
1' 3AгAлЬнA IHФoPMAцlЯ пPo тoвAPиствo

тoЬдриствo з oвr'rвжЕHoю BIдпoвlдAлЬHlстю (кoMПAHlЯ
yпPAвЛIHHЯ AктиBAMи (|HЕкo.lHвЕстD

тoB (l(yA кlHЕКo.lHBECT>Cкopoнeнa нaзва

Toвapиствo з oбмeжeнoю вiдпoвiдaльнiстю

Bипискa AБ N9859491 видaHa ГoлoсiТвськoю paйoннoю в мiстi Киевi дepжaвнoю

aдмiнiстpaцieю 20.0,1 .2O04p. paтa peестpaцiT 2О'O1.2ОО4p.; peeотpauiйниЙ нoмep

1 068 145 0000027482

Nэ свiдoцтвa пpo дep)кaвHy
рeестpацiю i дата виданi,
opгaH' щo видав свiдoцтвo

yкpaТHa,03039 м. Киiв, вyл. Mикoли Гpiнчeнкa, 18

a eлeктpoннoТ пoшти

iяльнoстi з yпpaвлiння aктивaMи

iнститyцiЙниx iнвeстopiв; _.^.-a-,-'.- '
- зaбезпечення тa peaлiзaцiя зa paХyнoK oтpиMaнoгo пpибyткy сoцlaлЬHИХ тaocнoвнa мeтa дiяльнoстi

(iнститyтiв спiльнoгo iнвестyвaння

(пaЙoвих тa кopпopaтивниx iнвeстиЦiЙниx фoндiв), недepжaвниx пeнсiйних фoндiв,

. щpaвлiння фoндaми (КBЕД 66.30);

. ipl"',, фoнди тa пoдiЬнi фiнaнсoвi сyб'erси (КBЕД.91.10^]l
. 

.нaдaння 
iншиx фiнaнсoвиx пoсЛyг (кpiм стpaxyвaнHя тa

зaбeзпeчeння), н.в.i.y. (кBЕД 64.99);
- iнша дoпoмiжia дiяльнiоть y сфepi фiнaнсoвих пoслyг, кpiм стpaxyвaHHя тa

Bиди дiяльнoстi

дкrлottвpнв тOBAPИсТBo .'кoPпoPAтИBHИИ

lйвЁёiЙцrиHИЙ ФoHд зAКPИToгo тИпУ .'lнЕКo PlA.п

AКЦ|oHEPHЕ тoBAPИстBo ''КoPпoPAтИBHИЙ

iйЁЕcтйцlиHИЙ ФoHд зAКPИтoГo TИпУ..lHEкo - пPЯMl

ЁйnЪ,'д*Тiiciю кЬйno*iя. vn.o,л'

IHBЕCTИЦli. ';
- пAЙoBИЙ |HТЕPBAЛЬHИЙ дИBЕPсИФIкOBAHИЙ lHBЕсТИцlЙHИЙ ФoHД

..ЦЕHTЁAЛ;ййй rнввcтй-цrйниrГ ooнд, тoBAPИсТBA з oБMЕжЕHoЮ

diдпo вrддл ь H | стЮ .'кbй пАir lя 3 Уп PABЛ l H HЯ AКтИ BAM И'. l H ЕКo-| H BЕCT',;
. пAЙoBИЙ |HТЕPъАilHЙn_ пiвеpcИФlкoBAHИЙ IHBЕстИЦ|ЙHИц Ф9jЦ

,.пPoMIHBЕст-КEPAMЕт'; 
-тЪЬАpЙствд 

3 oБМв>КЕHoЮ в|дпoвlдAЛЬHlстЮ
',koмпднtя 3 УП PABЛ | HHЯ AКтИBAMИ .'|HЕКo-l HBECT'';

- 3AКP ИтИ Й H ЕДИ Ё; Ёё;о"l koЬдй и й венчyЁ н и и |1 ̂ЙoBИЙ l H BЕстИ Ц| Й Hи Й

ФoHд ',PEгIoHАлЬiйи-. Ёoйц!oц- .. ]-oPiITs]?*.,., , j'^ .-o.'Д.#.'oo

У звiтнoмy poцi Тoвapиствo
здiйснювaлo ynpавлiння
актиBaми тaкиx iнвeстицiйниx

фoндiв

д ̂ Q,9.o2.2o16P. 
- дiяльнiсть з yпpaвлlHl{я

.*r.й""й, iнституцiЙниx iнвeЬтopiв дie з ,1 9'04.2016p. Tеpмiнoм дiТ бeзстpoкoвo.

B 2020 тa 2Q19 лa5тa4чoлoв i к
3aкoнoдaвствo t нop-мaтивнi дoкyменти, якi впливaютЬ Ha eкoHoMiЧHy ситyaц|ю в

УкpaTнi, e пpeдMeтoM Чaстиx змiн' тoмy "'.'l11 '"^.'::::.1i-'^,':-.-i|"T:.П,".J:iI':
й;;;' ;;ъ;;,;.y paзi пoгipшeння..пЬлiтичнoТ i eкoнoмiчнoТ ситyaцiT y 3в'я3кy 3

.,.'',' 'оТ nпenel liT v Лoнeцькiй тa ЛУгaнськiЙ oблaо]EI.

Екoнoмiчнe сepeдoвищe

фyнкцioнyвaння пiдпpисмствa

Учaсники Toвариствa:

IДпoB|дAJlЬHlсTЮ
гPyпA кIHЕКo> (кoд eДPПoУ 3З778946)

пPиM|тки Дo PIЧl{oi ФIl{A|.|сoBoi звlтHoстl тoв кl(yA кlHЕКo-|HвЕст) зA P|к, щo 3AкlнчиBся 31'12'2020 poКу

Cтанoм нa 31 тa 31 я2019 икaми T

iсoвoi -звiтнoстi
i '1. дoстoвipнe пoдaHня тa вiдпoвiднiсть MGФ32', l .  toстoвIрHe пoдi
Фiнaнсoвa звiтнiсть Тoвapиcтвa с фiнaнсoвoю звiтнiстю зaгaлЬнoгo пpи3нaчeHHя, якa сф-opмoвaHa з Meтoю дoстoв|pнo

пoдaHHя фl'aнсo'oгo .,a,y' 6i*a,"o."" pu.yn'iuii" дi'n''oстi тa гpol'oвиx noтoкiв Тoвapиствa для зaдoвoленHя

i'6'"p'"uiй-,- пoтpeб шиpoкoгo кoлa кopистyвaнiв.пgи пnиЙч1iяими.eкoнoмiнниx piшень. 
я 2020 poкy, o Miжнap<

Кoнцeптуaльнoю oсl.loвoю фiнaнсoвoi звiтнoстi Toвapиствa зa piк, йo зaкiнчиЁся 31 гpyдня 2020 poкy, e Miжнapoднi

стaндapтИ фiнaнcoвoI звiтнoстi.(MCФз)' вклюнaюvи Мiжнapoднi cтaндapти бyхгaлтepськoгo oблiкy (MсБo) тa Тлyмaveння

(КтMФ3, Пfi), видaнi Paдoю з Miжнapoдниx.стaндapтiв бyxгaлтеpоькo'Jooni,*y (PMсБo)' в peдaКцiТчиннiЙ нa,1 сiчня 2018

Ьo*y, щo oфiцiЙнo onp'nйд*""'i нa вeб-сaйтi Miнiстepcтвa фiнaнсiв Укpa.iни.

Пiдгoтoвленa Toвapиствoм фiнaнсoвa.звiтнiсiь .,l'*o тa без бyдь-якиx 3aстepe)кeHЬ вiдпoвiдae всiм вимoгaм чиHних

MCФ, з вpaХyвaнHяM змiн, внесениx PMCБ., дЪip*'u'*" "*,*..iб".n"нyе 
дoстoвipне пoдaHня iнфopмaцiТ в фiнaноoвiЙ

звiтнoотi, a сaMe, дopeЧHoТ, дoстoвipнoi, зiстaвнoТ тa зpoзyмiлoT iнфopмauii.



пPи|vllтки дo PlчHoI ФlнAнсoвol звlTl-loст| тoв кКУA кlHЕКoJHвEст) зA PIк, щo зAк|}|чився з,|.{2.2020 poкy

Пpи фopмyвaHHi фiнaHсoвoi зBiтHoстi Тoвapиствo кepyBaлoся тaкoж Bиt\iloгaMи нaцioнaлЬHиx 3aкoHoдaвчиХ тa

HooMaтИвнИx aктiв щoдo opгaHi3aЦiT i вeдeння ойй"iЪЬ""*.iio oблiкy тa 
"-"д"*'" 

фiнaнсoвoi звiтнoстi в УкpaTнi, якi нe

.oьy,-}l'a."xTТ3У"H,.#3; -вiл^сщ1i aктИви 1.iцt. l:.li:l*::..^:l'"i:l:.,:i:}::-j:A"jжi f"ilfJ1?ffi 
вiдсoткiв.

Bpaхoвуюни пoлoжeHHя MCФз iO кКo,"oniдo"","Ъi'a'Ъo"Ь-i.i'"iстьu тoвapиотвo нe кoнсoлiдyе фiнaноoвy звiтнiсть.
-'ъ.'-,jl""fr.i,ЁЬl:xlllh:";"Ё:^:il;'JJxJ#::ff'L,",","o.'"" 

фiнaнсiв Укpar'и, oпpилюднeнo стa,дapт MсФ3 16
uopЪндan,.який нaбyвaо чиннoстi 01 сiчня 2019 poкy.

3a piшeнням n"p,*n,йu io."l""i,o цЛ-сФ!'16 
uopeндau дo дaти нaбyггя vyннoстi н.e;aстoсoByoтЬоя.

oн i кyeтьcя ,щoзaстoсyвaнняMCФ316<opeндa>нeбyдемaт"сy . тeвиЙвпливнaф iнaнсoвyзв i тн i c тьToвapиствa '
BpaxoвyюЧи, щo Тoвapиствo opeндye ,.."*,,no"ё пpимiщeння, в.якo*y."l"Ьд,''"" oфiс, згiднo-.[oгoвopy opeHди NgKЛ 694i1

вiд 01.11.15 p. (opендoд,,Ьц, - пpAт uкoмnлей..iлйoи]'*,й, iдeнтйфiкaцiЙниЙ кoд юpидичHoi oсoби 327685,l8). КoMпaнiя

po3рaхoвyr oнiкyвaниЙ pозмip (аКтивy Ha пp€вo Bикopистa'ня>> тa <<зoбoв'я.aH'Я щoдo ope'ди)l пpoтe Bитpaти 3 opeнди

пpoтягoм рoкy стaнoвлять 1 1 тис. гpн, щo e HесyгтrвиM ._.-!...
2.3. Baлюта пoдaнHя звiтнoстi тa фyнкцioнальHa Baлюта' сryпiнь oкpyглeння

Baлютa пoдaння звiтнoстi вiдпoвiдaе фyнкцioнaльнiй вaлютi, якoю r jaцioнan'нa вaлютa УкpaTни - гpивнЯ, склaдeнa y

тИсячaХ грИBeHЬ, oкpyглeниХ дo цiлиx T,1;'1,--. ..^^..
iд пЬ"nyщ""*Ь.npo бeзпepepвнi"'" дfu"^lo9]l
аfrJ::l].-:lxHJ"'ffiЖffi;;;;;;;-J""oд,u, : :l:ly:::::.,1?.::"p""J"":::''Jff.?l1Т'.jfllgy; x""ffi::o",l'.*ffi":Н:''l-.!ЪЩ:l F:::^iii#"тi:l;::;'"n; ;ii'тж;l";"i:T:H..l#:ж,""Т ;:;:lТ;"';o;H:;:;H#::'ffЧlilъju.l:;#ъii: ;Т#,"*1.ffiЦ:'Tt.y'*!::*i::пн:"х:;i]" пpoдoвжити пoдaлЬшe здiЙcнeння

H.lill"",-l;#J"ъЖЁiffi ;;"";l.|-й!!:i*::*ii:::*liя::lж:-"f,x"'J#:::ж.;l
l'"$ъl"'"'Hailil;,ТHflЁъ::'*ъЩЁ1i;йli{iiii:ч,;*:*:^::3;*lJ;.:i,;;.ffil3l] iнфopмaцiю

oцiнюючи
| d  l 4  M I v л ч . 9  J  п r t . r y .  9 Y ! . . . - .  -  - - _ . -  !  ' , ,

26 лютoгo 2021 poкУ

2o)о
.Цaтa зaтBepджeHHя

фiнaнсoвoТ звiтнoстi t9 J.Ц!ygцy-
._звiтHиЙ 

пepioд фiнaнсoвoТ
звiтнoстt

кaлeHдapHии p|кt тooТO llrPlUA

Baлю'a звiтнoстi

звiтнoстi

oвaнa 3

Meтoю дoстoвipнoгo пoдaння фiнaнсoвoгo_стaнУ, фiнaнсoвиx peзyлЬтaтiв дiяльнoстt'

гpoцloвиХ пoтoкiв '" Jnu""'й кaпiтaл тoвapйствa i влaснe Пpимiтoк дo piчнoT

фiнaнсoвot 3вlтнoстt дni-..uдo"on"'"" iнфopмaцiЙних пoтpeб шиpoкoгo кoлa

кopистyвaчiв пpи пpиЙнятгi ними eкgЦgщjчЦЦIpltfleнь. .

Пepeлiк тa нa3ви qЪpм +нaнсoвoi звiтнoйi Тoвapиствa вiдпoвiдaютЬ виMoгaM'

.",",-J,n",,* Hп(c)Бo iiзaiaльнi BиMoги дo фiнaнсoвoT звiтнoстi>.

Фiнaнсoвa звiтнiсть Тoвapиствa включae нaстyпнi .фopми: 99Pч,N: 
'l-Бaлaнс (3вiт

npo фiнaнсoвий стaн) ,^ll|ii.zйop.; oopмa шnl-з"i. пpo фiнaнсoвi peзyльтaти (3вiт

пpo сyкyпниЙ дoxiд) зa )oЪijpl ЬЪйu шn з- 3вiт пpo pyХ гpoш^oBиx кoштiв (зa пpЯмИM

мeтoдoм) зa2o20p.;Фopмa шgц _ 3вiт пpo влaсний кaпiiaл зa2О2}pj пpимiтки to рiчнoj

фiнaнcoвoT зBiтнoотi 
"^-iozo,p,, 

щo мiсiять стислий виКлaд сyттeBиx oблiкoвих пoлlтик

тa iншi пoясHюBaлЬH' ';;;i i*;,;;aденi з,iд*o вимoг MCБo 1 кПoдaння фiнaнсoвoT

йлoвним бYxгaлтеpoм тa

_-tдБirтифЙцiя 
фiнaнсoвoТ

звiтнoстi

Cклaд фiнaнсoвol зB|тнoстl

Piшeння пpo oпpИлюдHеHHя
фiнaнсoвoТ звiтнoстi

JB|ти п|дПиUyru|bux I  gпgРq, l9 t t ' t l l l  . . . .* . . . -Ъt - "nьними 
збopaми yнaсник iв ,  Щo

BиHoсятЬся нa зaтвepджeння згiднo Cтaтyгy зaгaлЬниMи. :::r:::.
здiйснюсться дo зo квlтня jo*y, 

"niдyoчoгo-зi 
пoтoчHиM. Hi yvaсники Тoвapиствa, нl

i н ш i o с o б и H e M a ю т Ь п p a B a в H o с и т и 3 м | н и д o Ц i r Т ф i н a н с o в o Т з в i т н o о т i п i с л я i ]
зaтвеPtжeHHяtoBипУскY. . ,  . .  : - . : . : : : : : ; : ; : ; ; . ; ; ; i ; ; ; ; ;  , i ; ;ББ БiБ БaБi iст l

зa сyд)кeнHям кepiвництвa КУA нe е

пoKaзHик гiпepiнфляцiT i пepeдбaveнi y

;JГ*ffiFъвy'oвax l "--3;3.'l'3"g.i*"i"ч}"ч{'lЩ 
;:ffii;,.Ы;"'ii''Ъ npeдс,a"ne'a в oдиHицяХ

l " , i йy , 'щ"й"*y ' "Ъ i "дn l "n "01 .01 .2001p . , сКлaлaoснoвyдляви3нaчeннявapтoст |y
Haстyп|.|иX пeploдax

в zolв-zozo poкax eкoHotvliкa УкpaTни

гiпеpiнфляцiЙнoю'
Aнaлiз кpитepiTв, якi xapaкгepизyютЬ

пapaгpaфi 3 MсБo 29, a сaмe:
a) oснoвнa *u"u r.ru""n",ня вiддae пepевaгy збepeжeнню сBoix цiнноcтeЙ.]'Р:lч l

HeMoHетapниХ aKтив|в ;;; ;й;;Бo стaoiльнiй iнoзeмнiЙ вaлютi. сy"1:I]P:Y'Y,.^1l.' I
нaцioнaльнiй вaлютi, нeгaЙйo iнвeстyються для збеpежeн'' 1yT":::.1:.| 

спpoмoжHoст|; l
б) oснoвнa Maсa HaсeлeHня po3глядa. |-po*oЁi сyMи нe в нaЦioнaльнiЙ гpoшoвiЙ |

oдиницi, a y BiдHoсHo cтioiльнiи iнoзeмнiй вaлютi. t-{iнй мoжщь тaкoж нa,oдитися в uiЙ |
I

"unfi'nooo"* тa пpидбaння Ha y'oвax "i{9'qo1Y-::11Tжl*:::.]::l:3 ::::1.:: l
кoMпeнсyютЬoчiкyBaнy"'pu'yкyпiвeльнoTспpoMo)|(|loстiпpoтягoмпepioдyв|дстpoчкИ
плaтeжy, нaвiть якщo цeй стp-oк e кopoткиM; . ... .

г)вiдсoткoвiстaвки,зapoбiт*aплатaтaцiниiндeксyютьсязгiднoiндексyцtн;
/) кyмyлятивниЙ piвeнь iнфляцiT зa тpиplнний'n"pioл нaближaотьоя дo 100% aбo

пepевищyr цeй piвень
3г iднoзoфiцiЙнимидaниMиlepжaвнoТслyжбиcтaf l^cт|t1f l |А iнфляuiя3aoстaннlтpи

Doки e тaкoю:
2017 oiк- 113,7 o/o

2018 p iк -  109'8%
2019 p iк _ 1o4,1o/o
2020 piк - 105'0%
3нaчeння кУмУд!]ЦЩ9I9.Piвня iнфляцiT fraH



(109,8%i 100 * 104,1у0|100*105,0%/100)-100 _ 100 = 20,01689 %
Кepiвництвo Фoндy пpийнялo piшeння нe зaстoоoвyвaти пpoцeдypy кopигyвaHня

пoкaзникiв, тaк як ввaжae, щo вплиB пepepaxyHкy Ha фiHaнсoBy 3вiТнiстЬ бyдe
HeсvTтeBИM.

Пpинципи ведeHHя
6vхгaлтeоськoгo oблiкv

БyxгaлтepськiЙ oблiк BeдетЬся y вiдпoвiднoотi дo зaKoHoдaвствa УкpaTни.

l l io

пPиMlтки дo PlчHoi ФIHAHсoвoi зв|тHoстl тoB <КУA кlHЕКo.lHBЕст) зA P|к' щo зAкlHчився 31'12.2020 poку

3 пPиHцип
3.1. Cyтгсвi пoлoжeння oблiкoвoТ пoлiтики
opгaнiзaцiя i метoдoлoгiя бyxгaлтepськoгo oблiкy Тoвapиотвa здiйсHюeтЬся вiдпoвiднo дo Пoлoжeння <Пpo opгaHiзaЦiЮ

бyхгaлтеpськoгo oблiкy i oблiкoвy пoлiтикy тoB (КУA (lHЕКo-lHBЕCT>, зaтвepджeнoгo Haкaзoм Гeнepaльнoгo диpeKгopa
шЬзвlz-oД вiд29'12'2017p., якa сфopмoвaнa вiдпoвiдHo дo вимoг МiжнapoдHиx стaндapтiв фiнaHсoBoT звiтнoстi.

L{я фiнaнсoвa звiтнiсть пiдгoтoвлeнa нa oсHoвi icтopиvнoi сoбiBapтoстi тa спpaведливoT вapтocтi aбo aмopтизaЦiЙнoТ
сoбiвapтoстi oкpeмИХ фiнaнсoвиx iнстpyмeнтiв вiдпoвiднo дo MCФ3 9 кФiнaнсoвi iнстpyмeнти>, a тaKo)к iнвeстицiЙнoT
неpyхoмoстi, якa вiдoбpaжaeтЬсЯ 3a спpaвeдливoю вapтiстю вiдпoвiднo дo MCБo 40 (lнвecTиЦiЙнa неpyxoмiсть>.-oцiнкa
спpiвeдливoТ вapтoотi здiЙснюeться 3 вИкopистaнням мeтoдiв oцiнки фiнaнсoвиx iнстpyмeнтiв, дoзBoленИx MсФз 1з
u(jцiнки 3a спpaBeдливoю вapтiстю>. Тaкi метoди oцiнки вlшючaютЬ викopиотaння спpaвeдливoТ вapтoстi як цiни, якa бyлa б
тpиMaцa 3a пpoдa)к aктИвy, aбo оплaченa зa пepeдaЧy зoбoв'язання y звиvaйнiй oпepaцiТ мiж yнaсникaMИ pинкy Ha дaтy
oЦiнки. Зoкpeмa' BИкopИстaHHЯ бipжoвиx кoтиpyBaHЬ aбo дaHиx пpo пoтoчнy pиHKoвy BapтlстЬ lнt.l loгo aHaлoг|чHoгo зa
xapagrеpoц iнстpyментy, aвaлiз дискoнтoвaниx гpoцloвиx пoтoкiв aбo iншi мoдeлi визHaчeнHЯ спpaвeдливoi Bapтoст|.
Пepeдбaнyвaнa сйpaвeдливa.вapтiсть фiнaнсoвиx aкгивiв i зoбoв'язaнь визнaчarтЬся 3 викopисTaнняM HaЯвнoT iнфopмaцiT
пpo pИHoк i вiдпoвiдниx Mетoд|в oЦ|Hки

3.2. 3aгaльнi пoЛoжeнHЯ щoдo oблiкoвиx пoлiтик
3'2'1. ocнoвa фopмyвaння o6лiкoвuх пoлimuк
oблiкoвi пoлiтики . КoHкpетH| пpиHципи, oснoвИ, дoMoвЛеHoстi, пpaвилa тa пpaктикa, зaстoсoвaнi cyб'oкгoм

гoсПoдapювaння пpИ склaдaннi тa пoдaннi фiнaнсoвoi звiтнoстi. MCФ3 нaвoдить oблiкoвi пoлiтики, якi, зa виснoвкoм
PMсБo, дaютЬ 3Moгy скЛaсти тaкy фiнaнсoвy звiтнiсть' якa мiститимe дopeчHy тa дoстoвipнy iнфopмaцiю пpo oпepaЦiТ, iHшi
пoдiТтa yMoвИ, дo яKих BoHи зaстoсoвyютЬся. Taкi пoлiтики нe cлiд 3aстoсoвyвaтИ' якщo вплИв ТX 3aстoсyвaння r нeсyттoвИM.

oблiкoвa пoлiтикa Тoвapиствa poзpoблeнa Ta зaтвepдженa кepiвHИцтвoм Toвapиствa вiдпoвiднo дo вИMoг MсБo 8
кoблiкoвi пoлiтики. змiни в oблiкoвих oцiнкax тa пoMилки) тa iншиx ЧинHиХ MсФз, 3oкpeMa, MсФз 9 <Фiнaнсoвi

iнотpyмeнти> тa MCФ3 15 <floxiд вiд дoгoвopiв з клirнтaMи)).
3.2,2' lнфopмaцiя пpo змiнu в oблiкoвux пoлimuкax
Тoвapисiвo oбиpae ia зaотoсoвye свoТ oблiкoвi пoлiтики пoслiдoвнo для пoдiбниx oпepaцii, iншиx пoдiT aбo yмoв, якщo

MCФ3 кoнкретHo нe виMaгaс aбo нe дoзвoляо BизHaчення кaтeгopii стaтeЙ, Для якV|х iншi пoлiтики мoжyтЬ бyти дopeнними.
3 1 ciчня 2018 poкy Тoвapиствo 3acтoсoвye MсФ3 ,|5 <.Цoxiд вiд дoгoвopiв з клirнтaми>. Тoвapиствo oтpиMyr oсHoBниЙ

дoхiд вiд дiяльнoстi з yпpaвлiння aктИBaMи. 3aстoсyвaння MсФ3 15 <Дoxiд вiд дoгoвopiв з клiентaми> нa вiдoбpaжeння
peзyльтaтiв дiяльнocтi Hе Maлo сyттeвoгo впливy.' 

kepiвництвoм Тoвapиствa бyлo пpиЙнятo piшeння пpo зaстoсyвання МCФ3 9 <Фiнансoвi iнстpyмeнти> з ] сiчня 2015 poкy

iзaстoЬyвaння MCФ3 paнiшe дaти нaбyггя чиннocтi дoзвoляeтЬся). 3oкpeма, нoвi вимoги дo клaсифiкaЦiТ фiнaнсoвиx aKтиBiB
i зoбoв'язaнь. I

3 1 сiчня 2b.l B poкy MсФ3 9 <Фiнaнсoвi iнстpyмeнти> ilrae Hoвy peдaкцiю, якa сеpeд iншoгo пеpeдбaнae змiнy пiдxoдiв дo
3MeнЦJeння кopиснoстi фiнaнсoвиx iнстpyмeнтiв. Bpaxoвyюни клacифiкaцiю фiнaнсoвиx aКтиBiв, щo вИкopистoByrтЬся
Тoвapиствoм, poзpaХyнoK oч|кyBaниx кpeдитHиx збиткiв зaстoсoвyrтЬся дo фiнaнсoвих aкгивiв, щo oцiнюютЬGя 3a

aцopти3oвaHoю вapтiстю' |нфopмaцiя пpo oблiкoвi пoлiтики щoдo oчiкyвaниx кpeдитниx збraткiв нaвeдeнa y пpимiтцi 3.3.3.' a
iнфopмaцiя пpo сyMи, oбyмoвлeнi oviкyвaними кpeдитHиMи збиткaми Haвeдeнa y poздiлi 6 Пpимiтoк.

3.2.3. Фopмa ma Haзвu фiнaнcoвuх звimiв
Пеpелiк ia ,aз', фopм фiнaнсoвoТ звiтнoстi Toвapиствa вiдпoвiдaють виtиoгaм, встaHoвлeHиM Hп(с)Бo 1 <3aгaльнi

виMoгИ дo фiнaнсoвoT звiтнoстi>, тa фopми Пpимiтoк' щo poзpoблeнi y вiдпoвiднoстi дo MCФ3.
3'2'4. Memodu пoОaння iнфopмaц-i у фiнaнcoвuх звimax
3гiднo MCФ3 тa вpaХoвyючй ilпtсlьсj 1 3вiт пpo сyкyпний дoxiд пepeдбaЧar пoдaння Bитpaт, визнaниX y пpибщкy aбo

збиткy,' зa клaсифiкaцieю, oснoвaHoю нa мeтoдi ',фyнкцiТ витpaт'' aбo ,'сoбiвapтoстi pеaлiзaцii'., згiднo 3 якиM витpaти

*n".фi*yo'' вiдпoвiднo дo Тx фyнкцiЙ як чaстини сoбiвapтoстi vи, нaпpиклaр,, BИтpaт нa збyт aбo aдMiнiстpaтивнy

дiяльнiсть'
Пpeдстaвлeння гpoшoвиx пoтoкiв вiд oпepaЦiйнoi дiяльнoстi y 3вiтi пpo pyx гpolДoBИx кoшт|в зд|иснюeтЬся |з

3aстoсyвaHняМ пpяMoгo Mетoдy, згiднo з якиM poзкpивaeться iнфopмaЦiя пpo oснoвнi Kлacи HaдxoджeHЬ гpoшoBиx кoштiв чи

виплaт гpoI.lJoBИХ Кoштlв. lнфopмaцiя пpo oснoвнi вИди гpolДoBиx нaдxoд)кeнЬ тa гpolJJoвиx виплaт фopмyeться нa пiдстaвi

oблiкoвиx зaписiв Toвapиствa.
3.3' oблiкoвi пoлiтики щoдo фiнансoвиx iнстpyмeнтiв
3.3.1' Buзнaння ma oцiнкa фiнaнcoвux iнcmpумeнmiв
Тoвapиствo BИ3Har фiнaнсoвий aкгив aбo фiнaнсoвe зoбoв.язaння y бaлaнсi вiдпoвiднo дo MCФ3, кoли i тiльки Кoли BoHo

стar стopoцoю кoнтpaктHиx пoлoжeнЬ щoдo фiнaнсoвoгo iнстpyмeнтa. oпepaцii з пpидбaння aбo пpoдaжy фiнaнсoвиx
iнстpyментiв визНaютЬся iз зaстoсyвaнням oблiкy зa дaтoю poзpaХyнкy.

3a стpoкoм вИкoHaнHЯ фiнaнсoвi aктИви тa фiнaнсoвi зoбoв'язaння пoдiляються нa пoтoЧH| (3| стpoкoM викoHaння

зoбoв,язaнь дo 12 мiсяЦiв) тa дoBгoстpoкoвi (зi стpoкoм викoнaння зoбoв'язaнь бiльшe ,12 мiсяцiв).
Тoвapиствo клaоифiкyе фiнaнсoвi aKтиB|А як тaкi, щo oцiнюються y пoдaлЬLlJoмy aбo зa aмopтизoвaHoю сoбiвapтiстю, aбo

3a спpaвeдлИвoю вapтiстю нa oснoвi oбox тaкиx чинникiв:
a) Moдeлi бiзнeсy сyб'ектa гoспoдapювaHня для yпpaвлiння фiнaнсoвими aКтивaми; тa
б) xapaктepистИк КoHтpaктнИХ гpoшoBИx пoтoкiв фiнaнcoвoгo aктивy.
Toвapиcтвo визHar тaкi кaтегopiТ фiнaнсoвиx arгивiв:
. фiнaнcoв| aктиви, щo oц|нюютЬся зa спpaвeдливoю вapтiстю' з вiдoбpaжeнняM peзyЛЬтaтy пepeoцiнки y пpибуткy

aбo збиткy;
. фiнaнсoвi aктиви, щo oцiнюються зa aмopтизoвaнoю сoбiвapтiстю.
Toвapиствo ви3нae тaкi кaтeгopiТ фiнaнсoвиx зoбoв.язaнь:
. фiнaнсoвi зoбoв'язання, oЦiнeнi зa aмopтизoвaнoю coбiBapтiстю;
. фiнaнсoвi зoбoв.язaння, oЦiнeнi 3a спpaвeдливoю вapтiстю, з вiдoбpaжeHняM pe3yлЬтaтy пepeoцiнки y пpибщкy

aбo збиткy'



пPиМ|тки дo PlЧнoi ФlнAHсoвoi 3в|тHoстl тoB <КУA к|HЕКo-|HвЕст) 3A Plк, щo зAкlнчивсЯ 31.12'2020 po||у

Пiд чaс nepвlсHoгo ви3HaHня фiнaнсoвoгo aкгивy aбo фiнaнсoвoгo зoбoв'язaння Тoвapиствo oЦiнюe Тx 3a iХHЬo|o

спpaведлиBoю вapт|стю .. 
Пpи припиненнi визнaння фiнaноoвoгo aКтиBy пoвHiстю piзHиця Mj)к:

aj бaлa'.oвoю вaртiстю (oцiненoю нa дaтy пpипинeнHя BИзнaHHя) тa

б) oтримaною *o'n*"Ъil iй (.йo"uo'й бyдь-якиЙ нoвий oтpимaниЙ aктив мiнyс бyдь-якe нoBe взятe зoбoв'язaння)

ви3HaютЬ y пpибyткy aбo збиткy.
ФiнaноoвиЙ aктив oЦiнюoтЬся зa aMopтизoвaнoю сoбiвapтiстю, якщo вiн пpидбaвaетЬся 3 Mетoю oдepжaння дoгoв|pHиХ

гpoшoBиx пoтoКiв i догoвipнi yMoвИ фiHaнсoBoгo aктивy гeнepyютЬ гpoшoвi пoтoки, кoтpi e сyтo виплaтaMИ oсHoвHoT сyMИ тa

пpoЦентiв F{a нeпoгaшeнy чaсткy oсHoвноl сyMи. . ^R,'+ttiь эa r}riuaцаnnиi ' 2ктивo[l] l  який oблiкoвveтЬсг ̂ ^
Тoвapиствo Bизнaо peзеpв пiд збитки для oнiкyвaниx кpeдитниx збиткiB 3a фiнaнсoвиM aктивoM, якиЙ oблiкoвyeтЬсЯ 3a

aMoртизoванoю вapтiстю'
oбл i к o вaпoл i т и кaщoдoпoдaлЬшo j oц |Hкиф i нaн сoвиx i н с тp yмeнт i в po3кpивae тЬ сянижЧeyв i дпoв i дниxpo3д l л a х

oблiкoBoТ полlтИKи.
3.3.2. Гpotлoвi кorumu ma ixнi eквiвaлeHmu

Гpoшoвr *o',, 
"*nuд,й,,", 

. гoтiвки в кaсi тa кoштiв нa пoтoчHиx paxyнкax y бaHкaХ.

Еквiвaленти l-ро,o.й" кoштiв _ Цe кopoткoстpoкoвi, висoкoлiквiднi iнвeстицiT, якi вiлЬHo кoHBеpтyютЬся y вlдoMl сyMи

гpo|' l loBиx КoштiB i яКИM пpитaMaнний незнaчHиЙ pи3ик змiни вapтoстi. lнвeстицiя ви3HaчaeтЬcя зa3виЧaЙ як eкв|Baлeнт

гpo.lJoвих кoштiв тtльки в paзi кopoткoгo стpo*y пoгaUJeHня, нaпpиKлaд, пpoтягo' Hе бiлЬцJe нiж тpи мiсяцi з Дaтv1 |lp|лДбa'ня.

Гooшoвi кol.]JтИ тa ix еквiвaленти МoжyгЬ yтpиMyвaтися, a oпepацiТ з ниMи пpoвoдитися в нaЦioнaльнiй вaлютt тa в

iнoзeмнiЙ вaлютi.
IHo3eМHа вaлютa - цr вaлютa iншa, нiж фyfкцioнaльнa Baлютa, яKa. ви3HaчeH a в п.2'З циx Пpимiтoк.

Гpoшoвi кotltтИ тa 
.ix 

еквiвaленти ви3нaютЬся 3a yмoви вiдпoвiднoстi кpитepiям визHaHHя aктивaMи.

ПoдaлЬшa oц'**u ,po'o"их кoштiв здiйснюeться зa спpaвeдливoю вapтiстюlll1i?.Yi'1:r lx,HoMiHaлЬнiЙ вapтoстl.

Пoдaльшa oцiнкa еквiвaлeнтiв гpottloвИx кoштiв, пpeдстaвлениx депoзитaMи, здiЙснюсться зa aMopти3oвaнoю

*.''i:Шi:l: 
та noдaлЬшa oцiн.кa гpoшoвиx кoштiв.тa-lI:}:j:?x"*'iв в iнoзeмнiЙ вaлютi здiЙснюeться y фyнкцioнaльнiЙ

,"no,i ." oфiцiйними кypсaми Haцioнaльнoгo бaнкy Укpaiни (HБУ).

У paзi oбмeжeHня пpaвa викopистaння кoштiв нa noToчниx paxyнкax в v б31кax (11ll:Yifl: } 
випaдкy пpизнaнення HБУ в

бaнкiвськiй yстa'oBt тиMчaсoвoi aдмiнiстpaЦij) й aкгиви 
"oжщ, 

бщи .клaЬифiкoвaнi 
y склaдi нeпoтoчниx aкгивiв. У випaдкy

пpиЙняття HБv piшeння 
-пpo 

ni*"iдaцiю бaнкiвськoТ yстaнoви тa вitсщнoстi йLo".]Pli"^i.JloвеpнeHня гpol.tJoвиХ кoцJтlв,

ви3нaнHя TХ яK aКтивy np,n,,*".''.' iTх вapтiсть вiдoбpaжarться y склaдi збиткiв 3вiтHoгo пeploдy.

3'3.3' Фiнaнcoвi aimuвu, щo oцiнtoюmьcЯ зa aмopmuЗoвaнoto codiвapmicmю'

flo фiнaнсoвиx aктивiв,. щo oцiнюютЬоЯ зa aмopтизoвaнoo 
"ooi."p'l"'ю, 

Тoвapиствo вiднoоить dedimopcьку

-'?i!ff",Zii#:;J'{!#!"::::'{"i:3fl3i,o oui"o. jх 3a a'opти.o.a'oю сoбiвapтiстю, .aстoсoвyючи мeтoд eфeкгивHoгo
в|дсoтКa.

зacтoсoвyюни анaлiз дискoнтoвaниx гpoшoвиx пoтoкiв, Toвapиотвo Bикopистoвyr oдHy чи кiлькa стaвoк дИскoHтy' кoтp|

вiдпoвiдaють перeвa)t{aючИM нa pинкy нop'aм дoХoдy для фiнaнсoвиx iнстpyмeнтiЁ, якi мaють в oснoвHo*y пoдiбнi yмoви i

хapaктepИстики' включaючИ КpедитHy якiсть iнстpyмrHтa, 3aЛишoк стpoкy, пpoтяfoм якoгo стaBкa вiдсoткa 3a KoнтpaктoM r

фiксoвaнoю' a тaкoж зaлишoK стpoiY д: ::,З:u'ня 
oснoвнoi сyMи тa Baлютy' в якiЙ здiЙснювaтИMyтЬся плaтe)к|'

Тoвapиствo oцtHюо стaнo* Ha Koжнy з.i'нy дaiy ЬЬ."p, пiд збитки зa фiiaнсoвим iнстpyмeнтoм y poзмipi, щo дop|внюe:

- 12-мiсячним oЧ|КyвaниM кpeдитнИM збиткaM ypaзi, якЩo кpeдитний pизик нa звiтнy дaтy He 3a3Haв 3нaЧнoгo 3рoотaнHя з

-"iТJl-,Тj#il:ffffiъИткa' 3a весЬ стpoк дiT фiнaнсoвoгo i'стpy*eнтy' якщo кpeдитниЙ pИзиК зa тaким фiнaнсoвим
iнотpyментoм зHaЧнo зpiс iз мoмeнтy пepвlсHoгo визнaHHя.

У випaдкy фiнaHсoвИx aкгивiв кpeдитllиM збиткoм e тeпepiшня вapтiсть piзницi мiж дoгoвipниMИ гpot.tJoBиMИ noтoкaMи'

Haле)кHиMи дo cплaтИ Ha кoристЬ Тoвapиствa 3a дoгoвopo'; i ipoшoвими пoтoкa'и, якi Тoвapиствo oнiкyo oдepжaтИ нa свoю

*ooЪ1Т;o' 
нa кoжHy звiтнy дaтy Тoвapиствo oцiнюe, чи зaзнaв.-p"ryl.i..l]::i:.1.^t]ч:-:,.:y""у"Jl.J*:xl"J-3]]€Чнoгo

зpocтaнHя 3 MoMeHтy й.l;'Бi" Ъ".,uj"". пpи вйкoнiннi тaкoT oцiнки Тoвapиствo зaмiсть змiни сyми oнiкyвaних Kpeдитниx

збиткiв вИкopИстoвyr змiнy pизикy нaстaння дeфoлry (нeвикoнaння ioбoв.язaнь) пpoтягoM oнiкyвaнoгo стpoкy дiT

фiнaноoвoгo |нстрyМeнтa. hля викoнaн,я ,aкoi oцiнкй Тoвapиствo зaмiсть змiни сyм oviкyвaниx кpeдитниx збиткiв

викopистoвyс зM|HИ pИ.иKy HaстaHHя де+oлтy нaсйня дeфoлтy (нeвикoнaння зoбoв'язaнь) зa фiнaнсoвиM i 'стpy*eнтo'

стaнoM нa звiтнy дaтy 3 pизИKoM нacтaння йфon'y зa фlнЬнсoЬим iнстpyментo' стaнo' нa дaтy пepвiснoгo ви.нaHня' I

Bpaxogy6 пpИ цЬo*y oбipyнтoвaнo нeoбxiднy_й пiдтвepджyвaнy iнфopмa[iю, щo e дoстyпHoю бeз нaдмipниx витpaт aбo

3yсИлЬ, i вкaзyr нa 3HaЧнe'3poстaHHЯ КpeдитHoгo pизиlry... y:y-"j]Y,.::вiснoгo визHaння.

ТoвapИствo мoже зрoбити пpипyщeHня пpo тe, щo кpeдитний pизик 3a фiнaнсoвим iHстpyMеHтoM нe 3a3Haв-3нaчHoгo

.ooстаHHя з MoМеHтy пеpв|сHoгo 
",,,"""", 

якщo бyлo з.ясoвaнo; щo фiнaнсoвий iнcтpyмeнт мaс ни3Ькии pIвeнЬ

-*i,#,"j;-iТl.:,':;::,"J#,.'",':li"T?o"o"'*o..,"цiненим стaHoM нa звiтнy дaтy, aлe нe с пpидбaним aбo ствopeHиM

KpедИтHo-3HeЦlHенИM фi""lrч1y_.lyивoЩ ТoвaPиствo oцiнюe oзiкyвaнi кpeдитнi збитки як piзницю Ml)к вaлoвoю

бaлaнсoвoю вapтlстю aKтИвy та тeпepiLuHЬoo 
"up-Ё--" 

o_"i*y.u,," мaйбyгнix гpoшoвих пoтoкiв, дискoнтoвaнoю зa пеpвiснoю

eфe*гИвнoю стaвKoЮ вiдсoткa 3a фi'a'сoви' uй,"o'. Бyjь-якe *op,,yЬaн,я ви.нarтЬGя в пpибщкy aбo збиткy як пpибyтoк

aбo збитoк вiд змeншeння кopиснoстl '

fle6i mopc ь кa зa6o pеoв aн icm ь

Бeзyмoвнa дeбiтopcькa зaбopгoвaнiстЬ Bи3нaeтЬся Як aктив тoдi, кoли Тoвapиствo стaе стopoHoю дoгoвopy тa' BHaслlдoк

цьoгo, нaбyвar юpИдиЧHe пpaвo oдеpжaтИ гpoцloBl кoшти.

Пepвiснa oцlнкa дeбiтopськoТ зaбopгoвaнoстi здiЙснюеться 3a спpаBeдливo}o Bapтlcтю.

Пiоля пepвiснoгo BИ3нaння пoдaлЬшa oцi'*" дБoгopськoт зaбopioвaнoстi вiдбyвaeться 3a aMopти3oвaнoю ваpт|стю

Пoтoннy дeбiтoрсЬКy зaбopгoвaнiсть бeз вЫaнoвлЬнoТ стaвки вiдсoткa Тoвapиствo oцiнюe 3a сyMoю пеpв|снoгo paxyнкy

ф"T]f'i.'Ь,Чi,'#H,o2}:iу:,,*:Ь":""";!#;#,"" ,u "np"вeОлuвoto 
вapmicmю, з вiОo1paжeнням pe\ульmamу

пepeoцiнкu y пpuбуmку a6o збumку 
o, з вiдoбpa)кeнHяM peзyлЬтaтy пepeoцiнки y npибyткy

Дo фiнaнсoвиx aктивiв, щo oцiнюються зa спpaвeдливoю вapт|стt

aбo збиткy, в|дl-loсЯтЬся aкцiT тa пaT (нaстки) гoспoдapсЬкиx тoвapиств.

Пiсля пepвlснoгo вИзHaFiня Toвapиствo oцiнюс ix за спpaвeдливoю Bapтicтю

Cпpaведливa ,"pii. i, 
"*цiи' 

якi внесeнi дo бipжoвoгo спискy' oцiнюёться зa бipжoвим кypсoМ opгaHi3aтopa тopг|влl.
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пPиMlтки дo Plчнoi ФIHAHсoвoi звlтнoст| тoв (кyA (|HEкoJHвЕст) зA P|к, щo зAкlнчивсЯ 31.12.2020 poкy

Якщo aкЦtI MaютЬ oбiг бiльш як Ha oдHoMy opгaHiзaтopi тopгiвЛi,.пpи po3paxyнкy вapтoстi aктИвiв.гaкi i::] l ly.:*,

oцiнЮються зa кypсolM Ha oсFloвHoMy pиHкy дn" ц'o'o a*т"'y aбo, зa вiдсyтнoстi oснoвнoгo pИHкy, Ha нaЙспpиятлИBlцloMy

pинкy дЛя HЬoгo' 3a вiдсyтнoстi cЬiдчeнь Ha кopистЬ пpoтил-e)кнoгo, pй'o*, Ha якoцy Toвapиствo зaзвичaЙ здiЙснюе

oпeрaЦiю пpoдa)Кy aктивy, пpиЙмaeться зa oснoвниЙ pинoк aбo, зa вiдсyтнoстi oснoвнoгo pинкy, 3a HaЙспpИятлИвiшиЙ

pИнoк.
Пpи oЦiнцi спpaведливoT вapтoотi aкгивiв зaстoсoвyюTЬся iлeтoди oцiнки вapтoстi '  якi вiдпoвiдaють oбстaвинaM тa для

яKих r lцoстaтнЬo .цaниx, щoб oЦiнити 
"npu."jn,Ъy 

вЬpтiсть, мaксимiзyюvи викopистaцHЯ дopeчниX вiдкpитиx дaHиХ тa

мiнiмiзyюни вИкopИстaнHя зaКpИтиx вХiдниХ дaHиХ.
Якщo e пlдстaBИ ., i*u.й, щo бaлaнсoвa 

"ipтiсть 
сyттсBo вiдpiзняеться вiд спpaвeдливoi, ТoвapистBo вИ3нaЧae

опpaBедливy вартiсть зa дoпoMoгoю iнщиx мeтoдiв oцiнки. Biдхилeння ]иoжyтЬ бyти зyмoвлeнi знaчними зM|нaMИ y

Фiнaнсoвoмy 
",u,. 

.*,,", '  a тa|aбo змiнaми кoн'юHктypи pинкiв, нa якиХ емiтeнт здiйснюe свoю дiяльнiстЬ, a тaKoж

змiнaми У кoн'юнктУPi фoндoBoгo pиHкy. 
цiнниx пaпepiв eмlтентiв, якi включeнi дo спискy

Cпpaвeдливa вapтiоть aкЦiЙ, oбiг якИX зyпинeHo' y тotvly числ| |

емiтентiв, щo I\,1aютЬ o3HaКи фiктивнoстi, визнaчaотЬся.iз ypaxyвaнняtvl Haявнoстi стpoкiв вiднoвлeння oбiгy тaкиx цlнниx

пaпepiв' HaявHoстi фiHa'сoвoi звiтнoстi тaкиx eмiтентiв, peзультaтiв Тх дiяльнoотi, oнiкyвaння нaдxoд)кеHHя MaЙбyтHiХ

eкoнoмiнниx виг lд .
3.3,5, 3o6oв'язaння
Кpeдитopськa зaбopгoвaнiстЬ ви3Ha6тЬся яK 3oбoв'я3aHня тoдi, кoли Toвapиствo стae стopoHoЮ дoгoBopy тa' Bнaсл|дoк

Цьoгo' набувaс юpИдИЧне зoбoв'язaHня сплaтити гpoшoвi кotl lти. .-
Пoтoчнi зoбou,язan"я-- цe зoooв'язaння' якi вiдпoвiдaють oднiЙ aбo дeкiлькoм iз нижveнaвeдeHИx oзнaK:

. КepiвнИЦтвo Toвapиствa спoдlвaстЬся пoгaсити 3oбoв'язaнHя aбo зoбoв'язaння пiдлягao пoгaшeHHю пpoтягoM

двaнaдцЯти мiсяцiв пiсля звiтнoгo пepioдy;
. К e o i в H и ц т B o Т o в a p и с т в a н e M a r б e з y м o в н o г o п p a в a в i д с т p o v и т и п o г a ш e н н я 3 o б o B ' я 3 a н H я п p o т я г o M

щoнaЙмeншe двaHaдЦяти мiояцiв пiсля звiтнoгo пeploдy.

Пoтoчнi зoбoв,язaння ви3нaютЬся 3a yмoBИ вiдпoвiднoстi визнaчeHню i кpитеpiям визнaннЯ зoбoв'язaнь.

Пoтoчн iзoбoв 'язaнняoц iнюютьсяynoдaлЬц loMyзaaмopти3oBaHoювapт lстю.
Пoтoнну кpедИтopсЬкy зaбopгoвaнiсть бeз встaнoвлeнoi стaвки вiдсoткa Тoвapиствo oЦiHюe зa сyMoю пepвiснoгo paxyнкy

фaктypи, ЯКщo BпЛИB дИcкoнтyBaння о He сyгтeвиM.
. 

з'з.o. \eopmaння фiнaнcoвuх aкmuвiв ma зo6oв,язaнь ^ а^aЕ^ a
Фiнaнсoвi aКтИвИ тa зoбoв,язaнHя 3гopтaЮтЬся, якщo Toвapиствo rvrae юpидичнe пpaвo здiЙснювaти 3aлlк вИзнaниx у

бaлaнсl сyM t Mae нaмlp aбo 3poбити взaемoзaлiк' aбo peaлi3yвaти aктиB тa викoHaти зoбoв.язaння oдHoЧaсHo

3.4 .o6л iкoв inoл iтикищoдooснoвHихзасoб iвтaнeмaтep iaльниxaкгив iв
3.4.1' Buзнaння ma oцiнкa ocнoвнuх зaco6iв

Тoвapиcтво вИ3Hao мaiepiaльниЙ oб.eкг oснoвним зaсoбoм' якЩo вiн yтpиMyrтЬсЯ 3 Mетoю вИкopиотaнHя Tx y пpoцeсl

свoеT дiяльнocтi '  нaдaння пoслyг, aбo для здiЙснення aдмiнiстpaтивниx i ЪoцiaльHo-кyлЬтypниx фyнкцiЙ, oviкyвaниЙ стpoк

КopИсl-|oгo 
",*op,",u*,o 

(екйyaiaцiт) якиx бiльшe oднoгo рoкy тa вapтiсть якиx бiльшe 6000 гpн.

Пepвiснo Товapиствo oЦiнюe oснoвнi зaсoби 
.зa 

сoбiвipтiстю. У пoдaлЬшotvly oснoвнi зaсoби oцiнюються зa Tx

сoбiвapтiстю мiнyс бyдь-яKa Haкoпичeн" 
"'op-."цiя 

тa бy!ь-я*i 
"aкonи"Ъ'i 

збиiки вiд змeншeнHя кopиснoотi. Cyмa

HaкoпичeHo'i aмopтизaцiТ Ha дaтy пеpeoЦ|нки виKЛючarтЬся з BaлoBoT бaлaнсoвoT вapтoстi aктивy тa чистoТ сyMи'

пepepaxoвaнoТ to П-epеoЦiнeнoТ сyми aктиBy. .Цooцiнкa, якa вxoдитЬ дo сКлaдy влaснoгo кaпiтaлy, пepенoсИтЬся дo

Heoo3пoд|лeHoгoпpИoyткy ,кoлипpипиняeтЬGявизнaHHяв iдпoв iднoгoaктиBy.
3.4'2' Пodaльtl l i  вumpamu ' n^nпrrгnqvвэHнc oeпIс,,- -.

Тoвaриствo *" .,.,u. в бaлaнсoвiЙ вapтoстi oб.екгa oсHoвI.|иx зacoбiв витpaти нa щoдeнHe oбслyгoвyвaнHЯ, pеMoFtТ lа

тexнiчнe oбслyгoвyвaння oб.екгa. L[i витpaти 
"".""o',"" 

в пpибщкy vи збиткy, кoли вoHи пoнeсeнi' B бaлaнсoвiй вapтoстi

oб.екгa oсHoвнИХ зaсoбiв ви3HaютЬся тaкi пoдaльшi витpaти, якi зaдoвoльняють кpитepiям BизнaHнЯ aктивy.

3.4.3' Aмopmuзaцiя ocнoвl|ux зaco6iв -__..^-i..: i . . . . 1 a|Аv^^|АNАнняпЛ тaких tДor
Aмopтизацiя oсHoвHИХ зaсoбiв Тoвapиcтвa нapaxoByeтЬся пpямoлiнiЙнИM мeтoдoM з вИкopИстaHHяM тaких щop|чниx

нopM: -2o/oiмauинитa oблaднaння -1-15o/o, 
-^бyдiвлi iт -zo"ь., мeaлi - 20 - 33%; iншi - 14.50%

тpaнспopтнi зaсoби 
lимiщeння a'opтизyютЬся пpoтягoм тepмiнy ix кopИснoгo викopИстaHHя.

Кaпiтaльнi вкЛaдeHHя B opeндoвaн| пр

Aмopтизaцiю aКтИвy пoЧИнaютЬ, кoли вiн стae пpидaтниM для Bи.кopиcтaння. Aмopтизaцiю aкгивy пpипиHяютЬ Ha oднy з дBoХ

дaт, яKa вiдбyваeться paнiшe: нa дaтy, . 
"*oi 

j*,,, клaсифiкyють як рpимyвaниЙ Для пpoдaжy, aбo нa дaтy, з якoT

пoипИHяютЬ вИзнaHHЯ aKтиBy.
';"ti;I3i"x3?':T:#:lilfl11,." зa сoбiвapтiстю 3a виpaxyвaнням бyдь.якoi нaкoпичeнoТ aMopтизaцiT тa бyдь-якиx

HaкoпиЧeнИХ 3бИткiв вiд зменшeнHя кopисHoстi. Aмopтизaцiя нeмaтepiaльниx aкгивiв здiЙснюeться i3 3aстoсyBaHHяM

пpяMoлiHiЙнoгo Мeтoдy 3 Bикopистaнням щopiнйT,op"й ззи. нeмaтepiaлЬHi aктиBи' якi виникaють y pe3yлЬтaтi дoгoвipниX

aбoiHшИxюpИдИЧнИxпpaв,aмopтизyютЬсяпpoтягotv lтepмiнyЧинHoст iЦиxпpaB.
3.4.5' 3мeнtu"""",iopu""ocmi.ocнoвнux зaco6iв ma lrewamepiaльнux aкmuвiв

Ha кoжнy звlтHy дaтy Тoвapиствo oц|Hюr, Чи e якaсЬ o3нaкa тoгo, щo кopиснiсть-aкгивy ]\Лo)кe 3MeнЦJитиcя. Тoвapиствo

зMеHtllyo бaлaноoвy вapтiсть aктивy дo сyMи йoгo oviкyвaнoгo вiдшкoдyвaння, якщo i тiльки якщo сyMa oчlкувaнoгo

вiдшкoдyвaння aктИвy MeHЦJa вiд Йoгo. бaлaнЬoвoT .ap,oсii. тaкe змeншeння нeгaЙнo вИ3HaетЬся в пpибyткax чи збиткaх,

якщo aктив нe oблiKoByютЬ 3a пepeoц,"u,.o,o,ЪЪЪ'i"'Ё.iй,o "MсБo 
16. 3битoк вiд змeншeння кopиснoстi, визнaниЙ Для

aктиBy (3a вИHятКol\Л гyдвiлy) в пoпepeднiХ пepioдax, Toвapиcтвo 
".o!"y"' 

якщo i тiльки якщo змiнилися пoпe.p:дl|l-oцiнки,

зaстoсoвaнi дЛя вИ.нaчeнHя сyMи o"i*y"aнo,JЬiдЪ*Jдy'u*i.". Пiсля визнaння збиткy вiд зменшeння кopиснoстl a'opтИ.aцIя

oснoвHиХ зaсoбiв кoрИгyrтЬся в мaЙбyтнix пepioдax з Mетoю po.noдln""'" пеpe,л'нщoi бaлaнсoвoi вapтoстi нeoбopoтнoгo

aктИBy Ha сИстeмaтичнiй oснoвi пpoтягoM стpoкy кopиснoгo викopистaння.

3.5. oблiкoвi пoлiтики щoдo iнвeстицiйнoi нepyхoмoстi
3.5'1 . Buзнaння iнвecmuцiЙнoi нepуxoмocmi
Тoвapиствo нe маr iнвeстицiйнoТ неpyxoмoстi. 'nа n^^п'q,
3.6.oблiкoвiпoлiтикищoдoнeпoтoчниxaктивiв'yтpиl'yвaниxд'lяпpoда)|ry
Toвaриствo клaсифiкyс нeпoтoчниЙ 

"*,", "* 
y'p' ii'Ьн^i дn' npoл"*v' я*щo йoгo бaлaнсoвa вapтiсть бyдe в oонoвнoмy

вiдшкoдoвyвa,,., *nЬ*o* oпеpaцiТ пpoдaжy, a нe лЬтoчнo,o 
",*op,с'jння. 

Heпoтoчнi aкгиви' yгpиMyBaH| длЯ пpoдaжy'

oцiнюються i вiдoбpaжaютЬсЯ B rylrT:?,:iioйy 
Ьon'*y зa нaЙмeншoю з двoХ вeлиЧиH: бaлaнсoвoю aбo спpавeдливoю

вapтiстю з вИpaxyвaнHяM витpaт нa oпepaцiт, п"Ji..,'l i i.'p"дaжеM. Aмopтизaцiя нa тaкi aкгиви нe нapaХoByrться. 3битoк вiд
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пPиMIтки дo P|Чнo.i ФIHAHсoвoi зB|тнoстl тoв (кyA (|HЕкo.|HвEст) зA Plк, щo зAк|нчився 31.12'2020 poKу

.MeHшeHHя кopИсHoст| пpИ пеpBiсHot\Лy чи пoдaлЬшoMy списaHнi aктивy дo спpaвeдливoТ вapтoстi зa виpaxyвaHняM вИтpaт нa

пpoдa)к вИзHaстЬся y звiтi пpo фiнaнсoвi pезyлЬтaти.

3.7. oблiкoвi пoлiтики щoдo opeнди
Фiнансoвa opeHдa - Це opeндa, зa якoю пepeдaютЬся B oснoBHoMy всi pи3ики тa винaгopoди, пoв.язaнi 3 пpaвoM влaсHoстi

нa aктив. Тoвapиствo яК opeHдaтop Ha noЧaткy стpoкy opeHди Bизнae фiнaнсoвy opeHдy як aктиви тa зoбoв'я3aнHЯ зa

сyMaMи' щo дoplвHюют, inpa"eдn,вiй вapтoiтi opeiдoвaHoгo MaЙнa нa пoчaтoк opeнди aбo (якщo вoHи Meнш| зa

спpaвeдливy вapтtстЬ) зa тeпepiшньoю вapтiстю мiнiмaльниx opeндHих плaтежiв. Miнiмaльнi opeнднi плaтe)кi

poзпoдiляються Miж фiнaнсoвиMИ вИтpaтaMи тa 3MенUJeнHяМ HeпoгaЩeниx зoбoв'язaнь. Фiнaнсoвi витрaти poзпoдiляються

Ha Ko)кен пeрloд тaKИru ЧинoM, щoб зaбeзпeчити стaлy пеpioдиннy cтaвкy вiдсoткa нa зaлишoк зoбoвя11н1..!::".ry.i:::""i

opeнднi плaтежi вiдoбpaжaютЬся як витpaти B тиХ пеplЬдai, y якиxвoHи бyли пoнeсeнi. Пoлiтикa HapaxyBaHнЯ aMopти3aцiТ Ha

opeндoвaнi aктивИ, що aмopтизyютЬся, yзгoджe", i" Ь'"*д"p'нoю пoлiтикЬю Toвapиствa щoдo пoдiбниx aктивiв.

opеHдa aКтИв|в, 3a яKoю p|Аl|Акv| тa виHaгopoди' пoв.я3aнi 3 пpaвoм влaонoстi нa aктив, фaкгиннo 3aлицJaютЬся в

op"'io-д"''u",.*nu.йф*y.'Ься як oпеpaцiЙнa opЬндa. opeнднi плaтe)кi зa yгoдoю пpo oпepaцiЙHy opeHдy Bи3нaютЬGя як

витpaти Ha пpяlvoлlн|Инlй oснoвi пpoтягoм стpoKy oЁе*дй Дoxiд вiд opeнди Ъ" ,igl:yi:Рj llipuцiт'y 
oe1дY 

].o.:.a!1:'"o
ви3Hаr нa пpямoлiнiЙнiЙ oснoвi пpoтягot\Л стpoкy-opeHди. зaтpaт', BкIlючaюЧи aмopтизaцiю, пoнeсeнi пpи oтpиMaHH| дoxoдy

вiд opeнди' вИзHaютЬся Як вИтpaти.. . 
3'8. oблiкoвi пoлiтики щoдo пoдaткy нa пpибщoк
BитpaтИ з пoдaтКy нa пpибyтoк являютЬ сoбoю сyмy витpaт з пoтoЧнoгo тa вiдстpoнeнoгo пoдaткiв. ПoтoчниЙ пoдaтoK

ви3HaчarтЬcя ЯК сy'a пoдaткiв нa пpибщoк, щo пiдляiaйть сплaтi (вiдшкoдyвaнню) Щoдo oпoдaткoвaнoгo пpибyткy (збиткy)

зa звiтниЙ пepioд. пo'o"ii."'paти,тoвЪpиcтвa зa пoдaткaми poзpaxoвyютЬcя з викopИстaнHяM пoдaтKoвиХ cтaвoK' чИHI{ИХ

(aбo в oснoвнoмy vинниx) нa дaтy oaлaнсy.
BiдстpoчeниЙ пoдaтoК нe poзpaхoвyетьоя' oскiльки пpиЙнятo piшeння пpo нeзaстoсyвaнHя кopигyвaнЬ фiнaнсoвoгo

p".й''u'y нa yсi пoдaткoвi piзницi в paмкax пoдaткoвoгo oблiкy.
. ,з.s. 

oблiкoвi пoлiтики щoдo iншиx активiв тa зoбoв'язaнь
3'9.1. 3aбeзneЧeHHя
3aбeзпeчeння ви3HаютЬсЯ, кoли Toвapиствo Mae тeпepiшню зaбopгoвaнiсть (юpидиннy aбo кoнстpyктивнy) внaслiдoк

минyлoT noдi'r, icнyе Ймoвipнiсть (тoбтo бiльшe мo)кливo, нiж нeмoжливo), щo пoгaЬeння зoбoв'язaHня BиMaгaтиме вибyття

peсypсiв, кoтpi втiлюють y сoбi eкoнoмiчнi Bигoди, i мoжнa дoстoвipнo oцiнити сyмy зoбoв.язaння.

Тoвapиствo тaКoж ствopюr pезеpB витpaт.нa oплaтy щopiчниx (ocнoвниx тa дoдaткoBиx) вiдпyстoк. P::!1]I':I-]:*o,o

pезepвy здiЙснюeться 'u iiй"'Ь"i np".-. oблiкoвoT пЬлiтики Тoвapиствa. Poзмip ствopeHoгo pезepвy oплaтИ B|дпyотoк

пiдлягao lHвеHтapИ3aЦttj нa кiнeць poкy. Poзмip вiдpaxyвaнь дo pезepвy вiлпvстo1. 11119::::j 
.iдp",yвaння нa сoц|aлЬнe

стpaxyвaHня з ЦИX сyM, po3paХoвyют,с" .,xoд'чй з кiлькoстi днiв фaкгиvнo нeBикopиотaнoi пpaцiвникaMи B|дпyстки тa

iхнЬoгo сepeднЬoдеHнoгo зapoбiткy Ha мoMeнт пpoвeдeHня тaкoгo-po3paxyнкy. Тaкoж Mo)кy]Ь вpaxoвyвaтИся iншi oб'ективнi

фaкгopи, щo вплИвaютЬ нa poзpaХyHo* ц'oгo пoкaзHикa' У paзi нeoбxiднoстi poбиться кopигyючa пpoвoдKa в

бyхгaлтepськoмy oблiкy згiднo дaниx iнвeнтapизaцii peзepвy BiдпyстoК.
3.9.2. Buплamu пpaцiвнuкaм
Toвapиствo BИзнa6 Kopoткoстpoкoвi виплaти пpaцiвникaм як витpaти тa як зoбoв'язaння пiсля виpaХyвaння бyдь-якoТ вжe

сплaчe'oТ сyми. Toвapиci.o 
""знaо 

oнiкyвaнy ,apiiс,ь кopoTкoстpoкoвиx BИплaт пpaцiвникaм зa вiдсщнiсть як зaбезпечення

вiдпyстoк - nlд Чaс нaдaння пpaцiвникaми пoслyг' якi збiлjшyють ixнi пpaвa нa мaйбрнi виплaти вiдпyскних.

3.9.3. Пeнci Й нi зo6oв,язa н ня
Biдпoвrднo дo yкpaТнсЬKoгo зaкoнoдaвствa, Тoвapиствo yгpиMyr. BHeски iз зapoбiтнoi плaти пpaцiвникiв дo ПенсiЙнoгo

фoндy. Пoтoчнi вHeскИ poзpaХoвyютЬ-ся яK пpoЦентнi вiдpaxyвaння iз пoтoчниХ нapaХyвaнЬ зapoбiтнoT плaтH|, тaкl вИтpaти

вiдoбpaжaються y пepioдi,.в 
"кoЬy 

бyли нaдaнi пpaцiвникaми пoслyги' щo нaдaютЬ Tt\it пpa3o Ha oдepжaHцЯ вHeск|B' тa

зapoблeнa вiдпoвiднa зapoбiтнa плaтня'. --- -^..... i ' l . . . ,|. iuauааoaТrрiт
3.10. lншi ."",o"o'""i oблiкoвi пoлiтики, щo € дopeчниt\'и дЛя poзyмiння фiнaнсoвoi звiтнoстi

3.10.1 floхodu ma вumpamu
Toвapиотвo BИзHae дoxiд вiд нaдaння пoслyг, кoли (aбo y мipy тoгo, як) вoнo 3адoвoЛЬHяr зoбoв'язaння щoдo Bикoнaння'

пepeдaючИ oбiЦянy noйy,.y.1'Ьo'o aкгив) клiснтoвi. Aкгив пepедaeтЬся, кoли (aбo y мipy тoгo, як) клieнт oтpиMy€ кoнтpoлЬ

'*.ffi,l,.::къ"-Tвapтoстi 
вИнaгopotи вiд yпpaвлiння aктивaми Тoвapиствo вiллo1i1lo41J\4сФз 15 виКopистoвyr Meтoд

oцiнювaння ." p".yno,"'Ъм Дo мeтoдy oцiй.а''я 3a peзyлЬтaтo' нaле)MтЬ, зoкpeмa, aнaлiз викoнaHня, .aвepЦJeнoгo нa

сьoгoднiшнiЙ дeнь, oцiнки дoсягнyтиХ peзyльтaтiв. Bpaxoвyюни пpинЦип пpoфесiЙнoгo скeптицизMy для 3MiHнoT вapтocтi

винaгopoдИ poзpaxyHoк дoХoдy здiЙснюеться нa кiнeць кo)кHoгo м|сяЦя.

Pезyльтaт вИзHaЧeнHя poзмipy винaгopoди пo yпpaвлiннo y-1.-"' ' oфopмлюeться aктoM вИкoнaниx poбiт, в якoмy

вiдoбpaжaоться po3paХyнoк (oцiнкa) дoсяг|-lyтиx peзyлЬтaтiв-нa 3в|тнy дaтy.

.Цoxiд вiд пpoдaжy фiнaнсoвиx a6гивiв .,.'uЁ'."' y пpибркy aбo збиткy в paзi зaдoвoлeння всix HaвeдеHиX дaлl yyoв:

a) Тoвapиствo пеpeдao дoгoвipнi пpaвa нa oдepжaHHя гpoшoBиx пoтoкiв вiд тaкoгo фiнaнсoвoгo aКгивy;

б) Тoвapиcтвo пеpeдaлo пoкyпцeB| pи3ики i".nЪp".u'., Ьiп.чч1,1.", пoв'язaнi з фiнaнсoвим aкгивiв;

в) зa ТoвapиствoM l.lе 3aлИUJaстЬcя aнi пoдaльшa yЧaстЬ yпpaвлiнcькoi9 
::Р.::1::IJ,,Р,,"j"'' 

якa зaзвичaЙ пoB'язaHa 3

вoлoдiнням, aнi eфeкгивниЙ кoнтpoль .u npofi 'йй 6l*"'"oЬй', iнстpyмeнтaми, iнвeстицiЙнoю нepyxoмiстю aбo iншими

aКтиBaMи;
г) сyмy дoхoдy мoжнa дoстoвipнo oцiнИти;

д) Ймoвrрнo, щo дo Тoвapиотвa нaдiЙдyгь eкoнoмiчнi вИгoди, пoв'язaнi з oпepaцieю;

тa

"J. 
,,,p".,, якi бyли aбo бyдyть пoнeсeнi y 3в,язкy з oпepaцieю, rиoжHa дoстoBipнo oцiнити.

Дивiдeнди визнaютЬся дoxoдo]\l лиЩe y paзi, якщo:
- . n pu . oToвapи с т вaнaoдep ) к aнHявиплa т з aдив i д eндaмив с т aнoвлeHo ;
- r йMoBipнiсть, щo eкoнoмiчнi вИгoдИ, пoв,язaнi з дивiдeндaми, нaдiЙдyть дo тoвapиствa;

. сyMy дивiдендiв Moжнa дoстoвlpнo oцlнити'

.[oxiд визнaсться y звiтi пpo пpибщки тa збитки зa yMoви вiдлoвiднoстi визHaчeнню тa кpитepiям ви3нaнHя. Bизнaння

дoХoдy вiдбyвarться oЪ*o"a""o 3 BизнaнHям збiлЬUJенHя arстивiв aбo зMеHuJeння зoбoв'язaнь.

Bитpaти - цe зMeнUJeння eкoнoмiчниx вигiд пpoтягoм oблiкoвoгo n"pioдy y виглядi вибyпя Чи aMopти3aЦiT aкгивiв aбo y

вИглядi виHИкнeнHя зoбoв.,язaнь, peзyлЬтaтo' чoгo €  зMенtlJен," u"сi,*. iйивiв, 3a виHяткoM 3MeHшeHня, пoв'я.aнoгo 3

.'.Ёx1x:I,'1x1жlоя 
y звiтi пpo пpибyтки тa 3битки 3a y'oви вiдпoвiднoстi ви.нaчeHню тa oдHoЧaснo 3 ви.нaHHяM

збiльшення зoбoв'язaнь aбo змeншeнHя aKгиBiв.



пPиMlтки дo PlЧнoi ФIHAHсoвoi зв|тнoст| тoв (кyA (lнEкo]HвЕстD зA Plк, щo зAк|Hчився з1'12.2020 poку

Bитpaти негaЙнo BИ3HaютЬся y 3Biтi пpo лpИбyrки тa 3битки, кoлИ видaткИ He HaдaютЬ MaЙбyтнiх eкoHoMiЧHиx вигiд aбo

тoдi тa тiою Mipoю, якoЮ мaЙбyтHi екoнoмiчнi 
",,J;;,;;ъй;;й;;; 

;" пepeстaютЬ вiдпoвiдaти визHaнHю як aктивy y .вiтi

npo фiнaнсoв|АЙ aтaн.  ^a. . - . ' , ' .  -^| .^\| '  l ,  т t ,v  Е t 'п ,пи AY u6n| l  ви|{икaютЬ зoбoв 'язaння бeз  визнaння

Bитpaти вИзнaютЬся y звiтi пpo пpибyтки тa збитки тaкoЖ y тиx Bипaдкax, кoли виHикaютЬ

".H,}iou-,' пoнeсенi y зв,я3кy 3 oтpИMaнняM дoХoдy, ви3нaютЬся y тoMy )к пepioдi, щo й вiдпoвiднi дoxoди.

';|^i;?'fi!x!I'i^fr,:;T:у!"отинoю фiнaнсoвoгo iнcтpyмeнтy тa нe кaпiтaлiзyються як чaстинa сoбiвapтoстi aкгивiв,

ви3HaютЬся як вИтpaтИ пеpioдy. Toвapиствo кaпiтaлiзye Bитpaти нa-пoзики, якi бeзпoсepeдньo вiднoсятЬся дo пpидбaння,

ouдl.-'u''" aбo виpoбницiвa квaлiфiкoвaHoгo aктивy' як ЧaстиHa сoбiвapтoстi цЬoгo aктиBy.

?!!;3''{#""x:,J,..';: fi!::i"::":'::::,x " звi.i пpo фiнaнсoв v1Й cтat]Toвapиствa. |нфopмaцiя пpo yMoвHе зoбoв.язaння
poзкриBaoтЬcя., ЯКщo 'oйи.iс'ь вибутгя p""yp"i", '*i,'inoo'' y сoбi eкoнoмiчнi вигoди, нe e вiддaлeнoю. Тoвapиствo нe

вИ.Haс УМoBHt aКтИB,.-с,,"nu iнфopмauiя пpo yмoвниЙ aктиB po.KpиваотЬся, кoли Haдxoджe'ня еКoнo'iЧHиx виг|д 0

ЙMoв lpHИM.
4. oсновнi пpиnyщeння' oцiнки тa сyджeння rvlaютЬ вплив нa eлeментИ
Ёp,_ nй.'"Ьцi фlнансoвoi эвiтнoсii Тoвapиствo здiйснюе oцiнки тa пpипyщeнHя' як| 

дHoT
фiнaнсoвo'i 3вlтHoот|' ,pi;.';;,;; ,u мсoз, iисьo тa тлy'r,taЧe'Hяx' poзpoблeниx Кoмiтeтoм 3 тлy'aчeнЬ M|жHapo

фiнaнсовo-i звiтнoстi. ol,u.*й iu 
"yджeння 

бaзyютЬся Ha пoпepeднЬoмy дЬ""йi тa iншиx фaкгopax, щo зa iонyючиx oбстaвин

BвaжaютЬся oбipyнтoвaниMИ i 3a peзyлЬтaтta'и якиx пpиЙмaютЬся сvдieн"" щoдo бaлaнсoвoi вapтoстl aктив|в тa

зoбoв,язaнь' Xova цl poзpaХyнки бaзyються нA нaявнiЙ y кеpiвництвa тJйpй"'.u iнфopмaцii пpo пoтoннi пoдiT, фaкгичнi

pезyлЬтaтИ I\Лo)кУтЬ up",,oюЪiдpiзнятИся .iд цй".й.pu*yi*i"..oоn"Ь'i, дe тaкl сyркe'нЯ e oсoбливo вa)fiивиMи, oблaстi, щo

xapaктeри.yютЬся вИсoкиM piвнeм склaднocтi, тa o6лaётi, в якиx пpипyщeнHя Й poзpaxyнки MaютЬ вeлИKe 3нaчеHня дЛя

nЁ*oJ*, 6iнaнсoвoT звiтнoстi зa MCФ3, нaведeнi HижЧe.

4.1. Gyджeнн" щoдo-.onЬЬaцй, пoдiи aбo yмoв за вiдсyrнoстi кoнкpетниx MCФ3

Якщo нeмae MCФ3, який кoнкpeтHo .aстoсoByrтЬоя дo- on"p"цii, iHшoТ пoдii. 1бo_ yy:""' кepiвництвo Toвapиcтвa

.aстoсo'уo cyд)кe'Hя пiд vaс poзpoблeння r".,"iйy,"ння.oблiкoвoТ пoлiтики, щoo iнфopйaцiя бyлa дopeчнoю для пoтpеб

кopистyвaнiв для пpиЙнятгя eкoнoмiчних piшeнь тa дoстoвipнoю, y тoMy 3HaчeHнi, щo фiнaнсoва звiтнiсть:

о ПotЭо дoстoвipнo фiнaноoвиЙ стaн, фiнaнсoвi peзyльтaти дiяльнoстi тa гpoшoвi пoтoки Toвapиствa;

о вiдoбpu*,. 
"*o,o'iннy 

сщнiсть onЬЁ.цiи iншиx пЬдiЙ aбo yмoв' a нe лИЦJe ЮpидичHy фopмy;

о 0 нeЙтpaльнoю, тoбтo вiльнoю вiд yпepepкеHЬ;

o 0 пoвHoю в yсiх cyтгoвих.aспeКтaх. ,  ̂ . ,.. .nl;йuатцiгть няRёлeниx дaлi джepeл тa Bpaxoвyо
ПiдчaсздiЙcнeннясyдя(eHнякepiвництBoГoвapиствaпoсилaeтЬсянaпpиЙнятнiстЬнaведeниxдaлiджepeлтaBpa)

Tx y низxiднoмy пopЯдКy:
a) вИMoгИ u ,исоз, y якиx iдеться пpo пoдiбнi тa пoв,язaнi 3 HиMи питaHHя; 

тa Bитpaт v Кoнцeптya
б) вИ.HачeHня, КpИтеpli ви3нaннЯ тa кoнцeпЦiТ oцiнки aктивiв' зoбoв'язaнь, дoxoдiв тa Bитpaт y Кoнцeптyaльнrи

ocнoвi фiнaнсoвo'l зв|тHoст| шиx opгaнiв, щo poзpoбляють
Пiд чaс 3дiЙcHeHHя Jiд*u*"' кepiвництвo Toвapиствa вpaxoвyr нaЙoстaннiшi пoлo)t(еHHя ".'ff;:liЁ ffifiЁ;: "

тa3aтBердЖУютЬстаHдapти,як iзaстoсoвyютьпoдiбнyкoнцeптyaлЬHyoсHoвyдляpoзpoблeнHястaндapтiв, iншyпpoфес|ИHy
лiтеpaтypy 3 oбЛiкy тa пpиЙнятi гaлyзевi npaкl-f4ки, тiею мipoю, яКoю Boни нe сyпepeчaтЬ вищезa3HaЧeHиM дЖepeлaM.

oпepaцiT, щo Iie peглaMeнтyютiся MCФ3 ТoвapистBoм нe здiЙснювaлись.

4.2. cyджeння щoдo спрaвeдгlивoТ вapтoстi аtстивiв Toвapиствa

Cпpaведливa .up,i",, iнвeстицiЙ, щo aктиBHo oбepтaютьcя нa opгaнiзoвaниx фiнaнсoвиx pинкax' po3paxoвyетЬоя Ha

oснoвi пoтoчнoi pинкoвoi вapтoстi Ha MoMeHт ;;p;;;"йв нa звiтнy.дaтy. B iншиx. Bипaдкax oцiнкa сnpaведЛиBoТ вapтoстi

/pyнтyeться ," 
"yд*",,*.щЪдo 

пepeдбaнфниx мaиЬyгнix гpoшoйx пoтoкiв' iсHyючoi-eкoнoмiчнoТ ситyaцii, pизикiв,

влaстиBИХ p|.HИM Ф|Haнсoвим iнстpyNreнтa', тa iншиx фaкгopiв..p"*y""' ' '*.ийo' MсФз 13 <oцiнкa опpaведливoТ

Bapтoстi). .. 
rapтoстi фiнaнсoвиx aктивiв nl riциqаu.4.3' Cyджeння щoдo змiн спpaвeдлиBol вaРтocТi1.:i:::."",i^1l,,J:.;i^-. '" ",пvЧeнняM нe3aЛe)книx oцiнювaнiв нe

Пpoтягoм звiтнoгЫ 2020 poкy пepeoцiнкi iнвeстицiЙнo] неpyxoмoстi iз зaлyнeнняM нeзaЛe)книx oц|нюBaЧ

зд iЙснювaлaсь '  - . . : . . . . . .  -A  п6 l ,п r , | | |auцo q( i  п , 'аютЬ стoсvцoк дo oЦ iнкИ ф|HaHсoвИХ
Кepiвництвo ТoвapИствa ввФкae, щo oблiкoвi oцiнки тa пpипyщeнHя, 

"Ij ̂ Y::j'^.,::сyHoк 
дo oцiнки фiнar

iнстpyментrв 'дepинкoвiКoтиpyвaHнянeдoстyпнi , rКЛючoвиMфкepeлoMнeви3нaЧенoст ioцiнoк 'тoMyщo:
a) 

"o*, 
. u,й*й* i,iyn"rl"' ймoвipнoстi 3a3HaютЬ змiн з плинoм Чaсy, 9:.1lл:I,..::,j*, 

бaзyються нa пpИпyщеHняx

кеpiвництвa щoдo вlдсoтКoвИX стa.oк' BoлaтилЬнoстi, змiн вaлютниx кypсiв' пЬкaзникiв Kpедитoспpo'oжнoстl кo'тpaгeHт|в'

кopИгyBaнЬ пlд Чaс оцiнки iнстpyмeнтiв, a,"*o* сneц'фiчниx oсoбливoстeЙ oпepaцiЙ; тa 
Ko)к нa дoxoди (витpaти]

б) вплив змiни в oцiнкaх ," 
"*,,,, 

.. iдoopjже*i 
в звiтi пpo фiнaнсoвиЙ стaH, a тaкo)к нa дoxoди (витpaти) Moжe

u"Ъiffi'-#HИЦтвo Тoвaриствa викopистoвyвa1o i1шi.n.Pgy-l11-"::" 3:+,::'*:.:"lу.#:J3::- 
BoлaтилЬнoстi, кypсiв oбмiнy

вaлют, кpeдИтнoгo pеЙтингy кoHтpaгeHтa, дui^oфepти i кopигyвaнь пiд.чaс oцiнки iнстpyмeнтiв, бiльшa aбo мeншa 3M|нa в

oцiнцi вapтoстi фiHaHсoвИХ iнстpyмeнтiв y paзi вiдсyтнoстi pинкoвиx;'йiй; 
""лa 

Ь.icтo.'иЙвrlлив нa вiдoбpaжeниЙ y

Ь]нaiсo*lи звiтнocтi чистиЙ пp,ибyтoк тa эбитoк. .. вapтoстi фiнaнсoвиx aктивiв в
Poзумtюvи,unu.,,'. iJ.o 

-."iЬpй"'u' '" 
oблiкoвих oцiнoк тa пpипyщeHЬ щoдo спpaBeдливol

paзi вiдсутнoстl BхIднИх дaнИx щoдo спpaведЛИвoi вapтoстi пepшoгo piвня, Кepiвництвo Toвapиствa плaнyr викopистoвyвaти

oЦiнки тa сyд)кe'Ня "; 
Ь;;y;'й'нa прoфeсiинlи *oйi"i""цiT пpaцiвникiв iliдnp"eмст^.a:,f.-o:.:iдi тa MиHyЛиХ пoдiяx' a тaкoж 3

BИкopистa*HЯм poзpaхyнкiв тa мoдeлeЙ вapтoстi фiнaнсoвиx аtстивiв. 3aлyнення зoвнiшнix eкопepтHиХ oЦiнoк щoдo тaкиx

фiнaнсoвих ,*.'рy'"*i. й oцi"*u' ,*"-б".yJi,"яЪ пpoфесiйнiй кoмпeтенцiT, дoсвiдi тa po3paxyHкax e нeдoстaтнЬoю' нa

;'ч[Т;:ж:" 
ъ:ffi'Т#y";#::fl1olly;,*",, тalaбo мeтoдiв oцiнки тaкo)к Moжe Nraти .нaчHиЙ вплив нa

пepeдбaнyвaнy спpaBeдлИвI ""P''"' ' ... - -...,.
4.4' GyджeннЯ щoдo o"iкyвaн'x тepмiнiв yгpимyвaння фiнaнсoвиx iнcтpyмeнтiв

Кepiвництвo Тoвapиствa .aстoсoвye- пpoфeсiинЪ сyд)кеHня щoдo тepмiiiв щpимaння фiнaнсoвих iнcтpyмeнтlв' щo

BxoдятЬдoсKлaдУфiнaнсoвиxaктивiв.Пpoфeсiйнeсyджeння."ц" 'питaнняNl/pyнryетьсянaoцiнцipизикiвфiнaнсoвoгo
iнстpyмeнтy, Йoгo пpибyткoвoстi й.д"*u'iцi i"-i,'й"'fiй"1;,.p.'.е iснyють нeвйзнaчeнoстi, якi мoжyть бщи пoв'язaнi з

пpи3ynИНеHl-lЯм oбiгy цiнниx naпepiв' щo нe е пiдкoнтpoльним кеpiвнищ.y io'"p""."a фarстopoм i мoжe сyтговo вплиHyти нa

. oцiнкy фiнaнсoвиx iнстрyмeнт|в.
4.5. BикopистанHя стaвoк дискoнryвaння 
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пPиMlтки дo PtЧнoi Ф|HAнсoвoi зв|тHoстI тoв кКУA кlHЕКo-lHвЕст> 3A P|к, щo 3Aк|HЧивсЯ 31.t2.2020 рoкy

Cтaвкa дискo|]тy - цe пpoЦeнтHa стaвкa, якa викopистoвyrтЬся для пepepaxyнкy fЙaйбyтHiх пoтoкiв дoХoдiв в eдинe

3нaчeFtня тепepiшньoT (пoтoннoI) Bapтoстi, якa e бa3oю для ви3HaЧенtlяPинкoвoi вapтoотi бiзнeсy. 3 eкoнoмiчнoi тoчки 3opy' в

poлi стaвки дИскoHтy с бaжaнa iнвeстopy стaвкa дoХoдy нa вклaдениЙ кaпiтaл y iiдпoвiднi з piвнeм pИ.икy пoдiбнi oб'r*гИ

iнвeотyвaння, aбo - стaвкa дoХo.цy 3a aлЬтepнaтИвHиMи вapiaнтaми iнвeотицiй iз зiстaвляння piвня pизикy Ha дaтy oцIнки.

Cтaвкa дИсКoHтy Mас BизHaЧaтИся 3 ypaХyвaнHяM тpЬox фaкгopiв:

а]::B]::liff#:i:;?:ln,...uo,,"" для фiнaнсyвaння iнвестицiЙнoгo пpoeкгy_1.1...-Рu'"oть piзнi piвнi кoмпeнсaЦiT;
;i Ь;й' !,.й*y aбo мipй Ймoвipнoстi oтpимaння oviкyвaниx y мaйбщньoмy дo1?1?- .. ' '^',i.
Cтaнoм нa 31 .12.2О20 сеpeднЬoзвaж""u.',.iu,."-';p.ф;;;й 6u'пЬ"'*'* дeпoзитiв y нaцioнaльнiЙ вaлютi в бaнкax, y

якиХ He ввeдeHo тиMЧaсo'y aдмiнiотpaцiю aбo нe .aпрoвaджeнo лiквiдaцiЙнy кoйiоiю, стaHo'илa 11,3% piнниx. |нфopмaцiя'

щo виKopИстaнa для BизнaЧeHня сepeдHЬoзвaжeнoi стaвч.ojlgp)кaнa з oфiцiйнoгo оaйтy HБУ.

4.6. Cyджeння щoдo виявлeння oзнaк знeцiнeння aктивIв

Biднoснo фiнaнсoвих активiв, якi oцiнюються 3a aMopтизoвaHoю вapтiстю, Toвapиствo Ha дary виникHeHня фiнaнcoвиx

aктивiв тa на кoжHy звiтну дaтy визHaЧa6 piвeнЬ кpeдитнoгo pизикy. 
дi. .^, '^^Б.,r.t, afr|лo^,t|t qкi n| l iнюк}тЬся ̂^

Toвapиство вИ3нar рe3epB пiд збитки для oнiкyвaниХ KpeдитHиx збиткiв зa фiнaнcoвиMи aктиBaMи, якi oцiнюються зa

aмopти.OвaHoo ,up,.",Ь,-y.po.*ipi oнiкyвaниx *pЪд' ' ' ,*,з6иткiв 3a BeсЬ стpoК дiТ фiнaнсoвoгo a6гивy (пpи 3цaчнoyy

эбiльшeннi кpеtИтHoгo pиэикуtдля кpeдитHo-знeцiнeниx фiнaнсoвиx aкгивiв) aбo 12-мiсячними oviкyвaниMИ кpeдитHиMи

.6й'*u'" (у paзi незнaннoгo зрoстaнHя кpeдитHoгo pизикy). 
^.. . i i  l .6t^fl 6rпrl aианянi гtо тoгo як фiнaнсс

S a з в и ч a Й o Ч l к У с т Ь с я , щ o o ч i к y в a н i к p e д и т н i з б и т к и з a в e с Ь с т p o к д i i м a ю т ь б р и в и з н a н i д o т o г o , я к ф i н a н с o в и Й
iнстpyмeнт стaне пpoстpoчeний. Як.пpaвилo, КfедитHий p^ll.11:lo Зpoстae щe дo тoгo, як фiнaноoвий iнотpyмeнт стaнe

пpoстpoчeHИM aбo бyдe пoмiченo iншi чинниКи .aтpиMKи плaтeжiв, щo е спeцифiчними для пoзичaлЬникa, (нaпpиклaд'

зд iйснeння мoдифiкaЦiТ  aбo реотpyкгypизaц iТ) .  l , l , r .  dut | t^ r} r iцaцnnпий iн
КpедитниЙ рИзИк 3a фiнaноoвим lнстpyMеHтolvl ввaжa6тЬся ни3ЬкиM, якщo фiнaнсoвий iнстpyмент Mao HизЬкИи pизИк

HaстaHHя дeфoлтy, гloзиЧaлЬFiИк Mar пoтy)кн|и пoтeнцiaл викoнyвaти 
"'or,дo'oЬip'i 

зoбoв'язaння щoдo гpolДoвиx пoтoкiв y

кopoткoстрoкoвiЙ пepопектИвi' a нeспpиятливi зйiнй Ё eкoнoмiчЪиx i дiлoвиx y,oвax 
Y *:-Т:.:'po*oвiЙ 

пepспeктИв| lv|oжyтЬ

3Hи3Ити, алe нe oбoв,язкoвo здaтнiстЬ пo3иЧaлЬникa викoHyвaти овoi зoбoв'я3aнHя щoдo дoгoвipниx гpoшoвиx пoтoк|B.

Фiнaнсoвi iнстpyмeнти нe ввaжaютЬся тaкиПЛи, щo мaютЬ низькиЙ кpeдитниЙ pи3иK лишe нa пiдстaвi тoгo' щo pИзик

дeфoлтy 3a нИMи r ни)t(ЧиM, нiж pизик дeфoлтy зa iншими фiнaнсoвими iнстpyмeнтaми Toвapиствa aбo нiж кpeдитниЙ pизик

БЬйсдикцii, в якiЙ Тoвapиствo здiЙснюс дiяльнiсть.
oнiкyвaнi кpeдитнi збитки 3a BeсЬ 

".po* 
дii нe визHaютЬся зa фiнaнсoвим.iнс.гpyмeнтoM пpoстo нa пiдcтaвi тoгo, щo

вiн ввaжaвся lHстpyMеHтoM iз низьким кpeдитHиM pизИкoм y пoпepeднЬoмy звiтнoмy пepioдi' aлe нe вBa)кarтЬся тaким

стaHoM на звiтнy дaтy. У тaКo'y випaдкy Тoвapиствo з'ясoвye, Чи мaлo мiсцe iнaчнe зpoстaння кpeдитнoгo pи3иKy 3 tv|oцe6тy

пepвiснoгo вИзнaHHя, u o,*u uй no",aлa noтpeбa y визнaннi.oнiкyвaниx кpeдитниx збиткiв зa весЬ стpoк дii.

oнiкyвaнr np"д,,,i збитки вiдoбpaжaю'"Ъiас"i oнiкyвaння Toвapиствa щoдo кpeдитHиx збиткiв.

s. гoзкpитrя iнфopмацii щoдo викopистання спpaвeдлlивoi вapтoстi

5.1. Meтoдик" oцi".о"a'*нi ia вxiднl.дaнi, викopйстанi дгlя с*лaдa"ня oцiнoк 3a спpaBeдгl,иB!ю 
"1:;'Т?,-i oшiнки. як?.];#il?Ёl1;:'ff#tr"'ff^##J;Ьlru;ili;.;;;;;йi:Е;;ir:..'jl":1"J::,"::'б.".";язaнь, тoбтo тaкi oЦiнки, якi

3 piвeнь
(тi, щo не мaють
кoтиpyвaнЬ l He e

спoстepeжyвaниMи)

УсьoгoКлaси aкгивlв тa

зoбoв'язань'
oЦiнeнt4х зa

спpaведливoю

,l piвeнь
(т l '  щo MaютЬ

KoтИpyBaнHя' тa

2 piвeнь
(тi' щo не мaють
кoтиpyвaHЬ' aлe
.пn.тAnё)кvва |{| l

2020 2019 2020 2019
з1 1219

2020 2019
2|J2U z v  l J з1.12.20 31 .12 .19

112
з1.12.20 з1 .12 .19 з1 '12 .20 З 1 ' 1 2 ' 1 9 з1.12.20

floвгocтpoкoвl
фiнaнсoвi iнвeстицiТ 0 o 112 112 1 1 2

0 12679 12 679 12 679 12 679Кopoткoстрoкoвt
фiнaнсoвi iнвеcтицi. i 0 0 0

вedлuвoi вapmocmi

wt trж#"кy бyлo здiЙснeнo пеpeoЦiнкy ,спp1ведл1:9j'.".1l]:..Тi.::I"*T.".'Р:::jicoвих 
iнвeстицiй. Poзмip

пepеoцiнки нe сyттсвиЙ цio.z'тиc.гpн) Пеpeмiщeння.мiж 1тi 2 piвнями iepapxiT в 2020 poцi вiдсyтнi.

У 2o2opoцi вiдбулoся пepeмiщeння aкцiЙ пpАт tк lHЕКo> в з pi'eнJЁpip*iТ. У 2b19 poЦi 
-вiдбyлoся 

пepeмiщeння aкцiй

пoдт *ноЁд сИстЕMA> з 2 piвнi y 3 piвeнь нepeз вiдсyгнiстЬ yгoд.

f f iy2-мypiвнi iсpаpxiTзaлиLlJилисят iлькиaкцirПAТ<Дoслiднo-eкспepиMeнтaльнийзaвoдNs20
цивiльнoi aвiaцi.i> oскiльки npисщнi пoзaбipжoы yгoди. 

)Hня aкцiй ПpAТ |К IHЕКo> в
Пepемiщeння ',* p,"",*-, iiu z i.p"piiт y zo20 poцi вiдсyтнi. У 2020 poцi вiдбyлoся пepеM|щ€

3 piвeнь iopapxtТ. 
8

.Л..hq l? v eпiт i  пno фiнaнсoвиЙ стaн Ha KiHeцЬ Koжнoгo звlтнoгo

Клaси aктивiв тa
зoбoв 'язaнь,  oц iHeHИХ

зa спpaвeдлИBoю
вapтiотю

Mетoдики oцiнювaнHя
Meтoд oцtнки
(pинкoвиЙ'
дoxiдниЙ'
витpaтниЙ)

Bиxiднi дaнi

PинкoвиЙ oфiцiЙнiкypси HБУ
Гpoшoвi кoшти Пepвiснa тa пoдaлЬЦJa oЦ|HКa ГPot lJUt,и^ NUщl|o

здiЙcнюеться 3a спpaвeдливoю вapтiстю, якa

PинкoвиЙ,
витpaтниЙ

oфiцiЙнi бipжoвi кypсИ
opгaнiзaтopiв тopгiв нa дaтy
oЦiнки, 3a вIдсfгнoст|
визнaЧeнoгo бipжoвoгo кypсy
Ha дaтy oцlHки'
виKopистoвyeтЬся oстaнHя
бaлaнсoвa вapтlстЬ' ц|Hи
зaкpиття бipжoвoгo тopгoBoгo
лня

lнстpyмeнти кaпlтaЛy Пеpвiснa oцlнкa |нстpyii lеHтIв Ka| || | dJ |y

здiЙснюeться 3a Тx опpaведливoю вapтiстю' якa
зaзвичaЙ дopiвнюe цiнi oпepaцiT, в xoдi якoTбyв
oтoимaний aктив. Пoдaльшa oц|Hкa
iнстpyментiв кaпiтaлy здiЙcнюeться зa
спpaвeдлиBoю вapтiстю нa дary oцlHки.

яt<oеo нaлe)'сamь



пPиMlтки дo PlчHoi ФIHAнсoвoi звtтtloст| тoв кКУA кlHЕКoJHвЕстD 3A Plк, щo зAк|нЧивсЯ з1.12.2020 poКу

5.4. tнuli poзкpummя, щo вu|ilaea,omьcя McФ? 13 кoцiнкa cпpaвeaлuвoi вapmocmi>

Gпpаведливa вapтiсть фiнaноoвиx lнстpyмeнтlв

v l  l у q U v A ,  ! . | 9 Ч  Р " r  '  . -

неMo)lФИвo BИзHaЧИтИ дocтoвipнo, oскiльки нeMae pинKoвoгo кoтиpyвaння цИx aКтивlв.

Кеpiвництвo Тoвapиствa ввaжae, щo ,""".q",i рo.кpиттЯ шotЬ.зaстoсyвi::T:r,?."fl:::'"""Т::::"i#".]'?HХI;,lJ"i

"."ж:l"i-:""';";ffi'ЬТ""'ъъЫ;;';;;;;;фl,Ц;; 
oyдi-i.*a сy..eвa iнфopмaцiя щoдo .aстoсy.aHня спpaведлиBoT

.,Бiйii l-. йoже бути кopИсHoЮ для кopиcтyBaнiв фiнaнсoвoi звiтнoстi.--- 
6. Poзкpиття iн6opмauiт, щo пiдтЬepдкye стаrтj пoданi y фiнaнсoвиx звiтax

1 . Gпpaвeдливa вapтiсть

з1.12.2020 31.12.2019
2 3'l

Фiнaнсoвi aКтИвИ, yтoMy числi:
l i Т \ 112 140

ш|г r

Кopoткoстрoкoвi фi нaнсoвi iнвестицii

ffipгoвaнiсть (зa дoгoвopaми кyпiвлi-пpoдaжy
кoрпoрaтивHИX пpaв, тa винaгopoдa Тoвapиствa}

12 679 12 679

347 з47

2590 2590
Дeбiтopоькa зaбopгoвaнtотЬ 3a видaниMи

Гooшoвi кotuти тa'[Х eквiвaлeHти
(пoзики)

0 U

120

нниx фiнaнсoвиx iнвeстицiЙ
Ыивa вapтiсть дeбiтoщькoт тa кpeдитopcькoi зaбopгoвaнoстi, a

6'1. Heмamepiaльнl aкmuвu

Aктив
3a piк, щo зaкiннився

31.12'20P'

-3a 
piк, щo зaкiнчився

31.12.19P'

Hемaтeрiaльнi aктиви (бaлaнсoвa вapТ|стЬ)
54 41

l  | e p B | с H a  E a p |  | U I  P  п G l v ' o l g } / l q , I U t l , t ^  ч , . . . , - . -
51

31.12.2019P.

Haкoпичeна амopтизaц lя
31.12.2019P. I -

75 43 1 1 8

I

84

I
Hapaxoвaнo
Cписaнo 43 127
3'1.12.2020p.

lGтЬ

oоHoBнi зacoби

гpyдня 2019 poкy - 89 тИс.гpн. . --- . .5-- . .^ .^ ̂ aaаiаmа а a iАа/,neжoння| ' '
6'3, фiнaнcoвi aкmuвi, щo oцiнtoюmьcЯ зa cПpaвedлuвoю вapmicm,o, з вido6paясeння|'i pe|ульmamу IlepeoцIнl<u у

пpu6уmку aбo з6umку' 
стaнoм нa З1 .12.2O2Op. тa нa 31 .12.2019pнa бaлaнсi ToвapИствa oблiкoвyвaлись iншi дoBгoстpoкoвi фiнaнсoвi

IHвeсТИЦ|
HаЙмeнyвaння 3a пepioд, lцo закiнчився

З1.12.2op.
3a пepioд' щo

зaкiнчився 31'12'19p.

.h iЦ2н.nR i  |нвeстИL l | |
' t ' t z

пoтO'] н ф|HaHсoвi  iнвeстиЦiТ 12 679 z o t

t  -7,1o 12 819
Bсьoro

'"']ffn;ff},-.],""'#'Ё}fu;;,;;;;*.nJnJpu* Тoвjpиствy в piзниx дeпo.итapниx yстaHoвax вiдкpитo aвтoMaтИЧHo.

Aлe вiдкpиття paxyнкiв B циХ дeпoзИтapниx yстaнo""*'"]-чз|:."::-: ,"'" вiдпoвiдних дoгoвopiв пpo oбслyгoвyвaHня нe

здiйонювaлoся Чepeз те, щo пoв,язaнi з дaHиM прoцeсorrit гpoшoвi витpaти для Toвapисвa нe мaютЬ екo|loMlчнoгo сeнсy

пopiвнянo з вiдnoвiдним iнвеотицiЙним пpибщкoм.
o

Бaлaнсoвa
31 . 12 . 2О19p

1 1 1 1

3 3
31'12.202Оp Гтjнoвлять 89 тис. гpH', нa 3

ё
3aгaльнa

бaлaнсoвa
вapтiсть' гpн.

Пpимiтки

пI
п

Haзва eмiтeнтa к.сть
eмiтeнтiв

1 2 з12'69
Бaлaнсoвa BapтiстЬ сyгтrвo нe
впливae нa Baлютv бaлaнсyЪiдсутня вИпИсКa 3 дenoзитаpl loi yотaнoви пpo

пiлтвeDдх(eнHЯ 3aлишк|в

zv 0,00

Cпpaвeдливy вapтiотЬ кoжHoгo з

eMiтeнтiв oцiHенo в (нyлЬ) y

зв'я3кy з вiдпoвiднiстю pядy

oзнaк фiктивнoстi.

3aблoкoвaнi вИПycкИ aкцiЙ. 3aлишки
пiдтвepджeнo дeп03ИтapHoю УстaHoвoю

36 3'12,69
Bсьoгo



пPиNl|тки дo PIчнoI ФIнAHсoвoi звIтнoстl тoв кl(УA <|HЕКo-lHвЕстD зA Plк, щo зAкIHЧився з1.12.2020 po|<У

КopoткoстpoкoBi фiнансoвi iнвeстицii
1.oб,окт iнвeстувaння: Kopnopamuвнl пpaвa т1BАPИCтBА 3 oБMDКЕHoЮ BtД|1oBlДAIlьHlcтЮ к\HДУCTPIAЛЬНo.

11 PО MИсI\ОBI4 Й Кo |vI П Л ЕКC > (t l П К>). 
Ь,pтiс'' oб'eKтy iнвестиЦiТ, якa oблiкoвyoTЬся Toвapиствoм 7 867 тиc. гpн

Poзмiр oб'rктy iнвестицiT: 26,222% стaтyгHoгo кaпiтaлy |Г,lК.

Biдпoвiднo дo рlцlенЬ зaгaлЬHиХ збopiв yvaсникiв тoвapиства дaнa iнвeстицiя e пoтoЧнoю, тa пpидбaHa 3 Meтoю

пepeпpoдaжy.
3a piк 2018 пtсЛя дaтИ бaлaнсy, y лчтo]Йy 2019 poкy вiдбyлaсьyгoдa пpoдa)кy чaсткИ o,1% У стaтyтнoMy кaпiтaлi ToB

<lПК> вapтiотю 30 тис. гpн' фiзиннiЙ oсoбi. Biдпoвiд'Ь д6 цiеi yгoди бyлo oцiнeнo спpaвeдливy вapтiоть iнвeстицiT отaнoM Ha

31 .12'2018p, в 7896 тис. гpн. 
o вiдпoвiдaльнicтю.- - l пкзaopган i зau iЙнo-пpaвoBoюфopмoюетoBapистBoMзoбMeжeHot

- | П К н е с п p o ф е о i Й н И M y ч a с H И к o в ф o н д o в o г o p и H к y т a p и H к y , я к м t v l H a д a ю т ь с я ф i н a н с o в i п o с л y г и ' H e м a e
спецiaлiзoBаних дoзвoлiв та лiцензiЙ.

- Hа тепepiшнiЙ Чaс виpoбHИЦтвo 3yпиHeнo. Пoтoчнe BикopистaHHя - HaдaHHя B opeндy тa oбслyгoвyвaнHя виpoбHИчИx,

тopгoBИХ' склaдсЬкИХ тa oфiсниx пpимiщeнь тa пpoмислoвиx мaйдaнvикiв.
- |ПК o влaсHИкoM неpyхoцoстl plзнoгo пpизнaчeннЯ зaгaлЬнoю плoщeю 90,96 тис. кв.м' IПК Mao пoвниЙ кoMnлекс

iнжeнеpниx комyнiкaцiЙ. ПЁ6'o.o" zoi9тa2020 poкiв poкy вiдvyженнЯ Hеpyxoyoстi |ПК нe здiЙснювaлo.

- lПК здiйснюe oблiк тa Haдao звiтнiсть вiдпoвiднo нaцioнaльниx стaндipтiв бyxгaлтepськoгo oблiкy. Hepyxoмiсть (oснoвнi

зaсoби) oблiкoвyються |ПК зa вapтiстю,3a-якoЮ бyли пpидбaнi з ypaхyвaнняl', знoсy._- - 
- Пepeouiнкy (дooцiнкy) oснoвHИx зaсoбiв |ПК нe здiйснювaлo'
- Pинкoвa вapтiсть ';Ьy;;;;;;i вiдpiзнястьtя вiд бaлaнсoвoT вapтiстi нepyxoмoстi y бiк збiльшeння'

. Aнaлtтичнt oгляди nЁ6,iдн,* спеЦiaлiзoвaних кoмпaнiЙ нe мiстять дaHиХ щoдo вapтoстi aнaлoгiЧнoТ Hеpyxoмoст|'

Haявнt дaнt щoдo пoг|Итy нa виpoбниvy '"py,oйi"i", який cклaдae18% вiдзaгaлЬнoгo пoпитy нa нepуxoмiотЬ (3a дaHиMИ

кoнсaлтИHгoвoТ кoмпaнiТ UТG).
|ПК великий oб'eкт, тa стaнoM нa кiнeць 2020 poкy He Mar aHaЛoг|в пpoдa)ry.

|нфoрмaцlя щoto Пpoдa)кy oб'eктiв нepyxoмЬcтi-зa тepитopiaльHиM poзтaшyBaнням, aнaлoгiчним |ПК нaявня' aлe Mar

iншi (y б iк змeншення) oбсяги '
lнфopмaцiя щoДo пpoдa)ку 9б,чтiв нeрyxoмoстi 3a aнaлoгiчним пpизHaчeнHяM, aлe iншoгo тepитoplaлЬнoгo

po3тat lJyвaHHЯ нaявHa, aлe Maс iншi (y б iк зменшення) oбсяги. 
i .^va 2,t .тn.nRvElати власнi  мeтoди ot 

.

oтжe, вiдпoв|дHo дo пoлo)кeнЬ oЬлiкoвol nonii"*i, Toвapиствa, Toвapиствo Moже 3a3cтoсoвyBaти влaснi мeтoди oЦ|HкИ

iнвeстицiЙ.
2.oб,сктll{BeстyвaHня:KapnopamuвHlпpaвa(цiннiпaпepu)ПpATкIIК<(llчEКo>
Bapтiсть oб'oктy iнвeстицiТ' якa oблiкoвyeться Toвapиствoм 4813 тис. гpн.
poзмip oб'oкту iнвестицiт: 45,4Yo cтaтунoгo кaпiтaлy ПpAT <|lК кlHЕКo>.
. Biдпoвrднo дo p,*",, .ui"n,,," збopiв yнaсн,*i. тo,ap"с'Ba дaнa iнвeстицiя o пoтoчнoю, тa пpидбaнa 3 Meтoю

пepeпpoдaЖy.--] 
гipдт ni|к nIHЕКou зa opгaнiзaцiйнo-пpaвoвoю фopмoю e пpивaтниM aкцioнepним тoвapиствoM.

ПpAТ <||К (|HЕКo> e пpoфeсiЙниM yчaсHикoM фoндoвoгo pиHкy тa мae вiдпoвiднi лiцeнзiT, якi видaнi HКЦпФP.

- ПpAТ (llК (|HEКo) здiйснюе oблiк тa нaдae звiтнiсть вiдпoвiднo мiжнapoдниx стaндapтiв бyxгaлтepськoгo oблiкy.

oскiльки пpOтЯгoM 2019 poкy yгoд з aкцlяMй пpдт ulк.itнвкo> нe здiЙонeнo, Тoвapиствo дiЙщлo висHoвкy пepeoцlнити

вapтiсть фiнaноoвoT iнвестиЦiТ (yцiнити) дo нoмiнaльнoj вapтoст|.

Bpaxoвyюни всe вИщeBИклaдeнe, тoвapиствo здiЙонилo пepeoцiнкy (yцiнкy) вapтoотi oб'eкгy iнвeстицii стaHoM Fla пoчaтoк

3a нaявнoю
aкцiями ПpAT lК

; н с y з a 2 0 1 8 p i к н a п o v a т к y л ю т o г o z U 1 9 p o к y B | д o y Л a G Я y | U д d J
(l l- lЕКo), iнфopмaцrя пpo яКy poзмiщeнa (oпpипoднeira) нa SMIDA (зaгaльнo дoстyпHa iнфopмaЦiйнa бaзa

HКЦпФP)
Пpoтягoм2o2Оpoкуyцiнкaтaдooцiнкиi3зaзнaчeнимиaкцiяминeвiдбyвaлoся

aнlcmь

гoвaнlстЬ

п|дxoдy

ы 6. BлacнuuЙ кaпimaл
Biдпoвiднo дo виMoг 3aкoнy УкpaTни кПpo iнститщи- "].'.:]"::-,:.^::,ly::"::':.,:y j'.f'j:s.ll'",?3l;Yl.'l"lffi.T;:":ts|дпoBIднo дo BИMo| odкU-y ,NP@lпyl .t,. '" 

" ' i-".",.;;; i;-; ;.й.Ъn,", '" Meншe як 7 мiльЙoнiв гpивeнь. Кpiм тoгo,
нaстynнi BИМoги дo стaтyтHoгo кaпiтaлy к-oмпaнiT 3 yпpaBлlння aктива

вiдпoвiднo дo BИMoг цooJo зЪ*o,y кoмпЪнii з yпpaвл.iння 
"*l":зy1.:]-lopюютЬ 

pе.epвниЙ фoнд y poзмipi' встaHoвленoму

стaтyтHи|VIидoкyMeнтaMИ,aлeнeMeншeяк25в iдсoтк iвстaтyгHoгoкaп|тaлy.

20.1 8 poкv' a сaMe
2019  p i к DnlO niv Уцiнкa (

0Кiлькiсть Bapтiсть K l л Ь к | с т Ь  l  с l d Р I | U l D

9 625 642 штyк 4 812 821'0О гpн 9 625 642 llJтУк l .+ o |z 9!!l!У-!-У"

ma Salracu

3aпaси

31 гpyдня 2020 31 гpyдня 2019

1 1

Ja вlвидaним и aвaнcaми (зa дoгoBopaми кyпiвлi-пpoдaжy

iHшa пoтoЧHa 12 67912 679

щo зaкiнчився 31'12'1
3а piк, щo зaкiнчився 31'12'

10



пPиM|тки дo PIЧHoТ ФlнAнсoвoi 3вlтHoстl тoB (кyA (|нЕкo.|нвEст) зA Plк, щo зAкlнЧився 31'12,2020 po(у

Cтaнoм нa31 .12.2Оp'тaнa31 '12.2o1gp.стaтyтHийкaпiтaЛ.т^o^BapистBaстaHoвить10000тис.гpH.,дoдaтKoвИЙвклaдeниЙ
кaпiтaлотаHoвИтЬ22тиc.грH.,pe3epвнийкaпiтaлстaнoвитЬ2500тис 'гpн.

Пpoтягoм 2020 рoкy pезервHиЙ кaпiтaл Hе нapaхoвyвався y 3B'я3кy з тИM, u.lo нa 01 сiчня 2020 poкy вiн сфopMoвaниЙ y

пoBHoMу oбсязi .  
i .тRn ?A nозмiooм стaти 

.гaлy 
в iдпoвiдae виMoгaM .aкoнoдaвстBa.

Тaкйм чинoм, Тoвapиствo зa poзмipoм стaтyтHoгo тa peзepвHoгo кaпl . l

влaсHoгo стаrroм нa31'12'2019.Cтaнoм нa31'12.2020p.

всьoгo власний кзццзд
т^n'аaoПЬна ma lн|aa

3a piк, щo зaкiнчився
31.12.20p.

3а piк, щo зaкiнчився
з1'12'19p'3oбoв'язaння

зa тoвapи' рoбoти тa пoслyги
з 6юджeтoм

ZY J /

!
9зi стpaxyвaння 100

3  o п л a Т И  l I p a ц l  t

пoтoчнa крelqИтoрсЬKa зaбopгoвaнiстЬ зa oдepжaHиUlи

aвaHcaMИ

0 o

129 129

;@ьЩщ9r 1 1 8 | ч

poзмipi - 121 654,44 гpн'
3aгaльними збopaми aкцioнepiв Фoндy-1 (пpoтoкoл зщlт.иI.збopiв aкцioн:pjт.9914Y;].вiд 05'12.2003 poкy) бyлo

пpиЙнятo piшeння p"oрi.*i.l""'и Фoнд-1.y ПAйoййй |HтЕPBАЛЬHиii-лЙdii9ц9l.К9.Чl1TЙ lHBЕстИЦlЙHИЙ ФoHД

uЦEнтpдльниЙ |HBЕcтИцlЙHИЙ ФoHil) йoмйднii з yпPABЛ|iiЁЁ дкгивдми 3AКPИToгo AКЦ|oHЕPНoгo

ТoBAPИсТBA (|HЕКo-lHBЕCТ>; зaтвepд,', n,,", pеopгaнiзaцii, ЗатBepдити бaлaнс стaHoM нa 05.12.2003 poку, дoвiдкy пpo

BapтiотЬ ЧИстИx aктИвl. .1i*o*'нa os.iz.zooз poiiy звiт пpo фiнaнсoвi peзyлЬтaти стaнoм нa 05.12.20o3 poкy, тa iншi

дoкyMeHтИ.-_ .FЬЬp.-u*i.aЦiя 
здiЙcненнa y вiдпoвiднoстi дo 3aкoнoдaвствa, Чиннoгo нa тoЙ пepioд.

Biдпoвiднo дo .Цoвiдки прo вapтiстЬ- u,",,*"ййЫЬ 
"'""o' 

нa os..l i.zooз poкy Фoндy-1 згiднo отp. 590 зoбoв'язaння

Фoндy-1 пepeЙц]лo дo ,".ioй.""" iдт uкyд к|HЕКo-IHBЕCT> (пpaвoнaотyпникoм якoгo e Toвapиствo).

Пpидбaння aкцiЙ пpoстиx iменниx 3aкpитoгo aкцioнepнoгo,o.up,"'"" к|нвeстиЦiЙниЙ фoнд 3aкpитoгo типy <Пpoмiнвeст-

Кеpaмет> бyлo здiиснeнo BAт |к <|HЕko) (iдeнтифiкaцiЙниЙ кoд зa eДPПoУ 22925945) 05.09.2000 poKy нa п|дстaв|

вiдпoвiдниx дoгoвopIB.- - 
y zbos pЬцi бyлo пpиЙнятo piшення пpo pеopгaнiзaцiю Фoндy-2 шляхoM пpиeднaння.

ЁЁй лopeзepвпiдкpeдитнipи3икИ. - . . i
Щoдo poзpaxyнкiв , 

-y.l""i"*""и: 
зaбopгoвaнiсть зa HapaxoвaниM'"j::'*"*11l 

"I'?H"l,,l.,l i,i",",-'llР.J .'iБlцoдo poзpaxyнкlв 3 yчd'пnnq*n. JqvvF 
|и) i склaдarтЬся lз сyм дивiдeндiв: yvaсникiв Пfl lФ

oблiкoвyeться Ha paxyHКy 671 (PoзpaxyHкиJa нapaxoвaHиMи диB|дet|дзч

<ЦlФ>, нaдалi _ (ФoHд-l>, y poзмipi -6 462,41;;;"; ';;;икiЫзAт lФзT <пpoмiнвeст-Кepaмeт>, нaдaлi - <Фoнд- 2>' y

Ь "ъъ; 
'li ; ;Ц; . д i и J' Ь'' u y 

.в 
iд п o.в iд н o стi ry з a.к1 1 9п1:: 1 "' iiч: : : ]: l j : : :"*Е'"^"f#l;:i: iilHl""HxНHъHffi ffiii;;Цii''.1}J:llзgi.'iт:..-":P;]..^",1""*:il:;"."":1Г3 il3]3,""Т;"i'.BlдпoBlдHo дo | |epе/. ld'dJ!DnЧ|v woJ|gпw' 

".".;,";аAf -кyд..rнЁкo t i lвЁстu (пpaвoнaстyпникoM якoгo е Тoвapиствo)
пaсивyбaлaнсy (фopмаNs 1) пepeйшлoдo !ulo^l-.- '  , ,^ ̂ 1  ̂ . . 'nnБ n^u\, tbnнлv-2 

", 
';;-;;; ъдт uкуА ulнвкЬ?J.."xffi;,Jy"js?)"l}::ffiffi:Ё,;; (^йj-;;;;l^ф:ii::.'::тl.:"H:,"J1'::l""?:":flJ5:ж,IffP;

,,uP3li'.ffi""*?":ff."flxъТT;J'ъ Т,ilJJoБъЬ ;;;Ы;;;1,ч" ooнду-z стoсo,нo всix кpeдитopiв, бopжникiв,
i:5:}"JT*""Т;:}H::itffi;"".';;""Т",й'Ъ.'i', .;Б;;;;;*oд''o yсе.мaинo, всi пpaвa тa oбoв'язки Фoндy-2

- , , , ' , , i  
e, ,o;aouАяl l t t  v avмi 128 116,85 epн'

- , '',T"Тгi;d 
:#;J-' 3aзFiaЧeнoТ сyMи кpeдитopськoт зaбopгoвaнoстi, Heзвa)кaючи нa it дaвнiсть нe вiдбyвaеться.

Щoдo зoбoв'я3анЬ 3a poзpaxyHкaми з бюджeтoм:
кpeдИтoвe сaЛЬto. ;; Ь;-y--y 641 1 <Пoдaтoк з дoxoдiв фiзинниx oсiб> склaдaeтЬся 3 Дебeтoвoгo сaлЬдo пoдaткy 3

дoxoдiв фiзинних oоiб, визнaчeнoio вiдпoвiд,o дo ,ййi пЬд".*o"o,o кoдeксy yкpы;::':.'.l2?1'З!010 Ns 2755-vl iз змiнaми i

дoпoвнeHнЯМи(HaдaЛt l lКУ)тaкpeдитoвoгgсaлЬдoпoнeвиплaЧeних.дoхoдaxyvaсникiвпoiнвeстицiйнихcepтифiкaтaХ3a
1998 piк, вИзнаЧeHoгo вtдпoвiднo дo вИMoгд"*p"ii1.oi'eтy йiнlс'piв Уйй uгipo пpибyткoвиЙ пoдaтoк з гpoмaдян> Ne13-

', '|-fl33-i,,"jfj; 
;#;Ш"::il:'""'.ТT.i*!rицiйнi сepтифiкaти зa 1998 piк здiйснювaлoс" Y.1Р:9 poцi вiдпoвiднo дo дiюнoгo

нa тoЙ мoмeнт .[екpeтy Кaбiнeтy Miнiстpiв Укpaтнй *йЬo пЬ,oyгкoв,и noдaтil . 'po"uд''.u i|s13-92 вiд26.12.92p. iз змiнaми i

^".B,Ё;JJ.lIl 
oo "-'.' 

58 КoнститyцiТ УкpaТHи - закoни.тa iншi..i:Рч1::.-"-пpaвoвi aкги нe мaють звopoтнoj дiT в чaсi. кPiM

випaдкiв, KoЛИ вoНИ пo*'якшyютьЪбo скaсoвyють вiдпoвiдaльнiсть oсoбy..

B iдпoв iднoдoот . , 168 .1 .5ПКУ ,якщooпoдaткoвyвaнийдox iднapaxoByeтЬсяпoдaткoвиMaгeHтoM,aлeнeвИплaчyeтЬся
(нe нaдaотьсЯ) плaтHИкy пoдaтKy, тo пoдaтoK' ЪкиЙ пiдлягa..Ц!1'Ъ'*Р. 3 тaкoг9-]{?paxoвaнoгo дoХoдy' пlдлягaс

пepepaХуBa'нo дo ooд,.Ьтy пoдaтКoвим aгентo' y стpoкИ, встaнoвлeнi цим Кoдeксoм для мiсячнoгo пoдaткo'oгo пep|oдy.

oбoв,язoк щOдo yтpИМання ПflФo пoКлaдaстЬсЯ нi пoдa,кoвo|-o ut-",,", й"й нapaхoвyе (виплaнyс, нaдae) oпoдaтKoвyвaHИЙ

дox iднaкopИстЬnn" ' " ' *unoйткy , i ooтo .нan iдпpиемствo(пп .168 .1 . , 1 ,пп .170 .5 ' 1ПКУ) .
.Цивiдeнди oстaтoЧHo oпadamкaвуtom"c" iid uac ii нapaхувa"й цnn.lio S.4).-ilpoте oсoбливoстi сплaтИ п}цФo дo

бюджeту пepедбaчeHo в п.168.1 ПКУ, a 
"u*.'. "-i'u 

iioo.-o" 6юblкemу вid6увaеmься odнoчacнo 3 вцnлamoк)

duвiОeнdiв (16s.1 2. Пoдaтoк сплaчyeтЬсЯ tn"p"p"*й.i'сilдo бюджeтy пiд viс 
",nlТ,1:y1.uткoвyвaнoгo 

дoxoдy eдиниM

плaтiжним дoкyмeнтoм;. bскiльки, д"вiдeнди-нeЪyn, Ь'nn"u"нi aкЦioнepaм.y 3в'язкy з вiдсyгнiстю виMoги ц{oдolХ вИплaти'

тo нe вiдбyвaoтЬся пepepaХyвaнHЯ ПДФo дo бюджeтy.
1 1

T^:^:IL ji?f ?}:: - J : ":Jlx"..Т:J;.- "'.
aкцioнepaм y зB,я3кy з вiдсщнicтю BиMoги щoдo Т;-;й;.Лioйy 

"" 
Ьiдбy'".''ся пoчaтoк пepeбiгy стpoкy пoзoвнoТ дaвнoстl'



сyкyпHиЙ дoХlд) .  ( . , -rаптдnnциar lr  MеHшeнHяM aктивiв aбo збiльшeнHяM зoбoв'ЯзaнЬ.-, 
Ъ,i|ui, вiioбpажaються в бyХгaлтеpоЬкoмy oблiкy oднoчaсHo з| 3

Bитpaтaми зB|тH.гO пep|oдy вИзHaЮтЬся uoo з'Ё'ЬЪ"'Ъ iЪй,i" aбo .бiльшeнHя .oбoв.язa'Ь, щo пpиBoдитЬ дo .MеH|.!eHня

влaсHoгo кaпiтaлу Toвapисiвa, зa yMoви, щo цi витpaти Mo)кyтЬ бщи дoстoвipнo oцiHeHi.

Bитpaтaми вИзHaютЬся витpaти певHoгo пepioдy oдHoчaсHo з визHaHняM дoxoдy, для oтpимaння Якoгo вoни здiЙснeнi.

3a yмови, щo oцlнкa лo"oдy мoжe бyти дoстoвipнo визHaЧeHa, дoХoд y iвiтi пpo фiнaнсoвi pe3yлЬтaти вiдoбpaжaсться в

MoMент надХoД)кеHHЯ aктивy абo погaшеHHя зoбoв.язaння, якi пpизвoдять дo збiльшeння Bлaснoгo капiтaлу тoBapистBa'

Зa yмoви, щo oцlнкa ,"1p". мoже бщи дoстoвipнo ви.нaЧeнa, витpaти вiдoбpaжaються y звiтi пpo фiнaнсoвl pe.yлЬтaти

, 'oм"*, вибуття aктивy aбo збiльшення зoбoв,язaння Din ̂ т\,пэI
Дохoди i витpaти зa.виЧaЙ вpaХoвуЮтЬоя ;1.:il':ч:y^::p^?y::'::":3:?ii:":n""JJъ"#;Т3"THi'':"J{l?i";

пPиtvl|тки дo P|ЧHoТ ФlнAHсoвoi звIтHoстl тoв (кУA (|нЕкo.|HвЕст) зA P|к, щo 3AкlнчивсЯ 31.12.2020 poку

g:.'ffx."x#,."i!':#:, визнaнi y звiтниx пepioдax вкЛючeHo дo склaдy 3вiтy пpo фiнaнcoвi peзyлЬтaти (3вiт пpo

","fl:i;::-: ъ1]:il#J#lT#,":l,'#;H-;ъ#;i"ffiй;ffi;*y..no.ny, i .u|.uл'*o.o oбсяry пoслyг, якi мaють бщи

6,1o. tншi doхodu, iншi вumpamu

бopг пepeд ПpA

Cтaнoм нa З1 '12.20 poкy бopг пoвнiстю пoгaшeнo -: ..-.^ т^Ба^|,^тa^ nтnимапl
Тoвaриствo BИplшИЛo .*;;;;';;;"uiн*y зaбopгo.aнoстi. B peзyльтaтi voгo Toвapиствo oтpимaлo дoX|д.

,f;'^?'!i,,2."i;:;':i","{#::"Byeт-Ь91 3a qе:з,yj|Ьт1]3ч.:9:]]:" j:l1l:".::: o,y;"T::f":xiг"-"'."'Т:::l'Ъжff#J;
.",!;#]:Жi':.!?fl?lff.ffi:,':1".;Ю'] ъъ",'ъ Ъ;;'Ь;;;;;;-pйння пpo Heзaстoсyвa'ня кopигyвaнь фiнaнсoвoгo

o".Vo'.o,,l?,o33l,5Ъ"-у мiж ПpAТ (|HB.ЕстИцlЙ'lЕ-l.Т:]fllхP"ч,ч:g#:5r:iбyлo yклaдeнo yгoди пpo пpoщeнHя
бopry нa cуму 276 oоo гpн,'в fе.щ'i"'i :o^ч]o.тp,с'вo gтqЦY?l-o.лoxiд y сyмi 276 000 гpн. 

л v poзмipi 170 000 гpн, я
Cтaнoм нa 01'O1.20,19 poкy ПpAT ккoMПЛЕliё *лЙьlilськиЙu "ai,o6p'пepeд 

Toвaрrлс}gy y poзмipi 170 000-гpн, якиЙ

виHИк Ha пiдстaвi Дoгoвopy вiдстyплeння npu,u-,й"Ь|-,.-пpЪ,,,o" 20l9 Ьoкy,ПpAТ <КoMПлEкс (ЛИБlдсЬКИИ) 3Haчнo

зMeнЩИв зaбoргoванiстЬ пepед Тoвapиств-oм.l1сy"y 74 100тp^н, a npo,я|.oм iozo po*у ще зMенЦlив зaбopгoвaнiстЬ Ha сyMy

45 400 гpн. 3aлишoк б";,;";;o;l;ii.|z'эoзsJ*io'' ' ' ss.Ьoo ,pi., стaHoM нa20'02.202o poкy _ 50 500 гpн.

ка дoxoди зa 2020p. витoaти зa202op
-лoxoди 

зa 2019p. витDати зa 2019p

520 521
167 205

I Hl"lJ| oпеpiiцlИп | Ц!1!1ЦLljjl]-Eljjj-_ 314 449
AпмiнiстpaтивHl BИтpати

i витDaти l 4 304
185 22

B. l н tu l дolg]цц_!.E.Цшgrд-
Bсьoгo: 705 яn? 1 098 4 958

6.9. toхid вid peaлtзaщt

Hаймeнyвaння пoкaзникa
| . l'.'._- 

дoхцЪи pеaлiзaЦiТ пoслlyг з yпpaвлiння aкгивiв lC|
: :

.Цoxiд вiД рeaлiзaЦi. l  IHшиХ пoслуг
: --Bсьoгo 

дoxoди вiд peaлiзацiТ

2020 2019

520 Э z I

7

э z l э z I

|ншi дox.д,
IHвeстиЦ|и

2019 2018

l -4v^r*{ er l

:
|ншi oпеpaцiЙнi дoхoди

0 c t l

186

186 577

lншi витрати
. t l lц iнвeстицiЙ

0 0

|ншi  oпepaц iЙHi  вИтpaти
: пивoT вaoтoстi фiнaнсoвиx iнстpyMeHтlв

167 205
4 74в

Bсьoгo
167 4 953

гpн. Тaкoж змiнa спp

зa 2020нe сУттовa. .
6.1 1. oпepaцiuнi вumpamu

I . ] aй rлр noкaзHикa

aведлt,,tвdi вapтoстi фiнaнсoвиx il.icтpyмeHт|в

I

f--2020 I 2o1e

Maтepiaльнt BИтpaтИ

Bитpaти Ha oплaтУ npaцl
l 

---:-------

Biдраxyвaння Ha сoцiaлЬF|| зaХoдИ
:: : :

' i .  ^^U^oUt 'v  ээсn6 iп  i  } reматeoIaлЬниx aктив lв

170 z э I

28 oz

I I
^ | v | U у  l  у | J q ч I / |

lншi onepaцiЙнi витpaти

Bсьoгo oпeрaцiйниx Bитpaт

258 327

473 654

A ЕHЕPгЕтИЧHA (oMПAl-{|}| (|HЕl1(J)

лЬтaтущ
l a й r r д q r r p a н н я  п o к а з н и к a

2020 piк
202

2019 piк

ФiнансoвиЙ рeзyлЬтaт дo oпoдаткyBaHHя

пpибVтoк/збитoК н qцщ9!!l_!|9p.]9дy-

.4 З04
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ffiтaт: пpИбyтo|dзбитoк Ha

гlPИM|Тки дo P|Чнoi ФlнAHсoвoi зв|тнoстl тoB (lryA (IHЕкo.|нвЕст) зA Plк, щo зAкlнчиBсЯ 31.12'2020 poку

'вaнi dля IIpodФI|у.

ё;;;;; ;' у.12'2o2o Toвapиcтвo Hе Mar HeпoтoчHиx aКгивiв, yTpимyвaHиx для пpoдaжy.

6,tц.-ioi*pu-mя iнфopмaцii пpo pух epo|Цoвux к9шmi9g;i,;:tr:"x:Tk::.'::i|';x:;:н.fi$!;Ё;i::i':^"*"":rзiй зa пpямим Meтoдo'. 3вiт склaдeнo y poзpiзi pyxy
кo штi в в pе3 yЛ Ьтaт| o п e p a цi й н oT, i н вестицi Й н oТ'a..фi l1н::-ч l':T*""*:

ffiff.J;:|!i'ffffжl?i;,ТйTlJi,Jliй,Б,li"n,,o",i зa 2О2О piк тa 2019 piк склaдae: - 4 тиc'гpH., - -33 тис. гpн.
вiдпoвtднo' в т.v'. .^<l- -. .^^пr,r 2.АА т|Аг |бЦ a o. Haдxoджeння BключaютЬ

-HaдХoджеHНяв t дpeал i з aц i T т oвap i в , p oб i т т aпo слy г - 344 ти c . г pн . т a154 ти с . г pH . в | дпoв | дH

oтрИMaнНя вИнагopoдИ кoмпaнiТ зa yпpaвлiння aктивaми;
- HaдХoд)КeнHя aвaнсiв вiд пoкyпцiв тa зaмoвникiв - 0. тa 0 тис. гpH' вiдпoвiднo.

- тa BИтpaчaHня Ha:
r оПлaтy тoвapiв (pобiт, пoслyг) _ 121 тис' гpн. тa 30 тис. гpH.;

о oПЛаТ! працi - 221 тиc. гpн. тa 1 1 ] тИс. гpH.;

. вiдpaхyBaнь на сoцiaльнi зaxoди -28тиc. гpн. тa 66 тис. гpн.;

. з o б o в , Я 3 a н ь з п o д a т к i в т a з б o p i в - 2 4 т и с ' г p н . т a 5 3 т и с . г p H ;

. BИтpaЧaння нa oплaтy aвaнciв - 0 тис. гpн. тa 0 тис. гpн.;

. iнЦ]t вИтрaЧaHHЯ - 6i тис. гpн. тa 47 тчс. гpн. lншi витpaЧaнHя вKлюЧaютЬ пoвepнeння пepeдплaт зa дoгoBopaми

-"'li,];i,".i?,lx :;Jli#T?;iHo;r'il**иЦiйнoi дiяльнoстi зa 202О piк тa 2019 piк склaдae: - 0 тис. гpн.' _ 38 тИс .гpн.
вiдпoвitнo'

. HaдХoДжеHl-iЯ в|д peaлiзaцiT фiнaнсoвих iнвeотиЦiЙ - 27 тиc. гpн. тa 38 тис. гpн.;

. HaдХoджeHня B|д пoвepне|]ня aвaнсiв-o тис. гpH. тa 0 тис. гpн. .
ЧиcтиЙpyх гpoшo'иХ кoштiв y peзyльтaтi фi,a"сoЬoт дiяльнocтi зa 2Q20 piк тa 201 9 piк склaДaе: - 0 тис. гpн. тa - 8 тис'

*'Jji#;#:"pезyльтaтi 
дiяльнoстi пiдпpиемствa пpoтягoM 2020 poкy тa2019 poкy вiдпoвiднo чистиЙ pyx гpoшoBиx кoштiв

стaнoвитЬ _ 4тИc' гpH. тa - -33 тис' гpн. 
2ozopoкy 40 тис. гpн.

зaлишoк кoштiв нa пoчaтoк 2020 poкy стaнoBив 0 тис' гpн.' Ha к|HeцЬ

6,15 3вim пpo влacнuЙ кaпimaл \/..^^Т'.l. ,,п^^ iu.т|,т\frи спiпьнoгo iнвeстvвaнняl
Cтaтутний кaпlтaЛ iou"p,".,u ствopeниЙ 3 дoтpиMaнням 3aкoнy Укpaiни <Пpo iнститщи спiльнoгo iнвeстyвaння>> вlд

05.07 .2012 Ne5080-vl .
П p o т я г o м 2 0 1 9 р o к y з м i н и y в л a с H o M у к a п i т a л i б y л и с п p и н и н e н i o т p и м a н н я м з б и т к y y p o з м i p i 4 З О 4 т и c . г p H . в l д

здiЙснeння oсHoBHol д,,i..,"oc,i -,yпpaвлiння u*,,,u', i '. ',Ч!l":?::]Tx iнвестopiв, пеpеoЦiнки фiнaнсoвиx aКтив|в.

Пpoтягом 2020 рoкy змiни y влaсн.oмy кaпiтaлi бyли спpининeнi oтpимaнням пpибщкy y poзмipi 202 тиc' гpH. в|д

здiЙснення oсHoвнol д.яirьнoстi -.yпpaвлiння uй,"""" iйститyцioнaльниx iнвeстopiв тa пepeoцiнкoю фiнaнcoвиx iнвeстицiй'

lнфoрмaцiю npo власний кaniiaл Toвapиствa зa2О19 piк poзкpитo в Фopмi N94 (3вiт пpo влaсниЙ Кaпiтaл).

о. Ъdiкpиття lншoi IHФoPMAцII
6'1 Умoвнi зoбoв'язaння.
6.1 .1 . oпodamKувaнllЯ 

oлoжe'Ь, якi дo3вoляють бiльш нiж oдин вapiaнт
Bнaслiдoк нaявнoстt в yкpаiнськoMy пoдaткoBoMy зaкoH-oдaвств| п

тлyMaЧеF|Hя' a тaкo)к Чepe3 пpaКтИ*y, щo 
"*n"naся 

в нeстaбiльнoмy eкoнoмiннoмy сepeдoвищi, 3a якoТ пoдaткoвl opгaни

дoвiльнo тлyМaЧaтЬ. u"ng*i" Ыo1"li::^чl l:т'нoстi, 
y paзi, якщo пoдaткoвi oгpaHи пiддaдyть сyмнiвy пeвнe тлyMaчеHня'

3aсHoвaнe Ha oЦlнЦl кepiвництвa eкo]loMlЧHo| дiяльнoстi Toвapиствa, Ймoвipнo, щo ToвapиcтBo 3Myшeне бyде сплaтити

дoдaткoвi пoдатKИ, штpaфи тa пeнi. Taкa нeвизнaчeнiсть Mo)ке вплиHyти нa вapтiсть фiнaнсoвиx iнстpyмeнтtв' втpaти тa

pe.еpBИ пiд 3HeЦlнeHH,'*Jiu*Б* iioTI."^Y^oй"'' цi' ", 
yгoди. Ha дyмкy кepiвництвa Toваpиствo сплaтилo yс| пoдaтки'

тo*y фi'aHсoвa 3BlтнlстЬ не мiстить peзepвiв й ;й';;.,i .Ь,'*,. iiЬдaiкoвi звiти мoжyгь пepeглядaтися в|дпoв|дHиMи

пoдaтКoвИMИ opгaHaMИ пpoтягoM тpЬoХ poк|в '  
.^^^З аа iut l l l lv  rЬ iцянсr|аt 'Y aкm|

6.1 '2' Cmупiнo no6{{""!"й oioiiop""*oT зa'opеoвaнocmi ma iнtдux фiнaнcoвux aкmuвIв

Bнaслiдoк ситyaЦiТ, яKa сКлaлacЬ в eкoнoмiцi Укpjiни, a тaкoж як peзyльтai 
"*P"9'i"l:].:eстaбiльнoстi, 

щo склaлaсЬ Ha

дaтy бaлaнсу' lснуе имoвipнiсть тoгo, щo 
"",""'.Т" 

.i,Ь*г' бри peaлiзoвaнi зa TxнЬoю бaлaнсoвoю вapт|стю в xoдl

звичaйнo' i  д iяльнoстi  Тoвapиствa. ^- i  ааvапia oиi  ацауnлqтЬся пoзa зo'oю кoHтpoлю
Cтyпiнь nouup*"*n,-цй i*й"i, y.знaннiЙ мipi зaлежить вjд ефeкгивнoстi зaхoдiв, якi знaxoдяться пoзa зoHoю кoHтр

Тoвapиствa' Cтупtнь пoвеp'teнHя дебiтopськoТ.5oo|'o"u,.o",i. ioвapиствy ви3Haчa6тЬся нa пiдстaвi oбстaвин тa iнфo.pмaшiT'

як iнaявнiHa.цaтyбaлaноy.HaдумкyкеplвництBaToвapиствa,дoдa'*oв 'Йpe3epBпiдфiнaнсoвiaктивиHaсЬoгoдH|шH|идeHЬ
нe пoтpiбeн, вИХoдяЧИ з нaявнИx oбставин тa iнфopмaцiT

o i o^oun,,^mq iнrЬonмauГi пoo пoв'язaнi cmopoнu6.t Пoв
Унaсть y CК @у 2020 poцi

oпeoaцiйN
п/п

Hазвa

100% aкцioнep Гoспoдapськиx oпepaц'йl пpoтягoм 2020 poку

здiЙснювaлoоя пoвepнeHня aвaнсi Ha сyмy 19'6

тис. гpH
1 ТOBAPИсТBo 3 Ub|V|E.rкЕпL/tv

BlДПoBlДAЛЬH|сTЮ
ol i - lввстиЦtЙнд гPУПA ( lHЕкo)

oпoсepeдкoBaHo чepe3
вoлoдiння 3aсHoBHикaMи
Тoвapиствa

Г6сгlйipськиx oпepaцiй нe здiйснювaлoоя
2634504838 КoпилoB дleнис
BaлeрiЙoвиv

Ъoлoдiння 45,404% cк Bикoнaння paHlцJe yКлaдеHИX дU| UtrUPlo
22925945 ПPИtsA l гlE' AкЦ|\JпЕrпЕ
тoBАPИсТBo к|HBЕCTИ|..l|ИHA
Е H Е P ГЕl.И Ч Hд ЦQЩ цЩЩsЩЕЩэ_
36296109 тoвдриствo 3
oБMЕ)КЕHolo B|ДпoBlДAJ]ЬH|стЮ
( | HДУсТP l AJl Ь Ho-п PoM ИсЛoBИ И
и^пЛп пЕкс '
ffiЕяim

вoлoдiння 26,222% cК ГoспoдapсЬкиx oПeРaЧ|и

Чepeз спlлЬHoгo
кoнтpoлepa Кoпилoвa

ГoспoдapськиХ oпepaц|и Hе 3д|иUHruбeJ
4
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пPиM|тки дo PIЧнoi Ф|нAHсoвoi зв|тHoстl тoв (кyA (IнЕкo.|l-|вЕст) зA Plк, Щo 3AкlнчивсЯ 31.12'2020 poку

д.B
oпocepедкoвaнo Чepeз
VЧасникa ToвaDиствa

Toсгroдapськиx oпepaцiЙ Hе 3дiЙснювaлoсЯ
o 33в81437 

.ГoB <К)KK)

7 ГeнepaльниЙ диpeКтop Бopoдинець
oлeнa Biктopiвнa

ГoспoдapськиX oпеpaцiй нe здiЙснювaлoся;
нaDaxvвaнHя тa Bиплaтa зapoбiтHoТ плaти

I бyxгaлтеp Axpaмoвиv
Haтaлiя eвгeнiвнa

гoспoдapськиx oпepaцiй нe здiЙснювaлoся;
нaoaхvвaHHя тa виплaтa зapoбiтнo.t. плaти.

ПEPЕлK п)Bя'AHИх cтoPll! тoBAP|4стBA.
(poзкpuвaсmЬcян9е"уi1:,i:::ф::*r:"::"P::^u:::::::::#:.,3:tу.ЩcБo24)

ma 3l|u|l|u в

|дeнтифiкaцiйниЙ
кoд зa €tPПoУ

юpидиvнoi oсoби
- пoв'язанoi
стopoни aбo

PHoкпп фiзиннoi
oсoби - пoв'язaнo

стoDoни

yчaсть y cК/пoв'язaнiсть
чepeз yчaсникa

Toвapиства/ uepeз
кiнцeвoгo бeнeфiцiаpнoгo

влaсникa Тoвapиствa

-Tип 
та Meта oпepaцiй, якi

здiйснювaлисЬ з пoB'язaни]vtи
стopoнaми у 2020 p.

Ns
п/п

Haймeнyвання юридичнoI
oсoби. пoв'язaнoТ стoporrи чи

прiзвищe, iм'я, пo батькoвi

фiзиннoТ oсoби- пoB'я3aнoТ
стopoни

" 
Учaсники

ГoспoдapськиХ oпepaцlИ
пpoтягoм 2020 poкy
здiЙснювaлoся пoвеpHеt-lня
aвaнсi нa сyмy 19'6 тис. гpн

1 тoвдп,lствo 3
oБMЕ)+(ЕHoЮ
B|ДПoB|дAЛЬHlсTЮ
(IнBECтИЦIЙHA гPУПA
к|HЕКo>

ГocпoдapсЬкиx
эпеpaцiй н €
здiЙснювaлoся

I oспoдapсЬкиx oПrPaЦlи
здiЙснювaлoся

|  OвapиU | Б U  g  y ч q v п y l N v l Y |

Bикoнaння paнiшe yклaдениx
дoгoвop|в2 пPИBATHЕ

AКЦ|OHЕPHЕ тoBAPИстBo
к lHBЕCТИЦtЙHA
ЕHЕPГEТИЧHA кoMпAHlЯ
< lHЕKo>

loлoдiння 45'404%
]К

yклaдaHня тa PO3Рa^упny|
3a дoгoBopoM вiдстyплeннЯ
пpaвa виMoги, yКлaдaння

дoгoвopiв кoмiсii нa пpoдaж
Цiнниx пaпepiв Toвapиствa.
Угoди пpo пooЩeння бopry.

36296ю9 тoBAPИсTBo 3
oБMЕжЕHoЮ
B|ДГloB|дAЛЬH|стЮ
(lHДУсTPIAЛЬHo.
ПPoMИсЛoBИЙ КoMпЛЕКс>

loлoдiння 26,222o/с
]К

Гoспoдapськиx oпepaЦlЙ нe
здiЙснювaлocя.

Гoопoдapськиx oпepaЦ|И нe
здiЙснювaлoся

Тoспoдapськиx oпepaцiЙ нe
3дiЙсHюBaлoся33881437 тoB (K)t(К) )пoсepедкoвaHo

]epeз yчaсникf
Гoваoиствa

I  oспoдapсЬкиx U||сРaЧ|

здiЙснювaлoся

|\l}l цёEии vEпЕlЕf5:sl

Г г рo ' ; д я ; , '
l  l leнис Baлеpiйoвич

ГКiнцeвиЙ бeнeфiцiapниЙ
I влaсник ToвapиcтEg_--

-
Т-гoспoдapськиx oпepaцiЙ He

l здiЙснювaлoся ,o

l iцiapнoгo власника T oBapиствa

7 ьлtдгoдt Йнд oPгAHl3Aц|Я
'БЛAгoДlЙHИЙ ФoHД

кДEТДoM>

26387580 oпoсepeдкoвaнo нepeГ_[гoсгюдapсЬкиx oпepaЦiЙ нe

Кoпилoвa,[.B. l здiЙснювaлoся

йспoдapськиX oпepaЦiЙ
здiЙснювaлoся

HE

I Toвдpиствo 3 oБMв>КЕHoЮ
B|ДпoBlДAлЬH|сTЮ (ЕPA

BoДoЛ|я)

32597759 OпoсepeдKoвaнo чеPeJ
Кoпилoвa Д.B.

Упpaвлiння aктивaми'
HapaxyBaHHя вИHaгopoдиI пyьлннE AКц|oHЕPHЕ

ToBAPИстBo
(КoPпoPAтИBH|А|А -

HЕДИBЕPсИФlкoBAHИИ
lHBЕCгИЦ|ЙHИЙ ФoHД

3AКPИТoГo ТИПy (|HЕКo-
г1PяMl lHBEсТИЦ||)

з4714731 OпoсepeдкoBaнo ЧePe3
Кoпилoвa.Ц.B.

-Гoспoдapоькиx 
oпepaцiй нe

здiЙснювaлoся1 0 тoвдрЙствo з oБ|VlЕ}КЕHoЮ
BIДпoB|ДAЛЬHlcтЮ

(PЕMoHт ABТo-ПЛЮ€>>-

31 86з609 oпoсepeдкoBaHo Чepез
Кoпилoвa Д.B.

34714705 oпocepeдкoвaнo чepeз
Кoпилoвa.[.B.

Упpaвлiння aктивaми'
нapaxyвaнHя тa виплaтa

Bинaгopoди
1 1 ПУБЛ|ЧHЕ AКЦloHLР l - l t

тoBAPИстBo
(КoPПoPAтИBHИЙ

HЕДИBЕPсИФlкoBAHИЙ
IHBЕсTИЦ|ЙHИЙ ФoHД

3AКРИТoГo TИпУ (lHЕКo PAЛ
lстЕЙт) Гoсгloдapськиx oпepaцiЙ Hе

здiЙснювaлoоя1 2 тoвдрt,lствo з oБMЕжЕHoЮ
BlДПoBlДAЛЬHlстЮ

(ТoPГoBИЙ д|М (ЛAКMA>

331 50034 UпocepeдкoBaHo чrPЕJ

Кoпилoвa.Ц.B.

ГoспoдapськиХ oпepaц|и
здiЙснювaлoся

нe
1 3 тoBAPИстBo з oБMDl(ЕHoЮ

BlДПoBlДAЛЬH.|сТЮ
( вoЛHИЙ стAJ]loH <Укpa[нa>

3з740980 OпoсepeдкoBaHo чeРrJ
Кoпилoвa.Ц.B.

Гoспoдapськиx oпepaЦiЙ He
здiЙснювaлoся -1 4 ToBAPt/сТBo з oБMЕжЕHoЮ

BlДГloB|ДAЛЬЦ]9]to-
14277314 OпoсepeдкoBaHo чrPЕ.,

Кoпилoва д.B.-
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1 5

..уч ьoвo-спoPтИ Bl.iИ И
кoIVlЕPЦ|ЙHИЙ КЛУБ

(УКPАIHo) T6спoдapськиx oпepaцiй He
здiЙснювaлoся -ПрAТ <AТП 1з002) 0з1 14307 OпoсepeдкoвaHo чeРgJ

11Кoпилoвa Д.B. -
327685',l8

сrяб4o2s

Чеpeз y12нaсникa
Toвapиствa

Poзpaxyнки 3a дoгoвopoм
вiдстyплення пpaBa виMoги1 6 ПPИ BAТH Е AKЦtUгt tsf,г| Е

TOBAPИсТBo <l(oMпЛЕКс
<ЛИБl!CЬКИ1Ц2-

Чepeз yvaс13никa Гoспoдapськиx
здiЙснювaлoоя

oпеpaЦiЙ нe

1 7

1 S

ъ

20

TlУБЛ|ЧH E AКЦ|()|-tE'|-гiЕ
ТoBAРИстBo nI!4ЦЩД]-

ТoвГйс-твЪJ oымвжвнoю
BlДПoBlДАЛЬHlCTЮ

<pвйо нтt.l о-B|ДстoЙ H ИЙ
nУHKT-З)

Г6сйГФськиx oпepaцiЙ нe
здiЙснювaлoся

16460442 Чepeз yЧaсHиl4кa
Toвapиствa

Toсп-apськиx oпepaЦiЙ нe
здiЙснювaлoсяoБMEжЕHoЮ

BlДпoBlДAЛЬHlстЮ
а l  l I  П iО l  l lA  сBпATOP|Я)

33935639 чepe3 yчacниКa
1 5Тoвapиствa

Tocгюдapcькиx oпepaцiй
здiЙснювaлoся

нe
тбBAЁЙстBо 3 oБMЕжЕHoЮ

B|ДпoBlДAЛЬHIсТЮ (БA3A
BiДПoЧИHКУ nBot]9Д2_-

36076з05 Чepe3 yчaсникa I oвapиUI

Гoспoдapськиx oпеpaцlи
здiЙснювaлoся21

22

ТoBдpЙстrio з oБI\Л ЕЖЕHoЮ
BlДПoBlДAJlЬHlстЮ
ктFХHoMACт плЮс))

39807201 чepe3 yчaсHиKa I U],сlPyIv

Toсnoдipськиx oпepaцiй нe
здiЙснювaлoоясгttльнг УКPAlHсЬКo-

БЕЛЬГIЙсЬКo.HlMЕЦЬкЕ
п|ДпPИсMсTBO (MP|Я ДAB|

t4Щ--

Uэzboэ / o UпoсеpeдKoвaft(J чrРgJ

Кoпилoвa.Ц.B.

l  |oсaдoвl (,l ; U g n  1 v D q Р , r v r D q

гoсгroдapськиX oпepaцiЙ He

здiйснювaлoся; HapaХyвaннЯ тa

виплaтa зapoб]I!9! плIa]ц.-
z5 ГeнeрaльниЙ .цИpeKгop

Бopoдинець oленa Biктopiвнa

Г6Бпoдapськиx oпеpaцiЙ Hе
здiЙснювaлoсЯ, нapaХyвaння тa
випЛaтa зaPoбЩЦ9

24 Бл-o в н, и буxгалтep Axpaмoвиv
Haтaлiя eвгенiвнa

fioвИ yКГaдa;;;oгoвфiB 3 пoв,. €ними ocoбaми нe вiдрiзнялися B|д yMoB

Наймeнyвання  f l  o кaзникa

GБoткoстpoкoвi виплaти пpaцiвHИкaM

7. цlл| тA пoЛlтики УпPAвлIHHЯ ФlHAнсoвиMи Pи3икAMV| . 
e вa)Kливим eлeMeHтoM iT

У п p a в л i н н я p И з И K a M И M a с п e p u J o ч е p г o в e 3 н a ч e н н я д л я в e д e H н я б i з н e с у T o в a p и с т в a l
д i я л ь н o с т i ' П o л i т и к a y п p a в л i н н я p и з И к a M и с к o H ц е H т p o в a H a н a н e п € p " д o u " y ' u ' o " ' i ф i н a н с o в и x p и н к i в i н a Ц i л е н a н a
мiнiмiзaцiю пoтeнцiЙнoгo HeгaтИBнoгo BплИвy '"-ф.i;ъ;; ino*u.,,*" тЬвЬЬисiвa. oпepaтивний i юpидичниЙ кoHтpoлЬ Mae

нa мeтi зaбeзпенувaтИ нaлeжHe фyнкцioнyвaння внyrpiшньo' пoлiтики ia npoцeдyp з Mетoю мiнiмiзaцiT oпepaЦiйниx i

юpидИчнИx pизикiв' -... -:--. ., i^'. . l .^ьahtl.тqя пnR,язAна з Dизикaми i вapтiсть фiнaнcoвиx aкгивiв y

К e p i в н и Ц т в o Т o в a p и c т в a в И з H a е , щ o д i я л ь н i c т ь T o в a p и с т в a п o в ' я 3 a н a з p и з и к a м и l B a p
нeстaбiльнoму pИHкoвoMy сepeдoвищi t\loЖe оyттeBo змiнитись ,ч.йЦ й"".v 

1o.'-..:1,",* 
чинникiв тa oб'eкгивниx

чинникiв' вlpoГlдH'сТЬ l HaпряMoК вплиBy якиx .a.дaлeгiдь тoннo nep"iбa",,', Fle'o)lииBo. flля Toвapиствa iотoтHиM e

;Ь'"'.й*;e;ffi];уъlHffilyil::i{*.#ilH#.Т]!l P.":HiJ*:xy#xl:"ll31,]H""иниКHeHнЯ pизикy, кiлькiснoj
oцiнки йoгo MoжЛИBoгo вплИвy нa вapтiсть чистиx aктивiв тa 3aстoсyвaння iнiтpyмeнтupl" ч:l9. 

йoгo пoм'якшeння.

Biдпoвiднo дo ..,*no,o..uЪ"oдuЁ"'.u для Тoвapиствa iстoтними 
"2i"iuii'tl"uЙ, 

euнкo.у!.ma puзuк лiквiОнocmi, якi e

oсHoBHИMИ рИзИкaMИ дi,n,"Ьа.iТ,с,и,y,i. "nin-,-i lй-l '"""ry,u,"'. 
oоoбливим BидoM pи3Икy о систeMHИЙ pИ3иK - pИзик

виHикH.HнЯ збиткiв У зHaЧHoi кiлькoстi yстaнoв, ,*"й Ьoy'o.,ieний нeмoжливiстю викoнaння llиMи свoix зoбoв'язaHЬ y зв,я3кy

3 HeBикoHaHНo 1,eоuoеiaс",* u"*o'.u,,ям) зoбoв,язaнь oднiею yстaнoвoю внaслiдoк pеaлiзaЦiТ y нeТ кpeдитнoгo pи.иKy'

pизикy лiквiдr]oстi aбo,*йЬI.o p,.,*y. Cистемний pИ3ик нeсe 3aгpo3y пopyшeHнЯ дiяльнoстi всieТ фiнaнсoвoТ систеMи.

;"T:'::[.H.ff:,;#Hffi з дiями .aбo бeздiяльнiстю пpaЦiвникiв yстaнoви. (людським фaкгopoм), вклюнaюни

дoпyщe'Hя ГloMИЛкИ .o, .p"Ьou*нi йepaцiт, здiЙснeння нeпpaвoмipниx oпepЪцiЙ, пoв'яз-aне'з,нeдoстaтHЬoю квaл|ф|кaц|eЮ

aбo iз злoвжиBaHняM пеpсoHaЛy, пepeвищeнHЯ пoвHoвa)кeHЬ, po.,ono*Ь"ня iнсaидepськoi тalaбo кoнфiдeнцiЙнoT iHфopMaцii

тa iншe'
Toвapиство пoстiЙнo вжИвae 3axoди щoдo нaвчaння пepсoнaлy, зaпoбiгaння 3лoв)кивaнHю пepсoнaлy' зaxистy

''.ilЬH;:il#f..&::xtnilTТ#::."j#:i."Й . ,"дo"*oнaл9у..-93бoтoю iнфopмa}i1:]1]:"'o"oгiЙ, систeм тa пpoцeсiв
oбpoбки iнфoрмaцiT aбo 3 Tx недoстaтнiм .u*,",o*, ;й;;", збiй y poбoтi npoipa"нo,o тaiaбo тexнiчнoгo зaбeзпeчeння,

oблaднaння, rнqopмацiйниx сИстeM, -зa"ooi.-*Б'y-"Ъцr 
i" з","зкy, ";йй;; Цлicнoстi дaHиx тa нoсiTв iнфopмaцii,

нeсaнкцioнoвu,,,, дo",yn дo iнфopмaЦiТ стopoннix oсiб тa iншe.

Тoвaриство пoстiЙнЬ вжИвae 3axoдИ щoдo зaпoбiгaнHя HaстaHню ЦЬoгo Bидy pи3икy. 
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ПPиM|тКи дa PlЧHoТ ФlнAнсoвoi звIт}|oстl тoв <l0A к|HЕКoJHвЕст) 3A Plк, щo зAкlнчився 31.12.2020 poKу

пpaвo.ИЙ pИзИк' пoв,яз a|1ИЙ з HeдoтpиMaнHяM yстaHoBoю виlvtoг зaкoнoдaвствa, дoгoвipниx 3oбoв.я3aнЬ, a тaкoж з

нeдoстaтнЬoю пpaвoвoю заxищeнiстю yстaнoви aбo j пpaвoвиMи пol,tилкaMи, яких пpипyскarтЬся yстaHoвa пpи пpoвaджeннl

o'"i'J;;}.'вo Maо нeобхiднy кiлькiоть.сeoтиФ'цo.в1r.Yi :t::l"^:T1j'i;н}slж'l:""1""?3lистBo 
ввaжaс, щo чaстиHa

пo'илoк зa ЦИM рИзИкoМ e, в тo'y числi, i недoскoнaлiстю 'aкoнoдaвст"u. щЬ p".yj.',"с дiяльнiсть Toвapиствa, noстiЙнi змiни

HopМaтивHИХ актiв' ' загaльнИХ стaH pинкy цiнниx пanеpiв. 
;тi клieнтiв aбo кoнтpaгeнтiв

pи3ИК втpaти дtлoвoI peпyтaцiТ - pиiик BиникнeнHя збиткiв, пoв'я3aниx iз змeншeння *'n'*o:1$;Ъffi"""o#i;ffi;

Тoвapиствa Чeрез вИHиКl.|eн"я y сyопiльствi-н"Ёnpй"'nй"o'o спpиЙняття Тoвapиствa, зoкpе.Ma Йoгo фiнaнcoBoi стiйкoстi,

якостi послуг, щo HaдaютЬся ТoЬapиствoм,.aбo ЙЬ|o дiяльнoстi вцiлoмy, щo 
"o]'." 

oг" нaёлiдкoм peaлiзaцiТ iншиx pизикiв.

Toвapиcтвo вBах(aс, щo ЦеЙ pизик тiснo пoв'язaний iз системним pизикoM.

стрaтeгiЧHиЙ рИзИк - ри3ИK вИl. lикн"*,, ' .oй,*-i,, 
"*i 

no. ' iЪu' i  з пpийнятгям нeeфективниx yпpaвлi 'сЬкиX plЦeHЬ'

пoMиЛKaN4И' якi буЛИ допyщeнi пiд нaс TХ пpиЙHяття, a тaкoж з ненane*нЬю peaлiзaцiею piшeнь, щo ви.HaЧaютЬ стpaтeг|ю

дiяльнoстi Тa розBИТкy Товaриствa.
Тoваpиствo oЦIHюо тa*"й p,зик як Hе знaчнo вищий зa мiнiмальниЙ. 

- /a6rlтиia\ nняnпiпoк l.]eвикoHaння в пoвнoмy oб
крeдитнИИ pИзИк _ рИ3ИК BИниКнення y Тoвapиствi фiнaнсoвиx втpaт (збиткiв) вHaсл|дoк нeвиKoHaння в пoвнoмy oбсязi

aбo непoвнoгo вИкoнaння кo'трaгeнтoм 
",or* 

фi,"""oЬиx зoбoв'язaн' nЬpeд Toвapиствoм вiдпoвiднo дo y'oв дoгoвopy.

Poзм ipзбитк iвyцЬoMyBИпaдКyпoв 'язаниЙiзсyмoюнeвикoнaHoгoзoбoв 'язaння.
Moдeль oЦiнки крeДитних pизикiв.т9yp1!i",.,.,u""," y пono*"йl <<Пpo opгaнiзaцiю бyxгaлтеpсЬкoгo oблiкy тa

ooni*oБ.y no,iтикyo 1ilaкaз Ne 38/2-0Д вiд29.12.2017 poкy) Toвщиствa.
Poзpaxyнoк кpetИтHИХ pизикiв Тoвapиствa навeдeнo y циx Пpимiткax Hи)кЧe. 

oю змiнoю pинKoBoi вap.
pИнKoвИЙ pИзИК - pИ3Ик вИltИКнeння 6lнaнс6Ъ-иТ"'p"1' 

j.o'.i.i,), якi пoв'язaнi з неспpиятливoю змiнoю pинKoBoi вapтoстl

фiнaнсoвиx tнстрyмeнтiв y 3в,я3кy з кoливaHHяMи цiн нa ЧoтиpЬoХ сeгмeнтax фiнaнсoвoгo pинкy, чyгливих дo змiни

вiдсoткoвиx стa*oк: pинкy бopгoвиx цiнниx nunujь, Ь''-*y n.йo""* цiнниx пaпеpiв, вaлютHo'y pинкy i тoBapнo*y pиHкy.

il"il"f'xi'J;ffTf'r*-иЙ з негaтивними нaслiдкaми кoлиBaння цiн нa бopгoвi цiннi пaпеpи тa пoxiднi фiнaнсoвi
'-Tlнil;:.Н.-ъ"ilTf,'ll".i,Txьaцi.i з бopгoвими цiнними пaпepa'и тa пoxiдними фiнaнсoвими iнcтpyмeнтaми.

пaЙo,ИЙ pltзик' пoв,язaниЙ з нeгaтИвниMи нaслiдкaми *on,"u,,,.. i" нa пaиoвi цiннi пaпepи тa пoxiднi фiнaнсoвi

.-"ЧIyjill;5ji"J]#ffi:"#ЁЦiJi:-illT^I,iБ.ll;".*'l]::]P]::'тaми, бaзoвиM aктивoM якиx е пaЙoвiцiннiпaпepи.
ПаЙoвиЙ рИзИк о 3HaЧHИM для Toвapист'" ;;й_;;; фi;{l;:: ' lт:тицi i сфopмoвaнo зa paхyнoк пaЙoвиx цiнниx пaпepiв.

При виявлeннi тa yпрaвлiння пaЙoвим pИ3икoм здiЙiнюeться^пiдгoтoвкa дЬстoвipниx дaниx i eфeкгивниx Meтoдик' тaкИx'

як po3paХyнo* p,.,oouo.[ вaртoстi (VaR), стpeс-тeстyвaння для oцiнки *apaЁepy тa вapтoстi pиHкoвиx пoзицiй i для oцiнки

piвня pинкoвoгo рИ3ИKу. Taкoж зaстoсo.yoтЬcя бЬк-тестyвaнн, дn"-.nЪpl. '",*, . фaкг"u'и"и pe.yлЬтaтa'И oцiнoк i

iJ".yй"-" зpoблЬниx i u,*op,с'aнняM дaниx i MeтoдИк, зaзHaЧeHиx Hижчe.

вaлютHиЙ pИзИк' пoв.Я3aний з нeгaтивними нaслiдкaMи кoливaння кypсiв iнoзeмних Baлют тa 3oлoтa;

Тoвapиствo t lе здiЙснюe зoвнiшньo-eкoнoмiннy дiяльнiсть, He Mae вaлЮтHoгo paxyHкy тa paxyHкy в 3oлoт|.

тoвap'ИЙ pизик' пов'язaний з нeгaтивними нaслiдкaми кoливaнH" цi* '" пoxiднi фiнaнсoвi iнстpyмeнти' бaзoвим aКтИвoM

якиx e тoваpИ
l:Jff:*" нe здiЙснюe oпepaцii з пoxiдними фi'11"-:.".iY1,i::T]:T:::Lu"11.1Y#:sH:L:ffiн;:fJ
lъTx*.l?Ё'H.::lT:HТJff#l;H;tЫH# ,ъЖ;; ;;;diy: :!"o*n,,ioo сBoeчaснoгo викoнaнHя Toвapиствoм

.rrr uдпnийнqтних втoaт. внaслiдoк BiдсyтHoстl

, ,:J-ъ.#; Н:fjio];Jъil";'ъЬж ..б;;;;;;', 
,*"_."i""Ь', nj, ц"oмy нeпpиЙнятних вTpaт, вHaслiдo* B|дсyтHoстl

дoстaтHЬoгo обсягy висoкoлiквiдниx aктив|в.

ffiъъТil:.ffJ#::!"#HHЖi},i,inЪ."*i' зa фiнaнсoвими зoбoв.язaннями Toвapиствa в poзpiзi стpoкiв пoгaцJeнI.|я

l стaвлeHa HaступHИЦ -чиl .|oI
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A) Poзмiр BлaсHИХ кoштlB'



пPиMIТки дo P|ЧHoТ ФIнAHсoвoi звIтHoст| тoв <КУA кIHЕКoJHвЕст) зA Plк' щo зAкlHчився 3t.12.2020 poкy

Bлaснi кoшти e кoштaмИ' яКi тoвapиствo Moжe виКopистoвyвaти нa пoкpиття нeгaтивHиx фiнaнсoвих Haслiдкiв peaлiзaцi.i
pизикiв, щo вИнИкaютЬ пpИ прoвaджeннi тoвapиствoм пpoфeсiЙнoi дiялЬHocтi нa фoндoвoмy pинкy - дiялЬнoстi 3 yпpaвлiHня
aктиBaMи iнститyцiйниx iнвестopiв (дiяльнoстi 3 yпpaвлiнHя aктиBaMи). Пopядoк poзpaxyнкy влaсHИx кoштiв BстaHoBлeHo
нopцaтИвHo-пpaвoвИM aKтoM HaЦioнaлЬнoТ кoMiсiT з цiHниx пaпеpiв тa фoндoвoгo pинкy' MiнiмaльниЙ poзMip Bлacниx Кoштiв

для ТoвapИcтвa cтaHoвИть 5ОoЬ вiд мiнiмaльнoгo poзмipy стaтyтнoгo кaпiтaлy, встaнoвлеHoгo зaкoнoдaвствoМ для
пpoфeсiЙнoТ дiяльностi нa фoндoвoмy pИHкy _ дiяльнoстi з yпpaвлiння aктиBaMи iнститyцiЙних iнвестopiв (дiяльнoстi з
ynpaвлiння aKгИвaMИ), a сaMе 3 500 тис. гpн.

Пpoтягoм 2О2О тa 201 9 poкiв poкy poзмip влacниx кoштiв Тoвapиствa вiдпoвiдaв виMoгaм зaкoHoдaвствa.
Б) Hopмaтив дoстатнoстi влaснИХ кotlJтiB,
Hopмaтив дoстaтностi Bлaсниx кoштiв е пoкaзHикoм, щo вiдoбpaжar здaТHiстЬ Тoвapиствa Л.pиMyвaти влaснi кoшти в

poзмipi, дoстaтHЬo|MУ lf,ЛЯ пoKpИття |T фiксoвaниx нaKЛaдHиХ витpaт пpoтягoм 3 мiсяЦiв, нaвiть за yмoви вiдсyтнoстi дoхoдiв
прoтягoМ ЦЬoгo Часy.

Hopмaтив дocтaтнoстi вЛaсниХ кoluтiB po3paxoBy €тЬся як вiднoшеHHЯ po3Mipy влaсHиx кoшт|в дo вeлИчИни, щo стaHoвитЬ
25 o/o вiд фiксовaних HaклaдHИХ вИтpaт Toвapиствa

Пopядoк poзрaХyнкy HоpMaтиBy дoстaтHoстi Bлaсниx Kot.lJтiB нopMaтИвHo-пpaвoвиM aКтoM HaЦioHaлЬHoТ
кoмiсiT з цiнних пaпepiв тa фoндoвoгo pинкy.

Hopмaтивне зHaЧеHня HopмaтИвy дoстaтнoстi Bлaсниx l(oЦ.lтiв для Toвapиствa стaнoвитЬ не Mеншe 1.
Пpoтягoм 2О19 тa 2020 poiвy знaчeння HopMaтивy дocтaтнoстi влaсHиx кoштiв Toвapиствa вiдпoвiдaлo вимoгaм

3aкoнoдaвстBa.
B) Кoeфiцieнт пoкрИттЯ OпеpaцiЙнoгo pизикy;
Кoефiцirнт пoкpИття oперaцiйнoгo pизиKy вfto6paжaо здaтHiстЬ Тoвapиствa зaбeзпeчyвaти пoкpиття cвoiх oпepaцiЙниx

pизикiв влaсHиMИ кoштaмИ нa piвнi ,15 % вiд iT сepeдньopivнoгo пoзитивHoгo Heттo-дoxoдy зa 3 пoпеpeднi фiнaнсoвi poки.

Кoeфiцiонт пoКpИттЯ oпepaЦiйнoгo pИзикy poзpaxoвyeтЬся як вiднoшeнHя poзмipy власнИx кoцlтiB yстaнoви дo вeлИчинИ |T

oпepaцiЙнoгo pИзИKy зa фopмyлoю
Beличинa oпеpaцiЙнoгo pИзИкy cтaнoвитЬ 15 % вlд poзмipy сepeдHЬoгo pivнoгo нeттo-дoxoдy yстaнoви 3a 3 пoпepeднi

фiнaноoвi poKи, в якi бyв oтpимaний пoзитивниЙ Hеттo-дoxiд.
Пopядoк poзpaxyHкy кoефiцiентy ПoKpиття oпepaцiЙнoгo pизикy встaHoBлeнo нopмaтивнo-пpaвoвиM aктoм HaцioHaлЬHoТ

кoмiсiT 3 цiнниx пaпеpiв тa фoндoвoгo pиHKy.
Hopмaтивнe зHaЧeHнЯ кoeфiЦiснтa пoКpиття oпеpaцiйнoгo pизИкy для Тoвapиствa' встaнoвлeниЙ чинниM

3акoнoдaBствoM, стaHoвИтЬ - Hе MeHUJe 1.
Пpoтягoм 202О тa 2019 poкiв дaниЙ кoeфiцiент y Toвapиствi вiдпoвiдae BиMoгaM чиl. lнoгo зaкoнoдaвствa.
Г) Кoeфiцieнт фiнaнсoвoT стiЙкoстi.
Кoeфiцieнт фiнaнсoвoТ стiЙкoстi вiдoбpaжae питoМy вary влaснoгo кaпiтaлy Тoвapиствa y зaгaлЬHiЙ вapтoстi 3aсoбiв, щo

Bикopистogyються Toвapиствoмy TT дiяльнoстi (aвaнсoвaниx y дiяльнiсть yстaнoви), тa xapaктepизye фiнaнсoвy стiйкiсть
yстaнoвИ' a тaKoж незaлeжнiсть iT дiяльнoстi вiд зoвнiшнix ркepeл фiнaнсyвaння.

Пopядoк poзpaХyНкy кoeфiцiснтa фiнaнсoвoi стiйкoстi встaнoвлeнo HopмaтиBнo-пpaвoвиl\i aктoм HaцioнaлЬнoT кoмiсiТ з

цiнних пaпepiв Ta фoнДoвoгo pиHКy.
Hopмaтивнe 3HaЧеHHЯ кoeфiЦieнтa фiнaнсoвoТ стiйкoстi для Тoвapиствa cтaнoBитЬ He Meншe 0,5.
Пpoтягoм 2o19rc 2020 рoкiв poкy дaний кoeфiцiент y тoвapиствi вiдпoвiдae виMoгaM Чиннoгo 3aкoнoдaвствa.
4 .КpедитниЙ pизик

flля вимipювaнНЯ КрeдитHoгo pИзИl(y y ТoвapИствi poзpoблeнa MoдeлЬ poзpaxyнкy oнiкyвaниx кpeдитl{иx збиткiв, якa

Haведeнa y.Цoдaткy Ns 4 дo Пoлoження пpo opгaHiзaцiю бyхгaлтepськoгo oблiкy тa oблiкoвy пoлiткy (нaдaлi _ Пoлoжeння пpo

oблiкoвy пoлiтикy),
Cтaнoм нaЗ1 ,12,2a21 poкy Тoвapиствo Mae нaстyпнИх дeбiтopiв 3a гpotlJoвoю дебiтopськoю зaбopгoвaнiстю:
тoB ( yЧ Бo Bo-с П o PTИ B H И Й КoM Е PЦI Й|1t4Lл |<ЛУ Б <УКPATHo> ;
ПpAТ <КoMПЛEКс (ЛИБtДCЬКИЙ>;
пAт (КH|ФзТ <| l lЕКo P|AЛ |стЕЙт>;
ПIД|Ф (пPoMl Н BЕCТ-КЕPAMЕТ>;
зHФпlФ (PЕг|oHAЛЬHИЙ Po3BИТoК>;
пAт (Кl]IФзT ( lHEКo-ПPЯM| |HBЕсTИЦ|Т).
пlД|Ф (Ц|Ф) fleбiтop 7
4.1' тoB (УЧБoBo-спOPтИBHIАЙ КoMЕPЦ|ЙHИЙ клyв <УКPAТHo).leбiтop 1
3aбopгoвaнiсть !eбiтopa 1 cтaнoм нa З1 '12.2018 стaHoвитЬ сyмy y poзмipi 242 000'00 гpн.
.{eбiтopy 1 встaновлeнo BИсoKиЙ КpедитниЙ pи3ик'
Poзмip HeдooтpИMaНoгo гpot.tJoвoгo пoтoкy вiд leбiтopa 1 стaнoвить 35% вiд дoгoвipнoгo гpoцloвoгo пoтoкy'
!ля aктивiв Пoлoжeнням пpo oблiкoвy пoлiтикy Toвapиствa Bстaнoвлeнo пopiг сyтт6вoстi для тaкoгo видy aктивiв y

poзмip i  5%.. 
Cyмa нeдooтрИMaНoгo гpoшoвoгo пoтoкy вiдfleбiтopa 1 стaнoм нa31'' '12.2018 стaнoвитЬ сyмy y poзмipi 84 700'00 гpH, щo

3нaЧHo MeHЦJe встaНoвЛeнoгo пopoгy сyггeвoстi, встaнoвлeнoгo пoлoжeнняr\it пpo oблiкoBy пoлiтикy Toвapиствa.
Aлe пpoтягoм 201 B poку зpiс кpeдитниЙ pиэик.Qeбiтopa 1 - пiдвищивcя з низЬкoгo дo BисoКoгo.
Тoвapиствo Haдaлo' a.Цeбiтop 1 oтpимaв виMoгy пpo сплaТy бopгy ,14.08.2018 poкy. Bимoгa Toвapиствa.Qeбiтopoм 1 нe

викoнaHa'
Тoвapиствo з збиткoвим пpoтягoM кiлькox poкiв пoспiлЬ'
Pизик дефoлтy oцiнюеться Тoвapиствa y poзмipi 100 %.
Bpaxoвyюни 3a3цaчeнe, Toвapиствo BИpill.lИлo' щo oнiкyвaнa сyмa HeдooтpиMaнoгo гpolДoвoгo пoтoкy вiд fleбiтopa 

,l

стaHoM нa 31 .12'2018 poКy стaнoвить 1O0% вiд дoгoвipнoгo гpol.l loвoгo пoтoкy, вiдпoвiднo сyмa збИткiв (вapтiсть сyми
нeдooтpИMaнoгo гpol]loвoгo пoтoкy вiд fleбiтopa 1) стaнoвить сyмy y poзмipi 242 000'00 гpн.

4,2. t1oАT (КoMIlЛЕКс (ЛИБlДсЬкИИ> -.Qeбiтop 2
Зaбoргoвaнiоть fleбiтopa 2.cтaнoм нa31 '12.2018 стaнoвитЬ сyмy y poзмipi 170 000'00 гpн.
Cтaнoм нa З1 '12'2О20 poкy бopг fieбiт-opoм 2 пoвнiстю пoгaшениЙ.
4.3. ПАт (кHlФ3T (IНЕКo PIAЛ lсTЕИT> - fleбiтop 3
3aбopгoвaнiсть .Qeбiтopa 3 стaнoм нa З1 '12.2019 стaнoвитЬ оyмy y poзмipi 248980,47 гpн. 3 ypaхyвaнняM y-цiнки -

1s6 s69,ь4. Пpoтягoм 2020 poкy fleбiтop 3 здiйснив пoгaЦJeння зaбopгoвaнoстi нa 174 400,00 гpн. 3aлишoк бopгy -

417 641 '46 гpн. Зaлишoк бoргy зa iншими poзpaxyнкaMи - 13 39O,o0 гpн. (бyл здiЙсHeнo yцiнкy нa 7 210 гpн y 2019 poцi).

4.4.  п lДIФ кПPoМlHBЕCТ-кЕPAMЕт) -  f leб iтop 4
3aбopioвaнiсть fleбiтopa 4 cтaнoм нa31 .12.2019 стaнoвитЬ сyмy y poзмipi 55 339,47 гpн. Пpoтягoм 2020 poкy leбiтop 4

здiЙснив пoгaшеHHя зHaЧHo.i сyми бopгy. 3aли шoк бopгy нa 31 .12.20 -7 456'79 гpн'
1 7



пPиM|тКИ I1o PlЧнoТ ФlнAHсoвoT 3вlтнoст| тoв (кyA (lнЕкo-|HвEстD 3A Plк, щo зAкlнчивсЯ 31.12'2020 poку

4.5.  зHФп|Ф (PЕГloHAЛЬHИЙ PoзBИтoК> - f leб iтop 5
3aбoргoвaнiсть leбiтopa 5 стaнoм нa 31.12.2020 cтaнoвитЬ сyмy y poзмipi 5 05,72 гpн. oскiлЬки ,[eбiтop 5 пpoтягoм 2020

poкy 3MeHшив бopг нa 209З,62 гpн. Тoвapиотвo дiйщлo BиGнoвlry 3дiЙснити yцiнкy нa 2 473'61 гpн.
Cтaнoм нa 31 .12.2О2О poкy в oблiкy oблiкoвyeться сyмa - 3 029' 1 1 гpн.
fleбiтopy 5 встанoвлeнo висoкий КpедитнИЙ pИ3ик.
4.6 пAт (кHlФ3Т ( lHEКO-ПPЯMI IHBЕстИЦ|I> - .[ебiтop 6
3aбopгoвaнiоть !ебiтopa 6 стaнoм нa 31 '12.2020 сTaHoBитЬ сyмy y poзмipi 24 943'62 гpн.
.Qeбiтopy 6 встaнoвленo висoкиЙ кpeдитниЙ pизик.
Poзмiр нeдoотpИMaнoгo гpoшoвoгo пoтoкy вiд leбiтopa 6 стaнoвить 35% вiд дoгoвipнoгo гpoшoвoгo пoтoкy.
Для aктивiв Пoлoжeнням пpo oблiкoвy пoлiтикy Toвapиствa встaHoвлeнo пopiг сyгтrвoстi для тaкoгo видy aKгиBiв y

рoзмiр i  5%'
Cyмa недooтрИМaHoгo грotlJoвoгo пoтoкy вlд flебiтopa 6 стaнoм нa 31 '122020 стaнoвитЬ сyмy y poзмipi 24 8111'07 гpн'

щo 3HaчHo MeHшe BстaHoвлeHoгo пopoгy сyттевoстi, встaHoвлeнoгo Пoлo)кeHняM пpo oблiкoBy пoлiтикy Toвapиствa.
Aле - зaбopговaнiсть .Qебiтopa 5 - е винaгopoдoю ТoвapистBa. Пpoстpoчкa no сплaтi зaбopгoвaнoстi fleбiтopoм 6

стaнoвИтЬ бiльше нiж ЗO днiв. fleбiтop 6 зa пiдсyмкaми 2020 poкy _ 6 3биткoBиM. Пpoтягoм 2О20 poку leбiтop 5 нe зменшив
зaбoргoвaнiстЬ пeред l.oвapиствoм, a збiлЬLt. lИв i l .

Bpaхoвyюни зaзF{aЧeHe. Toвapиствo виpiшилo, щo oнiкyвaнa сyMa HедooтpимaHoгo гpoшoBoгo
стaHoM нa 31 ,12.2020 poкy cТaнoвитЬ 100% вiд дoгoвipнoгo гpotlJoBoгo пoтoкy, вiдпoвiдHo сyмa
HeдooTpиMaHoгo грoшoвoго пoтoКy вiд Дебiтopa 6) отaнoвить сyMy y po3]t,lipl24 94З'62 rpн.

4 .7 .пIД|Ф (Ц lФ,  .  f l еб iтop 7 .
Cтaнoм нa 31 .12.2О2О poкy бopг flебiтopa Pстaнoвить - 193 485'49 гpH, 3 ypaxyвaнняM yцiнки _

2020 poкyfleбiтop 7 пoгaсив 2s 000 гpн. ТoвapистBoдiЙUJлo виcнoвкyздiйснити yцiнкy нa 43232'25гpн'
8. yпРABл|Fll{Я КAп|тA.пoM
Toвapиствo здiЙснюс yпpaвлiння кaпiтaлoм 3 мeтoю дoсягHeння нaстyпниx цiлeЙ:

113 6з0,42. Пpoтягoм

. збеРeгтИ спрoluo)кнiсть Toвapиствa пpoдoвжyвaти свoЮ дiяльнiсть тaк' щoб вoнo i Haдaлi зaбeзпечyBaлo дoхiд

для yнaсникiв Toвapиства тa вИплaтИ iншим зацiкaвлeHиrvt сTopoнaM;
. 3aбe3пеЧИТИ налeжний пpибщoк yчaсHиKaM тoBapиствa зaBдяки встaHoвлeнHю цiн нa пoслyги ТoвapистBa, щo

вiдпoвiдaють piвню pизикy-
Кеpiвництвo Тoвapиствa здiйснюe oгляд отpyКтypи кaпiтaлy нa щopivнiй oсHoвi. Пpи цьoмy кepiвництвo aнaлiзyе вapтiсть

кaпiтaлy тa пpИтaМaНнi Йoгo склaдoBИM pИ3ики. Ha oснoвi oтpимaниХ виснoвкiв Toвapиствo здiЙонЮr peryлювaння кaпiтaлy

шЛяхoM зaлyЧeцHЯ ДoДaткoвoгo кaпiтaлy aбo фiнaнсyвaнHЯ, a тaкoЖ виплaти дивiдeндiB тa пoгaшeHHя iснyюvиx пoзик.

Упpaвлiнський персoнaл здiйснюe oгляд стpy|{гypи кaпiтaлy нa кiнeць кoжнoгo зBiтнoгo пepioдy. Пpи цьoмy пpoBoдитЬcя

aцaлi3 вapтoстi кaпiтaлy, Йoгo стpylсгypa тa MolоИBi pизики. Ha oснoвi oтpиMaниx виснoвкiв Тoвapиствo 3дiЙсHюr
peгyлювaння кaпiтaлу шляХoM зaлyЧeнHя дoдaткoвoгo кaпiтaлy aбo фiнансyвaння' a тaкoЖ виплaти дивiдeHдiB тa пoгaшeння

iс'yю... 'x пoзик' ТoвapистBo lvloжe здiЙснювaти pеryлювaння кaпiтaлy l lJляxoм змiни стpyктypи кaпiтaлy. Cистeмa yпpaвлiння

кaпiТaлo1y1 Moжe кopИгyвaтИсЬ 3 ypaХyвaHняM змiн в oпepaцiЙнoмy сepeдoвищi, тeндeнцiяx pинкy aбo стpaтeгi i  poзвиТкy.

Упpaвлiння капiтaлoм Тoвapиствa спpяMoвaнo нa дoсягHеHHя нaстyпниx цiлeЙ:
. збepeгтИ сnрoN/]oжнiсть Тoвapиства пpoдoвжyBaти свoю дiялЬHiстЬ тaк, щoб BoHo i Haдaлi зaбезпeЧyBaлo дoХiд

для yнaсникiв Тoвaриствa тa BИплaTИ iншим зaцiкaвлeнипn стopoнaM;
о зaбeзпeЧИтИ нaлeжниЙ пpибyтoк yчaсHикaм тoвapиствa 3aвдяки встaнoвлeнHю цiн нa пoслyги Тoвapиотвa, щo

вiдпoвiдaютЬ piвню pизикy;
о floтpИMaHHя вИMoг дo кaп|тaлy, встaнoвлeниx peryлятopoм, i зaбeзпечення здaтнoстi Toвapиствa фyнкцioнyвaти в

якoстi безпepepвHoгo дiюuoгo пiдпpиrмствa.
Тoвapиcтвo ввaжас' щo ЗaгaлЬHa сyмa кaпiтaлy, yпpaвлiння якиM здiйснюeться' дopiвнюe сyмi кaпiтaлy, вiдoбpaжeнoгo в

бaлaнсi.
BлaсHoгo кaп|т aHсoвoj

Ha GтaттI

ИИ Y'anffar'

loдаткoвиЙ кaп|тaл
BHИИ кaп lтaJ]

HepoзпoдiлeниЙ пpибyтoк збитoк)
Bсьoгo власний кaпiтал

@eHHящoдoпpyдeнц iйниxнopмaтив i впpoфес iЙнoТд iяльнoст iнaфoндoBoMypинкyтaвиMoгдo
сИстeMИ yпpaвлiння pИ3ИкaMИ' 3aтBepд)кeнoгo pi|'JJeHHяМ HКЦпФP N9 ,1597 вiд 01.10.20,|5p. (з вpaxyвaнHяM 3MiH) Тoвapиствo
po3paxoвyс тaкl пoкa3HИкИ:

1)  poзм ip  влaсHИХ кошт iв :
2) нopмaтив дoстaтнoстi вЛaснИХ кoштiв;
3) кoефiцieнт пoкpИття oпepaцiЙнoгo pИ3икy;
4) кoeфiцiонт фiнaнсoвoi стiЙкoотi.
Poзмip peгyляТИвнoгo кaniтaлу (влaснi кoшти) Тoвapиствa стaнorvt нaЗ1'12.2020p. сKлaдaс 3528тис.гpн.

пoтoкy вiд fleбiтopa 6
3биткiв (вapтiсть сyми

Hopмaтивнe зНaЧеHНЯ - бiльшe 3 500 тис. гpн.
Hopмaтив дoсr.атtloстi вЛaсHИх кoштiв Toвapиствa Ha 31
Кoефiцiснт ПoкpИттЯ oпeрaцiЙнoгo pИ3ИKy стaнoм Ha 31
Кoефi цirнт фi нa нсoвoТ стi й кoстi стaнoм нa З1 . 1 2.2020p
9. сyдoBl пoзoBИ
Пpoти Toвapиствa клiснтaми чи пoстaчaлЬHиMи
Toвapиствo пpoтягolM 2020 poкy сyдoвИх
10.  пoдIТп lсЛЯ БAЛAHсy
Пoдiй пiсля дати балансy нe

ГeнepaльниЙ ДИреКтoр

Гoлoвний бyхгалтeр

12.202Оp. - 33,8. HopмaтиBнe знaчeнHя _ бiльше 1.
Р,2a20p' - 44. HopмaтиBHе 3нaчeHня _ бiльшe/piвнe 1
- 0,98. Hopмaтивнe зHaчeHHя _ бiлЬшeiдopiвнюe 0,5.

Бopoдинeць o.B.

Аxpaмoвиv H.e.

Gтaнoм нa 31'12'201
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