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Основна мета дiяльностi

- отримання прибрку вiд проведення дiяльностi з управлiння активами
iнстиryцiйних iHBecTopiB;

- забезпечення та реалiзацiя за p€lxyнoк отриманого прибутку соцiальних та
економiчних iHTepeciB ччасникiв Товариства

Предмет дiяльностi
управлiння активами iнстиryцiйних iHBecTopiB (iнстиryтiв спiльного iнвесryвання

(пайових та корпоративних iнвестицiйних фондiв), недержавних пенсiйних фондiв,
стрЕlхових компанiй)

види дiяльностi

- управлiння фондами (КВЕД 66.30);
- трасти, фонди та подiбнi фiнансовi суб'екти (КВЦ 64.30);
_ надання iнtчих фiнансових послуг (KpiM страхування та

забезпечення), H.B.i.y. (КВЕД 64.99);
- iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, KpiM страхування та

пенсiЙного забезпечення (КВЕД 66.1 9).

пенсlиного

У звiтному роцi Товариство
здiйснювало управлiння
активами таких iнвестицiйних
фондiв

- пуБлlчнЕ АкцlонЕрнЕ товАриство ,корпорАтивниЙ
нЕдивЕрсиФlковАниЙ lнвЕстицlЙниЙ Фонд зАкритого типу ,,lHEKo рlАл
lстЕЙТ";

- пуБлlчнЕ _ АкцlонЕрнЕ _ товАриство .корпорАтивниЙ
нЕдивЕрсиФlковАнии lнвЕстицlинии Фонд зАкритого типу,,lHEKo _ прямl
lНВЕСТИl-|lТ"; 

__ пАйовий lнтЕрвАльний дивЕрсиФlковАний lнвЕстицlйний Фонд
"цЕнтрАльниЙ |нвЕстицlЙниЙ Фонд" товАриствА з Ььмвжвною
ВlДПОВlДАЛЬН lСТЮ "КОМПАН lЯ З УПРАВЛlННЯ АКТИВАМИ "lHEKO_1HBECT";

_ пАйовий lнтЕрвАльний дивЕрсиФlковАний lнвЕстицlйний Фонд,промlнвЕст-кЕрАмЕт" товАриствА з оБмDкЕною вlдповlмльнlстю
'КОМ ПАН lЯ З УПРАВЛ lННЯ АКТИВАМИ "lНЕКО- IHBECT";

- зАкритиЙ нЕдивЕрсиФlковАниЙ вЕнчурниЙ пАЙовиЙ lнвЕстицlЙниЙ
Фонд ,рЕгlонАльниЙ розвиток" товАриствА з оБмDкЕною
вlдповlдАльн l стю "ком пАн lя з упрАвлl ння АктивАми "l HEKo-IH вЕст.

ЛiцензiТ Лiцензiя видана згiдно рiшення Ns,l46 вiд 09,02.20,|6р, - дiяльнiсть з управлiння
акlивами iнституцiйних iHBecTopiB дiе з 19.04.2016р. TepMiHoM дii безстроково.

кiлькiсть працiвникiв В 2018 та 201 9 роках була 5 та 4 чоловiк вiдповiдно.

Економiчне середовище
функцiонування пiдприемства

3аконодавство i нормативнi документи, якi впливають на економiчну сиryацiю в
YKpa[Hi, е предметом частих змiн, тому активи й операцii Товариства мо)ryть
наражатися на ризик у разi погiршення полiтичноТ i економiчноТ сиryацiТ у зв'язку з
п]эоведенням антитерористичноi операцiТ у,Щонецькiй та Луганськiй областях.

JзпримIтки до рIчноi ФlнАнсовоI звIтностI тов <<куА *IHEKO-IHBECT.3A PIK, що зАкIнчився
зt грудня 2019 року

1. зАгАльнАlнФормАцlя про товАриство

,аном на З1 грудня 2019 рокч та З1 грчдня 2018 ли:
Учасники Товариства: 3,1.,l2.2019 31.12,2018

of о/о

100,0 99,99

Всього 100,0 ,l00,0

2. 3агальна основа формування фiнансовоТ звiтностi
2.1. flocToBipнe подання та вiдповiднiсть МСФ3
Фiнансова звiтнiсть Товариства е фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована з метою достовiрно

подання фiнансового стану, фiнансових ре3ультатiв дiяльностi та гроцових потокiв Товариства для задоволення
iнфорпilацiЙних потреб широкого кола користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень.

КОнцептУальною основою фiнансово'l звiтностi Товариства за piK, що закiнчився 31 грудня 2О19 року, е мiжнароднi
СТаНДаРТИ фiНанСОвОi зBiTHocTi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення
(КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiiчиннiй на 1 сiчня 2018
po]v, що офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни.

ПiДГОТОВлена ТОвариСтвом фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдае BciM вимогам чинних
МСФ3 З враryванням змiн, внесених РМСБо, дотримання яких забезпечуе достовiрне подання iнформацiТ в фiнансовiй
звiтностi, а саме, доречноi, достовiрноi, зiставноI та зрозумiлоi iнформацiТ.

31Ст ookv ччасниками Товаоиства



ПРИМIТКИ ДО РШНОi ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI ТОВ .КУА .IHEKO-IHBECTO ЗА PIK,

lIIo зАкIнчився з1 грудня 2019 року

При формуваннi фiнансовоТ звiтностi Товариство керувалося також вимогами нацiональних законодавчих та
нормативних al(гiв щодо органiзацii i ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансовоi звiтностi в yKpaTHi, якi не
протирiчать вимогам МСФЗ.

У портфелi Товариства вiдсутнi активи (акцiТ, корпоративнi права) з часткою володiнням 50 i бiльше вiдсоткiв.
Враховуючи положення МСФ3 10 <Консолiдована фiнансова звiтнiсть)) Товариство не консолiдуе фiнансову звiтнiсгь.

2.2 МСФ3, якi прийнятi, але lце не набули чинностi
В складi МСФЗ, офiцiйно наведених на веб-сайтi Мiнiстерсгва фiнансiв Украiни, оприлюднено стандарт МСФЗ 16

кОренда>, який набувае чинностi 01 сiчня 2019 року.
3а рiчlенням керiвництва Товариство МСФ3 16 <Оренда> до дати набутгя чинностi не застосовуоться.
Очiкуеться, що застосування МСФЗ 16 <Оренда> не буде мати суттевий вплив на фiнансову звiтнiсть Товариства,

враховуючи, що Товариство орендуе нежитлове примiщення, в якому знаходиться офiс, згiдно ,Щоговору оренди NsКЛ 694/,l
вiд 0'| .'| 'l .15 р. (орендодавець - ПрАТ < Комплекс кЛибiдський > iдентифiкацiйний код юридичноI особи 3276851 8). Компанiя
розраховуе очiкуваниЙ розмiр (активу на право викорисганняD та (зобов'язання шодо оренди), проте витрати з оренди
протягом року сгановлять 1'1 тис. грн, що с несупевим.

2.3. Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, сryпiнь округлення
Валюта подання звiтносгi вiдповiдае функцiональнiй валютi, якою е нацiональна валюта Украiни - гривня, складена у

тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч.
2.4. Припущення про безперервнiсть дiяльностi
Фiнансова звiтнiсть Товарисrва пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi, вiдповiдно до якого

реалiзацiя акгивiв i погащення зобов'язань вiдбуваеться в ходi звичайноТ дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включас
коригування, якi необхiдно було б провести в тому випадку| якби Товариство не могло продовжити подальще здiйснення
фiнансово-господарськоТ дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi.

Оцiнюючи доречнiсть припущення про безперервнiсть, управлiнський персонал бере до уваги всю наявну iнформацiю
цодо майбугнього - щонаЙменчlе на 'l2 мiсяцiв з к]нця звiтного перiоду, але не обмежуючись цим перiодом.

Товариством на результатами дiяльностi 2019 року отримано збиток. У розмiрi 4304 тис. грн. Товариство плануе
протягом наступних перiодiв здiйснити заходи щодо повернення дебiторськоi заборгованостi iнсгитутiв спiльного
iнвестування, Така дебiторська заборгованiсть була уцiнена протягом попереднiх перiодiв та протягом 2019 року внаслiдок
чого Товариство також отримало збиток.. Наслiдком повернення уцiненоI дебiторськоi заборгованостi стане дооцiнка
ранiще знецiнених акгивiв та отримання доходу. Отже, збиток отриманий Товариством за результатами 2019 року не

JI

позначиться на bHocTl

,Щата затвердження
фiнансовоi звiтностi до випчскч

24 лютого 2020 року

3вiтний перiод фiнансовоi
звiтносri

календарний piK, тобто перiод з 01 сiчня по 3,1 грудня 20,18 року

валюта звiтностi Фiнансова звiтнiсть складена у грошовiй одиницi Укратни * гривнi
Одиниця вимiру тис. грн.
lдентифiкацiя фiнансовоi

звiтностi
Представлення фiнансовоI звiтностi загального призначення, яка сформована з

метою достовiрного подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi,
грошових потокiв та власний капiтал Товарисгва i власне Примiток до рiчноI
фiнансовоi звiтностi для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола
користчвачiв при прийняттi ними економiчних оiшень.

Склад фiнансовоТ звiтностi Перелiк та назви форм фiнансовоi звiтностi Товарисгва вiдповiдають вимогам,
встановленим НП(С)БО 1 к3агальнi вимоги до фiнансовоi звiтностi>.

Фiнансова звiтнiсгь Товариства включае наступнi форми: Форма Ne 1-Баланс (3BiT
про фiнансовий стан) на 3'l .12,2019р,; Форма Ng2-3BiT про фiнансовi результати (3BiT
про сукупний дохiд) за 2019р.; Форма Ns 3- 3BiT про рух грошових коштiв (за прямим
методом) за 2019р.; Форма Ns4 - 3BiT про власний капiтал за 2019p.; примiтки до рiчноТ
фiнансовоТ звiтносгi за 2019р., що мiстять стислий виклад суттевих облiкових полiтик
та iншi пояснювальнi примiтки, складенi згiдно вимог МСБО 1 <Подання фiнансовоТ
звiтностi>.

Рiшення про оприлюднення
фiнансовоI звiтностi

3вiти пiдписуються Генеральним дирекгором та Головним бухгалтером та
виносяться на затвердження згiдно Статуту загальними зборами учасникiв, tло
здiйснюеться до 30 квiтня року, слiдуючого за поточним. Hi учасники Товариства, Hi
iнщi особи не мають права вносити змiни до цiеi фiнансовоi звiтностi пiсля i1
затвердження до випуску.

Фiнансова звiтнiсть в умовах
гiперiнфляцiТ (МСБУ 29)

3 2001 року eKoHoMiKa Украiни перестала бути гiперiнфляцiйною, отже BapTicTb
акцiонерного капiталу та основних засобiв Компанii, яка представлена в одиницях
вимiру, tцо дiють у перiод пiсля 01.01.2001р., склала основу для визначення BapTocTi у
насгупних перiодах

В 2016-20,19 роках eKoHoMiKa УкраТни за судженням керiвництва КУА не
гiперiнфляцiйною,

Аналiз критерiiв, якi харакгеризують показник гiперiнфляцiI i передбаченi
параграфi 3 МСБО 29, а саме:

а) основна маса населення вiддае переваry збереженню cBolX цiнностей у формi
немонетарних аrгивiв або у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Суми, утримуванi в
нацiональнiй валютi, негайно iнвестуються для збереження купiвельноi спроможностi;

б) основна маса населення розглядае грошовi суми не в нацiональнiй грошовiй
одиницi, а у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. l_{iни можуть також наводитися в цiй
валютi;

в) продаж та придбання на умовах вiдстрочки платежу здiйснюеться за цiнами, якi
компенсують очiкувану втрату купiвельноТ спроможностi протягом перiоду вiдстрочки
платежу, HaBiTb якщо цей строк е коротким;

г) вiдсотковi ставки, заробiтна плата та цiни iндексуються згiдно iндексу цiн;
i) кумулятивний piBeHb iнфляцii за трирiчний перiод наближаеться до 100% або

перевищуе цей piBeнb
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3гiдно з офiцiйними даними flержавноi служби статистики iнфляцiя за ocTaHHi три
роки е такою:

2017 piK - 113,7 О/о

2018 piK-,l09,8%
2019 piK - 104j%
3начення кумулятивного рiвня iнфляцii сrановить:
(113,7%/100 * 109,8%/100-104,1%/100Г100 - 100 = 29,96115 %
Керiвництво Фонду прийняло рiшення не застосовувати процедуру кориryвання

показникiв, так як вважае, що вплив перерахунку на фiнансову звiтнiсrь буде
несчттевим.

Принципи ведення
бчхгалтеоського облiкч

Бухгалтерськiй облiк ведеться у вiдповiдностi до законодавства Украiни

JгпримIтки до рIчноi ФIнАнсовоi звIтностI тов .куА .IHEKo-IHBECT.3A PIK,

що зАкIнчився з1 грудня 2019 року

принципи
3.1. CyTTeBi положення облiковоТ полiтики
Органiзацiя i методологiя бухгалтерського облiку Товариства здiйснюеться вiдповiдно до Положення <Про органiзацiю

бухгалтерського облiку i облiкову полiтику ТОВ кКУА (lHEKO-|HBECT>, затвердженого Наказом Генерального директора
Ne38/2-0fl вiд29,12.2017 р., яка сформована вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi.

l-{я фiнансова звiтнigгь пiдготовлена на ocHoBi iсторично'i собiвартостi та справедливоi BapTocTi або амортизацiйноТ
собiвартосгi окремих фiнансових iнсгрументiв вiдповiдно до МСФ3 9 <Фiнансовi iнструменти>, а також iнвесгицiйноi
нерухомосгi, яка вiдображаеться за справедливою вартiстю вiдповiдно до МСБО 40 <lнвестицiйна HepyxoMicTb>. Оцiнка
справедливоi BapTocTi здiйснюеться з використанням методiв оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB, дозволених МСФЗ 13
<Оцiнки 3а справедливою вартiстю>. TaKi методи оцiнки включають використання справедливоi вартосгi як цiни, яка була б
тримана 3а продаж активу, або сплачена за передачу зобов'язання у звичайнiй операцiТ мiж учасниками ринку на дату
оцiнки. 3окрема, використання бiржових котирувань або даних про поточну ринкову вартiсгь iншого аналогiчного за
характером iHcTpyMeHTy, аналiз дисконтованих грошових потокiв або iншi моделi визначення справедливоI BapTocTi.
Передбачувана справедлива вартiсгь фiнансових акrивiв i зобов'язань визначаеться з використанням наявноI iнформац|Т
про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки

3.2. 3агальнi положення щодо облiкових полiтик
3,2,1. Основа формування облiковuх полimuк
Облiковi полiтики - KoHKpeTHi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, застосованi суб'6кrом

господарювання при складаннi та поданнi фiнансовоТ звiтностi. МСФЗ наводить облiковi полiтики, якi, за висновком
РМСБО, дають змоry скласти таку фiнансову звiтнiсть, яка мiсгитиме доречну та достовiрну iнформацiю про операцiТ, iншi
подii та умови, до яких вони застосовуються. TaKi полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив Тх засгосування о несутт€вим.

Облiкова полiтика Товариства розроблена та затверджена керiвництвом Товарисгва вiдповiдно до вимог МСБО 8
<Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки> та iнших чинних МСФЗ, зокрема, МСФ3 9 <Фiнансовi
iнструменти> та МСФ3 15 <Дохiд вiд договорiв з клiентами>,

3.2.2. lнформацiя про змiнч в облiковuх полimuках
Товариство обирае та застосовуе своi облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiТ, iнших подiТ або умов, якщо

МСФЗ конкретно не вимагас або не дозволяе визначення категорii сгатей, для яких iншi полiтики можуть бути доречними.
З 1 сiчня 2018 року Товариство застосовуе МСФЗ 15 <Дохiд вiд договорiв з клiентами>. Товариство отримуе основний

дохiд вiд дiяльностi з управлiння акгивами. Застосування МСФ3 15 к,Щохiд вiд договорiв з клiбнтами) на вiдображення
результатiв дiяльносгi не мало суттевого впливу.

Керiвництвом Товариства було прийнято рiшення про застосування МСФ3 9 <Фiнансовi iнструменти> з 1 сiчня 2015 року
(засrосування МСФ3 ранiше дати набугтя чинносгi дозволяеться). 3окрема, HoBi вимоги до класифiкацii фiнансових апивiв
i зобов'язань, I

3 1 сiчня 2018 року МСФЗ 9 <Фiнансовi iнструменти> мае нову редакцiю, яка серед iншого передбачае змiну пiдходiв до
3меншення корисностi фiнансових iнсгрументiв, Враховуючи класифiкацiю фiнансових апивiв, цо використовуеться
Товариством, ро3рахунок очiкуваних кредитних збиткiв застосовуеться до фiнансових апивiв, tло оцiнюються за
аМортизованою вартiсгю. |нформацiя про облiковi полiтики rлодо очiкуваних кредитних збиткiв наведена у примiтцi 3.3.3., а
iнформацiя про суми, обумовленi очiкуваними кредитними збитками наведена у роздiлi б Примiток.

3.2.3. Форма mа назвч фiнансовuх звimiв
Перелiк та назви форм фiнансовоi звiтностi Товариства вiдповiдають вимогам, встановленим НП(С)БО ,l <Загальнi

вимоги до фiнансовоi звiтностi>, та форми Примiток, що розробленi у вiдповiдностi до МСФ3.
3.2.4. МеmоOч поOання iнформацГi у фiнансовuх звimах
3гiдно МСФЗ та враховуючи НП(С)БО 1 3BiT про сукупний дохiд передбачае подання витрат, визнаних у прибутку або

ЗбиткУ, за класифiкацiею, основаною на методi "функцiТ витрат" або "собiвартостi реалiзацiТ", згiдно з яким витрати
клаСифiкУють вiдповiдно до Тх функцiй як часгини собiвартостi чи, наприклад, витрат на збут або адмiнiqгративну
дiяльнiсть.

Представлення грошових потокiв вiд операцiйноi дiяльностi у 3BiTi про рух грошових коtлтiв здiйснюеться iз
3аСтОсУваННям прямого методу| згiдно з яким розкриваеться iнформацiя про ocHoBHi класи надходжень грошових коштiв чи
виплат грошових кощтiв. lнформацiя про ocHoBHi види грошових надходжень та грошових виплат формуеться на пiдставi
облiкових записiв Товариства.

3.3. Облiковi полiтики щодо фiнансових iHcTpyMeHTiB
3.3.1. Вuзнання mа оцiнка фiнансовuх iнсmруменmiв
ТОвариство визнае фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi вiдповiдно до МСФ3, коли i тiльки коли воно

СТае СГОРОНОЮ КОНтРактНих положень щодо фiнансового iHcTpyMeHTa. Операцii з придбання або продажу фiнансових
iHcTpyMeHTiB визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.

3а сгроком виконання фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання подiляються на поточнi (зi сгроком виконання
зобов'язань до 12 мiсяцiв) та довгосгроковi (зi строком виконання зобов'язань бiльще 12 мiсяцiв),

ТОвариство класифiкуе фiнансовi активи як TaKi, цо оцiнюються у подальluому або за амортизованою собiвартiстю, або
за справедливою вартiстю на ocHoBi обох таких чинникiв:

а) моделi бiзнесу суб'окга господарювання для управлiння фiнансовими активами; та
б) характерисгик контрактних грошових потокiв фiнансового активу.
Товариство визнае TaKi категорiТ фiнансових аlсивiв:
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о фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiсгю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку
або збитку;

о фiнансовi акгиви, lло оцiнюються за амортизованою собiвартiсгю.
Товариство визнае TaKi категорii фiнансових зобов'язань:
. фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю;
о фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результаry переоцiнки у прибутку

або збитку.
Пiд час первiсного визнання фiнансового апиву або фiнансового зобов'язання Товариство оцiнюе lX за iХньою

справедливою вартiсгю .

При припиненнi визнання фiнансового акгиву повнiсгю рiзниця мiж:
а) балансовою вартiстю (оцiненою на дату припинення визнання) та
б) отриманою компенсацiею (вrлючаючи будь-який новий отриманий апив MiHyc будь-яке нове взяте зобов'язання)

визнають у прибутку або збитку.
Фiнансовий апив оцiнюеться за амортизованою собiвартigrю, якtло BiH придбаваеться з метою одержання договiрних

гроlлових потокiв i договiрнi умови фiнансового активу генерують гроtчовi потоки, KoTpi е суто виплатами основноi суми та
процентiв на непогашену частку основноТ суми.

Товариство визнае резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовим активом, який облiковуеться за
амортизованою вартiстю.

Облiкова полiтика щодо подальшоi оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB розкриваеться нижче у вiдповiдних роздiлах
облiковоI полiтики.

3.3.2. Гроtчовi кошmч mа iXHi еквiваленmч
Грошовi кошти складаються з готiвки в Kaci та коштiв на поточних рахунках у банках.
Еквiваленти гроlлових коlлтiв - це KopoTкocтpoKoBi, високолiквiднi iнвестицii, якi вiльно конвертуються у вiдомi суми

грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни BapTocTi. lнвестицiя визначаеться зазвичай як еквiвалент
грошових коtлтiв тiльки в разi короткого строку погашення, наприклад, протягом не бiльше нiж три мiсяцi з дати придбання.

Грошовi коllJти та 'ix еквiваленти можуть утримуватися, а операцil з ними проводитися в нацiональнiй валютi та в
iноземнiй валютi.

lноземна валюта - це валюта iнша, нiж функцiональна валюта, яка визначена в п.2.3 цих Примiток.
Грошовi кошти та Iх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання активами,
Подальlда оцiнка грошових коtлтiв здiйснюеться за справедливою вартiстю, яка дорiвнюе lx номiнальнiй BapTocTi.
Подальша оцiнка еквiвалентiв гроlllових коштiв, предсrавлених депозитами, здiйснюеться за амортизованою

собiвартiстю.
Первiсна та подальца оцiнка грошових коtлтiв та 'il еквiвалентiв в iноземнiй валютi здiйснюеться у функцiональнiй

валютi за офiцiйними курсами Нацiонального банку Украiни (НБУ).
У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках в у банках (наприклад, у випадку призначення НБУ в

банкiвськiй усгановi тимчасовоi адмiнiстрацiТ) цi апиви можуть бути класифiкованi у складi непоточних аtсивiв. У випадку
прийняття НБУ рiшення про лiквiдацiю банкiвськоi усганови та вiдслностi ймовiрносгi повернення гроlлових кочlтiв,
визнання 1х як апиву припиняеться i ix BapTicTb вiдображаеться у сtиадi збиткiв звiтного перiоду.

3.3.3, Фiнансовi акmчвu, шо оцiнююmься за аморmuзованою собiварmiсmю
,Що фiнансових аtсивiв, що оцiнюються за амортиэованою собiвартiстю, Товарисrво вiдносить

забореованiсmь, у mому ччслi позuкu.
0ебimорську

Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнюе lX за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефекгивного
вiдсотка.

3астосовуючи аналiз дисконтованих грошових потокiв, Товариство використовуе одну чи кiлька ставок дисконту, KoTpi
вiдповiдають переважаючим на ринку нормам доходу для фiнансових iHcTpyMeHTiB, якi мають в основному подiбнi умови i

харакгерисгики, включаючи кредитну якiсть iнсгрумента, залишок строку, протягом якого ставка вiдсотка за контрактом е
фiксованою, а також залицок строку до погашення ocHoвHoi суми та валюту, в якiй здiйснюватимуться платежi.

Товариство оцiнюе станом на кожну звiтну дату резерв пiд збитки за фiнансовим iнсгрументом у розмiрi, що дорiвнюе:
- 12-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам у разi, якщо кредитний ризик на звiтну дату не зазнав значного зростання з

моменту первiсного визнання;
- очiкУваним кредитним збиткам за весь сгрок дii фiнансового iHcTpyMeHTy, якщо кредитний ризик за таким фiнансовим

iHcTpyMeHToM значно зрiс iз моменту первiсного визнання.
У випадку фiнансових аtсивiв кредитним збитком е теперiщня BapTicTb рiзницi мiж договiрними грошовими потоками,

НалежниМи до сплати на користь Товариства за договором; i грошовими потоками, якi Товариство очiкуе одержати на свою
користь.

Станом на кожну звiтну дату Товариство оцiнюе, чи зазнав кредитний ризик за фiнансовим iHcTpyMeHToM значного
зросгання з моменту первiсного визнання. При виконаннi TaKoi оцiнки Товариство замigгь змiни суми очiкуваних кредитних
ЗбИткiв вИкорИстовУе змiну ризику настання дефолту (невиконання зобов'язань) протягом очiкуваного строку дii
фiнансового iHcTpyMeHTa. flля виконання Taкoi оцiнки Товарисгво замiсть змiни сум очiкуваних кредитних збиткiв
вИкористовУе змiни ризику настання дефолту настання дефолту (невиконання зобов'язань) за фiнансовим iнсгрументом
станоМ на звiтну дату 3 ризиком настання дефолту за фiнансовим iнсгрументом станом на дату первiсного визнання, i

враХовУе при цьому обt'рунтовано необхiдну та пiдтверджувану iнформацiю, tло о доступною без надмiрних витрат або
3усиль, i вказуе на значне зростання кредитного ризику з моменту первiсного визнання.

Товариство може зробити припущення про те| що кредитний ризик за фiнансовим iHcTpyMeHToM не зазнав значного
3роGтаННя з моменту первiсного визнання, якtло було з'ясовано, ц]о фiнансовий iHcTpyMeHT мае низькиЙ piBeHb
кредитного ризику станом на звiтну даry.

У випадкУ фiнансового активу, що е кредитно-знецiненим станом на звiтну дату, але не е придбаним або створеним
КРеДИТНО-3нецiненим фiнансовим активом, Товарисгво оцiнюе очiкуванi кредитнi збитки як рiзницю мiж валовою
балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, дисконтованою за первiсною
ефекгивною ставкою вiдсотка за фiнансовим активом. Будь-яке коригування визнаоться в прибутку або збитку як прибуток
або збиток вiд зменшення корисносгi.

flебi mор с ька забор еов а н ic m ь
БезУмовна дебiторська заборгованiсгь визнаеться як актив тодi, коли Товарисгво стае стороною договору та, внаслiдок

цього, набувае юридичне право одержати грошовi кошти.
Первiсна оцiнка дебiторськоТ заборгованосгi здiйснюеться за справедливою вартiстю.
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Пiсля первiсного визнання подальша оцiнка дебiторськоI заборгованостi вiдбуваеться за амортизованою вартiсгю.
Поточну дебiторську заборгованiсгь без встановленоТ Gтавки вiдсотка Товарисгво оцiнюе за сумою первiсного рахунку

фапури, якlло вплив дисконтування о несуттевим.
3.3,4. Фiнансовi акmчвu, шо оцiнююmься за справеOлчвою варmiсmю, з вiOображенням резульmаmу

переоцiнкч у прчбуmку або збumку
,Що фiнансових апивiв, що оцiнюються за справедливою вартiсrю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку

або збитку, вiдносяться акцii та паi (частки) господарських товариств.
Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнюе lX за справедливою вартiстю.
Справедлива BapTicTb акцiй, якi BHeceHi до бiржового списку, оцiнюеться за бiржовим курсом органiзатора торгiвлi.
Якщо акцii мають обiг бiльш як на одному органiзаторi торгiвлi, при розрахунку BapTocTi активiв TaKi iнструменти

оцiнюються за курсом на основному ринку для цього активу або, за вiдсутностi основного ринку, на найсприятливiшому
ринку для нього. 3а вiдсутностi свiдчень на користь протилежного, ринокi на якому Товариство зазвичай здiйснюе
операцiю продажу апиву, приймаеться за основний ринок або, за вiдсутностi основного ринку, за найсприятливiший
ринOк.

При оцiнцi справедливоТ BapTocTi акгивiв 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.

Якшо е пiдстави вважатиl що балансова BapTicTb суттево вiдрiзняеться вiд справедливоТ, Товариство визначае
справедливу BapTicTb за допомогою iнших методiв оцiнки. Вiдхилення можуть бути зумовленi значними змiнами у
фiнансовому cTaHi eMiTeHTa таlабо змiнами кон'юнtоури ринкiв, на яких eMiTeHT здiйснюе свою дiяльнiсть, а також
змiнами у кон'юнкгурi фондового ринку.

Справедлива BapTicTb акцiй, обiг яких зупинено, у тому числi цiнних паперiв eMiTeHTiB, якi включенi до Списку
eMiTeHTiB, що мають ознаки фiктивностi, визначабться iз урахуванням наявностi cTpoKiB вiдновлення обiгу таких цiнних
паперiв, наявностi фiнансовоi звiтностi таких eMiTeHTiB, результатiв lX дiяльностi, очiкування надходження майбутнiх
економiчних вигiд.

3.3.5. 3обов'язання
Кредиторська заборгованiсть визнаоться як зобов'язання тодi, коли Товариство стае стороною договору та, внаслiдок

цього, набувае юридичне зобов'язання сплатити грошовi кошти.
Поточнi зобов'язання - це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз нижченаведених ознак:
. Керiвництво Товариства сподiваеться погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягае погашенню протягом

дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;
. Керiвництво Товариства не маб безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання протягом

щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.
Поточнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання зобов'язань.
Поточнi зобов'язання оцiнюються у подальшому за амортизованою вартiстю.
Поточну кредиторську заборгованiсть без встановленоТ ставки вiдсотка Товарисгво оцiнюе за сумою первiсного рахунку

фаrгури, якlло вплив дисконтування е несуттевим.
3.3.6. 3еорmання фiнансовuх акmчвiв mа зобов'язань
Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якlло Товарисгво мае юридичне право здiйснювати залiк визнаних у

балансi сум i мае HaMip або зробити взаемозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов'язання одночасно
3.4. Облiковi полiтики шодо основних засобiв та нематерiальних аlтив]в
3.4,1. Вuзнання mа оцiнка основнuх засобiв
Товариство визнае матерiальний об'еý основним засобом, якlло BiH утримуеться з метою викорисгання iX у процесi

cBoei дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний сгрок
корисного використання (експлуатацiТ) яких бiльше одного року та вартiсгь яких бiльше 6000 грн.

Первiсно Товарисгво оцiнюе ocHoBHi засоби за собiвартiстю. У подальшому ocHoBHi засоби оцiнюються за ix
собiвартiстю MiHyc будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi, Сума
НакопиченоТ амортизацiТ на дату переоцiнки виключаеться з валовоi балансовоI BapTocTi активу та чисгоТ суми,
пеРеРахоВаноi до переоцiненоi суми акгиву. Дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, переноситься до
нерозподiленого прибутку, коли припиняеться визнання вiдповiдного аlfiиву.

3.4.2. ПоOал ьш i в u mра mч
Товариство не ви3нае в балансовiй BapTocTi об'еrга основних засобiв витрати на lцоденне обслуговування| ремонт та

технiчне обслуговування об'епа. l_{i витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй BapTocTi
об'екrа основних засобiв визнаються TaKi подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу.

3.4,3, Аморmчзацiя ocHoBH.rx засобiв
Амортизацiя основних засобiв Товариства нараховуоться

норм:
будiвлi
машини та обладнання
транспортнi засоби
меблi
iншi

прямолiнiйним методом з використанням таких щорiчних

-2%:
-7-15Yо
-17 -20%
-20 -3эоъ.
_ ,l4 - 50%

Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом TepMiHy ix корисного використання.
Амортизацiю активу починають, коли BiH стае придатним для використання. Амортизацiю акrиву припиняють на одну з двох
дат, яка вiдбуваеться ранiше: на дату, з якоТ акrив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якоТ
припиняють визнання активу.

3.4,4. Немаmерiал bHi а кm чв ч
Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якоТ накопиченоТ амортизацii та будь-яких

НаКОпиЧеНих збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюеться iз застосуванням
прямолiнiЙного методу з використанням цорiчноI норми 33%. Нематерiальнi апиви, якi виникають у результатi договiрних
або iнших юридичних прав, амортизуються протягом TepMiHy чинностi цих прав.

3,4.5. 3меншення корчсносmi основнuх засобiв mа немаmерiальнuх aKmuBiB
На кожнУ звiтну дату Товариство оцiнюе, чи е якась ознака того, lло кориснiсть активу може зменшитися. Товариство

ЗМеншУе балансову BapTicTb акгиву до суми його очiкуваного вiдшtкодування, якщо i тiльки якцlо сума очiкуваного
вiдшкодування активу менща вiд його балансовоТ BapTocTi. Таке зменшення негайно визнаеться в прибутках чи збитках,
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якщо актив не облiковують за переоцiненою вартiсгю згiдно з МСБО 16. 3биток вiд зменшення корисносгi, визнаний для
акгиву (за винятком гудвiлу) в попереднiх перiодах, Товарисгво сгорнуе, якч{о i тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки,
застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисносгi амортизацiя
основних засобiв коригуеться в маЙблнiх перiодах з метою розподiлення переглянутоТ балансовоi BapTocTi необоротного
аrrиву на сисгематичнiй ocHoBi протягом строку корисного використання.

3.5. Облiковi полiтики щодо iнвестицiйноi HepyxoMocTi
3.5,1, Вuзнання iнвесmчцiйноi нерухомосmi
Товарисгво не мае iнвестицiйноТ HepyxoMocTi.
3.6. Облiковi полjтики щодо непоточних аlтивiв, утримуваних для продахry
Товариство класифiкуе непоточний актив як утримуваний для продажуt якtло його балансова BapTicTb буде в основному

вiдшкодовуватися tlJляхом операцii продажу, а не поточного використання. Непоточнi аtсиви, утримуванi для продажу,
оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському облiку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою
вартiстю з вирахуванням витрат на операцii, пов'язанi з продажем, Амортизацiя на TaKi акгиви не нараховуеться. 3биток вiд
зменшення корисностi при первiсному чи подальшому списаннi акгиву до справедливоi BapTocTi за вирахуванням витрат на
продаж визнаеться у звiтi про фiнансовi результати.

3.7. Облiковi полiтики lцодо оренди
Фiнансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному Bci ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi

на актив. Товарисгво як орендатор на початку сгроку оренди визнае фiнансову оренду як активи та зобов'язання за
сумами, що дорiвнюють справедливiЙ вартосгi орендованого майна на початок оренди або (якщо вони меншi за
справедливу BapTicTb) за теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Мiнiмальнi оренднi платежi
розподiляються мiж фiнансовими витратами та зменч.lенням непогашених зобов'язань, Фiнансовi витрати розподiляються
на кожен перiод таким чином, щоб забезпечити сталу перiодичну ставку вiдсотка на залиlцок зобов'язань. Непередбаченi
оренднi платежi вiдображаються як витрати в тих перiодах, у яких вони були понесенi. Полiтика нарахування амортизацii на
орендованi апиви, lло амортизуються, узгоджена iз стандартною полiтикою Товариства щодо подiбних активiв.

Оренда акгивiв, за якою ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив, факгично залишаються в
орендодавця, класифiкуеться як операцiйна оренда. Оренднi платежi за угодою про операцiЙну оренду визнаються як
витрати на прямолiнiйнiй ocHoBi протягом grроку оренди. ,Щохiд вiд оренди за угодами про операцiйну оренду Товариство
визнае на прямолiнiйнiй ocHoBi протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу
вiд оренди, визнаються як витрати.

3.8. Облiковi полiтики щодо податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого податкiв. Поточний податок

ви3начаеться як сума податкiв на прибугок, шо пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку)
за звiтний перiод. Поточнi витрати Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних
(або в основному чинних) на дату балансу.

Вiдстрочений податок не розраховуеться, оскiльки прийнято рiшення про незастосування кориryвань фiнансового
результату на yci податковi рiзницi в рамках податкового облiку.

3.9. облiковi полiтики lцодо iнц|их аlсивiв та зобов'язань
3,9.1. 3абезпечення
3абезпечення ви3наються, коли Товариство мае теперiшню заборгованiсть (юридичну або конструкгивну) внаслiдок

минУлоi подiТ, icHye ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж неможливо), що погашlення зобов'язання вимагатиме вибутгя
pecypciB, KoTpi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання.

Товариство також створюе резерв витрат на оплату щорiчних (основних та додаткових) вiдпусгок. Розрахунок такого
резерву здiйснюеться на пiдставi правил ОблiковоТ полiтики Товарисгва. Розмiр створеного резерву оплати вiдпусток
пiдлягае iнвентаризацil на кiнець року. Розмiр вiдрахувань до резерву вiдпусток, включаючи вiдрахування на соцiальне
страхування 3 цих сум, розраховуються виходячи з кiлькостi днiв факrично невикористаноТ працiвниками вiдпустки та
'|iнЬого середньоденного заробiтку на момент проведення такого розрахунку, Також можуть враховуватися iншi об'окгивнi
факгори, що впливають на розрахунок цього показника, У разi необхiдностi робиться коригуюча проводка в
бухгалтерському облiку згiдно даних iнвентаризацiТ резерву вiдпусгок.

3.9.2. Bu пла mч пра цiвнu ка м
Товариство ви3на€ KopoTкocTpoкoBi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля вирахування будь-якоi вже

сплаЧеноi сУми. Товариство ви3нае очiкувану вартiсгь короткосгрокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення
вiдпусток - пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльщують iXHi права на майбутнi виплати вiдпускних.

3,9.3. Пенсi й Hi зобов'язан ня
Вiдповiдно до украТнського законодавства, Товарисгво утримуе внески iз заробiтноi плати працiвникiв до Пенсiйного

фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтноТ платнi, TaKi витрати
вiдОбРажаються У перiодi, в якому були наданi працiвниками послуги, що надають Тм право на одержання BHecKiB, та
зароблена вiдповiдна заробiтна платня.

3.10. lншi застосованi облiковi полiтики, lцо € доречними дгlя розумiння фiнансовоТ звiтностi
3.10.1 flохоdч mа вumраmч
Товариство визнае дохiд вiд надання послуг, коли (або у Mipy того, як) воно задовольняе зобов'язання щодо виконання,

ПеРедаЮчи обiцянУ послуry (тобто акrив) клiентовi. Акгив передаеться, коли (або у Mipy того, як) клiент отримуе контроль
над таким активом.

ПРи визначенi вартосгi винагороди вiд управлiння активами Товариство вiдповiдно до МСФ3 15 використовуе метод
оцiнювання 3а ре3ультатом. ,Що методу оцiнювання за результатом належить, зокремаt аналiз виконання, завершеного на
СьОгОднiщнiй день, оцiнки досягнутих результатiв. Враховуючи принцип професiйного скептицизму для змiнноi BapTocTi
винагороди розрахунок доходу здiйснюеться на кiнець кожного мiсяця.

РезУльтат визначення розмiру винагороди по управлiнню активами оформлюеться актом виконаних робiт, в якому
вiдображаеться розрахунок (оцiнка) досягнутих результатiв на звiтну дату.

Дохiд вiд продажу фiнансових апивiв визнаеться у прибутку або збитку в разi задоволення Bcix наведених далi умов:
а) Товариство передае договiрнi права на одержання грошових потокiв вiд такого фiнансового активу;
б) Товариство передало покупцевi ризики та переваги вiд володiння, пов'язанi з фiнансовим акгивiв;
В) За ТОваРистВоМ Не залишаеться aHi подальша учасгь управлiнського персоналу у формi, яка зазвичай пов'язана з

ВОЛОДiНням, aHi ефекгивний контроль за проданими фiнансовими iнструментами, iнвесгицiйною нерухомiсгю або iншими
активами;

г) суму доходу можна достовiрно оцiнити;
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д) ймовiрно, що до Товариства надiйдугь економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiою;
та
е) витрати, якi були або будуть понесенi у зв'язку з операцiею, можна достовiрно оцiнити.
||ивiденди визнаються доходом лише у разi, якlцо:
_ право Товарисrва на одержання виплат за дивiдендами всrановлено;
- е ймовiрнiсгь, tцо економiчнi вигоди, пов'язанi з дивiдендами, надiйдуть до Товарисгва;
- суму дивiдендiв можна достовiрно оцiнити.
Дохiд визнаеться у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдносгi визначенню та критерiям визнання. Визнання

доходу вiдбуваеться одночасно з визнанням збiльшення акгивiв або зменшення зобов'язань.
Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибупя чи амортизацiТ акгивiв або у

виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого е зменшення чистих аlпивiв, за винятком зменцJення, пов'язаного з
виплатами учасникам.

Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та одночасно з визнанням
збiльшення зобов'язань або зменшення акrивiв,

Витрати негайно визнаються у звiтi про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбрнiх економiчних вигiд або
тодi та тiею мiрою, якою майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або перестають вiдповiдати визнанню як акгиву у звiтi
про фiнансовий стан.

Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають зобов'язання без визнання
активу.

Витрати, понесенi у зв|язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи.
3.10.2. Вumраmч за позuкаtпч
Витрати за по3иками, якi не е частиною фiнансового iHcTpyMeHTy та не капiталiзуються як частина собiвартостi акгивiв,

визнаються як витрати перiоду. Товарисгво капiталiзуе витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання,
будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, як частина собiвартостi цього активу.

3.10.3. YMoBHi зобов'язання mа акmчвч
Товариство не визнао yMoBHi зобов'язання в звiтi про фiнансовий сган Товариства. lнформацiя про умовне зобов'язання

розкриваеться, якцlо можливigгь вибуття pecypciB, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не е вiддаленою. Товарисгво не
ви3нае yMoBHi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкриваоться, коли надходження економiчних вигiд е
ймовiрним.

4. OcHoBHl припущення, оцiнки та судкення
При пiдготовцi фiнансовоi звiтноGгi Товарисгво здiйснюе оцiнки та припущення, якi мають вплив на елементи

фiнансовоi звiтностi, lрунтуючись на МСФ3, МСБО та тлумаченнях, розроблених KoMiTeToM з тлумачень мiжнародноi
фiнансовоi звiтносri, Оцiнки та судження базуються на попередньому досвiдi та iнших фаtпорах, lло за iснуючих обсгавин
вваЖаютЬся обlрунтованими i за результатами яких приймаються судження щодо балансовоi BapTocTi акгивiв та
зобов'язань. Хоча цi розрахунки базуються на наявнiй у керiвництва Товариства iнформацi'i про поточнi подiт, фаtтичнi
ре3УлЬтати можугь 3рештою вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв. Областi, де TaKi судження е особливо важливими, областi, tцо
харакгеризУютЬся високим piBHeM складностi, та областi, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для
пiдготовки фiнансовоi звiтностi за МСФ3, наведенi нижче.

4.1. Судкення щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МGФ3
Якцо немао МСФЗ, який конкретно застосовуеться до операцii, iншоi подiI або умови, керiвництво Товарисгва

3аСТОСОвУе сУдЖеНня пiд час розроблення та застосування облiковоi полiтики, щоб iнформацiя була доречною для потреб
корисгувачiв для прийнятгя економiчних рiшень та достовiрною, у тому значеннi, tло фiнансова звiтнiсть:

о Под?о достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грощовi потоки Товарисгва;
о вiдображае економiчну cyTHicTb операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну форму;. е нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень;. е повною в ycix сутгевих аспепах.
Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства посилаеться на прийнятнiсть наведених далi джерел та враховуе

х у низхiдному порядку:
а) вимоги в МСФ3, у яких iдеться про подiбнi та пов'язанi з ними питання;
б) ви3НаЧеНня, критерii визнання та концепцiТ оцiнки акгивiв, зобов'язань, доходiв та витрат у Концептуальнiй

ocHoBi фiнансовоТ звiтностi.
Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства враховуе найосганнiшi положення iнших органiв, tло розробляють

Та ЗаТВеРдЖУЮтЬ сгандарти, якi засгосовують подiбну концептуальну основу для розроблення стандартiв, iншу професiйну
лiтературу з облiку та прийнятi галузевi пракгики, тiею мiрою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.

ОперацiТ, ц{о не регламентуються МСФ3 Товариством не здiйснювались.
4.2. Судкення шодо справедливоТ BapTocTi аlпивiв Товариства
СПРаведлива BapTicTb iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових ринках, розраховуеться на

ocHoBi поточноI ринковоТ BapTocTi на момент закриття торгiв на звiтну дату. В iнших випадках оцiнка справедливоi BapTocTi
iрУнтУеться на судженнях |лодо передбачуваних майбутнiх грошових потокiв, iснуючоi економiчноI ситуацiТ, ризикiв,
ВЛаСТИвИх Рiзним фiнансовим iHcTpyMeHTaM, та iнших факгорiв з врахуванням вимог МСФ3 1З <Оцiнка справедливоi
вартосгi>.

4.3. Судкення lцодо змiн справедrrивоТ BapTocTi фiнансових аlстивiв
ПРОТягОм Звiтного 2019 року переоцiнка iнвестицiйноТ HepyxoMocTi iз залученням незалежних оцiнювачiв не

здiйснювалась.
КеРiвництво Товариства вважае, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до оцiнки фiнансових

iHcTpyMeHTiB, де ринковi котирування не доступнi, е ключовим джерелом невизначеностi оцiнок, тому lло:
а) ВОНи 3 вИсокиМ ступенем ймовiрносгi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки базуються на припущеннях

КеРiВНицтва tлодо вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн валютних KypciB, показникiв кредитоспроможностi контрагентiв,
коригувань пiд час оцiнки iHcTpyMeHTiB, а також специфiчних особливостей операцiй; таб) вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на доходи (витрати) може
бри значним.

Якби керiвництво Товарисгва використовувало iншi припущення шодо вiдсоткових ставок, волатильностi, KypciB обмiну
ВаЛЮт, кРедитного реЙтингу контрагента, дати оферти i коригувань пiд час оцiнки iнсгрументiв, бiльша або менша змiна в
Оцiнцi BapTocTi фiнансових iHcTpyMeHTiB у разi вiдсутностi ринкових котирувань мала б iсготний вплив на вiдображений у
фiнансовiй звiтностi чистий прибуток та збиток.
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Розумiючи важливiсть використання облiкових оцiнок та припущень щодо справедливоi вартосгi фiнансових активiв в
paзi вiдслностi вхiдних даних цодо справедливоi BapTocTi першого рiвня, Керiвництво Товарисrва плануе викорисговувати
оцiнки та судження якi базуються на професiйнiй компетенцii працiвникiв Пiдприемства, досвiдi та минулих подiях, а також з
викорисганням розрахункiв та моделей вартосгi фiнансових акгивiв, 3алучення зовнiшнiх експертних оцiнок шодо таких
фiнансових iHcTpyMeHTiB де оцiнка, яка базуеться на професiйнiй компетенцii, досвiдi та розрахунках е недостатньою, на
думку Керiвництва е прийнятним та необхiдним.

Використання рiзних маркетингових припушень таlабо методiв оцiнки також може мати значний вплив на
передбачувану справедливу BapTicTb.

4.4. Судкення lцодо очiкуваних TepMiHiB утримування фiнансових iHcTpyMeHTiB
Керiвництво Товариства засгосовуе професiйне судження tлодо TepMiHiB уrримання фiнансових iHcTpyMeHTiB, tло

входять до складу фiнансових акгивiв. Професiйне судження за цим питанням lрунтуеться на оцiнцi ризикiв фiнансового
iHcTpyMeHTy, його прибрковосгi й динамiцi та iнших факгорах. Проте iснують невизначеносгi, якi можуть бли пов'язанi з
призупиненням обiгу цiнних паперiв, що не е пiдконтрольним керiвництву Товариства факгором i може сутгево вплинути на
оцiнку фiнансових iнсгрументiв.

4.5. Використання ставок дисконтування
Ставка дисконту - це процентна ставка, яка використовуеться для перерахунку майбутнiх потокiв доходiв в едине

3начення теперiшньоi (поточноi) BapTocTi, яка е базою для визначення ринковоТ BapTocTi бiзнесу. 3 економiчноiточки зору, в
ролi ставки дисконту е бажана iнвесгору ставка доходу на вкладений капiтал у вiдповiднi з piBHeM ризику подiбнi об'екги
iнвестування, або - ставка доходу за альтернативними варiантами iнвестицiй iз зiсгавляння рiвня ризику на дату оцiнки.
Ставка дисконту мао визначатися з урахуванням трьох факгорiв:

а) BapTocTi грошей у часi;
б) вартосгi джерел, якi залучаються для фiнансування iнвестицiйного проекгу, якi вимагають рiзнi piBHi компенсацii;
в) факгору ризику або мiри ймовiрностi отримання очiкуваних у майбутньому доходiв.
Станом на31.12.2019 середньозважена ставка за портфелем банкiвських депозитiв у нацiональнiй валютi в банках, у

яких не введено тимчасову адмiнiстрацiю або не запроваджено лiквiдацiйну комiсiю, становила 13,6 % рiчних. lнформацiя,
шо використана для визначення середньозваженоТ ставки одержана з офiцiйного сайту НБУ.

4.6. Судкення щодо виявлення ознак знецiнення аlсивiв
Вiдносно фiнансових акrивiв, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, Товарисгво на дату виникнення фiнансових

акгивiв та на кожну звiтну дату визначае piBeHb кредитного ризику.
Товариство ви3на€ резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовими активами, якi оцiнюються за

аморти3ованою вартiсгю, у розмiрi очiкуваних кредитних збиткiв за весь сгрок дii фiнансового акгиву (при значному
збiльшеннi кредитного ризику/для кредитно-знецiнених фiнансових акгивiв) або 12-мiсячними очiкуваними кредитними
збитками (у разi незначного зростання кредитного ризику).

3азвичай очiкуеться, lло очiкуванi кредитнi збитки за весь сгрок дiI мають бути визнанi до того, як фiнансовий
iHcTpyMeHT стане прострочений. Як правило, кредитний ризик значно зроста€ ще до того, як фiнансовий iHcTpyMeHT стане
пРОСгроЧенИм або буде помiчено iншi чинники затримки платежiв, що е специфiчними для позичальника, (наприклад,
здiйснення модифiкацiТ або реструкгуризацii).

Кредитний ри3ик за фiнансовим iнсгрументом вважаеться низьким, якrло фiнансовий iHcTpyMeHT мае низький ризик
наСтання дефолтУ, позичальник мае потужнiй потенцiал виконувати своТ договiрнi зобов'язання цlодо грошових потокiв у
короткостроковiЙ перспекгивi, а несприятливi змiни в економiчних i дiлових умовах у довгостроковiй перспепивi можуть
3нИЗити, але не обов'язково здатнiсть позичальника виконувати cBoi зобов'язання щодо договiрних грошових потокiв.

Фiнансовi iнстрУменти не вважаються такими, що мають низький кредитний ризик лише на пiдставi того, цlо ризик
дефОлтУ 3а нИми е нижчим, нiж ризик дефолту за iншими фiнансовими iнструментами Товариства або нiж кредитний ризик
юрисдикцiТ, в якiй Товарисгво здiйснюе дiяльнiсть.

ОчiкУванi кредитнi збитки за весь сгрок дiТ не визнаються за фiнансовим iнсгрументом просто на пiдставi того, що
BiH вважався iHcTpyMeHToM iз низьким кредитним ризиком у попереднБому звiтному перiодi, але не вважаеться таким
СтаноМ на звiтнУ дату. У такому випадку Товариство з'ясовуе, чи мало мiсце значне зростання кредитного ризику з моменту
первiсного ви3нання, а отже чи постала потреба у визнаннi очiкуваних кредитних збиткiв за весь Gгрокдii,

ОчiкУванi кредитнi збитки вiдображають власнi очiкування Товарисгва lлодо кредитних збиткiв.
5. Розкриття iнформацii щодо викориGтання справедливо[ BapTocTi
5,1. Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi дгlя складання оцiнок за справедливою вартiстю
Товариство здiйснюе виключно безперервнi оцiнки справедливоi BapTocTi акгивiв та зобов'язань, тобто TaKi оцiнки, якi

вимагаються МсФ3 9 та МсФЗ 13 у звiтi стан на кiнець кожного звiтного перi
класи акгивiв та

зобов'язань, оцiнених
за справедливою

вартiстю

Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв
здiйснюеться за справедливою вартiстю, яка

Первiсна оцiнка iHcTpyMeHTiB капiталу
здiйснюеться за Тх справедливою вартiстю, яка
зазвичай дорiвнюе цiнi операцii, в ходi якоi був
отриманий актив. Подальша оцiнка
iHcTpyMeHTiB капiталу здiйснюеться за
справедливою вартiсгю на дату оцiнки.

lнструменти капiталу Офiцiйнi бiржовi курси
органiзаторiв торгiв на дату
оцiнки, за вiдсутностi
визначеного бiржового курсу
на дату оцiнки,
використовуеться остання
балансова вартiсгь, цiни
закриття бiржового торгового

Ринковий,
витратний

1 piBeHb
(Ti, шо мають

котирування, та

3 piBeHb
(Ti, що не мають
котирувань i не е

Методики оцiнювання
Метод

оцiнки
(ринковий,
дохiдний,

питпятций\

Вихiднi данi

l рошовl кошти Ринковий Офiцiйнi курси НБУ

fi варmосmi, dо якоео належаmь ouiHku споавеdлuвоi веоmоеm
класи акгивiв та
зобов'язань,
оцiнених за

сппавёл пивпкl

z piвeHb
(Ti, шо не мають
котируваньt але

спостепаrкчва Hi)

Усього
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5,3. Перемiщення мiж 7-м mа 2-м рiвнямч iepapxii справеOлuвоI варmосmi
поmочнi iнвесmчцil:
На кiнець 2019 року було здiйснено переоцiнку справедливоТ вартосгi поточних фiнансових iнвестицiй.3мiнилася

справедлива BapTicTb акцiй ПрАТ lK (lHEKO) Перемiщення мiж рiвнями iepapxiT в 2018 роцi вiдсутнi. У 2019 роцi вiдбулося
перемiщення акцiй ПрАТ (НОВА СИСТЕМА) з 2 piBHi у 3 piBeHb через вiдсутнiсгь угод.

довеосmроковi iнвесmuцfl:
Протягом 2019 року у 2-му piBHi iерархii залишилися тiльки акцii ПАТ <Дослiдно-експериментальний завод N920

цивiльноТ авiацiЬ за ринковою вартiсгю 312,4В грн. оскiльки присутнi позабiржовi угоди.
KpiM того, в 2018 роцi ряд eMiTeHTiB загальною сумою 27 тис. грн. було оцiнено за ринковою вартiстю в (нуль) гривень

та здiйснено переоцiнку цiнних паперiв iнших eMiTeHTiB за вартiстю чистих аtсивiв кожного eMiTeHTa, шо в цiлому збiльшило
балансову BapTicTb портфеля.

Перемiщення мiж рiвнями iepapxii у 20'l8 роцi вiдсутнi.
5.4. lншi розкрummя, шо вuмаеаюmься МСФ3 13 кОцiнка справеOлuвоi варmосmiл
Справедлива BapTicTb фiнансових iнсгрументiв
1.

СпРаведлива BapTicTb дебiторськоi та кредиторськоi заборгованосгi, а також поточних фiнансових iнвестицiй
неможливо визначити достовiрно, оскiльки нема€ ринкового котирування цих акгивiв.

Керiвництво Товариства вважае, що наведенi розкриття щодо застосування справедливоТ вартосгi е достатнiми, i не
ВВаЖае, ЩО 3а меЖаМи фiнансовоI звiтностi залишилась будь-яка сугтева iнформацiя щодо застосування справедливоТ
BapTocTi, яка може бути корисною для корисrувачiв фiнансовоТ звiтностi.

6. Розкриття iнформацii, чдо пlдтверрlсуе cTaTTj поданi у фiнансових звiтах

вартiсгю 201 9 201 8 201 9 201 8 20,19 201 8 201 9 20,18
дата оt-tiнки 3,1.12.19 3,1.12.,l8 3,1 . 

,1 
2,1 9 3,1.,l2.18 31,12.,19 31.12.18 31.12.19 31.,12.18

,Щовгосгроковi
фiнансовi iнвестицiт 0 51

,140 114 140 165
KopoTKocTpoKoBi

фiнансовi iнвеgrицiI 4 813 9 544 7 896 2188 12 679 17 44о

Справедлива BapTicTb

31,12,2019 31,12,2018
1 2 3

Фiнансовi активи, у тому числi:

довгостDоковi фiнансовi iнвестицiт (акцiт) 140 165
KopoTKocTpoKoBi фiнансовi iнвестицiI 12 679 17 440
Торговельна дебiторська заборгованiсть (за договорами купiвлi-продажу

корпоративних прав, та винагорода Товариства)
347 34

,Щебiторська заборгованiсгь за виданими авансами 2590 2 591

Грощовi кошти та iX еквiваленти n 33

lнша поточна дебiторська заборгованiсть (позики) 12а

6. акmчвч
Актив 3а piK, чlо закiнчився

3,1.12.19p.
За piK, lцо закiнчився

3,1 .12.1 8р.
Нематерiальнi акrиви (балансова BapTicTb) 8 J
Первiсна вартiсгь нематерiальних активiв 41 35
Накопичена BapTicTb аа 32

засобu

Cтанoмна31гpyдня2018poкyycкладiocнoвниxзаcoбiвnoвнicтюзнoшeнiocйo
грудня 2019 року - 89 тис.грн.

6.3. фiнансовi акmuвu, шо оцiнююmься за справеOлuвою варmiсmю, з вidображенням резульmаmу переоцiнкч у
прчбуmку або збumку

цlнних та поточнi
Найменування 3а перiод, що закiнчився

31 .12.19р.
3а перiод, шо

закiнчився 31.12.18р,
!овгостроковi фiнансовi iнвестицiТ 140 ,165

Поточнi фiнансовi iнвестицii 12 679 17 440

3'l .12,20'l8p. 86 43 129
Придбання
Вибуття
31.12.2019р, 86 43 129

31.12.2018р, 67 43 ,t 10
нараховано 8 8
Списано
3,1 .12.2019р. 75 43 118
Балансова
31 .12.20,1 8р 19 19
31.12.2019р. 11 11

СТаНОМ На 31.12,2О19р. та на 31 .12.2О18р. на балансi Товариства облiковувались iнщi довгостроковl фiнансовi



в

пl
п

Назва eMiTeHTa К-сть
eMiTeHTiB

Примiтки

Вiдсутня виписка з депозитарноi усганови про
пiдтвердження залиtлкiв 12

Балансова BapTicTb суттево не
впливае на валютч балансч

3аблокованi випуски акцiй. 3алишки
пiдтверджено депозитарною установою

20

Справедливу BapTicTb кожного з
eMiTeHTiB оцiнено в (нуль> у
зв'язку з вiдповiднiсгю ряду
ознак фiпивностi,

Всього 36
I

312,69 
|

jfu
примlтки до рIчноi ФIнАнсовоI звIтностI тов <куА <IHEKo_IHBEсT> зА PIK,

що зАкIнчився 31 грудня 2019 рOку

Проте бiльшiсгь eMiTeHTiB починаючи з 2012 року здiйснили дематерiалiзацiю випускiв власних акцiй без участi
ТОвариства як акцiонера. Рахунки в цiнних паперах Товариству в рiзних депозитарних установах вiдкрито автоматично.

Але вiдкриття paxyHKiB в цих депозитарних усгановах та укладання з ними вiдповiдних договорiв про обслуговування не
здiйснювалося чере3 те, що пов'язанi з даним процесом грошовi витрати для Товарисва не мають економiчного сенсу
порiвняно з вiдповiдним iнвестицiйним прибутком.

KopoTKocTpoKoBi фiнансовi iнвестицiТ
1.Об'еtт iнвесгування: корпораmuвнi права ТОВДРИСтВД 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВlДпОВlДдльНlстЮ <lНдустрlдльНо-

промисловиЙ комплЕкФ (кlпк>)
BapTicTb об'епу iнвестицiТ, яка облiковуеться Товариством 7 867 тис. грн
Розмiр об'епу iнвестицii: 26,222% сгатугного капiталу lПК.
Вiдповiдно до pitueHb загальних зборiв учасникiв Товариства дана iнвестицiя е поточною, та придбана з метою

перепродажу.
3а pi('2018 пiсля дати балансу, у лютому 2019 року вiдбулась угода продажу частки Оj%у статутному капiталi ТОВ

<lПК> ваРтiстю 30 тис. грн. фiзичнiй особi. Вiдповiдно до цiеI уrоди було оцiнено справедливу BapTicTb iнвестицil станом на
3'1.12.2018p. в 7896 тис. грн.

- lПК за органiзацiйно-правовою формою е товарисгвом з обмеженою вiдповiдальнiстю.
- lПК не е професiйним учасников фондового ринку та ринку, якмм надаються фiнансовi послуги. Не мае

спецiалiзованих дозволiв та лiцензiй.
- На теперiшнiй час виробництво зупинено. Поточне використання - надання в оренду та обслуговування виробничих,

торгових, складських та офiсних примiщень та промислових майданчикiв.
- lПК е власником HepyxoMocTi рiзного призначення загальною плоцею 90,96 тис. кв.м. lПК мае повний комплекс

iнженерних комунiкацiй. Протягом 20'|9 року вiдчуження HepyxoMocTi lПК не здiйснювало.
- lПК здiйснюе облiк та надае звiтнigгь вiдповiдно нацiональних сгандартiв бухгалтерського облiку. HepyxoMicTb (ocHoBHi

засоби) облiковуються lПК за вартiсгю, за якою були придбанi з урахуванням зносу.
_ Переоцiнку (дооцiнку) основних засобiв lПК не здiйснювало.
- Ринкова BapTicTb нерухомосгi вiдрiзняеться вiд балансовоТ вартiсгi HepyxoMocTi у бiк збiльtшення.
- Аналiтичнi огляди провiдних спецiалiзованих компанiй не мiстять даних lлодо BapTocTi аналогiчнот HepyxoMocTi.
НаЯВНi ДаНi ШОдО пОпитУ на виробничу HepyxoMicTb, який смадае18% вiд загального попиту на HepyxoMicTb (за даними

консалтинговоТ компанiТ UTG).
lПК великий об'екг, та станом на кiнець 201g року не ма€ аналогiв продажу.
lНфОРмацiя Щодо продажу об'епiв HepyxoMocTi за територiальним розташуванням, аналогiчним lПК наявня, але мае

iншi (у бiк зменшення) обсяги.
lНфОРМаЦiя шодо продажу об'екгiв HepyxoMocTi за аналогiчним призначенням, але iншого територiального

розташування наявна, але мае iншi (у бiк зменч.lення) обсяги.
Отже, вiдпоВiдно дО положенЬ облiковоI полiтикИ Товариства, ТовариствО може зазстосовувати власнi методи оцiнки

iнвестицiй.
2.Об'екr iнвестування корпораmчвнi права (цiннi паперч) ПрДТ KllK <IHEKO>
BapTicTb об'екгу iнвестицiТ, яка облiковуеться Товариством 4 813 тис. грн,
Розмiр об'екгу iнвестицii: 45,4% статутного капiталу ПрАТ KllK (lHEKO).
- ВiДПОВiДНО до рiшень загальних зборiв учасникiв Товариства дана iнвестицiя о поточною, та придбана з метою

перепродажу.
- ПРАТ KllK <lHEKO> за органiзацiйно-правовою формою е приватним акцiонерним товариством.
ПРАТ KllK KlHEKO> е професiйним учасником фондового ринку та мае вiдповiднi лiцензiт, якi виданi НКЦПФР.
- ПРАТ KllK <lHEKO> здiйснюе облiк та надае звiтнiсгь вiдповiдно мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.
оскiлькИ протягоМ 2019 рокУ угод з акцiяМи ПрАТ <lK KlHEKO> не здiйснено, Товариство дiйшло висновку переоцiнити

вартiсгь фiнансовоI iнвестицiI (уцiнити) до номiнальноТ BapTocTi.
враховуючи все вищевикладене, Товариство здiйснило переоцiнку (уцiнку) вартосгi об'екгу iнвестицii станом на кiнець

2019 рокч, а саме:

3а оприлюдненою угодою було здiйснено купiвлю-продаж
акцiю на загальну суму 144674,72 грн.

145 915 штук акцiй ПрАТ KlK (lHEKOD за цiною 0,99 грн за 1

враховуючи все вищевикладене, Товариство здiйснило переоцiнку (уцiнку) вартосri об'еrсу iнвестицiт станом на кiнець
8 а саме:
2017 piK 2018 piK Уцiнка (-)

Щцькiсть | BapTicTb Кiлькiсть | BapTicTb

10

3аrальна
балансова

BapTicTb, грн.

3,12,69

0,00

за наявною iнформацiею про подii пiсля дати балансу за 20'18 pik на початку лютого 2019 року вiдбуласi уrодч .
акцiями ПрАТ lK (lHEKO), iнформацiя про яку розмiщена (оприлюднена) на SMlDA (загально доступнi iнфоЁмацiйiа база
нкцпФр).



6.4. mа запасч
31 грудня 2019 31 грудня 2018

3апаси 1 1

за товари, роботи, послуги (винагорода Товариства) 347 34
за виданими авансами (за договорами купiвлi-продажу

коDпоDативних поав)
2 590 2 591

iнша поточна дебiторська заборгованiсть 120 U

KopoTKocTpoKoBi фiнансовi iнвестицiТ 12 679 17 440

JbПРИМIТКИ ДО РIЧНОi ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI ТОВ <KYA.IHEKo-IHBECT. ЗА PIK

що зАкIнчився 31 грудня 2019 року

ffебiторська заборгованiсгь Товариства не мае забезпечення. Товарисгво мае просгрочену дебiторська заборгованiсгь

у розмiрi 340 тис. грн. Товарисгво проводить аналiз та оцiнку рiвня кредитного ризику з використанням iндивiдуального
пiдходу.

6.5.
Станом вартiстю грошовi

Вiдповiдно до вимог 3акону УкраТни <Про iнститути спiльного iнвестування> вiд 05.07.20,12 N95080-Vl встановлено
наступнi вимоги до сгатутного капiталу компанiТ з управлiння активами не менше як 7 мiльйонiв гривень. KpiM того,
вiдповiдно до вимог цього 3акону компанiТ з управлiння активами створюють резервний фонд у розмiрi, встановленому
статутними документами, але не менше як 25 вiдсоткiв статутного капiталу.

Станом на 31.12.19р, тана31,12,2018р. статутний капiтал Товариства становить,l0 000тис. грн., додатковий вкладений
капiтал становить 22тис. грн,, резервний капiтал становить 2 500 тис. грн.

Протягом 2019 року резервний капiтал не нараховувавGя у зв'язку з тим, шо на 01 сiчня 2019 року BiH сформований у
повному обсязi.

Таким чином, Товариство за розмiром Gтатутного та резервного капiталу вiдповiдае вимогам законодавства.

lЦодо розрахункiв з учасниками: заборгованiсть за нарахованими дивiдендами у cyMi 128 ,l 'l6,85 грн., яка
облiковуоться на рахунку 671 <розрахунки за нарахованими дивiдендами) i складаеться iз сум дивiдендiв: учасникiв ПlдlФ
uЦlФп, надалi - <Фонд-'1 >, у розмiрi - 6 462,41 грн., та учасникiв 3АТ lФ3Т <Промiнвест-Керамет>, надалi - <Фонд- 2>, у
розмiрi - 121 654,44 грн.

3агальними зборами акцiонерiв Фонду-1 (протокол 3агальних зборiв акцiонерiв Фонду-,| вiд 05.12.2009 роу) було
прийнято рiшення реорганiзувати Фонд-,1 у пАйовий lнтЕрвАльний дивЕрсиФlковАний lнвЕстицlйний Фонд
(цЕнтрАльний lнвЕстицlйний Фонд> компАнlТ з упрАвлlння АктивАми зАкритого А(цlонЕрного
ТОВАРИСТВА (lHEKO-|HBECT>; затвердити план реорганiзацiТ, затвердити баланс станом на 05.,|2.2003 року, довiдку про
BapTicTb чистих аrгивiв станом на 05.12.2003 року, звiт про фiнансовi результати станом на 05.12.2003 року, та iншi
документи.

Реорганiзацiя здiйсненна у вiдповiдностi до законодавства, чинного на той перiод.
Вiдповiдно до Довiдки про вартiсгь чистих акгивiв станом на 05.12,2003 року Фонду-1 згiдно стр.590 зобов'язання

Фонду-1 перейшло до на той час 3АТ (КУА (lHEK1-1HBECT) (правонаступником якого е Товариство).
Придбання акцiЙ простих iменних 3акритого акцiонерного товариства <lнвестицiйний фонд закритого типу кПромiнвест-

Керамет> було здiЙснено ВАТ lK (IHEKO) (iдентифiкацiйний код за еДРПОУ 22925945) 05.09.2000 року на пiдставi
вiдповiдних договорiв.

У 2005 роцi було прийнято рiщення про реорганiзацiю Фонду-2 tлляхом приеднання.
Реорганiзацiя здiйсненна у вiдповiдностi до законодавства, чинного на той перiод.
Вiдповiдно до Передавального балансу (Акrу) сганом на 01,07.2005 року Фонду-2 эобов'язання Фонду_2 згiдно стр, 590

пасиву балансу (формаNе 1) перейшло до на той час 3АТ <КУА KlHEK1-1HBECT) (правонаступником якого е Товарисгво).
Вiдповiдно до Передавального балансу (Акгу) станом на 01.07.2005 року Фонду-2 на той час 3АТ кКУА <lHEKo-

lHBECT> (правонаступником якого е Товарисгво) е правонасгупником Фонду-2 стосовно Bcix кредиторiв, боржникiв,
включаючи зобов'язання, якi оспорюються сторонами, i до нього переходтьб усе майно, Bci права та обов'язки Фонду-2.

11

Грошовi кошmu.
ta 31.12.2019 р. Hi банку облiковуються

тис. грн. Поточний рахчнок
поточному рахунку у оанку оолlко
эито v банкч Ат (АЙБокс БАНк)

кошти на суму

Валюта 3а piK, що закiнчився 31.12,19р. 3а piK, що закiнчився 3't.12.18p,
UAH 0 эа

USD
EUR
Всього 0 33

6.

власного
Найменування cTaTTi Станом на 31.12.2019р. станом на 31.,l 2,20,1 8.

статутний капiтал ,10 000 10 000
Додатковий капiтал 22 22
Резервний капiтал 2 500 2 500
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 2 874 7 178
всього власний капiтал ,l5 з96 ,l9 700

6.7. нша KpedumopcbKa за6<
3обов'язання 3а piK, шо закiнчився

31.12.19р.
3а piK, tцо закiнчився

3'l.,l2.18p.
за товари, роботи та послуги 0 д

з бюджетом 37 34
зi страхчвання 4 5
з оплати працi 100 аа

поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними
аванcElми

о 9

3 учасниками 129 129
поточнi забезпечення (резерв вiдпчсток) 114 90

з ччасниками: за ми ,l яка



!цпримIтки до рlчноI ФlнАнсовоi звIтностI тов <куА <IHEKo_IHBEсT, зА PIK,

що зАкIнчився 31 грудня 2019 року

оТЖЕ, Товарчсmво. пiOmверd>кче забореованiсmь за HapaxoBaHuMu iluBiOeHOaMu v cvMi 128 116.85 ерн,. яка
облiковvеmься на paxvHKv 671 кРозрахvнкч за HapaxoBaHuMu duBiOeHOaMu> i склаOаеmься iз cvM )uBiOeHOiB: ччаснuкiв
ФонOч-1 ч розмiрi - 6 462.41 ерн. mа ччаснuкiв ФонOч-2tl ч розмiрi, - 121 654.44 ерн.

3гiдно Ст.257 l-|KY встановлено загальну позовну давнiсть тривалiстю у три роки. Дивiденди не були виплаченi
акцiонерам у 3в'язку з вiдсутнiстю вимоги щодо Тх виплати. Тому не вiдбуваеться початок перебiгу gгроку позовноТ давностi,
- i вiдповiдно, iT спливу.

l саме тому списання зазначеноТ суми кредиторськоТ заборгованоgгi, незважаючи на iT давнiсть не вiдбуваеться.
lЦодо зобов'язань за розрахунками з бюдкетом:
кредитове сальдо, по рахунку 64'l'| <Податок з доходiв фiзичних осiбD складаоться з дебетового сальдо податку з

доходiв фiзичних осiб, визначеного вiдповiдно до вимог Податкового Кодексу УкраТни вiдQ2,12.2010 N9 2755-Vl iз змiнами i

доповненнями (надалi ПКУ), та кредитового сальдо по не виплачених доходах учасникiв по iнвесгицiйних сертифiкатах за
1998 piK, ви3наченого вiдповiдно до вимог,Щекрету Кабiнету MiHicTpiB УкраТни <Про прибутковий податок з громадян> Ne13-
92 вiд 26.12.92р. iз змiнами i доповненнями.

Нарахування доходiв учасникiв за iнвестицiйнiсертифiкати за 199В piк здiйснювалося у 1999 роцiвiдповiдно до дiючого
на той момент,Щекрету Кабiнету MiHicTpiB УкраТни <Про прибутковий податок з громадян) Ne13-92 аiд26,12.92р. iз змiнами i

доповненнями.
ВiдпОвiдно до ст. 58 Конституцii Украiни - закони та iншi нормативно-правовi акги не мають зворотноТ дiI в часi. KpiM

випадкiв, коли вони пом'якшують або скасовують вiдповiдальнiсть особи.
ВiдпОвiдно до ст. 'l68.1.5 ПКУ, якшо оподатковуваний дохiд нараховуеться податковим агентом, але не виплачуеться

(не надаеться) платнику податку, то податок, який пiдлягае утриманню з такого нарахованого доходу, пiдлягае
пеРерахУваННю до бюджету податковим агентом у сгроки, встановленi цим Кодексом для мiсячного податкового перiоду.
Обов'язок Щодо утримання П,ЩФО покладаоться на податкового агента, який нараховуе (виплачуе, надае) оподатковуваний
дохiд на користь платника податку, тобто на пiдприемство (пп, 168.1,1, пп. 170.5.1 ПКУ).

Дивiденди остаточно опоdаmковуюmься пi0 час i\ нарахування(пп.,170.5.4). Проте особливостi сплати ПДФО до
бюджету передбачено в п.168.1 ПКУ, а саме: сплаmа ПflФО 0о бюdжеmу вidбуваеmься оОночасно з вuплаmою
duвidенdlЪ (168.1.2. Податок сплачуеться (перераховуеться) до бюджету пiд час виплати оподатковуваного доходу €диним
платiжним документом). Оскiльки, дивiденди не були виплаченi акцiонерам у зв'язку з вiдсутнiсгю вимоги щодо Тх виплати,
то не вiдбуваеться перерахування ПДФО до бюджету.

6.8. Poxodu mа вumраmч
Bci cTaTTi доходiв i витрат, визнанi у звiтних перiодах включено до складу 3BiTy про фiнансовi результати (3BiT про

сукупний дохiд).
Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням акгивiв або збiльшенням зобов'язань.

Витратами звiтного перiоду визнаються або зменшення акrивiв або збiльшення зобов'язань, що приводить до зменшення
власного капiталу Товариства, за умови, що цi витрати можуть бути досговiрно оцiненi.

Витратами визнаються витрати певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi.
3а УмОви, що оцiнка доходу може бути досrовiрно визначена, доход у 3BiTi про фiнансовi результати вiдображаеться в

МОМеНТ НаДХОджеННя аlfiИвУ або погашення зобов'язання, якi призводять до збiльшення власного капiталу товариства.
3а Умови, шо оцiнка витрат може бути досговiрно визначена, витрати вiдображаються у 3BiTi про фiнансовi результати

в момент вибrггя активу або збiльшення зобов'язання.
ДОхОди i витрати зазвичай враховуються за принципом нарахування залежно вiд ступеня завершеностi конкретнот

ОПеРаЦiТ, яка оцiнюеться як спiввiдношення факгично наданого обсягу послуг i загального обсяry послуг, якi мають бути

вчmраmч

Найменування показника Доходи за 20't9p. Витрати за 2019р Доходи за 2018р. Витрати за 2018р
А. Операцiйнi доходи i витрати:

чистий дохiд вiд реалiзацii 521 580
lншi операцiйнi доходи i витоати 205 619
ммiнiстративнi витоати 449 530

Б. lншi фiнансовi доходи i витрати
в. lншi доходи i витрати 577 4 748 597 JU
Всього: 1 098 5 402 1 177 1 179

6,9. вid
Найменування показника 201 9 2018

Дохiд вiд реалiзацii послуг з управлiння акгивiв КlФ 333 354

Дохiд вiд реалiзацii послуг з управлiння акrивiв ПlФ 188 226

Дохiд вiд реалiзацii iнших послуг
Всього доходи вiд реалiзацii 521 580

6.10. lншi lншl
lHuli доходи 20,19 201 8

Дохiд вiд реалiзацii фiнансових iнвестицiй

lншi доходи в т.ч. змiна справедливоi BapTocTi фiнансових iнсrрументiв 577 597
lншi операцiйнi доходи
Всього 577 597
lншi витрати

3биток вiд реалiзацiТ фiнансових iнвестицiй 0 30
lншi операцiйнi витрати 205 619
lншi витрати в т.ч. змiна справедливоТ BapTocTi фiнансових iHcTpyMeHTiB 4 748
Всього 4 953 649

12



Дохiд вiд продажу цiнних паперiв за 2018 piK показано згорнуто: дохiд вiд реалiзацii фiнансових iнвестицiй складае - 27
тис. грн, собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй - 57 тис. грн. Також змiна справедливоI вартосгi фiнансових
iHcTpyMeHTiB за 20,18 piK включае: дооцiнку - 5904тис.грн,, уцiнку - 5307 тис.грн.

Дохiд вiд продажу цiнних паперiв за 20'l9 piк показано згорнло: дохiд вiд реалiзацii фiнансових iнвесгицiй складае - 8,0
тис. грн, собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй - 8,3 тис. грн. Також змiна справедливоi вартосri фiнансових
iHcTpvMeHTiB за 2019 piK чцiнкч - 4 731 тис. гон

6.1 1. Операцiйнi вumраmч

Найменування показника 2018 201 9

Матерiальнi витрати 1

Витрати на оплату працi 354 257

Вiдрахування на соцiальнi заходи 78 oz

Амортизацiя основних засобiв i нематерiальних апивiв в в

lншi операцiйнi витрати 709 327

Всього операцiйних витрат 1,149 654

Станом на 01.0,1 .20,19 року Товарисгва мало борг перед ПрАТ < я (IHEKO)

5гпримIтки до рIчноi ФIнАнсовоi звIтност| тов .куА <IHEKo-IHBEсT> зА PIK.

що зАкIнчився 31 грудня 2019 року

у
розмiрi276 000 грн.

У груднi 2019 року мiж ПрАТ (lНВЕСТИЦlЙНА ЕНЕРГЕТИЧНА кОмпАНlЯ KlHEKo> було уtоадено угоди про прошення
борry на суму 276 000 грн, в результатi чого Товарисrво отримало дохiд у cyMi 276 000 грн.

Станом на 0'l .0'l .2019 року ПрАТ кКОМПЛЕКС кЛИБlflСЬКИЙ> мав борг перед Товариством у розмiрi 17О ОО0 грн, який
виник на пiдставi договору вiдступлення права вимоги. Протягом 2019 року ПрАТ кКОМПЛЕКС кЛИБl.цСЬКИЙD значно
3Меншив заборгованiсть перед Товариством на суму 74 100 грн, а протягом 2020 року ще зменшив заборгованiсть на суму
45 400 грн, 3алишок боргу сганом на 3'l .12.2019 становить 95 900 грн, станом на 20.02.2020 року - 50 500 грн.

Товариство вирiшило здiйснити дооцiнку заборгованостi. В результатi чого Товариство отримало дохiд.
76.12. Поdаmок на прuбуmок
Податок на прибуток розраховуеться за результатами звiтного податкового року. Керiвництво Товариства в порядку,

ПеРеДбаченОму пiдпункгом'l34.1.1 ПКУ, у 2015 роцi прийняло рiшення про незастосування коригувань фiнансового

Станом на 31,12.2019 Товарисгво не мао непоточних акгивiв, утримуваних для продажу
6.14, Розкрummя iнформацГl про рух еро.човuх кошmiв
РУХ ГРОшових коu.lтiв пiдприемство розкривао у звiтностi, складенiй за прямим методом. 3BiT складено у розрiзi руху

коштiв в результатi операцiйноi, iнвесгицiйноТ та фiнансовоl дiяльностi.
Чистий рух гроlлових KolllTiB вiд операцiйноI дiяльностi за 2019 piK та 2118 piK складае: - -79 тис .грн., - -25 тис.грн.

вiдповiдно, в т.ч.:
- НаДХОДЖеННя вiд реалiзацii ToBapiB, робiт та послуг - 'l53 тис. грн. та 450 тис. фн. вiдповiдно. Надходження включають

отримання винагороди компанii за управлiння активами;
- надходження aBaHciB вiд покупцiв та замовникiв - 0. та 14 тис, грн. вiдповiдно.
- та витрачання на:
о оплэту ToBapiB (робiт, послуг) - 30 тис. грн. та 64 тис. грн.;
о опл?ту працi - 'l 1 1 тис. грн. та 269 тис. грн.;
. вiдрахувань на соцiальнi заходи - 66 тис. rрн.та72 тис. грн.;
о ЗОбОв'яЗань з податкiв та зборiв - 53 тис. грн. та 64 тис. Фн. (iншi податки i збори - 53 тис. грн. та 64 тис. грн.);. витрачання на оплату aBaHciB _ 0 тис. грн. та 'l5 тис. грн.;
. iНЦli ВИТРаЧаННя - 47 тис. грн. та 5 тис. грн. lншi витрачання включають повернення передплат за договорами комiсi1,

послуги банку, оплата штрафiв.
ЧиСтий рУх грошових коштiв вiд iнвестицiйноТ дiяльностi за 2019 piK та 2018 piK складае: - 3Втис. грн., - 57 тис

вiдповiдно, в т.ч.:
. надходження вiд реалiзацiТ фiнансових iнвестицiй - 0 тис, грн. та 27 тис. грн.;
. надходження вiд погащення позик - 0 тис. грн. та30 тис. грн;
Чистий рух грошових KoltlTiB у результатi фiнансовоI дiяльностi за 2019 piK та 2O18 piK складае: - 8 тис. грн. та - 0 тис.

грн. вiдповiдно, в т.ч,:
3агалом в результатi дiяльностi пiдприомства протягом 2019 року та 2018 року вiдповiдно чистий рух грошових коштiв

становить - -33 тис. грн. та - 32 тис. грн.
3алиtлок коцтiв на початок 2019 року становив 33 тис. грн., на кiнець 201g року 0 ти. грн.
6.15 3вim про власнuй капimал
Статугний капiтал Товариства сгворений з дотриманням 3акону Украiни <Про iнституги спiльного iнвесгування> вiд

05.07.2012 N95080-vl.
Протягом 2018.року змiни у власному капiталi були спричиненi отриманням збитку у розмiрi 2 тис. грн. вiд здiйснення

ocHoBHoi дiяльностi - управлiння активами iнсrитуцiональних iHBecTopiB, переоцiнки фiнансових аtсивiв.
..,ПротягоМ 2019 рокУ змiни У власномУ капiталi були спричиНенi отриманням збиткУ у розмiрi 4 304 тис. грн. вiд

здiйсненнЯ основноi дiяЛьносгi - управлiння апивами iнстиryцiональних iнвесгорiв та переЬцiнiою бiнансових iнвестицiй.
lНфОР\hаЦiЮ про власний капiiал Товариства за 2019 piK розкрито в Формi Ne4 K3BIT пiо власний kапiтал>.
6. ро9криття lншоI lнФормАцla
6.1 YMoBHi зобов'язання.

грн.

метою
Найменування показника 2019 piK 2018 piK

Фiнансовий результат до оподаткування:
прибутоtdзбиток на кiнець перiодч

-4 304 -2

Витрати з податку на прибуток
Ч истий фiнансови й резул ьтат: прибуток/збиток на
кiнець перiодч

- 4304 -2

6.13. Збumкч Bid непоmочнuх aKmuBiB,

1з



,6ПРИМIТКИ ДО РIЧНОi ФIНАНСОВОI ЗВIТНОСТI ТОВ .КУД <IHEK0-IHBECT. ЗД РIЦ

що зАкIнчився 31 грудня 2019 року

6,1.1, ОпоOаmкування
Внаслiдок наявностi в украiнському податковому законодавствi положень, якi дозволяють бiльш нiж один BapiaHT

ТЛУМаЧеННя, а такОж через пракгику, що склалася в несгабiльному економiчному середовиlцi, за якоi податковi органи
довiльно тлумачать аспепи економiчноi дiяльностi, у разi, якщо податковi ограни пiмадуть cyMHiBy певне тлумачення,
ЗасноваНе на оцiнцi керiвництва економiчноТ дiяльностi Товарисгва, ймовiрно, що Товариgгво змушене буде сплатити
дОдатковi податки, tштрафи та пенi. Така невизначенiсгь може вплинути на BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB, втрати та
РеЗеРви пiд знецiнення, а також на ринковий piBeHb цiн на угоди. На думку керiвництва Товариство сплатило yci податки,
тому фiнансова звiтнiсть не мigrить резервiв пiд податковi збитки. Податковi звiти можуть переглядатися вiдповiдними
податковими органами протягом трьох poKiB.

6.1.2. Сmупiнь повернення dебimорськоi забореованосmi mа iншuх фiнансовuх акmчвiв
Внаслiдок ситуацiТ, яка склалась в економiцi Украiни, а також як результат економiчноi нестабiльносгi, чlо склалась на

ДатУ балансУ, icHye Ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути реалiзованi за 'iХньою балансовою вартiстю в ходi
звичайноТ дiяльносгi Товарисrва.

Gтупiнь повернення цих апивiв у значнiй Mipi залежить вiд ефепивностi заходiв, якi знаходяться поза зоною контролю
Товариства. Ступiнь повернення дебiторськоТ заборгованостi Товариству визначаеться на пiдставi обставин та iнформацiТ,
якi наявнi на дату балансу. На думку керiвництва Товариства, додатковий резерв пiд фiнансовi активи на сьогоднiщнiй день
не потрiбен, виходячи з наявних обставин та iнформацii.

пЕрЕлlк повяздних cToPlH товдриствл.
(розкрuваеmься на BuMoey Мiжнароdноео сmанdарmу бухеалmерськоео облiку 24 (МСБО 24)

зdiйснювалчсь з нuмu в 2019

6,2. 'язан,
N

п/п
Назва Участь у СК Харапер здiйснюваних у 2018 роцi

опеоацiй
1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

вlдповlддльнlстю
(lнвЕстицlЙнА групА (lHEKo)
(код еДРПоУ 33778946)

100% акцiонер Господарських операцiй протягом 2019 року
не здiйснювалося

2 2634504838 Копилов ,Щенис
Валерiйович

опосередковано через
володiння засновниками
Товариства

Господарських операцiй не здiйснювалося

J 22925945 привАтнЕ АкцlонЕрнЕ
товАриство (lнвЕстицlЙнА
ЕНЕРГЕтИЧНА коМпАНlя KlHEKO>

володiння 45,404% СК Укладання та розрахунки за договором
вiдступлення права вимоги, укладання
договорiв комiсii на продаж цiнних паперiв
Товариства. Угоди про проц{ення боргу.

4 36296109 товАриство 3
оБмЕжЕною вlдповlдАльн|стю
( l НДУСТРlАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ
коМплЕкс)

володiння 26,222%ск Господарських операцiй не здiйснювалося.

д ТоВ (ТЕХНоМАсТ) Через спiльного
контролера Копилова
д.в.

Господарських операцiй не здiйснювалося

6 338814з7 ТоВ кЮКК> Опосередковано через
учасника Товарисгва

Господарських операцiй не здiйснювалося

7 Генеральний дирекгор Бородинець
олена Вiкгооiвна

Господарських операцiй не здiйснювалося;
нарахування та виплата заробiтноi плати

8 Головний бухгалтер Лепеха Олена
Анатолiiвна

Господарських операцiй не здiйснювалося;
нарахування та виплата заробiтноТ плати.
3вiльнилася ч 06.2019

Найменування юридичноТ
особи- пов'язаноТ сторони чи

прiзвище, iм'я, по батьковi
фiзичноТ особи- пов'язаноi

сторони

код за еДРПОУ
юридичноТ особи

- пов'язаноТ
сторони або

рнокпп фi

Тип та мета операцiй, якi
здiйснювались з пов'язаними

сторонами у 2018 р.

у СКпов'язанiсть
через учасника

Товариства/ через
кiнцевого бенефiцiарного

власника Товариства

ОБМЕЖЕНОЮ
вlдповlдАльнlстю

(lнвЕстицlЙнА групА
(lHEKO)

Господарських операцiй не
здiйснювалося.

Господарських операцiй
протягом 2019 року не

здiйснювалося. Кiнцевий
бенефiцiарний власник (КБВ)

Копилов Д.В. (КДВ) 100%
кlГ <lHEKO>

22925945 привАтнЕ
АкцlонЕрнЕ товАриство

(lнвЕстицlЙнА
ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАН|Я

(lHEKO))

Пряме володiння
Товариством - 45,4О4%.

Пряме володiння (ЩВ
23,65о/о.

Опосередковано через
пАТ (кНlФ3т (lHEKO РlАл

lСТЕЙТ>, який у ПрАТ
(коМплЕкс

Розрахунки за договорами
вiдступлення права вимоги,

кБв - кдв.
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Ns
п/п

Участники Товариства
1 Господарських

операцiй не
здiйснювалося

товариство о ччасником
2 золодiння 45,4О4О/с

ск



примlтки до pнHol ФIнАнсовоI звIтностI тов .куА <IHEKo-IHBEсT> зА pIK 3?
що зАкIнчився з1 грудня 2019 року

який у ПрАТ> lK (IHEKO>
18,43%, в якому ТОВ кlГ

(lHEKOD - 3,93%
J 36296109 товАриство 3

ОБМЕЖЕНОЮ
вlдповlдАльнlстю
(lНДУСТРlАЛЬНО-

ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС)

володiння 26,222Yс
ск

Пряме володiння
Товариством -26,222%,

Опосередковано через ТОВ
кlГ <lHEKO> - 31%. 1ЦВ в
ТоВ кlГ (IHEKO - 100%,

Господарських операцiй не
здiйснювалося.

кБв - t(цв,

5 33881437 тоВ (Юкк) Опосередковано
через учасника ,

Товариства

Пряме володiння
Товариством 14%,

Опосередковано через ТОВ
(lГ (IHEKO) - 86%. lЦВ в
ТоВ кlГ (IHEKO - 100%.

Господарських операцiй не
здiйснювалося. КБВ * КВВ через
Товариство та ТОВ (lГ (lHEKOD

Kit
6 Громадянин Украiни - Копилов

,Щенис Валерiйович
2634504838 Кiнцевий бенефiцiарний

власник Товариства. Через
ТОВ (lГ (lHEKO) (вiдсоток

володiння Товариством
100%). Вiдсоток володiння
Копиловим Д,В. (КЦВ) ТОВ

кlГ <IHEKO> 100%.

Господарських операцiй не
здiйснювалося

7 БлАгодlинА
оргАнlзАц|я

"БлАгодlЙниЙ Фонд
(ДЕтдоМ)

26387580 Опосередковано через
Копилова .Щ.В. 3асновник

100%.

Господарських операцiй не
здiйснювалося. КБВ 0 вiдсутнiй -

благодiйний фонд.

8 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ

вlдповlдАльнlстю
кЕРА ВоДоЛlЯ>

32597759 Опосередковано через
Копилова Д.В.КЦВ -
засновник - 50%.

Господарських операцiй не
здiйснювалося, КБВ - }ЦВ.

Вiдсоток володiння 50%

9 пуБлlчнЕ АкцlонЕрнЕ
ТОВАРИСТВО

(КОРПОРАТИВНИЙ
НЕДИВЕРСИФlКОВАНИЙ
lнвЕстицlЙниЙ Фонд

ЗАКРИТОГО ТИПУ
(lНЕко-пРЯМl
lНВЕстИLllТ)

347 14731 Опосередковано через
Копилова Д.В. tEB - учасник

- 99,98766%.

Управлiння активами,
нарахування винагороди. КБВ -

кцв 99,98766%.

10 ТОВ КРЕМОНТ АВТО-
плЮс)

3,1863609 Опосередковано через ПАТ
кКНlФ3Т KlHEKO РlАЛ

|стЕЙт) 58,47%: тов Kl_{E>
8,15%;ТоВ (ТМ) - З3,37%

Господарських операцiй не
здiйснювалося. КБВ - (ЩВ.

11 пуБл|чнЕ АкцlонЕрнЕ
ТОВАРИСТВО

(КОРПОРАТИВНИЙ
НЕДИВЕРСИФlКОВАНИЙ
lнвЕстицlЙниЙ Фонд

ЗАКРИТОГО ТИПУ
KlHEKO РlАл lстЕЙт)

347 14705 Опосередковано через
Копилова Д.В.КЦВ - учасник

99,98675%.

Управлiння активами,
нарахування та виплата
винагороди КБВ - КЦВ

99,98675%,

12 ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ

вlдповlдАльнlстю
(торговий дlм

(лАкМА)

33,150034 Опосередковано через ПАТ
(кНlФ3Т кlНЕКо-ПРЯМl

lНВЕСТИЦlI), КЦВ - учасник
99,99766%,

Господарських операцiй не
здiйснювалося. КБВ - (ЩВ

13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ

вlдповlмльнlстю
(водниЙ стАдlон

<УкраIна>

33740980 Опосередковано через ПАТ
кКНlФ3Т (lНЕКо-пРЯМl

lнвЕстищlЬ (100%). цв -
учасник 99,99766%.

Господарських операцiй не
здiйснювалося, КБВ - КВВ.

14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ

вlдпов|дАльнlстю
КУЧБОВО-СПОРТИВНИЙ

комЕрцlЙний клуБ
(УкРАТНо)

14277314 Опосередковано через ПАТ
кКНlФЗТ кlНЕКо-ПРЯМl

lНВЕСТИЦlТ) (55,93%), КrЦВ

- учасник 99,99766%.

Господарських операцiй не
здiйснювалося. КБВ - (ЩВ.

15 ПрАТ <АТП 1З002) 031 14307 Опосередковано через
Копилова Д.В. КЦВ 100%

ТоВ (lГ KIHEKO>. тоВ (lГ
KlHEKO 86% володiння ТОВ

(Юкк). ТоВ) ЮкК)
володiння ПрАТ кАТП

,l3002> _

Господарських операцiй не
здiйснювалося. КБВ - t(ЩВ.

15

пов 'язана сторона через кiнцевого бенефiцiаDного власника Товаоиства



jl
ПРИМIТКИ ДО РIЧНОi ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI ТОВ .КУА .IHEK0-IHBECT. ЗА РIЦ

що зАкIнчився з1 грудня 2019 року

,lб ПРИВАТНЕ АКЦlОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
(комплЕкс

(ЛИБlДСЬКИЙ)

327685,18 Опосередковано.
Управлiння акгивами ПАТ

(КНlФзТ (lHEKO РlАЛ
lстЕЙтD.lцв - в пАт
(кНlФзт (lHEKO РlАл

lстЕЙт> - 99,98675%. пАт
(кНlФзТ (|HEKO РlАл

lСТЕЙТ) в ПрАТ
(коМплЕкс

(лиБlдськиЙ> gs,395%.

Розрахунки за договором
вiдступлення права вимоги. КБВ

- l(дB,

17 пуБлlчнЕ АкцlонЕрнЕ
ТОВАРИСТВО КЛАКМА>

00204625 Опосередковано.
Управлiння аlсивами ПАТ

кКНlФЗТ KlHEKO PIAJ]
lстЕЙтD.l(Дв - в пАт
(кНlФзТ K|HEKO РlАЛ

lстЕЙтD - 99,98675%. пАт
(кНlФ3т KIHEKO РlАЛ

lстЕЙт> в пАт <лАкмА> -
82,77о/о,

Господарських операцiй не
здiйснювалося. КБВ - ýЩВ.

18 ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ

вlдповlддльнlстю
кРЕМоНТНо-

вщстоЙниЙ пункт_3)

16460442 Опосередковано,
Управлiння аtтивами ПАТ

(кНlФзТ (|HEKO РlАл
lстЕЙт).кцв _ в пАт
(кНlФзт K|HEKO РlАЛ

lстЕЙт> - 99,98675%. пАт
кКНlФ3Т (lHEKO РlАЛ

lсТЕЙТD в ТоВ <РоП-3>
50%. Пряме володiння КЦВ

в ТоВ кРоП-3> - 50%.

Господарських операцiй не
здiйснювалося. КБВ - lЦВ.

19 ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ

вlдповlмльнlстю
к t{lЛ ЮlJ.{А еВПАТОРlЯ )

33935639 Опосередковано.
Управлiння апивами ПАТ

(кНlФзт (lHEKO РlАл
lстЕЙт).кдв - в пАт
(кНlФзТ (|HEKO РlАЛ

lсТЕЙт), _ 99,98675%. пАт
(КНlФ3т (lHEKO РlАл
lСТЕЙТ) в ТОВ <l-|E> -

10,19%.

Господарських операцiй не
здiйснювалося. КБВ - (ЩВ.

20 ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ

вlдповlддльнlстю
(БАЗА ВlДПОЧИНКУ

KBOCXOfl>

36076305 Опосередковано.
Управлiння аlfiивами ПАТ

(кНlФ3т K|HEKO РlАЛ
lстЕЙт).tqцв - в пАт
кКНlФ3Т KlHEKO РlАЛ

lстЕЙт> _ 99,98675%. пАт
кКНlФ3Т (lHEKO РlАл
lсТЕЙТ) в ТоВ кБВ
(ВОСХОД) - 50%

Господарських операцiй не
здiйснювалося. КБВ - ýЩВ.

21 ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ

вlдповlмльнlстю
(тЕХНоМАст плЮс)

39807207 Опосередковано через ТОВ
кТМ>, який 'l00% у ТОВ
(тЕХНоМАсТ плюс> та
через ПрАТ кКОМПЛЕКС

кЛИБlflСЬКИЙ>, який в ТОВ
кТМ> 98,67%, в якому ПАТ

(КНlФзт (lHEKO РlАл
lСТЕйТD 99,395%, я якому

lQЦВ - 99,9867%. Через ТОВ
<КУА KlHEKO-|HBECT (
(пlДlФ (ЦlФ)) 1,33%.

Господарський операцiй не
здiйснювалося. КБВ - КЦВ.

22 СП кСпiльне YKpaiHcbKo-
бельгiйко-Нiмецьке

пiдприемство < Мрiя-flавi
Дан>

05266576 Опосередковано. Через
ДЕ.ДЕ.С. Унiверсал, та ВК
<Унiверсал -1) (КДВ, ПАТ

кКНlФ3Т (lHEKO РlАл
lСТЕЙТ); ПАТ кКНlФ3Т

(lНЕко-пРЯМl
lНВЕСТИl-{lЬУ) Учасники *

ВК кУнiверсал-1> 'l0%;

ДЕ.ДЕ,С. Унiверсал -50%;
ГУ КВ м. Киева 40%.

Господарських операцiй не
здiйснювалося. КБВ - КВВ.

23 ТОВ (АЦ (МОТОР ClTl) з891 0734 Опосередковано через ПАТ
(кНlФ3Т (|HEKO PlAJl

lСТЕЙТ), який в ТОВ KAL{
кМоТоР ClTl) 94,66%.

Опосередковано через ТОВ
(ТЕХНоМАсТ>, який в ТоВ

(АЦ (МОТОР ClTl) 1%.

Господарський операцiй не
здiйснювалося. КБВ - ]ЦВ.
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Опосередковано через
ПрАТ <lK <IHEKO>, який в
ТОВ KAL|KMOTOP ClTl> -

4,34о/о,
24 Компанiя (ДЕ.ДЕ.С

УНlВЕРсАл)
261 58 825 Пяме володiння Копилов

Валерiй Володимирович -
100%.

Господарських операцiй не
здiйснювалося. КБВ -Копилов

валерiй Володимирович.
25 ТОВ (ЛЬОДОВИй

пАлАц"
ззт77078 Опосередковано черф КЦВ.

Пряме володiння (ЩВ <ТОВ
(ЛПD - 50%

Господарський операцiй не
здiйснювалося. КБВ - lQЩВ.

26 ТоВ (ЕскоБАР-КАВА> 4245807в Опосередковано через ЩЩВ.
Пряме володiння (ЩВ кТОВ
(ЕскоБАР -кАВА>лп> -

зз з4%

Господарський операцiй не
здiйснювалося. КБВ - t(ЩВ.

27 тоВ (АЛлАЙТ) 3354215,| Опосередковано через
Копилова Валерiя

Володимировича (КВВ)
(пряме володiння в ТОВ
кАллАЙТ> 80%), який

батько ýЩВ, та учасник ПА
кКНlФ3Т кlНЕКо-ПРЯМl

lНВЕСТИЦlЬ) (0,01234%), та
кБв _ дЕ.дЕ.с

УНlВЕРсАЛ), та КБВ - СП
кМДД>.

Господарський операцiй не
здiйснювалося. КБВ - lЦВ.

28 Виробничий кооператив
<Унiверсал-1 >

192524вз Опосередковано через
учасникiв - Учасники - (ЩВ,
пАт (кНlФзТ K|HEKO РlАЛ

lСТЕЙТ); ПАТ (КНlФ3Т
кlНЕКо-ПРЯМl

lНВЕСТИЦlЬ, Статрний
капiтал - 0, внески учасникiв

-0.

Господарський операцiй не
здiйснювалося, КБВ - tЦВ,

29 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ

вlдповlмльнlстю
КТЕХНОМАСТ>

30572890 Опосередковано через
ПрАТ <КОМПЛЕКС

(лиБlдськиЙ> 1эв,оzи1, в
якому ПАТ кКНlФ3Т (lHEKO
рlАл |стЕЙт> 99,395%, я
якому t(ЩВ - 99,9867%.

Через ТОВ кКУА <lHEKO-
lHBECT ( (ПlДlФ (ЦlФ>)

,1,33%.

Господарських операцiй не
здiйснювалося. КБВ - tЦВ.

30 Генеральний дирекгор
Бородинець Олена BiKTopiBHa

Генеральний дирекгор ТОВ
<КУА KlHEK1-1HBECT),
Генеральний дирепор

<ТОВ KAL{ кМОТОР ClTl>,
член наглядовоТ ради ПрАТ

ККОМПЛЕКС
(Л ИБlДСЬКИЙ>. Диреrгор

(ДЕ.ДЕ.С. Унiверсал>.

Господарських операцiй не
здiйснювалося; нарахування та

виплата заробiтноТ плати

31 Головний бухгалтер Лепеха
олена Анатолiтвна

Головний бухгалтер ТОВ
(КУД (lHEKO-IHBECT>, до

червня 2019 року.
звiльнилася. Головний

бухгалтер ПрАТ <lK
(IHEKO> до 11.2019 року.

3вiльнилася.

Господарських операцiй не
здiйснювалося; нарахування та

виплата заробiтноi плати.
3вiльнилася у червнl 20't9 року.
3вiльнилася з ПрАТ (lK (lHEKO)

- у 
,l1.20,19 

роцi.

Jt
примIтки до ршноI ФIнАнсовоI звIтностt тов <(кrА <IHEKo-IHBEсT,, зА PIц

що зАкtнчився 31 грудня 2019 року

умови укладання договорiв з пов'язаними особами не вiдрiзнялися вiд умов за аналогiчними договорами, укладеними з
непов'язаними особами,

Найменування показника 2019 piK 2018 piK

ОперцТз повhзаними
сторонами

Всього Операфз пов'язаними
сторонами

Всього

, з 2 з
Реалiзацiя 521 580
Торгова дебiторська заборгован icTb 246 246 34
Короткосгроковi виплати працiвникам 12з 12з 258 354

7. цlлlтА полlтики упрАвлlння ФlнАнсовими ризикАми

17
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//0
ПРИМlТКи до рIчноi ФIнАнсовоi звtтностI тов .кIд <IнЕко-IнвЕст. зд PIK,

що зАкIнчився з1 грудня 2019 року

управлiння ри3иками мае перщочергове значення для ведення бiзнесу Товарисrва i е важливим елементом iT

дiяльностi. Полiтика управлiння ри3иками сконцентрована на непередбачуваностi фiнансових ринкiв i нацiлена на
мiнiмiзацiю потенцiйного негативного впливу на фiнансовi показники Товариства. Оперативний i юридичний контроль мае
На MeTi ЗабеЗпеЧУвати належне функцiонування внутрiшньоi полiтики та процедур з метою мiнiмiзацii операцiйних i

юридичних ризикiв.
КерiвництвО Товарисгва визнаеt що дiяльнiсТь Товариства пов'язана з ризиками i вартiсгь фiнансових акгивiв у

неgгабiльному ринковому середовиrлi може суттево змiнитись унаслiдок впливу суб'екгивних чинникiв та об'екгивних
чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких заздалегiдь точно передбачити неможливо. ,щля Товариства iстотним е
операцiйний ризик, а також ринковий ризик та ризик лiквiдностi.

Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюеться на ocHoBi розумiння причин виникнення ризику, кiлькiсноТ
оцiнки його можливого впливу на BapTicTb чистих акгивiв та засгосування iнструментарiю чlодо його пом'якшення.

вiдповiдно до чинного законодавства для Товариства iстотними е операцiйнuй, рuнковuй mа рuзuк лiквidносmi, якi е
основними ризиками дiяльностi iнсгитутiв спiльного iнвестування. особливим видом ризику о системний ризик - ризик
виникненнЯ збиткiВ у 3начноi кiлькостi установ, якиЙ обумовЛениЙ немOжЛивiсгю виконання ними cBol1 зобов'язань у зв'язку
3 невиконання (несвоечасним виконанням) зобов'язань однiою установою внаслiдок реалiзацiт у нет кредитного ризику,
ризику лiквiдностi або iншого ризикУ. Системний ризик несе загрозу поручJення дiяльностi BcieT фiнансовоi сисгеми.

1.Операцiйний ризик включае:
ризик персоналу, пов'я3аний з дiями або бездiяльнiстю працiвникiв установи (людським факгором), включаючи

допушення помилки при проведеннi операцii, здiйснення неправомiрних операцiй, пов'язане з недостатньою квалiфiкацiею
або iз зловжИванняМ персоналуl перевищення повноважень, розголошення iнсайдерськоI таlабо конфiденцiйноI iнформацiТ
та iнше.

товариство посгiйно вживае заходи щодо навчання персоналу, запобiгання зловживанню персоналу| захисгу
iнсайдерськоi таlабо конфiденцiйноi iнформацiТ,

iнформацiйнО-технологiчнИй ризик, пов'язаний з недосконалою роботою iнформацiйних технологiй, систем та процесiв
обробки iнформацii або з Iх недостатнiм 3ахистом, включаючи збiй у роботi програмного таlабо технiчного забезпёчення,
обладнання, iнформацiйних систем, засобiв комунiкацii та зв'язку, порушення цiлiсностi даних та носiIв iнформацii,
несанкцiонований доступ до iнформацii cTopoHHix осiб та iнше.

товариство постiйно вживае заходи щодо запобiгання настанню цього виду ризику.
правовий ризик, пов'язаний з недотриманням установою вимог законодавства, договiрних зобов'язань, а також з

недостатньою правовою захищенiстю установи або з правовими помилками, яких припускаеться установа при провадженнi
дiяльностi.

товариство мае необхiдну кiлькiсть сертифiкованих працiвникiв, штатних юрисriв. Товариство вважа0, що частина
помилок за цим ризиком е, в тому числi, i недосконалiстю законодавства. Що реryлю€ дiяльнiсть Товариства, постiйнi змiни
нормативних апiв, загальних стан ринку цiнних паперiв.

ри3ик втратИ дiловоТ репутацii - ри3ик виникнення збиткiв, пов'язаних iз зменшення кiлькоgri клiентiв або контрагентiв
товариства чере3 виникнення у суспiльствi несприятливого сприйняття Товариства, зокрема його фiнансовоi йiйкостi,
якостi послуг, lло надаються Товарисгвом, або його дiяльностi в цiлому, що може бути наслiдком реалiзацil iнших ризикiв.
ТовариствО вважае| що цеЙ ризик TicHo пов'язаниЙ iз системним ризиком.

стратегiчниЙ ризик - ризик виникНення збиткiВ, якi пов'язанi з прийняТтям неефеfiивних управлiнських рiшень,помилками, якi булИ до_пущенi пiд час ix прийняття, а також з неналежною реалiзацiею рiшень, що визначають стратегiю
дiяльностi та розвитку Товариства.

товариство оцiнюе такий ризик як не значно виrлий за мiнiмальний.
_ кредитний ри3ик - ри3ик виникнення у Товариствi фiнансових втрат (збиткiв) внаслiдок невиконання в повному обсязi

або неповного виконання контрагентом cBoiХ фiнансових зобов'язань пЬред Товарисгвом вiдповiдно до умов д6rо.ору.
розмiр збиткiв у цьому випадку пов'язаний iз сумою невиконаного зобов'язання.
_ Модель оцiнки кредитних ризикiв Товариства зазначена у Положеннi <Про органiзацiю бухгалтерського облiку та

облiкову полiтику> (Наказ N9 38/2-ОД вiд29.12,2О17 року) Товариства.
розрахунок кредитних ризикiв Товариства наведено у цих Примiтках нижче,

. . ринковий ризик - ризик виникНення фiнансових втрат (збиткiв), якi пов'язанi з несприятливою змiною ринковоl BapTocTi
фiнансових iHcTpyMeHTiB у 3в'я3ку з коливаннями цiн на чотирьох сегментах фiнiнсового ринку, чутливих до змiни
вiдсоткових ставок: ринку боргових цiнних паперiв, ринку пайових цiнних паперiв, валютному ринку iтбварilому риф.

2.Ринковий ризик включае:

. процентний ризик, пов'язаний з негативними наслiдками коливання цiн на борговi цiннi папери та похiднi фiнансовiiнструменти процентноТ ставки;
Товариство не здiйнюе операцiТ з борговими цiнними паперами та похiдними фiнансовими iнотрументами.
пайовий ри3ик, пов'язаний з негативними наслiдками коливання цiн на пайовi цiннi папери та похiднi фiнансовiiнструменти, базовим активом яких е TaKi цiннi папери;
Товариство не здiйснюо операцii з похiдними фiнансовими iнструментами, базовим активом яких е пайовi цiннi папери.
Пайовий ризик б значним для Товариства, оскiльки фiнансовi iнвесгицiТ сформовано за рахунок пайових цiнних паперiв.
при виявленнi та управлiння пайовим ризиком здiйснюеться пiдготовка достовiрних даних i ефекгивних методик, таких,

як ро3рахунОк ризиковоТ вартосгi (VaR), стрес-тестування для оцiнки харакгеру та BapTocTi ринкових позицiй i для оцiнки
рiвня ринкового ризику. Також засгосовуеться бек-тестування для порiвнiйня з факгиiними результатами оцiнок i
припущень, зроблених з використанням даних i методик, зазначених нижче.

валютниЙ ризик, пов'язаний з негативними наслiдками коливання KypciB iноземних валют та золота;
товариство не здiйснюе зовнiшньо-економiчну дiяльнiсгь, не мае вiлютного рахунку та рахунку в золотi,
товарний ризик, пов'язаний з негативними наслiдками коливання цiн на похiitнi фiньнсовi iнстliументи, базовим активом

яких е товари.
товариство не здiйснюе операцii з похiдними фiнансовими iнструментами, базовим активом яких е товари.
3.Ризик лiквiдностi - ри3ик виникнення збиткiв в установи у зв'яjку з неможливiсrю своочасного виконання Товариствомв повномУ обсязi своix фiнансових зобов'язань, не 3азнавши при цьому неприйнятних втрат, внаслiдок вiдЪутностi

достатнього обсяry високолiквiдних аlсивiв.
lнформацiя щодо недисконтованих платежiв за фiнансовими зобов'язаннями Товариства в розрiзi cTpokiв погащення

чином:
PiK, що закiнчився 31

грудня 2019 року
До 1 мiсяця Вiд 1 мiсяця

до 3 мiсяцiв
Вiд 3 мiсяцiв

до 1 року
Вiд ,l року
до 5 poKiB

Бiльше 5
poKiB

Всього
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1 2 з 4 5 6 7

Короткосгроковi позики банка

Торговельна та iнша
кредиторська заборгова HicTb

9 12 87 8 116

Поточна заборгованiсгь за
довгосгроковими
зобов'язаннями

3сього 9 12 87 8 116

l{примtтки до рIчноi ФIнднсовоi звlтностI тов <куд <tHEKo-IHBEсTo зд PIK,

що зАкIнчився 31 грудня 2019 року

,Щля вимiрювання та оцiнки ризикiв Товариство викориgговуо TaKi показники:
А) Розмiр власних коштiв;
Власнi коштИ е коштами, якi ТоварисгВо може використовуВати на покриття негативних фiнансових наслiдкiв реалiзацii

ризикiв, що виникають при провадженнi Товарисгвом професiйноI дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з управлiння
активами iнституцiйних iHBecTopiB (дiяльносгi з управлiння акгивами). Порядок розрахунку власних коtлтiв всгановлено
нормативно_правовим акгом Нацiональноi комiсii з цiнних паперiв та фондового ринку. Мiнiмальний розмiр власних коштiв
для Товариства становить 50% вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законодавством для
професiйноi дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з управлiння активами iнституцiйних iHBecTopiB (дiяльносгi з
управлiння аtсивами), а саме 3 500 тис. грн.

ПРОТЯГОм 2019року розмiр власних коштiв Товариства вiдповiдав вимогам законодавства.
Б) Норматив достатностi власних коштiв;
норматив досгатносгi власних коштiв е показником, що вiдображае здатнiсгь Товариства утримувати власнi кошти в

розмiрi, достатньому для покриття 'iT фiксованих накладних витрат протягом 3 мiсяцiв, HaBiTb зi умоjи вiдсутностi доходiв
протягом цього часу,

норматив достатностi власних кочlтiв розраховуеться як вiдношення розмiру власних коштiв до величини, lло становить
25 % вiд фiксованих накладних витрат Товарисгва

Порядок розрахункУ нормативУ достатностi власних коштiв вgгановлено нормативно-правовим акгом НацiональноI
KoMiciT з цiнних паперiв та фондового ринку.

нормативне значення нормативу достатностi власних коштiв для Товариства становить не менше 1.

|lвоlягом 2019 року 3начення нормативу достатностi власних коштiв Товариства вiдповiдало вимогам законодавства.
В) Коефiцiент покриття операцiйного ризику;
КоефiцiенТ покриттЯ операцiйного ри3икУ вiдображае здатнiсть Товариства забезпечувати покриття cBoix операцiйних

ризикiв власними кощтами на piBHi '|5 % вiд iT середньорiчного позитивного нетто-доходу ja 3 попереднi фiнансовi роки.
Коефiцiент покриття операцiйного ри3ику ро3раховуеться як вiдношення розмiру влаЪних коштiЬ установи до величини'iТ

операцiйного ризику за формулою
Величина операцiйного ризику становить'l5 % вiд розмiру середнього рiчного нетто-доходу установи за 3 попереднi

фiнансовi роки, в якi був отриманий позитивний нетго-дохiд.
нормативно-правовим акгом НацiональноI

нормативне 3начення коефiцiента покриття операцiйного ризику для Товариства, всгановлений чинним
законодавством, стпановить - не менше 1.

!R9тягоМ 2019 рокУ даний коефiцiент у Товарисгвi вiдповiдае вимогам чинного законодавства.
Г) Коефiцiент фiнансовоi стiйкостi.
КоефiцiенТ фiнансовоI стiйкостi вiдображае питомУ ваry власного капiталу Товарисгва у загальнiй BapTocTi засобiв, r.цо

викорисговуються Товарисгвому iT дiяльностi (авансованих у дiяльнiсть усганови), та хiракгеризуе фiнансову стiйкiсгь
установи, а також незалежнiсгь lT дiяльностi вiд зовнiшнiх ркерел фiнансування.
. Порядок ро3рахунку коефiцiента фiнансовот стiйкосгi встановлено нормативно-правовим акгом Нацiональноi koMicii з

цiнних паперiв та фондового ринку.
нормативне значення коефiцiента фiнансовоi стiйкостi для Товариства становить не менше 0,5.
протягом 2019 року даний коефiцiент у Товариствi вiдповiдао вимогам чинного законодавства.
4.Кредитний ризик
.щля вимфювання кредитного ри3ику у Товариствi розроблена модель розрахунку очiкуваних кредитних збиткiв, яка

наведена у,ЩодаткУ N9 4 дО Положення про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкЬву полiтку (надалi - Положення про
облiкову полiтику).

СТаНОМ На 3'l .12.2018!.9[цJ9._9qрIство мае наступнихдебiторiв за гроtlJовоюдебiторською заборгованiсгю:
тов (учБово-спортивниЙ комЕрцl ЙниЙ шуБ (укрАТно);
ПрАТ <КОМПЛЕКС кЛИБlflСЬКИЙ>;
ПАТ (КНlФ3Т (IHEKO РlАЛ lСТЕЙТD;
ПlДlФ (ПРОМlНВЕСТ-КЕРАМЕТ>;

Порядок розрахунку коефiцiонту покриття операцiйного ризику встановлено
KoMiciT з цiнних паперiв та фондового ринку.

PiK, що закiнчився 31
грудня 2018 року

До 1 мiсяця Вiд t
мiсяця до 3

мiсяцiв

Вiд 3
мiсяц]в до 1

року

Вiд 1

року до 5
poKiB

Бiльше 5
poKiB

Всього

1 2 3 4 5 6 7

Короткосгроковi позики
банка
Торговельна та iнша
кредиторська
еабппгпо а чitц

5 277 282

Поточна заборгованiсть за
довгосгроковими
зпбпв|qаацноrlи

Всього 5 277 282
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/н,примIтки до рlчноi оIнднсовоI звIтностI тов .куА <IнЕко.IнвЕст. зд рIц
що зАкIнчився з1 грудня 2019 року

знФпlФ (рЕгlонАльниЙ розвитокD;
ПАТ (КНlФЗТ кlНЕКО-ПРЯМl lНВЕСТИЦ|i).
4.1. тов (учБово-спортивниЙ комЕрцlЙниЙ клуь (yKPAlHoD - дебiтор 

,|

3аборгованiсть !ебiтора 1 сганом на 31.,12.2018 сгановить суму у розмiрi242 000,00 грн.
flебiтору 1 встановлено високий кредитний ризик.
РОЗмiр недоотриманого грошового потоку вiд flебiтора 'l становить 35% вiд договiрного грошового потоку.
,ЩЛЯ аКгИвiв Положенням про облiкову полiтику Товариства встановлено порiг супевосгi для такою виду акгивiв у

розмiрi 5%,
Сума недоотриманого грошового потоку вiд flебiтора 1 станом на 31.12.2018 становить суму у розмiрi 84 700,00 грн, шо

значно менше встановленого порогу сутгевосгi, встановленого Положенням про облiкову полiтику Товарисгва.
АЛе протягом 2018 року зрiс кредитний ризик flебiтора 

,| - пiдвиtцився з низького до високого.
ТОВаРиСтво надало, а flебiтор 'l отримав вимогу про сплату боргу 14.08.20,18 року. Вимога Товариства flебiтором 1 не

виконана.
Товариство з збиткOвим протягом кiлькох pOKiB поспiль.
Ризик дефолту оцiнюеться Товариства у розмiрi 

,l00 
%.

Враховуючи 3азначене, Товариство вирiшило, що очiкувана сума недоотриманого грошового потоку вiд,Щебiтора 1

станоМ на 31.'12.2018 року становить 100% вiд договiрного грошового потоку, вiдповiдно сума збиткiЬ (BapTicTb суми
недоотриманого грошового потоку вiд,Щебiтора 1) становить суму у розмiрi 242 000,00 грн.

4.2. ПрАТ (КОМПЛЕКС кЛИБlflСЬКИй> - Дебiтор 2
3абОРгОванiсть,Щебiтора 2 станом на 31.,l2.20,18 gтановить суму у розмiрi 170 000,00 грн.
Станом на 31.12.2018 року встановлено високий кредитний ризик.
розмiр недоотриманого грошового потоку вiд,щебiтора 2 сгановить 35% вiд договiрного грошового потоку.
flля акrивiВ ПоложенняМ про облiковУ полiтикУ Товариства встановленО порiг'суттевосгi для такого виду акгивiв у

розмiрi5%.
Сума недоотриманого грошового потоку вiд ffебiтора 2 станом на 3'l . 12.201 8 становить суму у розмiрi 59 500,00 грн, lло

значно менше встановленого порогу суттевосгi, встановленого Положенням про облiкову полiтику Товарисгва.
АЛе ПРОТЯГОМ 2018 рокУ зрiс кредитний ризик,Щебiтора 2 - пiдвищився з низького до високого.
ТовариствО надало, а !ебiтоР 2 отримав вимоry про сплатУ боргу 't5,08.2018 року. Вимога Товариства flебiтором 2 не

виконана.
Товариство з збитковим протягом кiлькох poKiB поспiль.
ВраховуючИ 3а3начене, ТовариствО вирiшило, що очiкувана сума недоотриманого грошового потоку вiд flебiтора 2

станоМ на 31,'12,2018 року становить 100% вiд договiрного грошового потоку, вiдповiдно сума збиткiЬ (BapTicTb суми
недоотриманого грошового потоку вiд !е_бiтора 2) становить суму у розмiрi 170 000,00 грн.

4.3. ПАТ кКНlФ3Т (IHEKO РlАЛ lСТЕйТ> - flебiтор 3
3аборгованiсть.Щебiтора 3 сганом на 3'l .'|2.2018 становить суму у розмiрi 

,!72 943,26 грн.
flебiтору 3 встановлено високий кредитний ризик.
РозмiР недоотримаНого грошовоГо потокУ вiд flебiтора 3 сгановить 35% вiд договiрного гроltJового потоку.
.Щля акгивiВ ПоложенняМ про облiковУ полiтикУ Товариства встановлено порiг'суттевЪстi для такоrо виду акгивiв у

розмiрi 5%.
Сума недоотриманого грошового потоку вiд !ебiтора 3 сганом на 3'l .'12.2018 становить суму у розмiрi бо 5з0,,l4 грн, що

3начно менще встановленого порогу суттевосгi, встановленого Положенням про облiкову полiтику Товарисгва,
flебiтор 3 мае у власностi лiквiднi активи, продаж яких дозволить flебiтору 3 розрахуЁатися з fоварйством.
Але - заборгованiсть flебiтора 3 - е винагородою Товариства, Прострочка по-сплатi заборйваносгi,Qебiтором З

становить бiльше нiж 90 днiв. flебiтор 3 за пiдсумками 2O18 року - е збитковим.
Враховуючи за3начене, Товариство вирiщило, що очiкувана сума недоотриманого грошового потоку вiд flебiтора З

станом на 31.12.2о18 року становить 100% вiд договiрного грошового потоку, вiдповiдно сума збиткiЬ 1BiiTicTb Ьуми
недоотриманого гроlлов_ого потоку вiд !ебiтора 3) становить суму у розмiрi 172 943,26 грн.

4.4, ПlДlФ (ПРОМlНВЕСТ-КЕРАМЕТ) - Дебiтор 4
ЗаборгованiСть flебiтора 4 станом на 3'| .12.20'18 становить суму у розмiрi 5 523,72 грн.
flебiтору 4 встановлено високий кредитний ризик.
розмiр недоотриманого грошового потоку вiд ffебiтора 4 сгановить 35% вiд договiрного грошового потоку.
.Щля акгивiВ ПоложенняМ про облiковУ полiтикУ Товариства встановленО порiг'суттевосгi для,"*оrо виду акгивiв у

розмiрi 5%.
Сума недоотриманого грошового потоку вiд flебiтора 4 станом на 31.12.2018 сгановить суму у розмiрi 

,| 9зз,з0 грн, що
3начнО менше встановленого порогу суттевосгi, встановленого Положенням про облiкову полiтику Товарисгва,

!ебiтор_ 4 мае у власностi лiквiднi активи, продаж яких дозволить ,Щебiтору 4 розрЬхуватися з ТоЬарисгвом. BapTicTb
акгивiв пЩебiтора 4 значно перевищу€ суму борry ffебiтора 4 перед Товарисгвом.

Але - заборгованiсть ,Щебiтора 4 - е винагородою Товариства. hрострочка по сплатi заборгованосгi .Qебiтором 4
становить бiльше нiж 30 днiв. flебiтор 4 за пiдсуrrлками 20'l8 року - е збитковим. Протягом 2018 (лисiопад+рудЁнь) ,йОу"""
викуп iнвестицiйних сертифiкатiв у учасника flебiтора 4 на вимоry такого учасника на значну суму у порiJняrjнi iз jагiлjною
вартiсгю апивiв flебiтора 4.

Враховуючи за3начене, Товариство вирiшило, що очiкувана сума недоотриманого грошового потоку вiд flебiтора 4
станоМ на 3'l.'l2.20'l8 року сгановИть 100% вiд договiрного грошового потокуl вiдповiiно сума збиткiЬ 1Ёарiiсть Ьуми
недоотримаНого гроtлового потоку вiд,Щебiтора 4) становить суму у розмiрi 5 523,72 грн.

4.5. знФпlФ (рЕгlонАльниЙ розвиток> -,щебiтор 5
3аборгованiсть ,Щебiтора 5 qганом на 31 .12.201 8 становить суму у розмiрi 

,lб 586,79 грн.
!ебiтору 5 встановлено високий кредитний ризик.
розмiр недоотриманого грошового потоку вiд,щебiтора 5 становить 35% вiд договiрного гроlлового потоку.
,Щля акгивiВ ПоложенняМ про облiковУ полiтикУ Товариства встановленО порiг'суттевЬстi для такого виду активiв у

розмiрi 5%.
Сума недоотриманого грошового потоку вiд,Щебiтора 5 станом на 3'| .12.2018 становить суму у розмiрi 5 805,з8 грн, цlо

3начнО менше встановленоГо порогУ суттевосгi, встановленого Положенням про облiкову полiтику Товарисгва.
flебiтОр 5 мае У власностi лiквiднi активи, продаж яких дозволить flебiтdру 5 розрЬхуватисil з ТоЬариством. BapTicTb

акгивiв flебiтора 5 значно перевищуе суму борry flебiтора 5 перед Товарисгвом.
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Але - заборгованiсть ,Щебiтора 5 - е винагородою Товарисгва. Прострочка по сплатi заборгованосгi ,Щебiтором 5
становить бiльше нiж 30 днiв. flебiтор 5 за пiдсумками 2018 року - е збитковим. Протягом 2018 значно змiнилися BapTicTb
активiв !ебiтора 5 у бiк зменшення.

ВРаХОвуючи зазначене, Товариство вирiuJило, tло очiкувана сума недоотриманого грошового потоку вiд !ебiтора 5
СТаНОМ На 31.12.2018 РОку сгановить 100% вiд договiрного грошового потоку, вiдповiдно сума збиткiв (BapTicTb суми
недоотриманого грошового потоку вiд !ебiтора 5) становить суму у розмiрi 16 586,79 грн.

4.6 ПАТ кКНlФЗТ кlНЕКО-ПРЯМl lНВЕСТИЦlТ> - flебiтор 6
3аборгованiсть !ебiтора б gганом на 31 .1 2.201 8 становить суму у розмiрi 1 0 660,33 грн.
,Щебiтору б встановлено високий кредитний ризик.
РОЗмiР недоотриманого грошового потоку вiд flебiтора б сгановить 35% вiд договiрного грошового потоку.
Для апивiв Положенням про облiкову полiтику Товариства встановлено порiг cyTTeBocTi для такого виду апивiв у

розмiрi 5%.
Сума недоотриманого грошового потоку вiдflебiтора б станом на З1.12.2018 становить суму у розмiрi3731 ,12 грн, що

ЗНаЧН0 МеНLUе ВстанOвленOг0 пOрOгу суповосгi, встановленого Положенням про облiкову полiтику Товарисгва.
flебiТОР б Мае У власностi лiквiднi активи, продаж яких дозволить,Щебiтору б розрахуватися з Товарисгвом. BapTicTb

акгивiв,Щебiтора б значно перевищуе суму борry,Щебiтора б перед Товариством.
Але - заборгованiсть ,Щебiтора 5 - е винагородою Товариства. Прострочка по сплатi заборгованостi ,Щебiтором 5

становитЬ бiльше нiж З0 днiв. flебiтор б за пiдсумками 2018 року - е збитковим. Протягом 2018 року !ебiтор 5 не зменшив
заборгованiсrь перед Товарисгвом, а збiльшив 11.

Враховуючи зазначене, Товариство вирiшило, tло очiкувана сума недоотриманого грошового потоку вiд flебiтора 6
станоМ на 31.12.2018 року становИть'l00% вiд договiрного грошового потоку, вiдповiдно сума збиткiЬ (BapTicTb суми
недоотриманого грошового потоку вiд flебiтора 6) становить суму у розмiрi 10 660,33 грн.

Станом на 31.'t2.2019 року
пАТ (кНlФЗТ KlHEKo Р|Ал lСТЕЙт> -,Щебiтор Ne.l;
ПlfllФ кПРОМlНВЕСТ-КЕРАМЕТ) - flебiтор Ne2;
пlfllФ кщЕнтрАльниЙ lнвЕстицlЙниЙ Фонд> _дебiтор Ns3;
знФпlФ (рЕгlонАльниЙ розвиток> - flебiтор Nэ 4;
ПАТ кКНlФ3Т кlНЕКО-ПРЯМl lНВЕСТИЦlТ> - flебiтор No 5;
ПрАТ <КОМПлЕКС (ЛИБlДСЬкИЙ> _ Дебiтор Ns 6,
4.,l. пАТ ккНlФЗт (lHEKo РlАл lстЕЙт> - flебiтор 1

3аборгованiСть flебiтора Nsl бтаном на 3'l.'l2.2019 сгановить суму у розмiрi 343 040,З7 грн,
!ебiтору Ns1 встановлено високий кредитний ризик.
розмiр недоотриманого гроцового потоку вiд flебiтора 'l сгановить 35% вiд договiрного гроtлового потоку.
,Щля аtтивiВ ПоложенняМ про облiковУ полiтикУ Товариства встановленО порiг'суггевоgгi для такого виду акгивiв у

розмiрi 5%.
Сума недоотриманогО грошового потоку вiд flебiтора Ns1 сганом на 31.12.2019 становить суму у розмiрi 120 064,1З грн.
,Щебiтор N91 мае у власностi лiквiднi активи, продаж яких дозволить flебiтору Nэ1 розрахуваiибя-з'Товариством.
Але - заборгованiсть.Щебiтора Ns1 - е винагородою Товариства. Просгýочка по сплатi заборгованосгi flебiтором 3

становить бiльше нiж 90 днiв. flебiтор Ne1 за пiдсумками 2019 року - е збитковим. Дле протягом zоiэ flебiтор lrtэ,t скоротив
заборгованiсть перед Товарисгвом на суму 101 960 грн.

ВраховуючИ 3а3начене, ТовариствО вирiшило, шlо очiкувана сума недоотРиманогО грошового потоку вiд flебiтора Nэ1
станом на 31 .12.20,19 року сгановить 35% вiд договiрного грошового потоку| вiдповiдно сума збиткiв (вартlстi суми
недоотриманого грошового потоку вiд,Щебiтора 'l) становить суму у розмiрi 

.120 064,13 грн.
4.2. ПlДlФ (ПРОМlНВЕСТ-КЕРАМЕТ> - Дебiтор Ns2
3аборгованiсть flебiтора Ns2 станом на 3'1.12.2019 становить суму у розмiрi 67 4З8,ЗЗ грн.
flебiтору N92 встановлено високий кредитний ризик,
РозмiР недоотримаНого гроtловоГо потокУ вiд flебiтора Ne2 сгановиТь 35% вiд договiрного грошового потоку.
,Щля аtсивiВ ПоложенняМ про облiковУ полiтикУ Товариства встановленО порiг суттевОйi для такого виду акгивiв у

розмiрi 5%.

_ _Сума недоотриманого гроtUового потоку вiдffебiтора Ns2 станом на31 122О19 становить суму у розмiрi 2660З,42 грн.
flебiтор_Jtlэ_2 мае у власностi лiквiднi активи, продаж яких дозволить flебiтору Ne2 розрахуватиЬяЪЪварйством. dapTicTb
активiв !ебiтора Ng2 значно перевищуе суму борry ffебiтора Nэ2 перед Товарйством,

3аборгованiСть flебiтора цr? - е винагородою Товариства.' Прострочка по сплатi заборгованостi .Щебiтором Ne2
становить бiльше нiж 30 днiв. flебiтор Ne2 за пiдсумками 2019 року - е збитковим.

Протягом 2019 року,Щебiтор N92 частково скоротив заборгованiсть перед Товариотвом на суму 4 7О0 грн.
ВраховуючИ зазначене, ТовариствО вирiшило, що очiкувана сума недоотРиманогО грошовоiО потоку вiд flебiтора Ne2

станом на 31.'l2.2019 року становить 35% вiд договiрного грошового потоку, вiдповiдно сума збиткiв'(фтiстi суми
недоотриманого гроцJового потоку вiд,Щебiтора Ne2) становить суму у розмiрi 23 603,42 грн.

4.3. пlдlФ кl-|ЕнтрАльниЙ lнвЕстицlЙниЙ ФондD - деоiiор Nreb
3аборгованiсть.Щебiтора Ne2 сганом на 31.12.2019 становить суму у розмiрi 67 4З8,ЗЗ грн.
flебiтору Ng2 встановлено високий кредитний ризик.
Розмiр недоотриманого гроlлового потоку вiд ,Щебiтора Ns2 сrановить 35% вiд договiрного грошового потоку.
Для акгивiв Положенням про облiкову полiтику Товариства встановлено порiг сутгевойi дп, такого виду акгивiв у

розмiрi 5%.

_ _Сума недоотриманого грошового потоку вiдffебiтора Ne3 станом на 31.12.2019 становить суму у розмiрi З1 251,97 грн.
flебiтор_],{е__2 мае у власнОстi лiквiднi активи, продаж яких дозволить,Щебiтору Ne3 розрахуватиЬя'зЪварйство". dартiсть
акгивiв flебiтора Ne3 значно перевищуе суму борry flебiтора Ne3 перед Товарйством.

3аборгованiСть flебiтора цпq. - 9 винагородою Товариства.' Прострочка по сплатi заборгованосгi ,Щебiтором NоЗ
становить бiльше нiж 30 днiв. flебiтор Nэ3 за пiдсумками 2019 року - е збитковим. Протягом 2019 року flебiтор Nез часгково
сплачував винагороду Товарисгв,у. Враховуючи зазначене, Товариство вирiшило, tло очiкувана сума недоотриманого
грощового потоку вiд flебiтора Ns3 станом на 31.12.2019 року становить 357о вiд договiрного iрошовЙ потоку, вiдповiдно
сума збиткiв (99ртчь 9уry,!4]lедооJриманого грошового потоку вiд.Щебiтора Ne3) Йановиiь суму у розмiрi З1 2si,b7 грн. 

'

4.4, знФпlФ крЕгlонАльниЙ розвиток> _,щебiтор Ne4
3аборгованiсть flебiтора 5 сганом на 31.12.2019 становить суму у розмiрi 2 445,772 грн.
flебiтору Ng4 встановлено високий кредитний ризик.
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Розмiр недоотриманого грошового потоку вiд,Qебiтора 5 становить 35% вiд договiрного грошового потоку.
,Щля акгивiв Положенням про облiкову полiтику Товариства встановлено порiг сутгевостi для такого виду акrивiв у

розмiрi5%.
Сума недоотриманого гроlJJового потоку вiд!ебiтора Ns4 сrаном на 31.12.2019 становить суму у розмiрi0 грн,
ДебiТОР_ Nc4 мае у власносгi лiквiднi активи, продаж яких дозволить,Щебiтору Ne4 розрахуватися з Товариством, BapTicTb

акrивiв,Щебiтора 5 значно перевишуе суму борry flебiтора Nч4 перед Товарисгвом.
3аборгованiСть flебiтора N94 - € винагородоЮ Товариства. Прострочка по сплатi заборгованосгi flебiтором Nэ4

становить бiльше нiж 30 днiв. flебiтор Nэ4 за пiдсумками 2019 року - е збитковим. Протягом 20'19 значно змiнилися'вартiсть
аlсивiв !ебiтора N94 у бiк зменцення.

ВРаХОВУЮЧИ ЗаЗначене, Товариство вирiшило, що очiкувана сума недоотриманого грошового потоку вiд !ебiтора Nэ4
станом на 31.12.20'|9 року становить 0% вiд договiрного грошового потоку.

4.5 ПАТ (КНlФ3Т кlНЕКО-ПРЯМl lНВЕСТИЦlТ> - flебiтор Ne5
3абОргованiсть flебiтора NeS станом на 31.12.2019 становить суму у розмiрi 29 800,09 грн,
!ебiтору Ns5 встановлено високий кредитний ризик.
РОЗмiр недоотриманого грошового потоку вiд flебiтора Ne5 сгановить 35% вiд договiрного грошового потоку.
,ЩЛЯ аКГИВiВ ПОлОженням про облiкову полiтику Товариства встановлено порiг сутгевостi для такого виду активiв у

розмiрi 5%.
СУма недоотриманого грошового потоку вiд,Щебiтора NsS станом на 31 .12.2019 становить суму у розмiрi 10430,03 грн,

ЩО 3НаЧно Менше встановленого пороry сутгевостi, встановленого Положенням про облiкову полiтику Товариства.
flебiТОР_ Ns5 мае У власностi лiквiднi активи, продаж яких дозволить flебiтору Nes розрахуватися эТовариством. Вартiсгь

акrивiв flебiтора N95 значно перевищуе суму борry flебiтора NeS перед Товариством.
Але - заборгованiсть,Щебiтора NeS - е винагородою Товариства. Просгрочка по сплатi заборгованосгi ,Щебiтором 5

становить бiльше нiж 30 днiв. flебiтор Nэ5 за пiдсумками 2019 року - е збитковим. Протягом 2019 року flебiтор Ns5 не
зменшив заборгованiсть перед Товариством, а збiльшив iT.

Враховуючи 3азначене, Товариство вирiшило, шо очiкувана сума недоотриманого грошового потоку вiд,Щебiтора 6
станоМ на 3'|.12.2019 року становИть'100% вiд договiрнОго гроtловогО потоку, вiдповiдно сума збиткiЬ (BapTicTb суми
недоотриманого грошового потоку вiд.Щебiтора N95) становить суму у розмiрi 29 800,09 грн.

4.6 ПрАТ (КОМПЛЕКС лИБlдСЬкИй> -,Щебiтор Neб
Заборгованiсть flебiтора Ne5 сганом на 31.,l2.2019 становить суму у розмiрi 50 500 грн.
flебiтору Nsб встановлено високий кредитний ризик.
Розмiр недоотриманого грошового потоку вiд пЩебiтора Ng5 становить 35% вiд договiрного грошового потоку.
,Щля апивiВ ПоложенняМ про облiковУ полiтикУ Товариства встановлено порiг сутгевостi для такого виду акrивiв у

розмiрi 5%.
Сума недоотриманого грошового потоку вiд ffебiтора Nsб станом на 3'l .,12.2019 становить суму у розмiрi 17 675,00 грн.

що значно менше встановленого пороry сутговостi, встановленого Положенням про облiкову полiтику Товариства.
flебiтор_ Nчб ма€ у власносгi лiквiднi активи, продаж яких дозволить,щебiтору Nчб розрахуватися етовариством. Вартiсгь

акrивiв flебiтора Nsб значно перевишу€ суму борry !ебiтора Nчб перед Товариством.
_3аборгованiсть rЩебiтор_а Цп_6 _ . заборгованiстю за договором вiдсгуплення права вимоги. Станом на 0'l .01.2019 сума

заборгованоСтi становила 170 000 грн. ,ЩебiтоР Nэб за пiдсуМками 201g рЪку - е збитковим. Протягом 2019 року flебiтор Nеб
3начнО зменшиВ заборгованiсть перед Товариством на суму 74 100 грн, а протягом 2020 року ще зменщив заборгованiЬь.

Враховуючи за3начене, Товариство вирiшило, tло очiкувана сума недоотриманого грошового потоку вiд flебiтора 6
станом на 31.'l2.2019 року становить 0% вiд договiрного грошового потоку.

Тоllqиство вирiшило здiйснити дооцiнку заборгованостi. В результатi чого Товариство отримало дохiд.
8. упрАвлlння кАпlтАлом
товариство здiйснюе управлiння капiталом з метою досягнення наступних цiлей:. зберепи спроможнiсrь Товариства продовжувати свою дiяльнiсть так, шоб воно i надалi забезпечувало дохiд

для учасникiв Товарисгва та виплати iншим зацiкавленим сторонам;о забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цiн на послуги Товариства, rло
вiдповiдають рiвню ризику.

.Керiвництво Товарис-тва здiйснюе огляд струкгури капiталу на щорiчнiй ocHoBi. При цьому керiвництво аналiзуе BapTicTb
капiталу та притаманнi його складовим ри3ики. На ocHoBi отриманих висновкiв Товариство iдiйснюе реryлюrання капirалу
шляхоМ залучення додаткового капiталУ або фiнансування, а також виплати дивiдендiв та погашення iснуючих позик.

УправлiнськИй персонал._Здiйснюе огляд сгрукrури капiталу на кiнець кожного звiтного перiоду. При ilboMy проводиться
аналiз вартосгi капiталу, його cTpytсгypa та можливi ризики. На ocHoBi отриманих висноJкiв'ТоварибтвЬ здiЙснюе
реryлювання капiталу цляхом 3алучення додаткового капiталу або фiнансуванняl а також виплати дивiдендiв та погашення
iснуючих позик. Товариство може здiйснювати реryлювання кiпiталу 1цляхом змiни струкгури капiталу,'Система управлiння
капiталоМ може коригуватись з урахуванням змiн в операцiйному середовиlлi, тенденцiях ЁЙнку або сгратегii розЁиi*у.

управлiння капiталом Товарисгва спрямовано на досягнення насгупних цiлей:, збеРепи спроможнiсгь Товариства продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно i надалi забезпечувало дохiд
для учасникiв Товариства та виплати iншим зацiкавленим сторонам;, забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цiн на послуги Товарисrва, що
вiдповiдають рiвню ризику;о flОТримання вимогдо капiталу, встановлених реryлятором, i забезпечення здатностi Товариства функцiонувати в
якосгi безперервного дiючого пiдприемства.

ТовариствО вважае, що загальна сума капiталу, управлiння яким здiйснюеться, дорiвнюе cyMi капiталу, вiдображеного в
балансi.

на
Найменування cTaTTi Станом на 31.t2.20,19p. Станом на 3,t.12.2018p,

Статутний капiтал 10000 10 000
flодатковий капiтал 22 22
Резервний капiтал 2 500 2 500
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 2874 7 178
всього власний капiтал 15 396 19 700
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примIтки до рlчноi ФIнАнсовоi звIтностt ТоВ .КУА <IHEKo-IHBECT, ЗА PlK,

що зАкIнчився 31 грудня 2019 року

вiдповiдно до Положення щодо пруденцiйних нормативiв лрOфе_сilноj дiяльностi на фондовOму ринку та вимог до

системи управлiння ризиками, затвердж;ного рiшенням нкцпФР N9 1597 вiд 01.10.2015р. (з врахуванням змiн) Товариство

розраховуо TaKi показники:
1 ) розмiр власних коштiв;
2) норматив достатностi власних коштiв;

3) коефiцiент покриття операцiйного ризику;
4) коефiцiонт фiнансовоi стiйкостi,
РЪзмiр'регуляТивного капiтаЛу (власнi кошти) ТоварИства станом на 3,1.12,20,19р. складае 3 728 тис ,грн,

Нормативне значення - бiльше З 500 тис. грн.

НоЬrarr, достатностi власних коштiв Товариства на З1,12,2Оl9р. - 28,1553. Нормативне значення - бiльше 1,

Коефiцiент покриття операцiйного ризику станом на 31,12.2019р. - 46,0524, Нормативне 3начення - бiльше/рiвне 1,

Коефiцiент фiнансовоТ сiiйкостi станом на 31 , 1 2.201 9р. _ 0,96в6, Нормативне значення - бiльше/дорiвнюе 0,5.

9. судовl позови
проти Товариства клiентами чи постачальними судовi позови не подавалися.

Товариство протягом 2019 року судових позовiв не iнtцiювало
1о. подlТпlсля БмАнсу
Мiж датою складання 31 грудня та датою затвердження фiнансовоТ

справили б iстотний вплив на показники фiнансовот звiтностi Т

цiеТ фiнансово'i звiтностi,

Генеральний дирекrор

Головний бухгалтер

звiтностi 24.02.20р. не вiдбулося жодних подiй, якi

вимагають розкриття iнформацiт в примiтках до

Бородинець О.В.

ГГНГРАЛЬНИЙ дирtltl0

Н " Сги f-К i рш-дуди т "

3дорlчtнк0 l. l

2з


