ дiяльностi КомпанiI. Сryпiнь повернення цих активiв

у

значнiй Mipi залежить вiд

ефективностi заходiв, якi знаходяться поза зоною контролю КомпанiТ, Ступiнь повернення дебiторськоi
ЗабОРгОваностi КомпанiТ визначасться на пiдставi обставин та iнформацii, якi наявнi на дату балансу. На
думку керiвництва Компанiт, додатковий резерв пiд фiнансовi активи на сьогоднiшнiй день не потрiбен,
виходячи з наявних обставин та iнформачii.
8.2. Розкрummя iнформацiii про пов|язанах осiб.
8.2.1.
uкrc mа
наzляdовоi
Повне найменування юридичноТ
Iдентифiкацiйний код МiсцезнаходженЕя юридичноi особи
особи-власника (акцiонера,
юридичноi особичи паспортнi данi фiзичноТ особи,
власника або
про яку подасться iнформацiя (серiя i
учасника) КомпанiТ чи прiзвище,
iм'я, по батьковi фiзичноТ особиномер паспорта, дата видачi та
реестрачiйний номер
власника (акцiонера, учасника) та
облiковоi картки
найменування органу, що його
посадовот особи Компанiт
платника полаткiв (за
видав)
наявностi)
Учаснuкu - сЬiзuч.tti особu
Паспорт cepiT МО Ng 406432,
виданий Каховським Рв Умвс
медолиз Михайло Михайлович
20564 l 8557
Украiни в Херсонськiй областi,
l5.10.1997 року; громадянство KepiBHuK Компанii /аол ова

Частка в
статутному
капiталi

Компанii, %

100

Украihа

н

аеляdовоi padu

Не обирався

Усього:

** Зазначена частка стосу€ться

100

розмiщеного статутного KaпiTa.lty

8,2.2. Iнформацiя про пов'язан.lх осiб фiзачнах осiб

сmановumь не мепLuе 20%

- учаснuкiв, якi волоdiюmь

Кол за

1-Iрiзвище, iпr'я, по
ба,r,ьковi (liзичноТ особlt ylla0l I1.1l(a l{орпоративl!ого
(lоttду, чrIеlriв i] cibr'i тa

Частка в

елрпоу
tорили.tноi
оооби, щодо
яtсоi icrtyc

ittших пов'язаних осiб

I

loBHe найлtенування юридичноi особи, щодо
якоi icltyc пов'я laHicTb

сiльськогосподарський виробничий
кооператив iMeHi Гагарiна

михайлович
Фермерське господарство кНовий

з82 l 5750

обрiй>

ах

"АгротехнологiТ",

3205 l 868

ТОВ Фiрма
едрпоу

,Щивне",

код

еДРПОУ

код еДРПОУ

"Унiверсал-Експо", код

2494725з

СДРПОУ

ТОВ "IMeHi Гагарiна", код

СДРПОУ

з57 54]l20

l5

149

4840, Херсонська обл.,

Каховський р-н, с, Роздольне,
вул.Д.JIrобарськоТ, буд. 2, кв.
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МiсцезнаходженIiя юридич}tоi особи, щодо якоТ
icHyt пов'язанiсть

УкраТна, '7471З, Херсонська обл.,
Нижньосiрогозький р-н, село Братське,

ВУЛИЦя ДРУжБИ, будинок 26

YKpaiHa, 75З3З, Херсонська

l00

Частка в статутному
капiталi юриличноi
особи, о/о

24,5

обл.,

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

24,5

УкраТна, 7З026, Херсонська обл., MicTo

Херсон, ВУJIИЦЯ ПРИВОКЗАЛЬНА,
будинок

ТОВ "Орiон-Молоко", код

з35

71,4286

якuх Фонd

Повне наймtенування lоридичl.tоi особи, цодо
якоi icrrl,c пов'язttнiсть, кол СДРПОУ

0з784 l 20

7 1402, Запорiзька обл.,
Великобiлозерський р-н, с.
Велика Бiлозерка, вул.
Радянська, буд, t0
'1

8. 2.3.

капiталi
пов'язаноТ
особи,О/о

медолиз Михайло

ТОВ "Украiна

Мiсцезнаходдення юридичноi особи,
щодо якоi icHye пов'язанiстъ

пов'язанiсть

00849244

ТОВ

часmкою,

lнвесmu

24,5

5

Украihа, З'78З2, Полтавська
Хорольський р-н, село Штомпепiвка

обл.,

24,5

УкраТна, '7З026, Херсонська обл., MicTo

Херсон, ВУJIИЦЯ ПРИВОКЗАЛЬНА,
будинок

24,5

5
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ТОВ

"Магiстрапь-Сервiс",

код еДРПОУ

30542 l 38

ТоВ "Фрiдом Фарм

Терра", кол е,ЩРПоУ

з37045 1 8

ПАТ Фрiдом Фарм
сдрпоу \9368062

Iнтернеtuенел", код

УкраiЪа, 'l2З8l, Запорiзька обл.,
Мелiтопольський р-н, село Ромашки,
ВУЛиця МоЛоДЖнд, будинок

YKpaiHa, 72З7|, Запорiзька

8,2,4. Iнформацiя про пов'язанtlх осiб zоловu mа
Наглядова рада не обиралась.

У

обл.,

Мелiтопольський р-н, село Високе,
ВУЛИЦя МИРУ. бчдинок 1 В
УкраiЪа, 7З000, Херсонська обл., MicTo
Херсон, ВУЛИЦЯ ПРИВОКЗАЛЬНА,
будинок

24,5

37

24

24,5

5

щенiв наzляЬовоi раdu корпораmuвноzо фонф.

продовж перевiряемого перiоду операцiй з пов'язаними особами не вiдбувалось.

Цiпi mа полimuкu управлiння фiнансовшмч рuзuка.мu.
,ЩiЯЛЬнiСть Компанii 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 заздaшегiдь точно передбачити немоя(пиво. ,Що таких
РИЗиКiв вiднесено кредитниЙ ризик, ринковий ризик та ризик лiквiдностi. Ринковий ризик включае
ВаЛЮтниЙ ризик, вiдсотковиЙ ризик та iнший цiновий ризик. Управлiння ризиками Компанiею
ЗДiЙснюеться на ocHoBi розумiння причин виникнення ризику, кiлькiсноi 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 буле причиною виникнення фiнансового збитку iншоi сторони.
КРедитний ризик притаманний таким фiнансовим iHcTpyMeHTaM, як поточнi 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 зобовОязань 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 дефолry та
неповернення депозитiв протягом ocTaHHix п'яти poKiB.
Станом на З|,12,2020р. вiдсутнi фiнансовi активи, якi або були простроченi, або
ЗНеЦiНИлися, кредити, як одеря(аних 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 наражатиметься на ринковi ризики у зв'язку з iнвестицiями в акцiТ, облiгацiТ та iншi
фi HaHcoBi iнструменти.
Iнu,tuй 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 операцiТ на ринку.
основним методом оцiнки цiнового ризику е аналiз чутливостi. Серед методiв пом'якшення цiнового
РИЗИКУ Компанiя буле використовувати диверсифiкацiю активiв та дотримання лiмiтiв на вкладення
в акцiТ та iншi фiнансовi iнструменти з нефiксованим прибутком.
ВалюmнuЙ рuзuк - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iHcTpyMeHTy 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
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усвiдомлюе, що вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це впливатиме як на доходи Компанii, так i
на справедливу BapTicTb чистих активiв.
Компанiя не мае 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'язаннямио що погашаються шляхом поставки грошових коштiв або iншого
фiнансового активу.
Компанiя здiйснюе контроль лiквiдностi шляхом планування поточноТ лiквiдностi. Компанiя аналiзуе
термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а
також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйноТ дiяльностi.
З метою запобiгання та мiнiмiзацiТ впливу ризикiв, притаманних Товариству, створено службу
внутрiшнього аудиту (контролю). !ана служба виконуе своi функцiТ вiдповiдно до Положення про
службу внутрiшнього аудиту (контролю), яке затверджено Загальними зборами учасникiв ТОВ (КУА
(РЕДI-IНВЕСТ).
8,4. Вплuв iнфллцit,

МСБО 29 <Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцii> слiд використовувати за умов, коли eKoHoMiKa
краТни с гiперiнфляцiйною. У такому випадку фiнансова звiтнiсть перед здiйсненням фактичного
перерахунку статей фiнансовоТ звiтностi у валюry представленrrя пiдлягае кориryванню з yptlxyBaн}ulм

iнфляцiТ (суми за немонетарними статтями коригуIоться з урахуванням рiвня iнфляцiТ на ocHoBi змiни
загzшьного 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 зобов'язання КомпанiI, якi облiковуються станом gаЗ|.|2.2020р., отриманi
або виникли наприкiнцi звiтного перiолу та оцiненi за справедливою вартiстю, яка вiдображас вплив змiн
конкретних цiн на утримуванi активи та вирalкена в одиницях вимiру, якi дiють наприкiнцi звiтного
перiоду, атакож те, що характеристики економiчного середовища в KpaiЪi з гiперiнфляцiею вкпючають не
тiльки MoHeTapHi, але i психологiчнi складовi, коригування статей фiнансовоi звiтностi Компанii на iндекс
iнфляцiТ не проведено.

8. 5, Управлiння капimшлом,
Компанiя здiйснюе управлiння капiталом з метою:
досягнення наступних цiлей: зберегти спромоlкнiсть КомпанiТ продов)Iqувати свою дiяльнiсть так, щоб
вОна i надалi забезпечувма дохiд для акцiонерiв КомпанiТта виплати iншим зацiкавленим сторонам.
дотримання вимог до капiталу, встановлених реryлятором, i забезпечення здатностi Компанii
функчiонувати в якостi безперервного дiючого пiдприсмства.

-

-

8.6. OpeHda

Станом на 3|,|2.2020 р. логовiр про оренду примiщення, укладений на дату реестрацii Компанii, був
рОзiрваниЙ i Компанiя знаходилась на етапi пiдписання нового договору оренди нежитлового
примiщення. |З,0|.202| р. було пiдписано новий договiр оренди нежитлового примiщення ЛЪ13/01-21-1.
У вiдповiдностi до МСФЗ 16 кОренда>>, цi договори не можуть, бути iдентифiкованими, як договори
оренди, чи мiстять оренд/, в зв'язку з недостатнiстю критерiiв для такоi iдекгифiкацiТ.
8.7. Варmiсmь чuсmuх акmuвiв,

Нижче наведено розрахунок BapTocTi чистих активiв Компанii станом наЗ1J2,2020 р,, атакож BapTicTb
чиатих активl
акти

вв

на

акцltо на зазначенl

Найменування показника

Активи КомпанiТ (рядок l300 Балансу)
Зобов'язання КомпанiТ (p.l 595 + p.l695

+

p.l700 Ба.пансу)

BapTicTb чистих активiв КомпанiТ

Кiлькiсть акцiй, що знаходяться в обiry, штук
BapTicTb чистих активiв в розрахунку на одну акцiю

BapTicTb однiеi акцii станом на
0,94 грн.
8,8.

3

на31,12.2020р.,

наЗ1.12.2019р.,

гDн,

гDн.

з47 608 227,78
з41 7|4 05з.87
5 89з 573"91
6 300 000
0,935488

|,|2.2020р. згiдно Довiдки про BapTicTb чистих активiв КомпанiТ складае

Поdii пiсля dаmu балансу,

,Щатою затвердження фiнансовоI

звiтностi до виггуску е 25 лютого 2021 р.

Пiсля звiтноi лати (3 1J22020 р.) та до дати затвердження фiнансовоТ звiтностi до вигIуску (25.02.202l
вiдбУлися подiТ, якi маJIи коригуючий вплив та призвели до змiн фiнансовоi звiтностi.

р)
29

JФ 15 вiд l5 грудня 2020 року з Компанiею (LANGTON ENTERPRISES LIMITED)
(ЛЕНГТОН ЕНТЕРПРДЙЗИС ЛIМIТЕД), яка е резидентом республiки Кiпр, Фондом була придбана
частка в розмiрi 24,5Уо у статутному капiталi ТОВ кПОЛТАВАЕКОПРОДУКТ-2) (Код за еДПОУ
З6249767). Заумовами договору Фонд повинен був оплатити задану частку 1 075 599,00 доларiв CIIIA,

Вiдповiдно до ,Щоговору

пiдписання договору становило 29 972 749,29 гривень. Оплата за договором повинна була
здiйснюватися на yMoB,lx вiдстрочення та розстрочення платехry у строк ло 19 грулня 2035 р. включно, з
оплатою процентiв за таке право за фiксованою ставкою 1,50lo.
Але, 09 лютого 202l року мiж Фондом та Компанiею KLANGTON ENTERPRISES LIMITEDD (JIЕНГТОН
ЕНТЕРПРАЙЗИС ЛIМШЕД) було укладено Угоду про дострокове розiрванtul вищезазначеного договору,
вiдповiднО до якогО сторонИ дiйшли взаемноТ згоди та пiдписали акт повернення Фондом одержаноi
частки, в результатi чого було проведено державну реестрацiю змiн до вiдомостей, якi мiстяться в
СДРПОУ. Тому, враховуюче те, Iцо до дати затвердження фiнансовоТ звiтностi до вигryску ст{ши вiдомi
подii, якi мають коригуючий вшlив на фiнансову звiтнiсть, Фондом було прийнято рiшення щодо
ВИКJIЮЧеННЯ На звiтнУ дату BapтocTi частки даного Товариства зi сшlаry
фiнансових iнвестицiй та
ВИКJIЮЧеННя Суми заборгованостi за даним договором зi скгrаду зобов'язань Фонду.
ЩО На Момент

Затвердхсено до вигIуску та пiдписано

"25" лютого 202l року
,Щиректор

ТОВ кКУА (РЕДI-IНВЕСТ)

Наконечний Т. С.

Головний бухгалтер

ТОВ кКУА (РЕДI-IНВЕСТ)

!енисова Н. А.
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