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100,0 99,99

Bсьoгo 100,0 100,0

2. Загaльнa oсIroBa фopмyBaH}rя фiнaнсoBoiзBiTIroсTi
2.1. [oстовipне ПoДaння та вiДпoвiднiсть МCФЗ
Фiнaнсoвa звiтнiсть Тoвapиствa с фiнaнсoвoю звiтнiстю зaГaЛЬнoГo пpизIraченIlJI' якa сформoвaнa з МеToю дoстoвipнo пoДaнюI

фiнaнсовoгo стaнy, фiнaнcoBих pезyЛЬTаTiв дiяль.нoстi тa гpolIIoBих пoтoкiв Tовapиствa .цЛя зa.цoвoЛоння iнфopмauiйних пoщеб

IxиpoкoГo кoлa кopисTyBauiв пpи пpийняттi ними екoнoмiчних pirпень.
Кoнцептyaльнoю oсHoвoю фiнaнсoвoi звiтнoстi Toвapиотвa зa piк' щo зaкiнчивоя 31 гpyдня 202| poку' е Мiжнapoднi сTaндapTи

фiнaнсовoТ звiтнoстi (MсФЗ)' BкЛIoчaIoЧи Мiжнapoднi сTaт{.цapTи бyхгaлтеpськoгo облiкy (МCБo) Ta TлyМaчrння (КTMФЗ, IrКT)'

видaнi Paдoю з Мiжнapoдниx сTaнДapTiв бщгаltтеpcькoГo oбЛiкy (PMсБo), в pедaкцii чиннiй нa 1 ciчня 2018 poкy, шo oфiuiйнo

oпpилюдненнi нa Bеб-сaйTi Мiнiстеpотвa фiнaнciв УкpaТни.
ПiДготoвленa Toвapиствoм фiнaнсoвa звiтнiсть чiткo тa без бy,Ць-яких застеpeя{eнЬ вiДлoвiДас всiм вимогaм Чиtlних MCФЗ, з

BpaхyвaнI{яМ змiн, внeсених PМСБo, ДoTриМaншl яких зaбезпечyс дoстoвipнe IIo.цaння iнфopмaцiТ в фiнaноoвiй звiтнoотi, a сaмe!

дopевнoi, дoстовipнoi, зiстaвнoi тa зpозyмiлoi iнфopмaцiT.
Пpи фоpмyвaннi фiнaнcoвоi звiтнoстi Toвapиотвo кеpyвaЛocя Taкoж BиМoгaМи нaцioнaльниx зaкoнoдaBчих тa нopМaтиBниx aктiв

щoДо opг;{iзaцii i ведrння бухгaлтеpськoгo oбЛiкy тa скЛaДal{Ifl фiнaнсoвoi звiтнoстi в УкpaiЪi, якi не пpoтиpiчaTь BиМoгaМ MсФЗ.

У пopтфелi Toвapиствa вiдоyтнi aктиви (aкцii, кopпopaтивнi пpaвa) з чaсткolо вoлo.цiнням 50 i бiльrпe вiДcoткiв. Bpaхов1тояи

пoЛo71{еI{Ilя МсФЗ l0 <КoнcoлiДoвaнa фiнaнсoвa звiтнiсть> Toвapиcтво не кoнсoлiдyс фiнaноoвy звiтнiсть.
2.2 МсФз, якi пpийнятi, aЛr щe не набyли чиннoстi
B склaдi MсФЗ, oфiuiйнo нaBе.цених нa веб-caйтi Miнicтеpствa (liнaнсiв УкpaТни, оПриЛюДнеtlo сTaH.цapT МCФЗ 16 <opендa>, який

нaбyвaс чиннoстi 01 оiчтrя 2019 poкy.
Зa pirпенням кеpiвництвa Тoвapиствo МCФЗ l6 <opенда> Дo Дaти нaбyття чиннoстi нe зaсToсoByсTЬся
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oнiкyeться, щo зaстoсyBaння МCФЗ 16 кopендa> не бyде Мaти cyTтсвий BплиB нa фiнaнсoвy звiтIriстЬ Toвapиствa, вpaxoByloчи' щo
Тoвapиствo opеIrДyс не)l(итлoBе пpимiщення' B якoМy знaxoДиTьсЯ oфiс' згi.шlo.{oговopy opен.ци NbкЛ 69411 вiд 0l.ll.l5 p.
(opендoдaвець _ ПpAT кКoмплекс кЛибiдський> iдентифiкaцiйнIлi кoд ropидиvнoi ocoби з27685|8). Кoмпaнiя poзpaxoвус o.tiкyвaний
poзмip <aктивy Ira Пpaвo викopистaння)> тa <зoбoв,язaIrIUI щoДo opеIrДи)' пpoте ви1paти з opенДи пpoTягoМ poкy сTaIroBлять 1 1 тис. гpн'
Щo с несyтTсвим.

2.3. Bалюта пoДaння звiтнoстi тa фyнкцioнaлЬнa BaЛк)тa' сryпiнь oкрyглеHня
Ba'rютa пo.цaння звiтнoстi вiДпoвiДaс фyнкпioнaльнiй вaлrотi, якorо e нaцioнaтЬнa вaл}oтa УкpaiЪи _ гpиBt]я' скJIa.II.енa y Tисячaх

гpиBень' oкрyГЛених,цo цiлиx тисяч.
2'4. Пpипушення пpo безпеpервнiсть дiяльностi
Фiнaнсова звiтнiсть Тoвapиствa пiДгoтoвленa BихoДячи з ПpипylIIеHня безпеpеpвнoстi дiяльнoстi' вiДпoвiднo дo якoГo pеалiзaцiя

aктивiв i пoгarпення зoбoB'язaнь вiдбрaсться в хoДi звlтчaйшoi дiяльнocтi. Фiнaнсoвa звiтнiсть не вIспюЧaс кopигyвaннJl' якi неoбхiднo
булo б пpoвеоти B ToМy Bипa.цкy, якби ToвapистBo не МoГлo пpoДoв)Iити пo.]aIьIIIе зДiйснення фiнaнсoвo-гocпoДapсЬкoj дiяльнoстt
вi.цпoвiднo лo пpинuипiв безпepеpвнoстi дiяльнoстi.

oЦiнtotочи доpеннiоть щиrг},lцеIrня пpо бeзпepеpвнiсть, yпpaвлiноький пеpсoнar беpе .цo yвaги Bсю Ila,IBнy iнфopмaцirо щoдо
мaйбутньoгo - щoнaймeнrпе нa 12 мiсяцiв з кiнця звiтнoгo перiодy, aле не oбrtе;кrточисЬ циМ пеpioдoм.

Toвapиотвом на pезyЛЬтaTaМи дiяпьнoстi 2020 poкy oтpиМaнo пpибyтoк у poзrripi 202 тиc. грн.' зa 202| piк пpибyток _ 84 тис. гpн'

3 IIPиIIциIIи
3.1. Cyттсвi пoЛo)t(еIlliя oблiкoвoi полiтики
opгaнiзaцiя i метo.цoлoгiя буxгалтеpcькoго oблiкy Toвaриотвa зДiйсrдостьcя вiдпoвi.цнo .цo Пoлoх<еrтня (Пpo оpгaнiзalirо

бyхгaлтеpськoгo oбЛiкy i oблiкoвy полiтикy ToB кКУA кIHЕКO-IHBЕCТ>, зaтвеplяteнoгo l{aкzшoм Генеpа,rьнoгo Диpектopа Nb38/2-oД
ьtд29.|2.20|7p., якa сфopМoBaнa вiдloвiднo дo BиМoГ Мiжrrapодних стaн.цapтiB фiншrсoвoi звiтнoстi.

L{я фiнaнсoвa звiтнiсть пiДгoтoвленa нa oсновi icтopиннoi оoбiвapтoстi .Iа спpaве'a-Iивoi вapтoстi aбo aмopтизaцiйнoi собiвapтoстi

oкpеМих фiнaнсових iнстp1т,rентiв вiДпoвi.цнo дo МCФЗ 9 <Фiнaнсoвi iнсщ1ъteнтlt'i, a тaкo)+( iнвeстицiйнoi неpyхoмoстi, якa
вiдoбparкaсться зa спpaвеДпивоrо вapтiстrо вiдIoвiднo Дo МCБo 40 <Iнвестицiйнa неp}xoмiсть>. oЦiнкa cпpaBе.цЛиBoТ BapTocТl

зДiйснюсться З BикopиcTaнI'Iм метo.цiв oцiнки фiнaнсoвих iнсщрrентiB, дoзвoЛених МСФЗ 13 <oцiнки зa cпpaBo.цливoю вapTiсTю)).

Taкi метo.ци oцiнки вк;rroчaroTЬ BикopистaнItя спptlве.Ilr.IиBoi вapтocтi як цiни, якa булa б тpимaнa зa пpoДaж aкTиBy' aбo сплaченa зa
ПеpеДaчy зoбoв'язaння y звияaйнiй oпеpauii мiж 1^raсникaми pиIкy Ha Дaту oцiнки. Зокрeьla, викopиоTaннJI бipжoвих кoтиpyвaнь абo

aке BикJIикaнo зaхoДaМи що.цo пoBеpI{е}iIUI деol lнсТ}1T\.Tlв спtлЬнoГo 1нвесTvBaння.

Дaтa зaтвep.цжеIlllя фiнaнсoвoi
звiтнoстi Дo BиПYcку

ll лroтoгo 2022poку

Звiтний пеpioД фiнaнсoвoi звiтнoстi кaлeн.цapнйй piк' тoбтo пеpioд з 01 сiчня пo 31 гpl-дrя 202l poкy
Baлотa звiтнoстi Фiнaнсoвa звiтнicть сютaДeнa Y гpoпroвiй oдпrtЩi l,кDairдt - гplвнi
oдиниця вимipv тис. гDIl.

[дентифiкaцiя фiнaнсовoi звtтнoстi Пpедставлення фiнaнсoвoi звiтнoстi заГa-tьIloГo пpIlзнaчеI{I{я. якa cфopМoBaнa з МеToю
дoстoвipногo пoДaнIUI фiнaнcoвoгo стaщ', фiнaнсoвlоt pез1..ътатiв дiя.тънoстi, ГpoIIIoвих пoтoкiв
тa влaсний кaпiтал Тoвapиствa i влaсне Пpltrtiтoк .]o piчнol фiнaнсoвoi звiтнocтi для
зa.цoвoлеIlIlJI iнфopмauiйних пoтpеб шrrpoкoгo кo.la кoptrсцъaнiв при щийняTтi ними
екoнoмiчних Dirпень.

Cклaд фiнaноoвоi звiтнoстi Пеpелiк тa нaзBИ фopм фiнaнcoвoi звiтнoстi Тoвaрrlства вi:лoвi:aroть вll\roгa,\{' всTaнoBлениМ
HП(C)Бo 1 <Зaгaльнi BиrrloГи дo фiнaнсoвoТ звiтнoстi',.
Фiнaнсoвa звiтнiсть Toвapиствa BIсliIoчa€ нaсцтнi фoрlrlr: Фoprra Nl 1-Бaцaнс (Звiт пpo

фiнaнсoвий cтaн) нa 37.|2.2021p.: Фоprra -\Ф-Звiт пpo фiнaнсoвi pез1.'rьтaтlr (Звiт пpо сукyпний
дoxiд) зa 2021p.; Фopмa Ns 3- Звiт пpо p}х ГpoIIIoBIL\ кoштiв (за пpя\llпl lrетoдoм) зa202|p.;
Фopмa J\!4 _ Звiт пpo влaсний кaпiтal зa 2021lp:. пplrrriткrt .ro piянoi фiнaнсoвoi звiтнoотi зa
2021p.,щo мiстять стислий BикJIaд с\-ггсBIrх oб.тiкoвIrх пo.тiтrшi тa iнrпi пoясrлова,rьнi пpимiтки,
склaденi згiднo вlпцoг МCБo l <Пoдaшlя фiнaнсoвoI звiтнoстi,,.

Piпrення Пpo oпpилIоДнеIlIlя

фiнaнcoвoi звiтнoстi
Звiти пiдписуrотьоя Генеpaльниlt{ диpеКroporr тa Гo.-loвнltrl бухгaттеpo}i Тa виIloсятЬся нa
зaTBеp.ц)l(енIr'i згiднo Cтaryтy зaгaJIьI{и\lI,t збopalrlt 1raсrпкiв. щo здiйсrпосгЬся Дo 30 квiтня
poкy' слiдyroнoГo зa пoToчltим. Hi щaсники Тoвapиствa. нi iнrпi oсoби I]е NlaIoTЬ пpaвa B}rocиTll
змiни.цo цiсi фiнaнсoвoi звiтнoстi пiсrrя iJ зaтвеp.тrieнI'I .]o вIilТr'скУ'

Фiнaнсoвa звiтнiсть в yмoвaх
гiпеpiнфляцii (МCБУ 29)

З 200l рoкy екoнoмiкa Укpaiни пеpестa']a б1-пl гiпepiнф.rяцir"tнoro, oтже вapтiсть aкцioнеpнoгo
кaпiтalry тa ocl{oвних зaсoбiв Кoмпaнiil якa пpеJстaв.lенa в oдlниIIях вимipy, щo Дitoть y леpioд
пiс:rя 0 l.0 1.2001p., cю.Iaлa oсI{oвy,цля BизнaчeнI]я вapтoстi }. нaсryпних пеpioдax
B 20|6-202| poкаx екoнoмiкa Укpai.Iти за с}'.Dкeнн,l\l кеpiвtтltuтвa КУA нe е гiпеpiнфляцiйнoro.
Aнaлiз щитеpiiЪ, якi xapaктеpиз},ютЬ пoкaзнItк гiпеpiнф.uшii i перeдбaненi y пapaгpaфi 3
MCБo 29, а сaме:
a) oонoвнa Мaсa нaоеЛel{Iul вiд.Цaе пеpевary. збеpе;кенrпо свoiх Цiннoстей y фopмi неMoI{етapI{иХ
aктивiв aбo y вiднoснo отaбiлънiй iнoзеrtнil"l BaIоТi. C1lпr. 1тpимрaнi в нaцioнальнiй вaлютi,
нeгaйнo iнвeст1rотьоя д.lrя збеpеrкешrя цтiве.тьнo.r спрortо;кностi;
б) oснoвнa Maca нaсеЛеIlнJI pозГJUI.цa€ гpоrпoвi с\}lll не в нaцioнальнiй гporпoвiй oдиницi, a y
вiднoснo стaбiльнiй iнoзeмнiй ва,чroтi. I.{iнll rroж1-гь тaкoж нaBoдиTися в цiй вaпIотi;
в) пpолaж тa пpидбaння нa yltoBiLх вi:стpoнюt П.Ia]е)t() 'зДiйсrrrосться зa цiнaмtr. якi
кoМпеHс},юTЬ oнiкyвaну вщary к1тiве..lьнoТ спpоrlo;кнoстi пpoтягoм пеpioлу вiлсщoнки
плaTе)кy, нaвiть якщo цей стрoк r кoроTкIi\(:
г) вiдсoтковi стaвки. зaробiтнa плaтa та шiни iн:eкс1тоться згiДнo iнлексy uiн:
r) к1ъtyлятивний piвень iнфляцii зa тpиpivнlпi пеpio: нaбпижaeтЬcя .цo |00Yo a6o пеpевищyс цей
piвень
Згiднo з oфiцiйними ДaНИNlИ Деp)кaвI{oТ с.n.жбll стaтиcТики iнфляuiя зa oстaннi тpи рoки e
тaкoю: 2019 piк _ 104'1 у02020 piк _ 105.0% 202l piк _ 1|0'0%
Знaчення кyМyJUIтиBногo piвня iнфляuii сТaнoBlITЬ: (104'|o/o/|00 * 105,0у./|00* 110,0olJ100)*l00
- 100 =20,2355 %
Кеpiвництвo Toвapиствa щийнялo pitпення не зaсTocoвyвaти пpoцеДypy кopиГyBaI{I{я
пoкaзникiв, Tztк як вBarкaс, щo BI1лив пepеpeх}.Irк}.нa фiнaнсoвy звiтнiсть бyДе неcyттeвим.

Пpинципи вe.цеIlI{я бyхгaлтеpськoгo
oблiкy

Бухra'rтеpськiй oблiк вe,цеться У вiдпoвiднoстi до зaкoнoдaвствa УкpaiЪи.

oБЛIItoBo ГIoЛITики
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дaниx пpo пoтoчнy pинкoBy BapTiсть iнrпoгo aнaтIoгiчнoгo зa хapaкTеpoм iнстpyменту, aналiз дискoнтoвaниx Гpouloвиx rroToкiв aбo iнrшi
Мoделi виЗнaчеIrlr-я cпptlвеДлиBoi BapToстi. Пеpелбavрaнa сIlpaведливa вapтiсть фiнaнcoвих aктивiв i зoбoв,язaнь BизнaчarTЬся з
BикopисTaI{IUIМ нaявнoi iнфopмaшi пpo pинoк i вiдпoвiдниx метoДiв oцiнки

3.2. Зaгaльнi пoлoжеIlня IцoДo oбЛiкoвиx пoлiтик
3'2. 1' ocнoва фopl*tування oбJliкoвuх noЛimuк
oблiкoвi пoлiTики - кoнкpеТIli пpинципи. oсHoBи, дoмoвленостi. пpaвиЛa тa тTpaкТикa' застoсoвaнi сyб'сктoМ гoсЛoДapюBaннЯ Лри

ошraдaннi тa пoдaннi фiнaнсoвoi звiтнoстi. МCФЗ нaвoдить oблiкoвi пoлiтики, якi' зa вионoвкoм PМCБo, дaють зМoгy скJIaсти 'r.aкy

фiнaнсoвy звiтrricть, якa мiститranе .цopечI{y тa дoотoвipнy iнфopмaцirо пpo oпepaцii, iнlпi пoдii тa yМoви) Дo яких BoI{и.зacToсoByloTься.
Taкi пoлiтики не слi.ц зaстoсoв}ъaти, якщo Bплив ix зaстoс1ъaння с I{ес)rгIeBиМ.

oблiкoвa пoлiтикa Toвapиствa poзpoбленa Ta зaтвеpД)I(еI{a кеpiвництвом Toвapиствa вiДпoвiДнo Дo BиМoг MCБo 8 кoблtкoвr
пoлiтики' змiни в oблiкoвиx oцiнкax тa пoмилки) тa iнrпиx чинIlиx МCФз, ЗoкpеМa' МCФз 9 <Фiнансoвi iнcщyменти> тa МCФЗ 15
<,Цoxiд вiд дoгoBopiB з клiеIrTaI4и).

3'2'2' Iнфopлtацiя npo ll|tillu в oблiкoвuх noлimuках
Toвapиствo oбиpar Ta зaстoсoByr свoi oблiкoвi пoлiтики лослiдoвнo дrrя пoДiбних oпеpaцii, iнrпих пoдii aбo yмoв' якщo МCФ3

кollкpетнo нe виМaГar aбo не 'цoзвoляе визIlaченн,I кaтегopii стaтей, для якlтх iнtпi пoлiтики Мo)l{yть бyти доpеuними.
З l сiчrrя 2018 poкy Toвapиствo зaстoоoвyе МсФз 15 <.Цoxiд вiд дoгoвopiв з ю'Iieнтами). Toвapиствo oTриМye oснoвний дoхiд вiд

.цiяльнoстi з yпpaвлiння aкTивaМи. Зaстосрaнтя MсФз 15 <.{oхiд вiд дoгoвopiв з кltiентaми> нa вiдoбpaхtення pезyльтaтiв дiяльностi
Ilе М?lлo сyfi€Boгo BплиBy.

Кеpiвництвoм Toвapиствa бyлo пpийнятo pilпення пpo зaсToсyвzrння MCФ3 9 кФiнaнсoвi iнcтpyменти> з l ciчня 2015 рoкy
(зaстoоyвaння МCФЗ paнirпе дaти нaбyття чиннbстi дозвoлясться). Зoкpемa' нoвi вимoги дo клaсифiкaцii фiнaноoвих aктивiв i
зoбов'язaнь.

З 1 сiчня 2018 poкy MсФз 9 <Фiнaнсoвi iнстpylrlенти>> Мar нoвy pедaкцiro, якa сеpед iнlпoгo пepедбa.rae змiну пiдxoдiв дo
зМеIlIIIеIlIljI кopиснoстi фiнaнсовиx iнстp1тlентiв. Bpaxoв1.rovи клaсифiкaцiro фiнaнсoвиx aктивiв, щo викopиcтoByeTЬся Toвapиствoм,
poзpaxylroк o.riкрaниx кpе.цитIIих збиткiв зaсToсoByетЬся ,цo фiнaнсoBиx aктивiв, щo oцiнroються Зa aМоpTизoвaнolo BapтlсTIо.
Iнфopмaцiя щo oбЛiкoвi пoлiтики щoдo oнiкрaттиx кpeДитI{их збиткiв ltaBеДeнa y пpимiтui 3.3.3., a iнфоpмaцй Пpo сytt{и' oбyмoвЛенi
oнiкрaними кpeдитIrими збиTкaми lraBе,ценa y poздiлi 6 Пpимiтoк.

3.2'3. Фopлtа mа наЗвI| фiнанcoвuх звimiв
Пеpелiк Ta НaЗB|| фopм фiнaнсoвoi звiтloстi Toвapиствa вiдпoвiдaють BиМoг.lМ' BстtlIloBлеIlиМ I{П(с)Бo l кЗaгaльнi BиМoги Дo

фiнaнсoвoi звiтнoсTi), тa фopми ПpимiтoxЬ щo poзpoбленi y вiдпoвiднoстi дo МCФЗ.
3.2.4. Mеmodu nodання iнфop.мацii у фiнанcoвuх звimaх
Згiднo MCФЗ тa BpaxoByloЧи нП(с)Бo l Звiт пpo сук1тlний дoxiд пеpeдбaчaс ПoдaнI'{ BиTpaT, виЗнaних y пpибyткy aбo збитку, зa

клaсифiкaцiею, oснoBaнolo нa метoДi '.фyнкцiТ вищaт'. aбo ..сoбiвapтocтi pеaлiзaцii'', згiднo з якиМ BитpaTи клaоифiку,rоть вiДпoвiДнo Дo
iх фyнкuiй як чaстини сoбiвapтoстi чи' нaПpикЛaД. Bи.IpaТ нa збyт aбo aдмiнiстpaтивнy Дiяльнiсть.

Пpедстaвлення гpoIIIoBиx пoтoкiв вiд опеpaцiйнoi дiяльнoстi y Звiтi пpo рy( гpoIIIoBиХ кoruтiв здiйснroсться iз зacToc}ъaн}r,IМ
IlpяMoгo MетoДy, згi.цIro з якиM poзкpиBaеться iнфopмaцiя пpo oснoвнi кJIaси l{aДxo.цженЬ гpoIIIoвих кorптiв чи BиплaT гpoIIIoвих кorптiв.
Iнфopмaцiя пpo оснoвнi BиДи гpolПoвих нaДxoд}I(ень тa гpoшoBих виплaт фоpмyеться нa пiДстaвi oблiкoвих зaпиciв Toвapиствa.

3.3. oблiкoвi пoлiтики щодо фiнaнсових iнстpументiв
3.3.1. Buзнання mа oцiнка фiнанcoвaх iнcmpуменmiв
Toвapиствo BизI{ar фiнalrсoвlй aктив aбo фiнaнсoве зoбoв'язaння y балaнсi вiдпoвiднo дo МCФЗ' кoли i тiльки кoли Boнo cтa€

отopoнolo кol{IpaктI{их пoлo}ltенЬ щoдo фiнaнсoвoгo iнсщyментa. oпеpaцii з пpидбaння aбo пpoдокy фiнaнсoвих iнощyментiв
визнaIoTЬоя iз зaстооyвaнням oблiкy зa .цaTolo pозpaxyl{кy.

Зa сщoкoм викollaнн,I фiнaнсoвi aктиви тa фiнaнсoвi зoбoв'язaнrrя пoдiляються нa пoтoчнi (зi стpoкoм BиконaI{нJI зобoв'язaнь дo 12
мiсяцiв) Ta ДoвГoстpoкoвi (зi cтpoкoм Bикoнaння зoбoв'язaнь бiльIпе 12 мiсяцiв).

Toвapисrвo кrraсифiкyс фiнaнсoвi aктиви як тaкi' щo oцirrrоrorъоя y пoдaльпIoМy aбo зa aмopтизoвal{olo оoбiвapтicтrо, aбo зa
спpaBе.цлиBoю вapтiстo нa oснoвi oбox тaкиx чинникiв: a) мoделi бiзнесy сyб'eктa гoоIIoдapювaI{I{я для yпpaвЛiння фiнaнсoвими
aкTиBaми; тa б) xapaктеpисTик кoнтpaкTllих гpoIIIoBиx потoкiв фiнaнcoвoгo .tкTиBy.

Toвapиcтвo визнaс тaкi кaтегоpii фiнaнсoвиx aктивiв: фiнaнсoвi aкТиBи, щo oцiнroються зa спpitведливolo вapтiсто, з вiдoбpaясенням
pезyльTaтy пepеoцiнки y пpибyткy aбo збиткy; фiнaнсoвi aктиви' щo oцirпоються зa aМopтизoBaнoю сoбiвapтiстro.

Toвapиство визнae тaкi кaтегopii фiнaнсoвих зoбoв'язaнь: фiнaнсoвi зoбoв'язaння, oцiненi зa aмopтизoBанoIo сoбiBapTiстIо;
o фiнанcoвi зoбoв.язaнrrя, oцiненi зa сщaBеДливoю вapтiстю, з вiдoбpaженняМ prзyЛЬтaтy пеpеoцiнки y пpибщкy aбo збиткy.
Пiд чaс пеpвiснoгo BизнaнI{,I фiнaнсoвoгo aктивy aбo фiнaнсoвoгo зoбoв'язaння Toвapиствo oцir*ос ik зa i.хньoro cпpaBеДIIиBoIo

вapтiстo .
Пpи пpипиненнi визнaння фiнalrсoвoгo aктивy пoвнiотro piзниrц мiж: a) бaлaнсoвoro вapтiсто (oцrненotо Нa Дыry тIpипиненIU{

визнaння) тa б) oщимaнoю кoМIlеIlсaцiero (вкшо.raюlи будь-якllЙ нoвий oщимaний aктив мiнyс бyдь-якr нoве BзяTе зoбoв'язaння)
визнaюTь y пpибyткy aбo збиткy.

Фiнaнсoвий aктив oцiнroeться Зa aмopTизoвaнoю сoбiвapтiстю, якщo вiн пpидбaвaсться з Mетoro o,цеp)I(aнItя дoгoвipниx гpolllоBиx
потoкiв i лoговipнi уrvoви фiнaнсoвoГo активy геHеp).IoтЬ гpоuroвi ПoToки. кoтpi с сyтo BиплaTaми oснoвнoi сyMи Ta пpouентiв нa
непoгalПеку чaсTкy oснoвнoi сyми.

Toвapиотвo визнar pезеpв пiд збитки для o.riк1ъaниx кpедиTItих збиткiв зa фiнaнсoвим .lктиBoM, який oблiкoвyстЬся зa
aМopTизoBal{oю вapтicтrо.

oблiкoвa полiтикa що.цo пoдaльIпoi oцiнки фiнaнсoвих iнстpyментiв poзкривaсTЬся Ilиясvе y вiдпoвiдних pоздiлaх oблiковoi
пoлiтики.

3.3.2. Гpoluoвi кoшmu mа.tхIri eквiваленmu
Гporпoвi кoIIITи склa.цil]оться з гoтiвки в кaсi тa кoштiв нa пoтoчI{их pzrхyнкaх y бaнкaх.
Еквiваленти гpolПoBиx кorштiв _ це кopoткoстpoкoвi, виcoкoлiквiднi iнвестицii, якi вiльнo кoнвеpTyIoTЬся y вiдoмi сyми гpoIIIoBих

кoIптiв i яким пpит:rМirнний незнaчний pизик змiни вapтocтi. Iнвеcтицiя BизнaчaeTься зaзвичaй як eквiвaлент гpouIoвиx кorптiв тiльки в
paзi кopoткoгo стpoкy пoгaIIIеIIIUI, I{aПpикJIaд' пpoTягoМ не бiльIпе нiж щи мiсяцi з.цaти пpи.цбaння

Гpоrпoвi кoшITи тa Тх еквiвaленти Mo)кyTЬ yтPиM}ъaTися, a oпеpaшii з ниMи щoвo.цитися в нaцioнaльнiй вaлютi тa в iнoземнiй вaлrотi.
Iнoземнa BaJIIoTa _ це ваJIIoтa irпrra, нirк фyнкuioнaльнa Bu}JIIотa' якa визнaченa в п.2.3 циx Пpимiтoк.
Гpoшoвi кolllти Ta iх еквiвaленти Bизtl{lloтЬся зa y\,!oви вiдпoвiднoстi кpиTеplяM визнaнHя aкTиBaМи.
Пoдальшa oцiнкa гporпoвиx кorптiв здiйснrостьоя зa сцpaвеДЛивoю вapтiстю, якa дopiвнroс ix нoмiншlьнiй вapтoстi.
ПoДaльпra оцiнкa еквiвaлентiв цpollloBих кolптiв, пpедстaвлeних.цепoзиTaМи, здiйсt*oeться зa aМopтизoвaнoro сoбiвapтiспo.
Пеpвiонa Ta I]o.цiuIьIIIa oцiнкa гpoпroвих кorптiв тa ix еквiвaпентiв в iнoземнiй ва.lпотi здiйснrоeться y ф)икцioнaльнiй вaлютi зa

oфiцiйними к}pсaМи Haцioнaльнoгo бaнкy УкpaiЪи (HБУ).
У paзi oбмeжеIrrя IIpaBа викopистaн}Ul кoшrтiв нa пoToчIlих paх}.I{кaх в y бaнкax (нaпpиктraд, y випaдкy пpизнa.rення HБУ в

бaнкiвcькiй ycтaновi тимчaсoвoi aдмiнiсщauii) цi aктиви МoжyTь бyти клaсифiкoвaнi y складi нeПoToчниx aктивiв. У випaдкy rlpийняття
oll
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ПPиMITки Дo PIЧHoi ФIIlAHсoBoi зBITIIOсTI ТoB (кУA (II{ЕкO-II{BЕсT> зA PIк'

щo зAкII{ЧиBсЯ 31 гРУДнЯ 2021 Poкy

HБУ pirпeння пpо лiквiДaцilo бaнкiвськоi yсTaнoви тa вiДcyтнoотi ймoвipнoстi пoBеpнeння
IlpиПинясTься i ix вapтiсть вiДoбpaiкa€тЬся y склa,цi збиткiв зBiTнoгo пеpioдy.

3,3.3. Фiнанcoвi a'<muвu' щo oцiнIoн)mьcя Зtl сl.fu'opmuЗoваIroк) coбiваpmicmю
.{o фiнaнсoвих aктlвiв, щo oцiн}olоться зa aмopтизoBaнoto сoбiвapтicтro, Toвapиствo

гpoIIIoBих кorптiв, визнaння iх як aктивy

Bi.цнoситЬ dебimopcьку забopeoванicmь, у
mo,'у чucЛl noЗuКu.

Пiс.пя пеpвiснoго BизIlaнн,I Toвapиствo oцirпое ix зa aмoplизoвaнolo сoбiвapтiстrо, зaстoсoB}.Ioчи МетoД ефекTивнoгo вiДсoткa.
Зaстoсoвyюни aналiз ДискoнтoBaнI]D( гpoIIIoBих пoтoкiв, Toвapиствo Bикopистoвyr oднy чи кiлькa стaвoк дискoнтy, кoтpi

вiДпoвiдarоть пepеBФкaIотIим Ira pинкy Iroрмaм дoxoДy .ц".Iя фilralrсoBиx iнстpрteнтiв, якi мaють в oснoBнoмy пo.цiбнi yмoви i
хapaкTеpиcTики, BIсIIIoчaIoчи кpедиТIry якiсть iнстp1ъtенTa' зajIиIIIок сTpoкy' пpoтягoм якoгo стaвкa вiдсoткa зa кoнTpaктoМ с
фiксoвaнoro' a Taкo}( зitJIиIпoк стpoкy дo IIoг.IIIIеI{IUI oснoвнoi с)rми тa BilIroTy' в якiй здiйсrпoвaтиМyTЬся плaтехti.

Toвapиствo oцirrюс сTaнoM нa кoжнy звiтнy Дaтy pезеpв пiД збитки зa фiнaнсoвим iнстрyrvентoм y poзмipi, щo доpiвrлос: . 12.
мicячним oriкрaним кpеДитIrим збиTкaм y paзi, якщo кредитrий pизик нa звiтнy дary I]е зitзнaB зIlaчнoгo зpoстiшII{JI з lroменTy
пеpвiонoгo визнaння; - oчiк}ъaним кpеДиTIIим збиткaм зa BесЬ стpoк дii фiнaнсoвoгo iнсщ1тlентy, якщo крeДитнИi4 pу1З|4К зa Taким

фiнaнсoвим iнстpyментoм знaннo зpiс iз мoменry пеpвiснoгo визI]aнюl.
У випaдкy фiнaнсoвиx aктивiв кpе,цитним збиткoM е тeпеpiшrня вapтiсть piзнllцi мilк дoгoвipниМи ГpoIIIoBиМи пoтoкaMи, нaле,<ниМи

.цo cпJIaти нa кopисTЬ Toвapиства зa дoгoBopoМ; i гpotпoвlп,tи ПoтoкaМи' якi Toвapиство о'riкyс oдepжaти нa cBoIо кopисTЬ.
Cтaнoм нa кo)кIry звiтнy дaтy Tовapиотвo oцiнtoс, чи зi}знaB кpедитний pизик зa фiнaнсoвим iнсщyментoм зIlaчIloгo ЗpoсTaнн;l з

Мoмeнтy пеpвiснoгo Bизнaнн,I. Пpи викoнaннi тaкoi oцiнки Toвapиствo зaмiсть змiни срlи oнiкyвaних кpедиTIrих збиткiв викopиcToвyс
змiнy pизику нaст.tнн,I ДeфoлTy (невикoнaння зoбoв.язarъ) пpoTягoМ o.liкyвaнoгo стpoкy дii фiнaноoвoгo iнсщ1ъlентa. .{ля викoнaння
тaкoi oцiнки Toвapиствo зaмiсть змiни с1тl o.riIt}вaниx кprДитних збиткiв викopистoByr змiни pизикy нaстaння дефoлry нaсTaнI'I
дефoлтy (невикoнaння зoбoв'язaнЬ) зa фiнaноoвим iнс,тpрtентoм стaнoм нa звiтнy лaтy з pизикoм нacTaння дефoлтy зa фiнaнсoвим
iнотpyментoм стaнoМ нa дary пеpвiсногo визнaнIUI' i вpaxoвyс пpи цЬoмy oбгpyнтoвaнo неoбxiднy тa пiдтвеpдяgвaнy iнфopмaцiю, щo r
ДoсTyпI{oro бeз нaлмiprrиx витpaт aбo 3yсиЛЬ. i вкaзyс IIa 3нaчHе зpoсТaнн,l Кpе.цитI]oгo pизикy 3 МoМенry пеpвiснoгo Bизнaння.

Toвapиствo мorкe зpoбити пpигryщення пpo те' щo щедитний pизик зa фiнансовим iнсщyментoм I{е зaзнaв знaчнoгo зpoстaI{FUl з
МoМенTy пеpвiснoгo BизнaнIUI, якЩo бyлo з'ясoвaнo' щo фiнaнсoвий iнстpyпlент мaс низький piвень кpедитнoгo ри3икy стaнo]и нa
звiтнy дaтy.

У випaдкy фiнaнсoвoгo zlктиBy, щo с кpе.цитIro-знецiнеrтим сTaнoм нa звiтнy дaтy, €UIе не r лpидбaним aбo ствopеним кpедитнo.
знецiненим фiнaнсoвим zlктиBoМ, Тoвapиствo oцirпос oчiIgъaнi кpед-rтнi збитки як piзницrо мiя< вaлoвorо бarraнсoвoro вapтiстrо aктивy
Ta теIIеpiшIньoю BapтiстIо oчiЦвaниx мaйбyтнiх гpoIIloвI'( пoтoкiв, lц-rcкoнтoBaнoю зa пеpвiсIrolo ефективнoto стtlBкolо вiдсoткa зa

фiнaнcoвим aктивoм. Бy.Ць.яке кopиг}ъalrl{я визI{a€ться в пpибyпсy aбo збиткy як пpибутoк aбo збитoк вi,ц змeнп.tення кopиснoстi.

,\ е бimo p c ь ка з аб opzo в анicmь
Безyмoвнa дебiтopськa зaбopгoвaнiсTЬ BизI{aeтЬся як aктиB тo.цi, кoлrr Toвapиствo сTaе сTopoнolo Дoгoвopy тa, внaолiдoк цьoгo,

нaбyвaс IopидшIне цpaBo o.цеp)кати гpotшoвi кoшти. Пеpвiснa оцirшa дебiтopськoi зaбopгoBaнoсTi зДiйснroетьоя зa спрaBе'цJIиBoю
вapтiстю. fliсля пepвiснoго BизIIzшIIUI пo.цaJIЬIIIa oцiнкa дебiтopоькoi зaбоpгoвaнoстi вiдбyвaсться зa aмopтизoBaнolo вapтiстю. Пoтo.rнy
дебiтopськy зaбopгoванiсть без встaнoвленoi стaвки вiДсoткa Toвapиствo oцirлoе зa сyмoro пеpвiснoгo paxyнкy фaктуpи, якЩo Bплив
дискoнT}ъaння с I{еcyTт€виМ.

3'3'4' Фiнанcoвi акmuвu, щo oцiнtoюmьcя за cnpaвedлuвoto ваpmiсmю, з вidoбpаJrсенI|яj|| pезулbmаmу пеpeoцiнкu у пpuбуmку
або збumку

,(o фiнaнсових aктивiв' щo oцiнroroтьоя зa спpaведllивolo вapтiстю, з BiдoбpaкенIlя}l pезyлЬтaтy пеpеоцiнки y пpибyтку aбo
збиткy' вiднoсятьоя aкцii тa пai (uaотки) гoспoДaрcьких тoBapиств. Пiоля пеpвiснoГo визнaн}я Тoвapиствo oцirпос iх зa спpaведливoю
вapтiстto. Cпpaведпивa вapтiсть aкцiй, якi внеоeнi дo бipжoвoгo спискy. oцilЦоgгься зa бipясoвим кypсoМ opгaнiзaтopa тоpгiвлi.

Якщo aкцii мaютЬ oбiг бiльLц як нa oднoМy opгaнiзaтopi тоpгiвлi. пpи po3paЦъl(1.вapтoстi aкгивiв тaкi iнстpyмeнти oцiнlоloгься
зa кypcoМ Ita oснoBlloМy pиI{кy.цля цьoГo aкTиBy aбo, зa вiдсyтнoстi oснoвнoгo pинк,v' нa нaйспpи,lтливiIшoмy pиIrкy 'цля ньoгo. За
вiдсyтнoстi свi.цчень IIa кopисть пpoTиле,(нoгo, pиI{oк' на якoмy Тoвapиствo зaзвичaй зДiйснtoс oпеpацito пpoДa)I(y aкTивy'
пpиr1мaeтьоя зa oснoвний pинок aбo, зa вiдсyтнoстi oснoв}Ioгo pиIrкy' зa нaйспpиятливitпий pинoк.

При ouiнui спpaведливoi вapтoстi aктивiв ЗaстoсoBytoтЬся мeToди ouiнки вapтoстi. якi вiдпoвiДaтoть oбстaвинaм тa для якиx с
Д'oсTa.гI{Ьo дaниx. шoб oцiнити спpaBедлиBy вapтiсть. мaксимiзylочи BикopисTaння дoprчHих вiдкpитих дaниx тa мiнiмiзуroни
BикopисTання зaКpитиx вxiДниx даних.

Якщo е пi.цстaви BBaя(aти' щo бaЛaнсoвa вapтiсть сyттсBo вiдpiзнясгься вiД спpaвеДливоi, Tовapиствo BизнaЧaс спрaвеДЛиBy
вapтicть зa.цопoмoгoю iнIшиx метoдiв oцiнки. Biдxилення мoх(yтЬ бyти зyмoвленi знaчними змiнaми y фiнaнсовoмy стaнi емiтентa
тalaбo змiнaми кoн,rонктypи pинкiв, нa яких емiтент здiйснtoс свolo.цiяльнiстЬ' a тaкoж змiнaми y кoн,rонктypi фoндoвoгo pинкy.

Cпpaведливa вapтiсть aкцiй, oбiг яких зyпинеI{o' y Toмy числi цiнних папеpiв еI\,{iтeнTiв, якi вклrоченi ,цo спискy емiтeнтiв, щo
мaюTь oзнaки фiктивнoстi, BиЗнaчaсTЬся iз рaxyвaнням нaявнoстi стpoкiв вiдновлення oбiгy такиx uiнниx папеpiв. нaявнoстi

фiнaнсoвoi звiтнoстi такиx емiтентiв, pезyльтaтiв iх дiяльнoстi, oнiкрaння нa.цхo.ц,(ення мaйбyTнiх екoнoмiчних вигiД.
3'3.5. 3oбoв,язання
Кpедитopськa зaбopгoBaнiсTЬ Bизнaеться як зoбов'язalrrrя тoдi' кoтпа ToвapисTBo cтae сTopolroю ,цoгoвopy тa' внaслiдoк цьoгo,

нaбрaс ropи.Цичне зoбoв'язarrrrя сIIJIaTиTи гporпoвi кorшти.
Пoтoчнi зoбoв'язaння _ це зoбoв'язaттlrя, якi вiдпoвiдaють oднiй aбo декiлькoм 1з I{иngенaBедених oзнaк: Кеpiвництвo Toвapиcтвa

сПo.цiBасTЬся lroгaсиTи зoбoв.язaння абo зoбoв'язання пiДлягaс ПoгaшенHIо пpотягoМ дBaнa.ццяти мiсяцiв пiсля звiтнoгo пЁpioлy: ;
Кеpiвництвo Toвapиствa не мaс безyмoBнoГo пpaBa вiдстpo.tити ПoГau]eннЯ зoбов'язaння пpoтягoМ щoнайменrrrе rlBaI{aДrUIти мiсяцiв
пiсля звiтнoгo пepioлу.

Пoтoчнi зoбoB,язaння визнаIоться зa ytuloви вiдпoвiднoстi BизнaченнIо i кpитеpiям визнaнIUI зобoв'язaнь. Пoтoчнi зoбoв,язaння
oцiнюються y Ilo,цaлЬIIIoМy зa aмopTизoBaною вapтiотю. Пoтoннy кpеДитopсЬкy зaбopГoBaнiсTЬ без всганoвленoi стaвки вiдсоткa
Tовapиствo oцiгпое зa сyмoю пеpвiсногo paхyrкy фaктypи, якщo BплиB ,цискoItт}ъaIrI{J{ e нrсyГrrвим.

3,3,6, 3еopmання фiнансoвuх акmuвiв mа зoбoв,яЗaнь
Фiнaнсовi aкTиви Ta зoбoв.язarпrя згopTaloтЬся' якщo Toвaриствo Мaс юpи.цI+IIrе пpавo злiйснювaтl зa-riк BизIlаIlиx y балaнсi cум i

мaс нaмip aбo зpoбити BзaсМoзaЛiк, aбo pеaлiзрaти aкTив тa BикoнaTи зoбов'язaння o.цнoчaснo
3.4' oблiкoвi пoлiтики щo.цo oснoBIIих зaсoбiв та немaтеpiaльних aкгивiв
3.4,I, Buзнання mа oцiнкti oсI!oвIruх заcoбiв
Toвapиcтвo визнaс мaтеpiaльний oб,ект oсIloBIIим зaсoбoм, якщo вiн yтpимyсTься з }leтoto викopистaнrш rх y пpoцесi свoсТ

дiяльнoстi, I{aДaнIU{ пoсJryг, a6o ДJIЯ з.цiйснеIrня aдиiнiсщaпвюlx i сoцia,rьнo-кyЛЬЦpнI,D( фуъкuiй' oнiкyвaний cTpoк кopисIloгo
викopистill{н,l (eкоплyaтaцii) якиx бi.пьше oДIloгo poкy тa вapтiсть л<rо< бtьше 6000 гpн.

Пepвiснo Тoвapиствo oцiнтoе oснoвнi зaсoби зa собiвapтiотю. У пoдаrьшoмy oснoвнi зaсoби oцirпоються зa ix coбiвapтiстю мiнyс
бyдь-якa нaкoпиtlеI{a aМopTизaЦiя тa бyль-якi нaкoгпrченi збитки вiД змеIIIIIенн,I кopиснoстi. Срaa нaкoпиненoi aМopTизaцii нa дaту
пepеoцiнки BиIn'Iк)ЧaстЬся з вaлoвoi балaнсoвoТ вapтoстi aIсгиBy Тa uистoi суъtи, пeреpaхoванoi Дo пеpeoцiненoi сyми aктивy. !ooцiнка,
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якa вxoдитЬ Дo скJIaДу Bлaснoгo кaпiтaлy. пеpеIloситЬся лo нepoзпoдiленогo пpибуткy. кoЛи ПpипинясTЬся BизнaннJI вiДпoвiДнoгo

aктивy.
3. 4, 2. IIo dальlui вump аmu
Товapиствo не Bизнar в бaлaнсoвiй вapтoстi об'сктa oснoвниx зaсoбiв BиTpaти нa щoДенItе обслyгoвyвaння' peMoнт тa теxнiчне

oбcл1тoвyвaння oб'сктa. I{i витpaти визI{zlк)тЬоя в пpибyткy чи збиткy, кollи Boни пoнeсенi. B баланcoвiй вapтoстi oб'eктa oснoвниx

зaсoбiB визнaloтЬся Taкi пoда.пьшi Bитpaти. якi зaдoвoльняють критеpiям визнaHня aкTивy.
3.4. 3. Амopmuзацiя o cнo в нaх З аco бi в
Aмopтизaцiя oсIloBI{их зaсoбiв Toвapиствa нapaxoByстЬся пpямoлiнiйним МeтoдoМ з BикopисTaIilЦМ Taкиx щopiнниx нopм:

Бyдiвтi - 2Y6мшlvниmoбла,цнш*rя. 
,7.|5oА;тpagcлoртнi 

зaсoби- |1 .20%; меблi- 20 - 3ЗУ';t+lлj- |4 - 50%.

Капiтaпьнi BкJIa'ценI{,l в opендовaнi пpимiщення irмортизylотЬся пpoTягoМ теpмiнy iх кopисногo BикopисTaнюI. Aмopтизaцiro активy

пoчиHtlloтЬ' кoли вiн cTa€' InpИДaTН'7М Для Bикopиcтaння. Aмopтизaцiю aктlвy пpиIIин,IIoTь lra o.цIry з дBoх дaт, якa вiдб1ъaеться paнiше:

LIa Д?r;ry, з якoi aктиB кrraсифiкутoть як yтpиМyвalrий для щoдalкy, aбo нa.цaTy, з якoi щипиняютЬ визнaння aктиBy.

3. 4' 4. Hемаmеpiаль нi акmuвu
Hемaтеpiaльнi aктиви oцirпоroться зa сoбiвapтiстro зa BиpaxyBaнItяМ бyДЬ-якoi нaкoпиченoi aмоpтизaцiТ Ta бyДЬ-Якиx I{aкoпиЧениХ

збиткiв вi.ц зменrшення кopиснocтi. Aмopтизaцiя немaтеpiaльниx aктивiв з.цiйонroсться iз зacтocyвaнням пpямoлiнiйнoгo МетoДу з
BикopисTaI{няМ щopiчнoi нopми 33Yo. Hемaтеpiaльнi aкTиви' якi виникatoть y peзyльтaтi Дoгoвipниx aбo iнtпиx юриДичIlих пpaв,

ilмopTиЗ}rlоTЬся пpoтягoМ теpмiнy чиннoстi циx пpilB.

3.4.5' 3лtенu,tення кopuснocmi ocнoвнuх заcoбiв mа нeмаmеpiальнuх акmuвiв
Ha кolкнy звiтнy Дary Toвapиствo oцirпое, чи € якaсЬ oзнaкa Toгo, щo кopиснiсть aкTивy Мoяtе зMеIIIшиTися. Toвapиствo зМенIIIус

бaлaнcoвy вapтiоть aкTиBy ,цo сyми йoгo o.riqвafioго вiдtшкоД}ъaння, якrцo i тiльки якщo сyМa oчiкyBalroгo вiДtшкoдyвaння aктивy

менrпa вi,ц йoгo бaлaнсoвoi вapтoстi. Taке зменrпення негaйнo BизнarTЬcя в пpибyткax чи збиTкax, якщo aкTив нe oблiкoв1тoть зa

пepeоцiненoю вapтicтto згiДнo з МCБo 16. Збитoк вi.ц зМенIIIеIlIfi кopиснocтi, визнaний.цrчя aкTиBy (зa виrrяткoм гyдвiлy) в пoпереднix

пеpioлaх. Toвapиствo сTopнyс' якrrlo i тiльки якrцo змiнилися лoпеpеднi oцiнки. зaстoсoвaнi .цля Bизнaчення сyми oнiкрaного

вiдtпкo.цyвaння. Пicля визнaння збvттку вiд змeншення кopиснoстi aмopтизaцiя oонoвних зaсoбiB кopигyсться в мaйбyтнiх пеpioдax з

N,lетoю poзпo,цiлення пеpегляIryтoi бaлalrcoвoi ваpтoстi неoбopoтнoгo aкTиBy нa системaтичнiй оснoвi пpoтягoМ стpoкy кopисI{oГo

Bикopистaння.
3'5. oблiкoвi пoлiтпки ЩoДo iнвестицiйнoi перyхoмoстi
3.5'1. Buзнання iнвeсmuцiЙнoi I'еpухaJ|'ocmi. Toвapиствo нe мaе iнвeстицiйнoi неpyхомoстi.

3.6. oблiкoвi пoлiтики щoДo tlепoToЧних arсгивiв, yгpимyBarrих ДЛя прoдa)I(y

Toвapиствo юraсифiкyе непoтoчний aкTиB як yтpимyвaний ,цJIя Пpoдalкy' якщo йoгo балaнсoвa вapтiсть бyде в oонoвнoмy

вiдtпкoдoврaтися IIlJUIxoм oпеpaцii пpoдaжy, a нe пoтoчIloгo викopистaнI'{. Heпoтoчнi aКтvlB|l> yщимyвaнi .цj.Iя пpo,цarlry' oцir*оroться i

вiдoбpокaloться в б1xгaлтеpськoМy обЛiкy зa нaйменrпorо з двox BeлиrIин: ба'raнcoвorо aбo cпpaвеДЛивolo BapтlсTIo З Bиp.txyвaнIr,IМ

витpaT нa oпеpaцii, пoв'язaнi з ПpoдaжеМ. Aмopтизaцiя нa тaкi aкTиви не l{apzrхoвyеться. Збитoк вi.ц зМеншення кopиснocTl пpи

пеpвiснoмy чи пo.ц.lлЬIIIoМy списaннi irктиBy дo опpaведтивoi вapтoстi зa виpах}ъaI{IUtМ виTpaT Ha пpоДa)к Bизнaстьоя y звiтi пpo

фiнaноoвi pезyлЬтaTи.
3.7. oблiкoвi пoлiтики щoДo oрeнДи
Фiнaнсoвa opеI{Дa - це opеHдa. Зa якoю пеpеДillоTься B oснoвI]oмy всi pизики Ta BинaГopoди. пoв'язaнi з ПpaBoм влaснoстi нa aКTиB.

Toвapиcтвo як opelrДaтop нa пoчaткy стpoкy opel{Ди визнaе фiнaноoBy oренДy як zlкTиви Ta зoбoв'язaннЯ зa cу|v,aМИ, щo .цoplBнююTь

спpaведrивiй вapтoотi opеI{Дoвaнoгo мaйнaga floЧaToк opенди aбo (якrЦo вoни менrпi зa спpzlвеДJlивy вapтicть) зa тепеpirпньoю вaртiстro

мiнiмальних opеIl.цI{иx плaTе)кiB. Мiнiмaльнi opенднi гrлaтeжi poзпoдiляtоться мiж фiнаясoBиМи BиTpaTaМи тa змеtII]IrнняМ нeпoгa[IеI{их

зoбoв'язaнь. Фiнaнсoвi BиTpaTи poзпoдirшroться нa кoжен пеpioл тaким чинoм. щoб зaбезпeчити стa,'ly пеpioлlтнt{y сTaBку вiД'сoткa нa

зaЛиIIIoк зoбoв'язaнь. Heпеpедбa.reнi opeнднi плaтехti вiдoбpalкшоться як витpaTи в тиx пepioдax' y яких вoни бyли пoнесенi. Пoпiтикa

нapaх}.Baння aМopTизацii на opенДoвaнi aКTиBи. щo aмopтиз}'lоTЬся. yзгoД)кенa iз стaндapтнoю пoлiтикoю Тoвapиствa щo.цo пoДiбниx

aктивiв.
opендa aктивiв, зa якoIо pизики тa Bинaгopoди' пoв'язaнi з пpaBoМ влacнoстi нa aкTиB, фaктиянo зaлиIIIaються в opенДoДaвця'

клaсифiкуrTьcя як oпеpaцiйнa opендa. opенлнi гrлaтеrкi зa )тoДoю пpo oпеpaцiйнy opендy BизI{aюTЬоя як BИТpa.ГL| нa щяМoлiнiйнiй
oсIlo3i щoтягoМ оТpoкy opен.ци. .Цoхiд вiд opен.ци зa yгoдaми пpo oпеpaцiйнy opендy ТoвapистBo Bизнar нa пpямoлiнiйнiй oснoвi

пpoтягoм стpoкy opеIrди , Зыrpaти, BкJIIoчaIoчи амopтизaцiю, пoнесенi пpи oтpимaннi дoxoДy вiд opенди, BизI{aIоTЬся як виTpaти'

3.8. oблiкoвi пoлiтики litoдo пoдaткy нa приб1тoк

Bищaти з пoДaTкy нa пpибyтoк яBJUIIoть сoбoю сyМy BиТpaT з IIoToЧIloгo тa вiдстpoяенoгo пo.цaткiв. Пoтoчний пoДaToк визнaчaетЬcя

як с1a{a пoдaткiв нa пpибyтoк, щo пi.ц'тягaють сплaтi (вiдrпкодyвaнl*o) щoдo oпo.цaткoBaнoгo пpибyткy (збиткy) зa звiтний пеpioд.

Потoчнi виТpaTи Toвapиствa зa пoдaткaМи poзpaхoв).ютЬся з викopистaнIlяIМ IIoдaTкoBиx сTaвoк' чиIlIIиx (aбo в oснoвнoмy vинних) нa

дaTy бaЛal{cy.
Biдстpouений flo.цaтoк не poзpахoвyсться, ocкiльки пpийнятo рiIпення пpo нeзaстoс1ъal{Ir,I кoригyвaнь фiнaнсoвoгo pезyлЬтaTy нa

yсi пoдaткoвi piзницi B paмкaх пoдaткoвoгo oблiкy.

3.9. oблiкoвi пoлiтики lцoДo iHIItих aкгивiв тa 3oбoB'язанЬ

3'9.I.3абезnечення
Зaбезпечення BизнzlIоться, кoли Toвapиcтвo мaе тепepiпlнro зaбopгoвaнiоть (ropидиrнy aбo кoнотpyктивнy) внacлiдoк минyлoi пoдii,

iснye ймoвipнicть (тoбтo бiльrле мoжливo, нiж I{еMo)rgIивo), щo ПoГalfleння зoбoв'язaння BиMaгaTимe вибyття pecypсiв, кoTpi BTiлtoюTь y

coбi екolroмiчIri вигoди, i мoх<нa достoвipнo oцiнити сyмy зoбoBlязalrliя.
Toвapиcтвo Ttlкo)к ствoploс prзrpв виlpaт нa oплaтy щopi.rниx (ocнoвних тa .цo.цaTкoвиx) вiдпyстoк. Poзpaxyнoк тaкoгo pезеpBy

зДiйсrrroсться нa пiДстaвi пpaBил oблiкoвoi пoлiтики Toвapиствa. Poзмip ствopенoгo pезеpвy оплати вiдпустoк пiд.пягaс iнвeнтapизaцii

нa кiнець poкy. Poзмip вiрaxрaнь 'цo pезеpвy вiдrryстoк' BкIIIoчilIoчи вiдpaхувaння I{a сoцltlлЬIlе стpax}ъalrня З Цих сyМ,

poЗpaxoB}ToTься Bиxoдячи з кiлькoстi днiв фaктlrнно неBикopисTaнoi пpaцiвникaми вiдгryстки тa iхньoгo сepе,цнЬo.цеIll{oгo зapoбiтку нa

моМеI{T ПpoBo,цeння Taкoгo poзpaхyнкy. Taкoя< Мoя(yTь вpaхoвуBaTися iнпri oб'сктивнi фaктopи, щo вIlЛивaIотЬ нa poзpax}.нoк цЬoГo

пoкaзникa. У paзi неoбxiлнoстi poбиться кopигyloчa пpoBo.цкa B бyхгaлтepськoMy oблiкy згi.цнo дaниx iнвентapизaцii prзrpвy вiдпyстoк.

3.9. 2. Bu nлаmu t'p ацi в ltuкаJ|t
Tовaриствo визHaс кopoткoстpoкoвi BиплaTи пpацiвникaм як BитpaTи та як зoбoв,язaнrrя пiсля BиpzrxyBанIJя бyль-якoТ вже сплaченoi

с}ъ,{и. ToBapиcTвo визI{aе o.riкуЬaнy вapтiсть кopoткoстpoкoвиx Bиплaт пpaцiвникaм зa вiдсутнiсть як зaбе3печення вiдпyотoк - пiд.raс

LIaДaHIIя пpaцiвникaми пoсЛ}т' якi збiльIrr}тоть i.xнi пpaвa нa мaйбyтнi BIlflЛaTИ вiдпyскних.

3'9. 3. IleнciЙнi зo бo в.язоння
BiдпoвiДнo дo yкpaiнськoгo зaкolloд.lBствa, Toвapиствo yтpиМyr внески iз зapoбiTlroi плaти пpaЦiвникiв .цo Пенсiйнoгo фoндy.

Пoтoчнi внeски poзpaxoB),юTьсЯ як пpoцентнi BiДpaх}ъaнIrя iз пoточниx lrapaxyBalrЬ зaрoбiтнoi гIлaTнi, Taкi витpaTи вiдoбpaжaютьоя y

пеpioлi. в якоMy були нaдaнi Пpaцiвriикaми Пoс.Т}.ги. щo HaДaloтЬ iм пpaвo нa o.цеpжaHня BнесKiB. тa зapoблеIra вiДпoвiднa зapoбiтнa

пЛaTня'
3.10. IнIшi зaстoсoBaнi oблiкoвi пoлiтики, щo € ДopечниIt{и Для рoзy]l4iHня фiнaнсoвoi звiтнoстi
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3.10'1 loхodu mа вampаmu
Тoвapиствo BизIraе Дoxi.ц вiд нaдaння Пoслyг, кoли (aбo y Мipy ToГo' як) вoнo зaДoBoлЬняс зoбoв'язaннЯ щoДo BикoнaннЯ, Перr.цaючи

oбiцяну поcлyгy (тoбтo aктив) юriснтoвi. Aктив пеpедaетЬcя' кoли (aбo y мipу тoгo. як) юriснт oтpимyс кoнlpoJlЬ нaд TaКим aкTиBoM.
Пpи визнaненi BapToсTi винaГopoДи вiд yпpaвлiння aкTивaМи Toвapиствo вiДповi.цнo Дo МсФз l5 викtlpиor'oвyс МеToдt OцlнIoBaн1IJl

зa результaтoМ. .Цо метo,цy оцiнroвaнrrя Зa pезyлЬтaToМ нiUIе)киTЬ, зoкpеМa' aнaлiз викoнaнюI, зaBеpll]еIioгo нa сьoгoднirпнiй День, oцiнки
,цocягIlyтих peзyльтaтiв. Bpaxoв1тоuи пpинцип ПpoфесiйнoГo cкепTицизМy Дпя змiннoi BapToстi BинaГoрo.ци poЗpaхylroк дoхOДy
здiйснIостЬся нa кiнeць кo'tнoгo МlсяцЯ.

Pезyльтaт BизнaчеI{ня poЗМipy Bи}raгopoДи пo yпpaвлiнтпо aкTивaми oфopМЛIoсTься aктoМ Bикoнaниx poбiт, в якoМy вiдoбpaт<aсться
poзpaxyнoк (ouiнкa) .цoсягI{yтих pезyльтaтiв нa звiтнy .Цary.

floхiд вi.u пpo.цaжy фiнансoвиx aктивiв визнaстЬся y пpибyткy aбo збиткy в paзi за.foвoлення всix нaвeДeниx ДаЛi yМoв:
a) ToBapиcтвo пеpеДaс ДoгoBiplri пpirва I{a oДеpжaнIrl гpoIIIoBиx пoтoкiB вiд тaкoго фiнaнсовoго aкTиBy;
б) Тoвapиствo пеpедaлo пoк1тluевi pизики тa пеpевaги вiд вoлoдiння, пoв'язaнi з фiнaнсoвим aктивiв;
в) зa ToвapиcтвoМ не зilлиIIIaсTЬся aнi по,цaпьrпa rlaсть yпpaвлiнськoгo пеpсoнzuIy y фopмi' якa зaзвичaй пoв,язанa з вoлoдiнням, aнi

ефективний кol]тpoлЬ Зa IlpoдaниМи фiнaнсoвlп,rи iнстpрlентaми, irтвестицiйнoю неpщoмiсто aбo iнlпими aкTиBaМи;
г) cyмy ДoxoДy мoяснa,цoстoвipнo oцiнити;
л) ймoвipнo, щo дo Toвapиствa нaдiйдуть екoнoмiчнi вигoди' пoв'язaнi з опеpaцiсto; тa
е) витpaти,якiбyлиaбобyдyтьпoнесeнiyзв,язкузoпеpaцlсIo,мoжнaдoстoвipнooцiнити.

.ЦивiДeнДи Bизнaються ДoхoДoм Лиll.lе у paзi, якЩo: пpaвo ТoвapисTBa Ita oДеp)кaнI{я виIrЛaT зa ДивiДенДaми BсTaнoBлeнo; С
ймoвipнiсть, щo екoнoмiчнi BиГoДи' пoв'язaнi з Дивi'цен.цaми, нaдiйдyть дo Toвapиствa; сyмy дивiден.цiв мoжнa дoстовipнo oцiнити.

.{oхiд визнaсться y звiтi пpo пpибyтки тa зtлткll зa 1rltoви вiдпoвiднoстi BизнaченItIо тa кpитеpiям BизнaIiItя. Bизнaння дoхoДу
вiдбyвaеться o,цнoчaснo з визнaннJIМ збiльцrення активiв aбо змеrтrпення зoбoв,язaнь.

Bитpaти - цr зМeI{IIIенIIЯ екoнoмiчниx вигiД пpoтягoм oблiковoгo пеpioДу y виглядi вибуття uи aмоpтизaцii aктивiв aбо y виглядi
BиI{икI{eння зoбoв'язaнь, pезyлЬтaТoМ Чoгo с ЗМенIIIенIUI чисTиx aктивiв, зa виIlяTкoМ зМе}tIIIенtIя, пoв.язaнoгo з BиПлaтaМи )д{aсникaM.

Bитpaти BизнzlIоться y звiтi пpo пpибyтки тa збитки зa },I{oви вiДпoвiДнoстi визtlачeннIo тa oдIioчaснo з Bизнaн}UIм збiльrпення
ЗoбoB.язанЬ aбo зменшення aктивiв.

Bитpaти негaйнo BизнaIoтЬся y звiтi пpo пpибутки тa збитки, кoЛи BиДaTки Ilе нaДaIоTЬ мaйбyтнix екoномiчних вигiд aбo тoдi тa
тiсю мipoю, якoю мaйбyтнi еконoмiчнi виГoДи tlе вiДпoвi,цaють aбo ПеpеоTaють вiДпoвiДaти Bиз]]aHIJIо як aкTивy y звiтi пpo фiнaнсoвий
сTaн.

Bитpaти виЗнaloться y звiтi пpo пpибyтки тa збитки тaкo'( y тиx Bипa.цкax' кoЛи BиникaIoтЬ зoбoB'язaння без визнaння aктиву.
Bитpaти, пoнеcенi y зв,язкy з oTpиМaI{IUIМ.цoxo.цy' визнaIoTЬся y ToМy )к пеpioлi. щo й вiдпoвi^цнi .цoxo.ци.
3'10,2. Bumpаmu За noтuкаJ||u
Bитpaти зa IloзикaМи. якi не с ЧaсTинoIо фiнaнсoвoгo iнстpрrенту тa не кaпiталiз}тoться як чaсТинa сoбiвapтостi aктивiв.

BизнaIoTЬcя як BитpaTи пеpioДy. Toвapиствo кaпiтaлiзyс BиTpaти нa пoзики. якi безпoсеpедньo вi.цнoсяться дo лpидбaння, бyдiвниuтвa
aбo вщoбництвa квалiфiковaнoгo aкTивy' як чaоTинa собiвapтoстi lъoгo aктиBу.

3.10,3, Улtовнi 3oбoв|я3ання mа акmuвu
Toвapиствo не Bизнar 1т,roвнi зoбoв'язaння в звiтi пpо фiнaнсoвиri стaн ToвapисTBa. Iнфopмaцiя пpo уъ,rовне зoбoв,язaння

рoзкpивaетЬся' якщo Мox{Jlивiсть вибyтгя pесщсiв, якi втi.lпоlоть y сoбi екoнoмiвнi вигoди, не с вiДДaленoю. ToBapиоTBo не Bизнaс
yмoвнi aктиви. Стислa iнфоpмaцiя пpo yмoвний aктив poзкpиBaеTЬся' кoЛи нaдхoД)кенIUl eкoнoмiчниx вигiд с ймoвipним.

4. oсновнi пpипyщrнIrя' oцiнки тa сyД)кeIrня
Пpи пiдгoтoвцi фiнaнсoвoТ звiтнoстi Тoвapиствo здiйсшос oЦiнки тa пpипyщення, якi мarоть BплиB нa еЛeМrнти фiнaнсoвoТ

звiтнoстi, ф}TrTyючись нa МCФЗ' МCБo тa TJIy!'aченнЯх' poзpoблених Кoмiтетoм з тлyмaченЬ мiжнapoдноi фiнaнсoвоi звiтнoстt.
oцiнки тa сy.ц}ке}lня бaз1тoться нa пoпеpеДIlьoмy досвiдi тa iншиx фaктopaх. щo зa iон}точиx oботaвин BBaжaIоTЬcя oбгpyнтовaними t зa
prзyльтaтaМи яких пpиймaroтЬся сy.ця(енIUI щoДo бaлaнсoвoi вapтостi aкгrвiв тa зoбoв'язaнь. Хoчa цi poзрaхyнки бaз}roтьcя нa нaявнiй
y кеpiвництвa Toвapиствa iнфоpмauii пpo пoтoннi пoдii, фaкгиннi pез1тьтaти Мo)кyTЬ зpеIIIтoIо вiдpiзнятися вiД Циx poзpaхутrкiв.
oблaстi, Де тaкi cyДх(е}Iня с oсoбЛиBo BaжлиBиМи' oблaстi, щo хapaктеpиз).юTься BисoкиМ piвнем сюraднoстi, тa oблacтi, в якиx
пpипyщенI{я й poзpaхyнки мaIoTЬ Bелике ЗнaчеIlIlя дтя пiдгoтoвки фiнaнсoвoi звiтнoстi за МCФЗ, нaведенi ни;к.le.

4.1. Сулlкeння щoдо oпеpaцiй, пoдiй абo yмoB 3a вiдсрнoстi кollкpетнtlх }tсФз
Якщo немaс МCФЗ' який конкpетнo зaсToсoвyстЬся дo oпеpauii. ilппoi пoдii aбo yмoви, кеpiвництвo ТoвapистBа зacToсoвуe

сy,ц)кеIlltя пiД чaс poзpoблення тa зaсTocyBaння oблiкoвoi полiтики, шoб iнфopмauiя булa.цopечIloЮ для пoтpеб кopистyвaнiв для
пpийняття екoнoмiчних piшень тa дoстовipнoro" y ТoМy знaчеI]нi. ruo фiнaнсoвa звiтнiсть:

o пo.цae дoстoвipнo фiнaнсoвий стан, фiнaнсoвi pезyльтaти дiяльноотi тa гpotuoвi пoтoки Toвapиотвa;
. вiДoбpaя<aе екoнoмiuнy сyтнiсть oпepaцiй, iнrпих подiй aбo yмoв, a Ilе лиII]e loриДичIry фop*y;
. е нейтpaльнoю, тoбтo вiльнolо вiдyпеpедх<ень;
. с пoвнoto в yсiх суттсвиx aсIlектax.
Пi.ц чaс з.цiйcнення сy.ця(енIlя кеpiвництвo Toвapиствa пoсиЛaсTьсЯ нa пpийнятнiоTЬ нaBе.цених дaлi дя<еpел тa вpaхoвyс ii y

низхiднoмy Пopя.цкy: BиМoги в МCФЗ' y якиx iдеться пpo пoдiбнi тa пoв'язaнi з }tими пиTaI{нJI; BизI{aЧrння' криTrpii Bизнанtш Ta
кoнцепцii oцiнки aктивiв, зoбoв'язaнь, Дoxoдiв Ta BитрaT y Кoнцепryaльнiй oснoвi фiнaноoвoi звiтностi.

Пiд чac зДiйснення сy.Щl(еItl]я кеpiвництвo Toвapиотвa BpaxoByс нaйoстaннitпi пoлoженItя iнtшшx opгaнiв, щo poзpoбляюTь Ta .a
зaTвеp.цж}.юTЬ сTaндapTи' якi застoсов}тоть пoдiбнy кoнцепTyaлЬI{y oоI{oBy ,цля pозpoблення стaндapтiв, illпty пpoфесiйщ. ;'riтеparypy з ..

oблiкy Ta лpиЙнятi гaлyзевi пpaктики' тiсrо мiporo, якoю Boни нe сyпеpечaтЬ Bищезa:}нaчеIlиМ Д)кеpелaМ.
oпеpauiТ, щo I{е peГЛaМеI{T).юTься МCФЗ ToвapистBoМ не здiйснювaлиcь.
4'2' Суцlкення щoДo спрaBеДливоi вaртoстi aкгивiв Toвapиствa
Cпpaвелливa вapтiсть iнвестицiй. щo aктивнo oбеpтaються нa opгaнiзoваних фiнaнсoвих pl{нкa\.  poзра\oв}стЬся нa oсновi  пoтoчнoТ

pинкoвoi вapтoстi нa МоМент зaкpиTTя тopгiв нa звiтнy дaтy. B iнших Bипa.цкaх oЦiнкa спрaве.arивoi вapтoстi гp}'I]Туrться нa сy.Щкrrlllях
щoдo пеpедбa.ryвalrиx МaйбyTlrix гpoIIIoвиХ пoтoкiв, iсн}точoi екoнoмiчнoi cиryaшii. plrзикiв. B.laстI{вих piзним фiнaнcовим
iнстpyментaм, тa iнrпих фaктopiв з BpaxyBaнIiJIМ вимoг MCФЗ 13 кoцiнкa спpaведпивoi вapтoстi,,.

4'3. Сyджeння щoДo змiн спрaведливoi вaртостi фiнaнсoвиx акгивiв
Пpoтягoм звiтнoгo 2021 poку пеpеоцiнкa iнвeстиЦiйнoi неpyхoмoстi iз зaryuенняrt неза.le;fi}iltх oцiнroвaчiв не здiйснrовaлaсь.
Кepiвництвo Toвaриствa вЬaжaс, щo oблiкoвi oцiнки тa пpипущення' якi rtаrrоть сТoс}.нoк .]o oЦlнки фiнaнсoвих iнсщyмeнтiв, де

pинкoвi кoтиpyBaннЯ не дoстyпнi, с кJIточoвиМ Д)l(еpелoМ нeBизнaченoстi oцiнoк. тo}t}'Щo:
a) вoни З BисoкиМ стyпеI]еМ ймoвipностi зaзнaютЬ змiн з плинoм чaсr.. oскi.-rькtt ouiнкrt бaз1rотЬсЯ нa приПущeнrrях кеpiвництвa

щo.цo вi.цcoткoвиx стaвoк' вoлaтильнoстi, змiн вa.потних кypсiв, пoкaзникiв k?e.1итoспpo\{o;кнoстi кoнщaгeнтiв, кopигyвaнь пi.ц чaс
oцiнки iнсщyментiв, a тaкoя< специфiчниx ocoбливocтeй oпеpauiй: тa

б) вплив змiни в oцiнкaх нa aкTиBи, вiдобpaxенi в звiтi щo фiнaнсoвий стaн' a тaкoж нa ДoхoДи (витpaти) мoже бyти знaчниМ.
Якби кеpiвництвo Toвaриствa викopисToв}ъaпo iнrпi прищ.tlIеI]Hя шoJo вiдсoткoBllх стaBoк' вoлaтильнoстi, кypciв oбмiнy вairroт'

кpе.циTнoгo pейтингу кoнTpaгеHTa. лaти oфepти i кopигрaнь пiд чaс ouiнки iнстpyvrентiв. бiльшa aбo менrua змiнa в ouiнui вapтoстi
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фiнaнсoвиx iнсщyментiв y paзi вiдсyтнoстi pинкoвиx кoТиpyвaI{Ь малa б iстoтний вплив нa вiдoбpaжений y фiнaнсoвiй звiтнoстi чистий
пpибyтoк тa збитoк.

Pозyмirони вaжлlвiсть Bикopист.lнHЯ oблiкoвиx oцiнoк тa ПpиrryцеtlЬ lЦo.Ilo спpzlвеДJlивo.i ваpтoстi фiнaнсoвиx aктивiв в paзi
вiдcyтнoстi вхiдниx дaI{их щoДo спpaвeдливoi вapтoстi пepIIIoгo piвня, Кеpiвництвo ToвapистBa пЛaнуr BикopисToвyвaти oцiнки тa
сy.ц}(еI{ня якi бaз}тоться нa пpoфесiйнiй кoмпeтенцii пpaцiвIrикiB Пiдпpисмства, дoсвi.цi тa Ми}ryЛих пoдiяx, a Taкo)It з BикopистaнIUIМ
poзpax1тrкiв тa мoделей вapтoстi фiнaнсoвих aкгивiв. 3aгrrенrrя зoвнilпнiх eкспеpтниx oцiнoк щoДo тaких фiнaнсoвих iнотpyмeнтiв де
oцiнкa, якa 6aзуетъcя нa пpoфесiйнiй кoмпетенцii, Дoсвiдi тa poзpilxyнкaх r недocTaTньolo, нa дyмкy КеpiвництBa е пpийrrятним тa
нeoбxiДIrиМ.

Bикopистaшrя piзних мapкетингoвиx IIpиIryrцень тa./aбo метo.цiв oцiнки тaкoяt мo)I(е Мaти знaчний вIIЛив нa пеpедбav1ъaнy
спpaведливy вaртiсть.

4.4. Cyлlкення щoдo oriкyвaних тepмiнiв }"Tри}ryвaнIIя фiнaнсoвиx iнстpyментiв
Кеpiвництвo Тoвapиствa зaстoсoBy€ пpoфесiйнe сyД)кенIfl щoдo теpмiнiв yтpиМaння фiнaнсoвих iнсщ1rraентiв, Щo вХoдяTЬ Дo

сюraдy фiнaнсoвиx aктивiв. Пpoфесiйне cyДження зa циМ пиTaнням rpyнTyсTЬcя нa oЦiнцi pизикiв фiнaнсoвoгo iнсщyменту, йoгo
пpибyткoвoстi й динaмiцi тa iншrих фaктopax. Пpoте iсн1тoть I{еBизIlaчеItoсTi, якi мo>кyть бyти пoв,язaнi з пpизyпиненням oбiгy Цiнниx
пaпеpiв, щo tIе с пiдконтpoльним кеpiвництвy Toвapиcтвa фaктоpoм i мoяtе сyттсвo BIIлинyти нa oцiнкy фiнaнcoвиx iнстpyмeнтiв.

4'5. Bикоpистaння стаBoк,ЦискoнTyBaIIIlя
Cтaвкa .цискoнTy - це цpoцеIIтI{a сTaBкa, якa BикopистoByrTЬся ДJUI пеpеpaх1rrкy мaйбyтнiх пoтoкiв Дoxo.цiв B r.цине знaЧенIUl

TепеpiЦIlrьoi (пoтovнoi) вapтoстi, якa с бaзoю ДJUI BизнaченнJI pинкoвoi вapтoстi бiзнесy. З екoнoмiчнoi тoчки зopy, в poлi ставки
.цискoнтy с бa)кaнa iнвестopy стaBкa Дoхoду нa вклaДений кaпiтaл У вiдroвiднi з piвнем pизикy пoдiбнi oб'екти iнвестyвaння, aбo -
оTaBкa.цoхo.цy зa irлЬтеpнaтиBними вapiaнтaми iйестицiй iз зiстaвляння piвня pизикy Ira дaтy oцiнки. Cтaвкa ДисконTy Мa€ BиЗнaчaTиcя
з ypaxyBaнняМ тpьoх фaктopiв: a) вapтoстi гpопrей y.raci; б) вapтoстi Дяtеpел, якi зaлy.raються для фiнaнcyвaння iнвестицiйнoгo пpoекгу,
якi вимaгaють piзнi piвнi компенсaцii; в) фaктopy pизикy aбo мipи ймoвipнoстi oтpшlaння o.liкyвaниx у мaйбyтньoмy ДoхoДiв.

Cтaнoм нa З1'|2.2021 оеpeдньoзBaжеIta сTaBкa зa пopтфелем бaнкiвських .цепoзитiв y нaцioнaльнiй вaшотi в бaнкaх, y яких не
BBе.цеIlo тиМчaсoBy aдмiнiстpaцiro aбo нe зaпpoвaдясенo лiквiдaцiйнy кoмiоilо, сTaнoвилa 7 ,2 Yo pitнllх' Iнфopмaцiя' щo Bикopиcтaнa ДЛя
визнaчеIlllя сеpе.цIlЬoзBaкенoi стaвки oдepх(aнa з oфiцiйнoгo оaйry HБУ.

4.6. Сyдження щoДo BияBJIеIIIlя 03нaк 3нецiнeння aкгивiв
Bi,цнoсно фiнaнсoвиx aктивiв, якi oцirпoтoться зa aМopTизoвaнoro вapтiстю, Toвapиcтвo нa ДaTy BиIlикIlеIlIlя фiнaноoвих aктивiв тa

нa кo)Iс{y звiтнy дaтy визнaнaе piвeнь цpеДитнoгo pизикy.
Toвapиствo Bизнaс pезеpв пiД збитки дш oviкрaниx кpе,цитних збиткiв за фiнaноoBи|iИ aКTИBaМИ) якi оцiнюroться зa

aMopтизoBal{oю вapтiотю, y poзМipi oчiк}ъaниx щpеДитIrID( збиткiв зa BесЬ строк дii фiнaнсoвoгo aктивy (пpи знaчнoМy збiльrшеннi
кpе'циTнoГo pизтакуlддя кpeДитI{o-зIrецiнених фiнaнсoвих aктlвiв) aбo 1.2-мicя'lними ouiкyвaними кprДитI{иМи збиткaми (y paзr
незнaчнoГo зpoсTaн ня КpеДиTнoгo pизикy).

Зaзьvтчaiт o.riкyeгься, щo oviк1ъанi кpeдитнi збитки зa BесЬ cтpoк дii мaroть бyти визнaнi дo Tогo, як фiнaнсoвий iнстpyмент
оTaне пpoстpoчeниil, Як пp.tвиJIo, кpедитний pизик зI{aчI{o зpoстaс ще Дo Toгo' як фiнaнсoвld iнстpумент сTaне пpoстpoченим aбo бyде
помiченo iнrui чинники зaTpимки плaте>кiв, щo е специфiчними .цля ПoзичалЬникa' (нaпpиклaд, зДiйоненtlя мoдифiкaцii aбo
peсщщтypизauii).

Кpeдl,rтний pизик зa фiнaнсoвим iнсщyментoм BвФкaстЬcя HизЬкиМ' якщo фiнaнсoвий iнcщумент мaс низький pизик нaсTaншI
дефoлтy, пoзиЧaЛЬник мaе пoтyrкнiй пoтенцiaл BикoII}ъaти cвoi дoгoвipнi зoбoв'язaння щoдo гpoIIIoBиx пoтoкiв y кopoткoстpoкoвiй
перспeктивi, a неспpиJITЛивi змiни в екoнoмiчних i дiпoвих yмoваx y дoвгoстpoкoвiй пеpспективi МoжyTЬ зIlизиTи' aле не oбoв'язкoвo
з.цaтнlстЬ пoЗиЧ.lлЬниКa BикoHyBaТи свol зoбов.язaннЯ щoДo Дoгoвipних гpotIIoBих пoтокiв.

Фiнaноoвi iнcтpyменти I{е BBilI(.lIоTЬся TaкиМи' щo МilютЬ низьюай кpeдитний pизик ЛиIIIе нa пiдстaвi тогo' щo pизик дефoлтy зa
ниMи с Ilижчим, нiж pизик дефoлтy зa iнrпими фiнaнсoвими iнсщyмeнтaми Тoвapиотвa aбo нilк кpедитний pизик юpисДикцii, в якiй
Тoвapиствo зДiйснюс Дiяльнiсть.

ouiкyвaнi кpедитнi збитки зa весЬ стpoк дii нe визнarотЬся зa фiнaнсoвим iнсщyмeнтoм пpoстo нa пi.цстaвi Toгo, щo вlн
BBа)кilвся iнсщyмeнтом iз низьким Кpедитl{иМ pизикoм у пoпepеДнЬoМy звiтнoмy пepioлi. aлe не BBa)кarтЬся тaкиМ стal{oМ нa звl'l'ну
дary. У тaкoмy випaДкy Toвapиствo з'яcoвyс, чи мaЛo мiсце знaчне зpoстaннJ{ КpеllиTltoгo pизикy з МoМrнTу пеpвiснoго визнaншl, a oT>Itе
чи пoстiшa пoТpебa y визнaннi oвiкyвaниx цpедитниx збиткiв зa весь сщок дii.

ouiкрaнi кpедитнi збитки вiдoбpaжaroть влaснi oнiкрaння Toвapиcтвa щo.цo щpедитI{их збиткiв.
5. Poзкриття iнфopмaцi.i щoдo BикopистaнIrя спpaвrдЛивoi вapтoетi
5.1. MетоДики oцiнroвaння тa вxiднi дaнi, викopистaнi дЛя скrrдДaнпя oцiнoк зa спрaBеДЛиBoю вaртiстю
Toвapиствo здiйсr*oе викJIIочIlo безпеpеpвнi oцiнки спpaведrивoi вapтocтi aктивiв тa зoбoв,язaнь, тoбтo тaкi oцiнки, якi

BиN4aлaюTЬся MCФJ 9 тa M CФЗ ЗBlтl aнсoвий стaн нa кiнець кorrсloгo звiтнoгo
Клaси aктивiв тa

зoбов,язaнь, oцiнених зa
cIIpaведлиBoIо вapтiстto

Метoдики oцiшoвaння
MетoД oцiнки

(pинкoвий,
.цоxiдний,
виmaтний)

Bиxiднi дaнi

Гpопlовi коtпти Пеpвiснa Ta пoДалЬIIIa oцiнкa гpoIпoвих коlптiв
зДiйсrпостьcя зa сIIpaBеДлиBoIо вapтiстю, якa
Дopiвнroс iх нoмiнaльнiй вapтoстi

Pинковий oфiцiйнi кypси HБУ

Iнcтpyменти кaпiталy Пеpвiснa oцiнкa iнсщyrиeнтiв кaпiтalry
зДiйсrrroсться зa ix спpавeдливoIо вapтiстro. якa
зaзвичaй дopiвнroе цiнi oпеpaцii, в хoдi якoi бyъ
oтpимaний aктив. Пoдaльrпa oцiнкa iнcтp1rиентiв
кaпiтшry здiйснюсться зa спpaBедлиBoю вapтiстlо
нa.цaтy oЦ1нки.

Pинкoвий'
витpaтниЙ

oфiцiйнi бip>кoвi кyрcи
opгaнiзaтopiв тopгiв нa дaтy
oцiнки, за вiдсyтнoстi
визнaчеIloгo бipжoвoгo кщсу
нa дaтy oцiнки'
викopисToByстЬся oоTaн}UI
бaлaнсoва вapтiсть, цiни
зaкpиTгя бipжовогo тop.oвоio
Дъ1Я

5. Piвень do якozo налеarcаmь
Клaси aктивiв та

зобoв'язaнь, oцiнених
зa cПpaBе.цливoIо

вapтiстю

1 рiвень
(тi, щo мaroть

кoтиpyвaнIUI, тa
спoстеоerкvвaнi)

2 piвень
(тi, щo не маrоть
кoTиp}.BaнЬ, iUIе
спoстеneжlъaнi)

3 piвень
(тi, що не маrоть
кoтиpyвaнь i не с

спостеnеяt!ватlиMи )

Усьoгo

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
.Шaтa oцiнки 3t. t2.20 з | ' | 2 .2 | з| .|2.20 з|.12.21 з1'|2.20 з | .1 ' 2 .21 з|.|2.20 зI.|2.21'



.{oвгoстpoковi
фiнaнсoвi iнвестицii 0 0 1t2 108 tt2 108

Кopoткoсщoкoвi
фiншrсовi iIrвестицii t2 619 t2 6',79 12 6'79 IZ  679

ПРиMITки Дo PIЧнoi ФII{AI{сoBoi ЗBITнOсTI ToB (куA dI{ЕкO.IIIBЕсT) зA РIк,

Iцo зAкIIIчиBся 31 гPуДнЯ 2021 PoкУ

5.3. Пеpемiщення мieк 1.м mа 2-ll piвttяlttu iсpаpii сnpавеdлuвo'i ваpmocmi
Пpотягoм 202I poку зДiйснrовaлa пеpeoцiнкa вapтoстi фiнaнсoвих iнвестицiй' Але оyмa не зIlaчнa' МенпIе 1000 гprr.
Пpoтягoм 202l poкy у 2-мy piвнi iсpapхii зaJПI|IIИIIИIЯ тiльки aкцii ПpAT <!оcлiднo-екcпеpиMентальний зaвoд Лb20 Цивiльнoi

aвiaцii> oокiльки пpисyтнi Пoзaбipя{oBi yгoди. Пеpемiщення мiж рiвнями iсpapхii y 2021 poui вiдсyтнi.

тaкoх{ пoтoчниx фiнaнсoвиx iнвecтицiй I]еМoжлиBo
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Спpaвeдливa.вapтicть. дебiтopськoi тa кprДитopськоi зaбopгoвaнocтi, a

Bизнaчити .цoсToвlpнo' oск1Льки неМaс pиIlкoBoГo кoTиpyвaння цих aкTиB1в.

Кеpiвництвo Toвapиствa BBФкaс, щo нaBе.ценl poзкpитrя щo.цo зaсToс}ъaннЯ

Ме)кaМи фiнaнсoвoi звiтностi заJIиlIIилaсЬ бy.Ць-якa cyTтсBa iнфоpмaцiя щoдo
кopиclloю,цля кopистyвaчiв фiнaнсoвoi звiтнocтi.

сПpaBе.цJlивol вapTocTl с .цoсTaTнlМи' l tlе BBaя{aс, щo зa

ЗaсToс)ъaння спpaведливоi вapтoотi, якa Мo)t(е бyти

i i: ц{iц:

-т|ril

rец

I

I

6. Poзкриття iнфoрмаuii' що пiдтвеpдlltyс стaттi пoдaнi у фiнансoвих звiтaх

6.1 акmuвu
Aкгив Зa рiк,  щo зaкiнчився

31 .12 .20p .
Зa piк, що зaкiнчився

31.12.21p.
Hемaтеpiaльнi aктиви (балaнсoвa вapтiсть) 3 3

Пеnвicнa вaoтicтЬ неМaтеDiirЛьI{их aкTив1в 54 6з

Haкoпиченa вaDтiсть 51 60
6.2' ocнoвнi заcoбu

щ
lсна BaDтIстЬ

31..12.2020p. 8б 43 129

Пpидбaння
Bибyггя
3r.12.202rp. 86 43 129
[Iaкопиченa aмo

31.12.2020p. 8J 43 129
Hapaхoвaнo J J

Cписaно
31.12.2021p. 86 43 r29

Cтaнoм нa 3 l гpyДIrя 202| poку y склaдi oсIloвI{их зaсoбiв пoвнiстrо знorпeнi oснoвнi зaсoби отaнoвл ять 129 тис. гpll'

6.3. фiнансoвi t]кtnuвl'!, щo oцiшolombcя За cnpавеdЛuвoю ваp|пicmю, з вidoбpа'ltсеIllrяI| pеЗуЛbmаmу пеpеoцiнкu у npuбуmку абo

3бumКу
Cтaнoм нa31,|2'2020p. тaнa31l.72.202|p. нa бaлансi Toвapиствa oблiкoврaлиcь iнtпi дoвгoстpoковi фiнaнсoвi iнвeстиЦii у виглядi

Пpoтe бiльlпicть емiтентiв пoчиI{arочи з 2012 pокy зJiйснlrци леrtaтеpia.riзaшirо вltп1'скiв BЛaсI{их aкцiй без щaстi Toвapиствa як

3 ri"!
: -..-
$-t _

5,4, Iнlui вutttаzаюmьcя MСФЗ ]3 кoцiнка псTЬ ФlHaHсoBих lнсТp]4!IенТlB

Спpавeдливa вapтiсть

31.12.2020 31,12.2021
I , J

Фiнaнcoвi aкTиBи' y тoМy числl:

Пnпгосmоковi rЬiнансовi iнвестипii (aюlii) T \ 2 108

Кopoткoсщoкoвi фiнaнсoвi iнвестицti t2 679 t2 679

Topгoве.lтьнa дебiтopcькa зaбopгoвaнiсть (зa дoгoвopaми цrпiвлi-пpoдaжy
KopпopaтиBllиx пpaB' тa винulгopoДa ToвapисTвa)

553 o э L

.{ебiтopськa зaбopгoвaнiсть зa BиДaниМи aвal{сaми 2 s'70 2 5'70

l ooпIoв1 кoIIlTи Ta lх екBlB.uIrнTи 4 0

[нrпa пoтoчнa.цебiтopcькa зaбopгoвaнicть (пoзики) t

Бaлaнсoвa (зaлиrшковa) ва

3\.r2.2020p J 0 3

31.12.2021p. 0 0 0

цlIlниx Ta ПoToЧнl Фlнaнсoвl lнBесTицl

Haйменyвaнrrя Зa перioд' щo зaкillчиBся
31.12.20p.

Зa пеpiод, щo зaкiнчився
31.12.21o.

Дoвгoсmoкoвi ф i нaнсoвi i tтвестlд.lt.i tt2 108
Пoтoчнi фiнaнсoвi iнвеcтицtl t2 6'79 t2 6'79

Bсьoгo t2 '791 t2 ' t 87
B вiдoбpaженнi cпpaвеД,цивoi BapToсTl цlllllиx Пaпеp1B llTll пl,цПpисМcтвa lс кoв1 (ЦlнoBl l D'1з|1КИ..

Haзвa емiтента К-сть
емiтентiв

Прlrrt iткп

Biдсyтня Bипискa з .цепoзиTapнoi уотaнoви пpo

пiдтвеDдrкення залишкiв
t2 Ьa.IaнсoBa BapпстЬ с}"гIсBo не вплиBaс нa BалIoтy

бanaнс}.

Зaблoковaнi виtrycки aкцiй. Зaлиrпки пiдтвеpдженo
ДrПoзиTapнoю yсTaI{oBoIо

20
Cпpaвe.lтlв1' вapтiсть кoжt{oГo з еМlтrнтtв oЦ1l]енo B
(н\..'IЬ)) }. зB'язЦ' з вiдпoвiДнiстto pЯДу oзнaк

фiктивнoстi.

Bсьогo 36

aкцioнеpa. Paхунки в цiнних Пaпеpaх Тoвapиствy в piзних депoзиTapнrlх }'станoBaх вiдкpито aBтoМaTиЧHo.
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ПPиМIТки Дo PIЧнoi ФIHAHсoBoi зBIТнoсTl ToB (кyA (IIIЕ.кOJHBЕсTD зA PIк,

Щo ЗAкIIIЧиBся 3l гPУДtlЯ z02l РoКУ

Aле вiдкpитгя paхyнкiв в циx ДеIIозитapIrиx yсTaнoвax Ta ).кJIa,цaнIUI з tlиMи вiдпoвiдниx дoгoвopiB пpо oбслyгoвyBal{ня Ilе
зДiйонюBалoоя чеpеЗ Tе' щo пoB'язaнi з .цaниM IIpoцесом ГpolПoвi BИтpaTИ дtя Toвapисвa не МaIoTь eкoнoмiчнoгo сенсy пopiвtlянo з
BiДПoвiдниМ iтвестицiйним пpибyTкoМ.

Кopoткострoкoвi фiнaнсoвi iнвестицii
1.oб,ект iнвeстyвaнtrя: кopnopаmuвнi npава TОBАPИCTBА З oБMDI{EHoIo BIДII1BIДАJ,IЬHICTIО кIH!УСTPIАЛЬHО-

П P oMИC llo B ИИ Кo MПЛEКC t> (< IIIКll)
Bapтiоть oб,сктy iнвестицii, якa oблiкoвyeтьcя Toвapиствoм7 867 Tиc. гpll. Poзмip oб'екry iнвестицii: 26'222% стaTyтIIoгo кaпiтaлy

IПК. Biдпoвiднo дo piIIIень зalaльниx збopiв уlaсникiв Toвapиcтвa дaнa iнвестицiя r пoтoч}Iolo, тa пpидбaнa з МеToIo пеpепpo.цaжy.
У лотoмy 20l9 poкy вiдбyлaсь yгoДa пpoДDr\T яacтv*t o,|Yo y сTaтyп{oмy кaпiталi ToB dПк) вapтiсrrо 30 тис. гpн. фiзиrнiй oсoбi.

BiдповiДнo дo цieiyгoди булo oцiненo спpaBеДливy вapтiсть iнвестицii стaнoМ I{а 3\.12.2018p. в 7896 тио' rpн'
- IПК зa оpгaнiзaцiйнo-Пpaвoвolo фopмorо с ToBapистBоM з oбМеженolо вiдпoвiдальнiстro.
- IПК не с пpoфeсiйним у{aсникoв фoндoвoгo pинкy тa pиI{кy, якМM нaДaloтЬся фiнaнсoвi IloсЛyги. Hе мaс спецiaлiзoвaних Дoзвoлiв

тa лiцензiй.
- Ha тeпеpiIпнiй яaс виpoбництBo з}тIиIlеIlo. Пoтoчне Bикopиcтaнн,l _ нaДaнIUI B opенДy тa oбслyгов1ъaння виpoбни.rиx' Topгoвиx'

скпa.цcьких тa oфiониx пpимiщень Ta пpoМислoвих мaйдaнvикiв.
- II]К e вЛaсникoМ неpуxoмoстi piзнoгo ЛpизIlaчеItн'I зaгaлЬнoю ПЛoщelo 90,96 тиc. кв.м. IГIК мaс пoвний кoMIIлекc iнx<eнеpних

кoмyнiкaцiй. Пpoтягoм 202| polч вiдяy>кення неpуxoмoстi IПК не здiйсrпoвaпo.
. IПК здiйснroс oбЛiк тa нaДaс звiтнiсть вiдпoвi.цнo нaцioнaльниx стaндapтiв бyхгaлтepськoгo облiкy. Hеpyxoмiсть (oснoвнi зaсoби)

oблiкoв)тoтьcя IПК зa вapтiстIo' зa якo}o бyли пpидбaнi з ypaxyBal{няМ знoсy'
. Pинкoвa вapтiсть неpyxoмoстi вiдpiзнясться f,iд бaпaноoвoi вapтicтi неp1xoмoстi y бiк збiльrпення.
- Aнaлiтичнi oгляди пpoвiдtlих спецiaлiзoвaних кoмпaнiй не мiстять Дaниx щoДo вapтoстi aналoгiчноi неpyxoмoстi.
Haявнi Дaнi щoдo Пoпитy нa виpoбни.ry неpyхoмiсть, який ок.пa.цaе 18% вiд зaГaльIloгo пoпиTy нa неpyхoмiсть (зa дaними

кoнcaлтиIlГoBoi кoмпaнii UTG).
IПК вrликий oб'скт, тa стaнoм нa кiнець 202l poКy нe мaе aналогiв пpoДDкy. Iнфopмaцiя щo,цo tlpo.цa)кy oб'сктiв неpухомoстi зa

тepитоpiaльниМ poзтaIIIyвaнн'Iм, aнaлoгivним IIIК нaявня, ilJIе Мae iншri (y бiк зменIпeння) oбсяги. Iнфopмaцiя щo'цo пpo,цa>кy oб'eктiв
IlеpyxoMoстi зa aнaЛoгiчI{им пpи3нaчеIlн,IМ, але irшroгo теpитopiaльнoгo рoзтarпyBallнЯ нaявнa. aле Мaе iншi (y бiк зMеншення) oбсЯги.

oтяtе, вi,цпoвi,цнo,цo IIoJIo)кень oблiкoвoi пoлiтики ToвapиоTBa, ToBapистBo Moх(е за:}стocoB}.вaти влaонi метoди oцiнки irrвестицiй.
2.Об, ект iнвeотyвaння: кopпopаmuвнi npава (цiннi nоnepu) ПpАT кIIК кIHEКO)
Bapтiсть oб'eкTy iнвестицii, якa oблiкoвyстьоя Toвapиотвoм 4 8l3 тис. гpн. Poзмip об'скry iнвестицij: 45,4o/o cтaтутнoгo кzlпiтaЛy

ПpAT кIIК (IнЕкo). Biдпoвiднo Дo pilxeнь зaгaлЬIIих збopiв yraсникiв Toвapиствa Дaнa itвестицiя с пoтoчною,тaпpид6aнa з МеToIо
пepeпpoДaжy. oскiльки пpoTягoм 2020 '- 2021 poкiв щoд з aкцiями ПpAT кIК кIHЕКo> не здiйсненo, Toвapиотвo ввaжaс' щo
спpaве.цЛивolo вapTlсTЬ e нoМ1наllьнa Bapfl стЬ.

!eбiтopcькa зaбopгoвaнiсть Toвapиствa не мaс зaбезпevення. ToвapиcTBo Мaс пpoстpoчеIIy дебiтopськa зaбopгoвaнiсть y poзмipi 693
Tис. гpн. Тoвapиство пpoвo.цить aналiз тa oцiнку piвня KpeДиTHoгo pИзИКу з BикopисTaH}UIМ iндивiдyaльнoгo пiдхoлу.

6.5. Гpouloвi кoшmu'
Стaнoм нa 3|.12.2021 p. нa пoтoчIloМy pахylrкy y бaнкy oблiкoвутоться зa нoмiна.гьнoю вapтiстrо гporпoвi кoIIIти нa cутly 0 тис. гpн
oчний paхyнoк вiДкpитo y бaнкy AT кдIlьoкс БAIlк).

6.6, BлаcнuЙ каnimал
BiДпoвiДнo ,цo BиМoг Зaкoнy Укpaiни кПpo iнститyти спiльнoгo iнвесryвaння> вiд 05'0,7.2012 Ns5080-VI BсTaIloBЛrнo нaступнi

BиMoги.цo стaTyTнoгo кaпiтaпy кoмпaнii з yпpaвлiння aкTивaМи нe МенIIIе як 7 мiльйонiв гриBенЬ. Кpiм тoгo, вiдпoвiднo .цo BиN4oг цьoгo
Зaкoнy кoмпaнii з 1шpaвлiнтrя aкTиBaми сTBopююTЬ pезеpвний фoнл y poзмipi, встaнoвленoMy сTaTyTIlиМи ДoкyМентaМи) aле не MенIпe
як 25 вiдсоткiв стaryтногo капiталy.

Cтaнoм нa3|'|2'2020p. тaнa3|'|2'202lp. стaryтний кaпiтaл Тoвapиотвa отaI{oвиTь 10 000 тиc. Гpн.' дoДaTкoвийвклatr\eний кaпiтaл
сTaнoBиTь 22 тиc. rpн., pезеpвний кaпiтал сTaI{oвиTЬ 2 500 тис. гpн.

Пpoтягoм 202| poку pезеpвний кaпiтaл не нapaхoB}ъaBоя y зв'язкy з TиМ, щo rra 0l ciчня 2019 poкy вiн офopмoвaний y пoвнoмy
oбсязi. Taким нином. Тoвapиствo зa poзмipоМ стaryTнoгo тa pезepBнoгo кaпiталy вi.цпoвiдaс BиМoгaМ зaкoнo.цaвсTBa.

: l l

ao

6. mа ?аnасa
З| гpулня 2020 3| гpулня2021,

Зaпaси 1

зa тoBapи. poбoTи' пocЛyги (винaгoрoдa Toвapиства) 553 0 7 L

зa видaниМи aBaнсaМи (зa дoгoвopaми ryтriвлi-пpoлaт<y кopпopaтиBllиx
пnав)

2 5',70 2 5'70

iнrпa пoтoчнa .цrбiTopськa зaбopгoвaнiсть l 3
Кoooткocmoкoвi фiнaнсoвt tнвестицti 12 619 12 6',79

lloтoчний pirхylloк B A БAIlк).
Baлютa Зa рiк' щo зaкiнчився 3t.|2'2|o' Зa рiк, щo здкiнчився 3|.|2.2|p.
UAI{ А 0
USD
ЕUR
Bсьoгo 4 0

BЛaснoгo кaпl
Haйменyвaння стaттi Cтaном нa3|,|2.2020p. Cтaнoм нa31.|2,202|

Cтaтvтний кaпiтал l0  000 10 000
llo'цaTкoвии кafllTaЛ 22 22
Peзepвний капiтaл 2 500 2 500
Hеpoзпoдiлений пpибyток (непoкpитий збитoк) з 076 3 160
Bсьoго влaсний кaпiтaл ls s98 l5 б82

б. Лbна mа lнala

Зoбoв'язaпня Зa piк, щo закiнчпвея
31.12.20n.

Зa рiк, щo зaкiнчився
31.12.21o.

зa ToBapи. poбoти тa пoсJт}Tи 0 0
з бюджeТoМ 29 з2
зl стpaхУвaнIUl 1

з oПлaти пDaЦl 9 ++
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ПPиМITки Дo PIЧHo.i ФIIlAнсoBoi зBIТнOсTI ToB (кУA dItЕкo.IнBЕсTD ЗA PIк,

Цo зAкIIIЧиBCя 31 гPyДня 2021 PoкУ

поToч}ta кpеДитopсЬкa зaбopГoBaнiсTь зa o.цеp)кaниМи aвaнсaМи 0 0

з гIaсникaМи 129 129
ПoToчнl зaorзпеЧення tDезеDB Blдпvстoк ) 1 1 8 62

ll{oдо pозpaхуIrкiв 3 yЧaсникaп{и: зaбopгoBaнiсTЬ зa нapaХoвaниМи.циBiДeнДaМи у сyМi 128 1l6,85 гpH., Якa oблiкoBy€Tься lra
paхyнкy 67l <Poзpaхyнки зa нapaxoвaними.цивi.ценДaми> i склaдaсться iз сyм ДиBiденДiB: уraсникiв ПlДIФ (ЦIФ))' нaдaлi - <Фoнд-l>, у
poзМipi - 6 462'41 гplr., тa )ЧaсI{икiв ЗAT IФЗT <Пpoмiнвест-Кеpaмет>, нa.цaЛi - <Фонд- 2>, y poзмipi - |2| 654,44 rpн.

Зaгaльними збopaМи aкцiolrеpiв Фoндy-l (пpoтoкoл Зaгальниx збopiв aкцioнеpiв Фoндy-l вiд 05.12.2003 poкy) бyЛo пpийнятo
pilпеIr}rя pеopгaнiзyвaти Фoнд.l у паЙoвиЙ IнTЕРBAЛЬI]иЙ ДиBЕPCиФIкOBAHИЙ II]BЕCTИцIЙниЙ ФoнД
(ЦЕHTPAJъIil{Й IнBЕсTИЦIЙf{ИII Фoн.ц) кoMПAI{Ii з УIIPABЛIH}U{ AкТИBAМи зAКPиToГo AкцIoнЕPI]oГo
TOBAPИсTBA кIHЕКO-IHBЕCT>; зaтвepдиTи ПЛaн pеopгaнiзaцiТ, зaTBepДиTи бaпaнс стaнoм нa 05.|2.200З poку, дoвiдкy пpо вapтiсть
чистих aктивiв cTaнoМ нa 05.12,200з pокy, звiт пpo фiнaнсовi pезуЛЬтaти сTaIloM нa 05.12'2003 poкy! Ta iншi дoкyменти.

Pеopгaнiзaцiя здiйсненнa y BiдгloBi.цнoстi до зaкoнoДaвстBа. чиннoГo нa тoй пеpio:.
BiдпoвiДнo .цo .цоBi.цки пpo вaртiсть чистиx aктивiв сTaнoМ нa 05.12.2003 poкy Фoнлy-l згiднo отp. 590 зoбoв,язaння Фoндy-l

пepейtпло Дo нa тoй чaс ЗAТ (кУA (II{ЕкO-II{BЕсТ) (пpaвoнaстyпникoм якoгo с Toвapиствo). t
Пpидбaння aкцiй пpoстиx iменних Зaкpитoгo aкцioнеpнoгo ToBapиcTвa кIнвестицiйний фoнл зaкpиToГo типy кПpoмiнвест.Кеpaмет>

бyлo здiйсненo BAT Iк кIHЕКo> (iдентифiкaцiйний кoд зa €{PПoУ 22925945) 05.09.2000 poкy I{a пiдставi вiДпoвiДних дoгoвopiв.
У 2005 poui бyлo пpийнятo pirпення пpo pеopгaнiзaцiю Фoндy-2 IIIЛЯxoМ Пpис.цI{aння'
Pеоpгaнiзaшiя здiйснeннa y вiдпoвiднoстi дo з3кoнoДaвсTBa. чиHt.loГo нa тoй пеpioл.
Biдповiднo .цo Пеpедaва,'IЬнoгo балaноy (Aктy) стaнoм нa 01.07'2005 poкy Фoндy-2 зoбoв,язaння Фoнлу.2 згi.цнo сTp. 590 пaсивy

балaнсy (фopмаNl 1) пеpейiплo дo нa тoй чaс ЗAT кКУA <IHЕКO-IIIBЕсT) (пpaвoнaсцтtникoМ якoгo е Toвapиствo).
BiдпoвiДнo дo Пеpедaвaльнoго бaлaнсy (Aктy) стaнoм нa 01.07.2005 poкy Фoндy.2 нa тoй чaс ЗAT кКУA (II{ЕкO-IIIBЕсT))

(пpaвoнacтyпникoМ якoгo с Toвapиствo) с пpaвoнaсTyпникoм Фoндy-2 стoсoвнo всiх кpедитopiв, бopx<никiв. Bклтoчaloчи зoбoв'язaння,
якi ocпopюroться стopoнaМи, i дo ньoгo пepeходтьб yсе мaйнo, всi пpaвa тa oбoв'язки Фoндy.2.

ОT}КE, Toваpucmвo' пidtтtвеpdэюуe забopzoванicmь за наpахoванuмu duвidе iв?зусЦe!л-J1ц
pахунку 67 ] к Poзpахункu за наpaтoванuмu duвidенdамu> i cмаdасmься iз сум duвidенdiв'. учacнuкiв Фoнdу- ] у poзмipi - 6 462.4 ] zpн' mа
vчаcнuкiв Фoнdу-2> у ooз"vipi, - ]2] б54,44 zpц'

Згiднo Cт.257 LltУ встaновлеIto зaГaлЬнy пoзoBнy .цaвнiсть щивалiстtо y Tpи рoки. Дивiденди нe бyли виплaченi aкцioнеpaм y
зв'язкy з вiдсyтнiстю BиМoГи Щo.цo ix BипЛaTи' Toмy не вiдбyвaетьоя пoчaтoк пеpебiгy стpoкy ПoзoBнoi дaвнoстi, - i вiдпoвiднo, ii
cплиBy. I сaме тoмy сПиоaння зaзнaченoi cyMи кpеДиTopськoi зaбopговaнocтi' незвaжa}oчи нa ii дaвнiсть не вiдбрaеться.

ЩоДo зoбов'язaliь зa рoзpaхyнкaMи з бroДжeтом:
кpе.циToве caЛЬ.цo. пo paхyнку 64 l l <Пoдaтoк з ДoхoДiв фiзинниx oсiб> склa:laсться з ,1ебетoвoго сaЛЬДo пoДaTку з Дoходiв фiзинних

ociб, визнaueнoгo вiДповiДнo.цo BиМoг Пoдaткoвoгo Кoдексу Укpaiни вlд02.12.201'0 Ns2755-\Ц iз змiнaми i.цoпoвненнями (нaдaлi
ПКУ), тa кpе.циToBoгo сaЛЬ.цo пo Ilе BиплaчеIlиx .цoхoдaХ уuaсникiв пo iнвестицiйних сеpTифiкaTaх зa l998 piк, визнaненoгo вiДпoвiднo
.цo BиMoг .(екpетy Кaбiнетy Miнiсщiв Укpaiни <Пpo пpибyткoвий пo.цатoк з Гpo}raдян) Ns13.92 вil' 26,|2'92p' iз змiнaми t
,цoпoBtIе}iняMи.

Hapaхyвaння ДoxoДiв уraсникiв зa iнBeсTицiйIri сepтифiкaти зa 1998 piк здiйснiовaroся 1' 1999 poui вi:пoвiднo дo Дiючoгo нa тoй
мoMенT ДекpеTy Кaбiнетy Miнiсщiв УкpaiЪи <Пpо пpибyткoвий пoдaтoк з грoМa.цян) ,tYs 13.92 вil' 26.12 '92p. iз змiнaми i .цoпoвненнями.

Biдпoвiднo Дo ст' 58 КoнститFlii Ущaiни - зaкo}lи тa iнrrri нopMaтиBl]o.прaвoвi aкпr не rtaють звopoтнoi .цii в чaсi. кpiм випaдкiв,
кoЛи Bollи пoм'якlш)тoть aбo cкaсoв}TоTь вiдпoвiдaльнicть oсоби.

BiдпoвiДнo дo ст. 168.1.5 ПКУ, якшo oпoДaTкoвyBaний доxiд нapaxoвуeтЬся пo.]aП(oBli]I aгентoll, aЛе не Bиплaчyстьcя (не

нaДaeтьcя) IIлaTIiикy Пo.цaTку, то пoдaToк, який пiдrягaе yтpиМaннIo з Tакoгo нapaхoвa}loro .]oхo;])'. пi.aпягaс Пеpеpaх}ъaнIrlо дo бюд>кетy
пo.цaTкoBиМ aгентoМ y стpoки, встaнoвленi цим Кo.цексoм для мiсячнoго пoдaткoBoгo пepio:1'. oбoв,язoк щol{o },.гpиМаHня П'{ФС)
Пoк.Лa,цa € , гЬсяHa[Io/IaткoвoгoaГеFIТa'якиI"t l , iaрахoB),с(вип;Ia lyс,нaдaс)опo] laтк
ПiДr lри €мстBo Qrп. l68.1. l .  пп. l70.5.I  Г iКУ).

flивiденди oсTaToчнo onodаmкoвуtomьcя nid чuс i:"х lrаpФсJlвання(лл.1.7О.5.4). Прoте oсобливoстi сплaти П!Фo дo бюджетy
пеpе.цбaченo в п.168.1 ПКУ, a сaNrc.. cnЛаmа I1ДФО do бюdнсеmу вidб1,60gn1'.' odнoчаctto 3 вutl|а|noю duвidенdiв (168.l.2. Пo.цaтoк
сПЛaчyсTЬся (пepеpaхoвyсться) лo бrоДжетy пiд вaо випЛaTи oпo.цaTкoByBaнoго .foхoду сдиниМ плaтiя<ним дoкумeнтoм). oскiльки,

Дивi.цен.ци не бyли виплaченi aкцioнеpaм у зв'язкy з вiдсyтнiстю BиМoги щoдo iх виПЛaTи' тo не вiДбувaсTЬcя Пеpepaхуъaння П.{Фo лo
бтoдя<етy.

6.8, ,loхodu mа вumpаmu
Bсi cтarгi .цoхoДiB i вищaт, визнaнi у звiтниx пеpioдax BкJIIочеIIo Дo с}сrlaДy Звiry пpo фiнaнcoвi pезyльTaTи (Звiт пpo сyкупний

лoxiд).
Bитpатlr вiдoбpaхсarотьcя в бyхгaлтеpськoмy oблiку oДнoчaсrjo зi зменшeнням активiв aбo збiльпreнням зoбoв'язaнь. Bищaтaми

звiтнoгo Пopio,цy BизнaюTЬся aбo зМrнпJення aктивiв aбo збiльrпення зoбoB,язaнЬ, щo IlpиBo,циТЬ .цo зМеFIцrення Bлaснoгo кaпiтaлy
Тoвapиствa, зa yМoви' щo цi вищaти МoxtyTЬ бyти дoстoвipнo oцiненi.

Bитpaтaми BизItaIоTЬся виTpaTи ПевI{oгo пеpioдy o.цI{oчacнo з визI{aнI]яМ .цoхoДy' дlIя oтpиМaнI'I якoгo Boни здiйсненi.
Зa yмови, lцo oцiнкa ДoxoДy мoже бyти дoстoвipнo визнaченa, .цoхoД y Звiтi пpо фiнaнсoвi pеЗyлЬTaTи вiдoбpaя<aсться B MoМенT \

I{a.цхo.цх(еIrня aктивy aбo ПoГaIIIенIUl зoбoB'язa}rlrя, якi пpизвoдять,цo збiлЬпIеIrIrЯ влacнoГo кaпiтaлу ToBapиcTвa.
Зa ут,roви, щo oцiнкa виTpaT Мoя{o бyти дoстoвipнo визнaчеI{a' B|4тpaTИ вiдoбpaя<alотьcя y Звiтi пpo фiнaноoвi pезyлЬтaти B МoМенT

вибуття aктивy aбo збiльrпення зoбoв'язaнrrя.

.ЦoxоДи t вицaти ЗaЗB'T1aiI BpaxoB}.юTЬся зa Пpинtц4пoМ нapaхyвalrшI з.tЛежнo BiД cтyпеня зaвеptllенocтi кoнкpетноi oпrpaцiТ, якa
cЦlI{IoсTЬcя як сП1BBI.цI{OIПеI{нJI Ф.iкTичIlo нa.цaнoгo ooсягy пoсЛyг 1 зaГaЛЬltoГo якl MаIoть oYTи нa.цaнl

HaймeнYвaння пoкaзIlикa .ЦoxоДи зa 2020p. Bитpати зa2020p ДoxоДи зa202|p' Bитnaти зa202|o
A. oпеpaцiйнi ДoхoДи i витрaти:

Чиcтий.цoxiД Biд pеaЛiзaцii 520 564
Iншi oпеpaцiйнi .цoхoДи i вищaти 186 194 l29 206
AДмiнiстpaтивнi витpaти 306 401

Б. Iнrшi фiнансoвi дoхoДи i витpaти
B. IнIпi ДoxoДи i витрaти 0 4 0 2
Bсьoгo:

'706 504 69з 609

6.9 вlo DешilЗal

Haйuен1'вa ння пoкa3ни r ia 2020 2021

loхiд вiл pеaлiзauii пoслyг з yпpaвлiння aктивiв КIФ J L I 3 l з
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ПPиМITки Дo PIЧнoi ФIнA}IсoBoi ЗвIТнoсТI ToB (кyA (IIIЕкO-IIIBЕсT> ЗA Plк'
щo зAкIнЧиBся 3l ГРyДHЯ 202l Poку

l a

ято
riJ
'Гo

- l

6.10. Iнt,t'ti doхоdu, iнuli вumpаmu

76'12. Пodаmoк на npuбуmoк
ПoДaтoк нa прибyтoк poзpaxoвyrTЬся

пepедбavенoмy пiдпyнктoм 134.1.l IIКУ, y
зa pезyльтaTaМи звlTнoгo пoДaTкoBoгo poкy.

2015 poцi пpийI{ялo pirпення Пpo l{езaстoсyBaння
Toвapиcтвa B пoряДкy,

фiнaнсoвoгo pезyлЬTaTy з

! r )
]. iТ

t (н .

к iB .

l в }

]Т' '

"*

т{Il\

lari
L]нo
ril i

г3Т}

[ Ф t l

o гta

N3ц

e:oк

J : o

!!i ItI-t

т.э-l)'

l{3Fт

t{iчТ

"  
q кa

Кepiвництвo
кopиГyBaнь

Haйменvвaння IIoкa3никa 2020 рiк 2021 рiк
Фiнaнсoвий pезyлЬтaT .цo oпo.цaTкyв.lIlн,I: пpибyтordзбитoк
нa кiнець пеpio.цy

202 84

Bитpaти з пoдaткv нa пpибvтoк
Чиcтий фiнaнсовий pезyJIьTaт: пpибщoк/збитoк нa кiнець
tIеpio.цy

202 84

6'13. Збuпкu вid неnomoчнuх акmuвiв, уmpuмуванi dля npodааcу.
Cтaнoм нa3|.|2.202| Toвapиствo не мaс неItoToчниx aктивiв, yTpимyвal{их Д.пя xpoдu,lry

i l p

:---

-:

6.14' Poзкpummя iнфopмaцii npo pух epoшoвuх кoшmiв
Pyх гpolпoвих кolптiв пiдпpисмствo poзкpивaе y звiтнoотi, сюraденiй зa пpяМиМ меTo,цoМ. Звiт сютaденo y po3piЗi pуxy кorштiв в

pезyльтaтi oпеpaцiйнoi, irвеотицiйнoi тa фiнaнсoвoi дiяльнoстi.
Чцcтtliт pyх гpoIIIoBиx кoIптiв вiд oпеpaцiйнoi дiяльнoстi зa2021. piктa2020 piк склaдae: _.|,7 тиc.гpн., _ 4 тиc .Гpн. вiдпoвiднo, в

T .ч . :
- I{aДxo.цжеIllfl Biд pеалiзaцii товapiв, poбiт тa пoслyг _ 448 тиc' Гpн. Ta З44 тиc. гpн. вiдпoвiднo. НaДхoДження BкJlIoч.lIoTЬ

oTpиMaннЯ BинaгopoДи кoмпaнii зa 1тrpaвлiнrrя aкTивaМи;
. нa.цхoд)кеI{н,I aвaнсiв вiд пoкyпцiв тa зaмовникiв _ 0. тa 0 Tис. гpн. вiдпoвiднo.

] Ta Bитpaчaliня нa:
. o orшrary тoвapiв (poбiт, пoслyг) _ 164 тиc. гpн. тa l2l Tис. гplr.;

о oПЛltTУ пpaцi _ |82 тиc. rpн. тa222 тис. гpн.;
. Bi.цpaxyвaнь нa сoцiальнi ЗaхoДИ - 57 тис. гpн. тa 28 тис. гpн.l
o зoбов'язaнь з пoдaткiв тa збopiв _ 50 тис. rpн. тa244 тиc. гplr.;
. BиTpaчaння I{a oIIJIaTy авaнсiв - 0 тис. гpн' тa 15 тис. гpн.;
о iнпti витpaчaння - |2 тl,lс. гpн. тa 61тис. гpн. IнIпi BитpaчaннJI вкJlloчaloTь пoвеpнellня пеpeДПЛaт зa,цoгoBopaМи кoмiсii, пoсЛyги

бaнкy, oплaтa штpaфiв.
Чиcтий p}x гpoIIIoBих кotптiв вiд iнвеотицiйнoi дiяльнoотi зa202| piктa2020 piк сшtадaс: _ 0 тис. гpн., _ 0 тиc .гpн' вiДпoвiДнo, в

T.ч.:
o l{a.цхoДжrl{ня вiд pеaлiзaцii фiнaнсових irшестицiй - 0 Tио. гplr. тa27 тиc, lpн';
. нa.цхoджеIlня вiд пoгarпенIUI пoзик - 0 тис. гpн. тa20 тvlc. гpн;
Чllcтlаil' pyх гpoII]oBих кoIптiв y pезyльтaтi фiнiнсoвoi дiяльнЬстi зa 202| piк тa 2020 piк сюraдaс: _ 13 тис. гpн. Ta _ 0 тис. гpн.

в1.цIIoвl.цIlo' B T.ч. :

Зaгшoм в pезyльтaтi Дiяльнoстi пiдпpисмствa пpoтягом 2021 poкy тa 2020 poку вi.цпoвiДнo чиcтuтЙ. pyх гpoIIIoвиx кoIIIT1B сTa}IoBиTь
_ -4 тиc. гpн. тa _ 4 Tис. гpн.

Зaлиrrroк кotптiв на пoчaтoк202| poкy стaнoвlш 4 тис
6.1 5 3вim npo влаcнuЙ каnimал

.Цoxiд вiд pеaлiзaцii пoсrrут з yпpaвлiння aктивiв ПIФ r99 251

.Цoxiд вiд pеалiзaцii iнrпих пoс;ryг

Bсьoгo дoхoди вiд pеaлiзaцii 520 s64

[нtпi дoходи 2020 202r
Дoхiд вiд pеaлiзaцii фiнaнcoвиx iнвестицiй 2'7
IнIшi Дoxoди в т.ч. змiнa спpaведливoi вapтoстi фiнalrсoвих iнстpупnо.rтЬ 186 t29
rнIIIl oпеpaцlинl ДoxoДи

Bсьoгo 213 129
Iншi витpaти

Збитoк вiд pеaпiзauii фiнaнсовиx iнвестицiй 0 0
Iншi опеpaцiйнi вищaти 167 206
Iншi витpaти в т'ч. змiнa спpaведливoi вapтoстi фiнaнсoвих iнсщщlентЬ 0 4
Bсьoго 167 206
.ЦoxiдвiдпpoДa'ryцiнниxпaпеpiвзa2020piкпoкaзaнoзгopIlyTo:дo

сoбiвapтiсть peaлiзoвaних фiнaнсoвиx iнвестицiй _27 тиc. гpн. Taкoж змiнa спpaведливoi вЪpтoстi фiнaнcoвих iнсщyментiв зa2020 ptк: 0' ,Цохiд вiд пpoдaжy цiшrиx пaпepiв зa 2027 piк = 0. Taкoя< змiнa спpaвeдливoi вapтoстi фiнaнсoвих iнcтpуъ,rентiв зa 202| pж
BIФIочaс: 1uiнкy - 4 тис. грн.

6. 1 1, o nеp ацiilнi в u mp аmu

Haйменyвання пoкaзникa 2020 2021
Мaтеp i aльнi B|4тp еtfи|

Bитpaти нa oплary пpaцi 170 269
Biщaxyвaння нa сoцiaльнi зaхоДи 278 61
Aмopтизauiя oоI{oBIIих зaсoбiв i немaтеpiалЬI{иx aкTиBlв t 1 I2
Iнrпi oпеpaцiйнi витpaти 258 264
Bсьoгo oпepaцiйних витpaт 473 б06

Гpн., нa кiнelъ2027 poкy 0 ти. грн.
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Стaтyтний
Ns5080-VI.

ПPиMITки Дo РIЧI{oi ФIIlAHсoBoi зBIТнOсTI ToB (кУA (IнЕкO.IHBЕ.сT> ЗA PIк'

Iцo зAкIнчиBся 31 гPУДIIя 2021 PoкУ

кaпiтaл Tовapиствa ствоpениЙ з.цoTpиМtlItIUIМ Зaкoнy УщaiЪи кПpo iнстиryти спiльнoгo iнвеcryвання> вtд05'0.7'2012

Пpoтягoм 2020 poку змiни y BJIaсI{oМу кaпiталi бyли спpиrиненi oтpимaнlrям пpибyткy y pозмipi 202 тlтc.

oснoglroi ДiяЛЬнoстi _ yпpaBЛiння aктивaми iнстит1тдioнa'rьних iIrBеcToрiв' Пrpеoцilrки фiнaнсoвих aкгивiл.

Пpoтягoм 2021 poку змiни y BлaонoMy кaпiтaлi бyли спpиvиненi oтpимaнням пpибyткy y poзмipi 84 тис.

oснoвнoi дiяльнoстi - yпpaвлiння aктивaми iнституЦiонaльних iнвeстopiв тa пеpeoцiнкoю фiнaнсових iнвестицiй'

Iнфopмauiю пpo Bлaсний кaпiтал Tовapиствa зa 202 l piк poзкpиTo B Фоpмi J,{b4 <Звiт пpo влacний Кaпiтал>.

6. POзкPиТTя IIlшoI IнФOPМAцII
6' ] Умoвнi зoбoв'я3аl|l|я,
6, 1, 1. o no d аmку в IlIlIrя
BнacлiДoк нaявнoстi в yКpaiЪсЬкoМу пo.цaТкoвoмy зaкoнoДaвсTBl Пoлox{енЬ' якi .цoзвoляrоть бiльlп нirк oдин вapiaнт тлyMaченHя' a

тaкoж чеpез пpaктикy' щo cкЛaлacя в неcтaбiльнoму екoнoмiннoму сеpедoвищi, зa якoi пoДaткoвi opгaни дoBlЛЬнo TJryМaчaтЬ aспекти

екoнoмiчнoi дiяль"ocтi' y pазi, якщo пo.цaткoвi oгpaни пiддaдyть cумнiву певне TЛyмaЧення' зaснoBallе Ira oцiнцi кеpiвницTBa

екoнoмiчнoi Дiяльнoстi Тoвipиствa, ймoвipнo, щo Toвapиствo зМylllеl]е бyДе сплaтити ,цoДaткoвi пo'цaTки' lптpaфи тa пенi. Tакa

неBизнaченlсTЬ *o*. ,n,""y.и нa вapтiсть фi"un.ou,* iн iтpументiв.  B.Ipaти тa pезеpBи пiд знецiнення. a Taкoж нa pинкoвий piвeнь uiн

нa угoДи. Ha дyмкy кеpiвництвa Toвipиствo сплaTиЛo yсi подaтки, тому фiнaноoвa звiтнiсть не мiстить pезеpвiв пiД пo.цaTкоBi збитки.

Пo.цaтковi звiти мorкyть пеpегЛя.цатися вi.цпoвi.цними пo.цaTкoBиМи opГaнaми ПpoTяГoм Тpьoх poкlB.

6.1.2. Сmуniнь noвеpIIеIrня dебimopcькoi забopzoванocmi mа iншuх фiнанcoвuх aкmuвiв

Bнaолiдок сиryauii, якa cклaпaсь в екoнoмi{ Укpaiни, a тaкo)к як pезyЛьтaт екoнoмiчнo.i несTaбiлЬI{oстl, щo окJlaлacЬ нa ДaTy

бaлaнсу, icнyс ймoвipнiсTь тoгo' щo aкTиви '..'o*yi" бyти pеaлiзoвaнi зa Тxньoю балaнcoвoю вapтiстro в хo,цi звичaйнoi Дiяльнoстi

Toвapиства.
cтyпiнь пoBеpненнJ{ цих aктивiв y знauнiй мipi зaлежить вiд ефективнoстi зaхo.цiв, якl знaхo.цятЬcя пoзa зol{oю кoнTpoЛIо

Touap,.ствa. Cryпiнu пoBеpнеIrня дебiтopcькoi зaбopгoвaнocтi Tовapиотвy визIiaчaеTься нa пiДcтaвi oбсTaBин тa iнфopмauii, якi нaявнi нa

^aтyЪaЛalrсy. Fiu лy**y кеpiвництвa Toвapиствa, .цoдaткoвий pезеpв пiд фiнaнсoвi aКТиBи нa сьoгoДнiIпнiй 'цеIlь не пoщiбен, виХo.цячи З

нzUIBниx oбсTaBиIr тa iнфopмauii'

IIEPEЛIК IIoBЯЗАHИX CToPIH T0BАPИсTBА.
(poзкpuвасmься на вulltozу Miэкнаpodнozo cmанdаpmу бухzaпmеpcькozo oблiку 24 (I'IСБo 24)

wп iulhоnмлuiq nnо оnpnпuii. шo zliйснlово",luсь -з Holilll в 2021 o.

гpн. вiд зДiriснення

гpн. вiд здiйснення

noв,яЗlUIl

л|tl

Haзва У.raсть y CК Хaрaь.теp зДir:iснювaних y 2021 рoцi oпеpaцiй

1 TOBAPиCTBO З oБМЕжBI{oЮ
BlДIToBIДAЛЬнICТЮ
(IнBЕCТиIЦЙЕ{A ГPУГIA (Il{Екo))
(кол С.ЦPПoУ 3з.7 1 89 46\

100% aкцioнеp Гoспo:apськrrх опеpaцiй пpoTягoМ 2021 poку не
з.flI"lсI{юBaloся

2 2634504838 Кoпилoв !.eнис Baлеpiйoвин oпoсеpе.цкoBal{o Чеpез
вoло.цiння зaснoBtIикaI{и
Тoвapиствa

Гocпo.]apськlгх oпеpauiй не зДiйcнювaлocя

3 22925945 ITPиBAТнЕ AКцIOнЕPнЕ
ТOBAPИсTBO (lHBЕCТИЦЙнА
EIiBPГЕTИLIнA кoМПAlllЯ кIHЕКo>

вoлo.цiння 45,404o/o СК Гoспo:aрськltх oперaшil"l Пpoтягoм 202l poкy не

з.]lI"lснЮвaloся

4 з6296|09 TOBАPИсTBo З
oБMЕxtЕI{oЮ BIДПoвI.цAЛЬнICTЮ
к I HДУСTP lAЛЬ Ho-IIPOM И C ЛoB|4||
кoМПJIЕкс)

волoдiння 26.222%СК Гoспo:apськlrх oпеpaшiй прoтягoМ 2021 poкy не
з:il"lснтовaтoся

5 ToB кTЕ)GloМAсТ) Чеpез спiльнoгo кoI{тpoЛеpа
Кoпилoвa.II.B.

Гoспo.fapськrтх oперaцiй пpoтягoМ 202l poкy нe
з-ril'rсшовa.rося

o зз88114з,7 ToB (кжк)) oпoсеpедкoвaнo чеpез
vчaсникa Тoвaоиствa

Гoспo:apсьюrх oпеpaцiй цpoTягoNt 2021 poкy не
зriйснrова--loся

'7 Генеpшrьний ДирекTop Боpoдинець
oленa Biктopiвнa

Госпoдаpських oпеpaцiй не з.цiйcrrювaлoся
нaDaхlвaнIUI Ta BипЛaTa зapoбiтнoi плaти

8 Гoлoвний бyхгалтеp Axpaмoвиu Haтaлiя
Свгнiвнa

Гoспo'Цapcькиx oпеpaцiй не здiйсrrrовaлося
IlaDaхvBa}Iня Ta BиIrЛaтa зapoбiтнoi плaти

зdiйснювалucь З НItIIl| Bmа
J\b
лlп

Haймeнyвaння юриДичнoi oсoби-

пoв'язaнoi стoрoнП чrr пpiзвище,

iltl'я, пo бaтькoвi фiзинноi oсоби-
пoв'язaнoi  стopони

Iдентифiкaцiйний
кoд зa €ДPПoУ

юриДичнoi oсoби -
пoв'язaноТ стopoни

aбо PHoКПП
фiзиннoi осoби .

пов'язaнoi стopoни

Учaсть у CIVпoв'язaнiсть
чеpез yчaсникa Toваpиства/

чеpез кitlцеBoгo
бенефiцiapнoгo BЛaсHикa

Toвapиствa

Tип тa метa oпеpaцiй, якi
зДiйснювaлись з пoв'я3aними

стoрoнaп|It у 202| p.

I ТOBAPИсTBO З oБМЕжЕHoЮ
BIДI1OBI.цAЛЬнIсTIo

кIHBЕCTИЦЙHA ГPУIIA
(IнЕкo)

Гoспoдapськиx
oпеpaцiй не

зДiйctповanoся

Госпoдapських oпеpaцiй не
зДiйсrтювaлoоя.

Госпoдapських oпеpaцiй ПpoTягoм
2021 poку не зДiйсrтювaлocя.

Кiнцевий бенефiuiapний BЛaсник
(КБB) Кoпилов Д.B. (к'ЦB) 100%

вoлo.цiння ToB (IГ (IнЕКo) '

Тoвapис Bo с уracникoМ
2 22925945 IIPиBATнЕ

AкIIIOHЕPHЕ TOBAPИCTBO
(IнBЕсТИtIIЙнА

ЕI]BPГBTI{LII{A кoМПAнIЯ
(IнЕкo)

вoлoДiння 45'404%
сК

Пpяме вoлoдiння
Toвapиством _ 4 5'40 4o/o.

Пpяме вoлодiння К'Щ 2з,65у0'
oпoсepeдкoвaнo чеpeз ПАТ

кКHIФЗТ (IнвКo PIAЛ
lCTЕЙТ',. який у ПpAТ

(КoМПЛвкC
кЛИБI,ДСЬКИЙ,> 9 9'З 9 5"/''

Гocпoдapоькиx oпrpaцiй не
з,цiйснювалoся.
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ПPиMITки Дo PIчнoi ФIнAI{сoBoi 3BIТI{OсTI ToB <кyA (II{ЕкO-IнBЕсT) ЗA Plк.
Щo зAкI]iЧI,iBCя 31 ГPу]]I{я 202l PoкУ

який у ПрАT)) lк (II{Екo).
\8.4з%' в якoMy ТoB (IГ

(IHЕкo) -з.93%
J з6296|09 TOBAPИсTBO з

oБМЕжЕнoIо
BIДПoBIДAЛЬнICTЮ
(IHДУCТPIАЛЬнo-

ПPoМисЛoB иЙ кoМПJш'кс >)

вoлoдiння 26'222%
ск

Пряме вoлодiння
Toвapиствoм '26'222%,

oпocеpедкoвaнo неpез ToB
(IГ (IHЕкo) . 3l%. К.(B в
ТoB . ( IГ  к IHЕКo _  |00%.

Гoспoдapськиx oПеpaцiй не
здiйcнтoвaлoся'

кБB - кДB.

5 338814з7 ToB (к)tк) oпoсеpедкoвaнo
чеprз )Чaсникa

Toвapиствa

Пpяме вoлoдiння
Toвapиcтвoм l4olo.

oпoсеpедкoвaнo .rеpез ToB
кIГ кIHЕКo>. 86%. К.{B в
ToB dГ dl{Екo _ 100%.

Гocпoдapоьких oпeрaцiй не
здiйснroвалооя. кБB * КBB vеpез
Toвapиство тa ТoB кIГ кIHЕКo>

i {iйпевйй бенpr} й власник TоBaDистBa
6 Гpoмaдянин Укpaiни - Кoпилoв

flенис Bалеpiйoвин
26з45048з8 Кiнцевий бенефiцiapний

вЛaсник Toвapиствa. Чеpез
ToB кIГ кIHЕКo> (вiдсoтoк

вoлoДiнlrя Toвapиствoм
1 00%). Biдсoтoк вoлo.цiння

Копилoвим Д.B. (кДB) ToB
кIГ <IHЕКo> 100%.

Гoопoдapських oпеpaцiй Irе
зДiйснювaлoся

7 БJIAГOДIиIIA
oPГAHIЗAЩЯ

''БЛАГoДIIz}IиЙ ФoI{Д
(ЛЕ'TЛoMD

26з87580 oпoсеpедкoвal{o чеpез
Кoпилoвa .{.B. Зaснoвник

100%.

Гoспoдaрських oпеpaцiй не
зДiйснroвanoся. КБB вiдсyтнiй _

блaгoдiйний фoнд.

8 TOBAPИCТBo З
oБMЕ)I{ЕI]oЮ

BIДПoBIДAЛЬнIсTЮ
(ЕPA BoДoЛUI)

з259.|7 59 oпoсеpедкoвaнo чepез
Кoпилoвa {.B.КflB -

зacнoвник _ 50o%.

Гocпoдapcьких oпеpaцiй не
зДiйснrовaпocя. кБB _ КДB.

Biдсoтoк вoлo.Цiння 5 \Yo

9 IТyБЛIчtIB AкцIOнЕPI{Е
TOBAPиCTBo

(кOPПOPATиBI{I4Iа
HЕДИBЕPСИФlКOBAнJ41Z
II{BЕсTИцIЙI{I4I1 Ф oнД

зAкPиToГo TиIТУ
(ItIЕкo-IIPЯMI
IнBЕсTиIIII)

з4.7 |4.Iз1 oпoсеpедкoвaнo .rеpез
Кoгп,rлoвa !.B. Кp - yraсrтик -

99,981660.".

у Пpaвлlння aктиваМи' нaрaxyBaннЯ
винaГopоДи. кБB _ к.ЦB 99,98.766%.

t 0 ToB ((PЕМoнTABTO-
ПЛIoC)

3 1863609 oпoсеpедtoвaнo чеpез ПAT
кКHIФЗТ (II{Екo PIAЛ

ICTЕЙT) 58'47%:ToB (ЦЕ)
8.15%l ТoB кТM>. 33.З79o

Гoопoдapських oпеpaцiй не
з.цiйснroвалocя. кБB _ кДB.

l l IIyБЛIЧнЕ AКцIOнBPнв
TOBAPИсTBo

(кoPПoPATиBI{иЙ
HЕДИBЕPсиФ]кoBAHИЙ
IнBЕсTицIIaиЙ ФoI]Д

ЗAкPИToГo TиIТУ
(II{Екo PIАЛ ICТЕЙТ))

34'7 t4'705 oпосеpедкoвaно vеpез
Кoпилoвa !.B.К{B _ щaсник

99,98615%.

Упpaвлiння aкTивaми, нaрaхyBaннЯ
Ta виПлaTa BинaгopoДи КБB _ кДB

99,98675%.

t2 TOBAPИCTBO з
oБMЕжЕIIoЮ

BIДПoBIДAЛЬнICTЮ
(ToPГoBИЙ ДIМ

(lIAкМА)

зз l50034 oпoсepедкoвaнo uеpез ПАT
(кнIФзТ (IнЕкO-I]PЯMI

IнBЕCTI4I{I),. К{B _ уuaсник
99,99'766%.

Гoсполapських oпеpaui й не
здiйснювaлoся. КБB - КДB

l 3 TOBAPИсTBO З
oБMЕ)кЕнoЮ

BIДПoBIДАЛЬIIIсTЮ
(BoДниЙ CTAДIOI{

кУкoaiЪal

зз.740980 oпoсеpедкoвaнo чеpез ПAT
(кI{IФЗT (IнЕкO-ITPЯMI

IнBЕсTI4IЦI) (10070). кДB -
}д{aсI{ик 99,99.766%,

Господapських oпеpaцiй не
здiйснювaлoся. КБB _ КBB.

l 1 TOBAPиCTBO з
oБМЕжЕнoЮ

BI.цI]OBI.цAЛЬI{IсТю
кУЧБoBo.CПoPТvтB|n4Й

кOMЕPЦIЙIIиЙ клуь
(УIФAItIo)

|4217з|4 oпoсеpедкoвaно .rеpез IIAT
кКHIФЗT кIHЕКO-IIPЯMI

II{BЕCTИI]II)) (55,9з%). КДB _
\Цaсник 99.99,766%.

Гoспoдapських oпеpaцiй не
здiйcrrroвaлoся. кБB _ кДB.

l 5 ПpAT <АTП 13002> 0з11^4з0.7 oпосеpедкoвaнo vеpез
Кoпиловa !.B' КДB 100% ToB

кIГ кIHЕКo>. ToB кIГ
(I}IЕКo 860lo володiнrrя ToB

(кx{К). ToB)) к}tК)
волoДiння ПpAT <ATП 13002>

Гoспoдapcьких oпepaцiй не
зДiйонroвaлoся' КБB _ кДB.

t 5



IIPиMIТки Дo РIЧIloi ФIIIAIIсoBoi зBITIiOсTI ToB (кУA (It{Екo.IнBЕсT' ЗA PIк.
щo зAкIIIЧиBсЯ 31 ГPУ.цtlя 2021 Poку

16 I]PиBATнЕ АкщoнЕPнЕ
ТOBAPИсТBo
(кoМIIлвкC

(ЛИБI.цCЬкиЙ)

з2,]685|8 oпoсеpедtoвaнo. Упpaвлir+rя
aкТиBitми ПAT (кнIФЗТ

dFlЕкo PIAЛ IсTЕIтг).кДB _
в I]AT кКHIФЗT (IIlЕкo PIAЛ

IсТЕЙТ) - 99'986.7 5у". |IАТ
(кl{IФЗT dF{Екo PIAЛ

IсTЕ'ЙT)) в ПpAТ
((I(oMIUIЕкС

dиБ IIIсЬкI-41 >> 9 9.з 9 5 уo,

. 
Poзpaхунки зa ДoгoBоpoМ

вrДсTyплеIrIfl пpaвa вимoги. КБB -
к.цв.

I'7 IТyБЛItIнЕ AкЦIOнЕPнЕ
TOBАPисTBO кЛAКМA.

00204625 oпocepедщoвaнo. Ущaвлiння
aютвaми ПAT (кIIIФзT

(IHЕкo PIAЛ ICТBIтг).К.Щ -
в ГIAT <КHIФ3Т (IнЕкo PIAЛ

ICTЕЙT)) . 99,98615%. IIАТ
dlIIФЗТ (IнЕКo PIAЛ

ICTЕ'ЙT) B ПцT (JL{К]VL{) -
82',7'7уo.

Гoспoдapських oпеpaцiй не
здiйснювалoся. кБB - кДB

1 8 TOBAPисTBO з
oБМЕ)кЕI{oю

BIДПoBIДAЛЬI{ICTЮ
кPЕМoHTHO.

B| ДСТ oiШ],n7 IТy IIкТ- 3 ))

t6460442 oпoоеpедoвaнo. Упpaвлiння
aкгивaми fIAT (кнIФЗT

кIHЕКo PIAЛ IсTЕЁ{I).кД -
в I]AT <КHIФЗT d}IЕкo PIAЛ

IсTЕI?I)) . 99,9867 5уo. IIАT
кнIФзT (IнЕкo PIAЛ

ICTЕЙT> в ТoB (PoП-з) 50%.
Пpяме вoлодiння ItД в ToB

кPoП.3>. 50%.

Гoспoдapcькиx oпepaцiй не
зДiйснювaлoся. кБB - к.ДB.

t 9 ТOBAPиCТBO з
oБМЕжЕнoЮ

BIДПoBIДAЛЬнICTЮ
кЦЛЮЩA СBIlAТoPUl,)

зз9з56з9 oпocеpедкoвaнo. Упpaвлiння
aкTиBulми IIAТ кКHlФЗT

кIHЕКo PIAЛ IсTЕ]тг).кIE _
в ГIAT <КHIФЗT (IнЕкo PIАЛ

ICTЕЙТ) - 99,986.7 5у". T1АT
кКHIФЗТ (IнЕкo PиlI
ICTЕIтг) в ТoB <I[Fll .

t0-19%.

Гoспoдapськиx опеpaцiй не
здiйснювaЛoся. кБB _ кДB.

20 TOBAPИсTBO З
oБMЕ'хtЕ'нoIо

BIДПoBIДAЛЬI{IсTЮ
(БAЗA BIДПOчиI{кУ

кBoCХo.Ц>

з6076з05 oпoсеpеДковaнo.Упpaв-.liнlrя | Госnoлupсo*"*oпеpaцiйне
aктивaми IIAT (кl]IФзТ | з:iйсгтroвалoся. КБB _ КДB

кIHЕКo PIАЛ lCТЕЙГl,.кД - l
в ПАТ.<КH]ФЗT кtHЕКo PIА,.I l

ICTЕЙT)) -99,98675%.I|АT l(КнIФзT кIHЕКo PIАЛ I
ICTЕIIT,) в ToB <БB
<BoCХoДл-50% l

2 l TOBAPИCTBO З
oБМЕжЕнoЮ

BIДПoBIДAЛЬI{IсTЮ
кTЕХHOМACT IUIIOс))

з980720,7 oпocеpе.ltoвaнo чеpез ToB
<TM>, яrсй l00%y ТoB

кTЕ)GIOМАCT гшпос> тa чepез
ПpAT <КOMIUIЕКC

кЛИБЦCЬКИЙ>' яrсд1 в ToB
<TNt> 98,6.7ъ в якoмy ГIАТ

кКHlФЗT (I}IЕкo PIAЛ
IсTЕЙT)) 99,395у0,я якo]\{y

кДB _ 99'9867%. Чеpeз ToB
кКУA кIHЕКO-II{BЕсT ''
(ПUIIФ кLtrФ>) l.33%.

Гoопoдapський oпepaцiй не
зДiйсI*oвaлoся. кБB _ кДB.

22 CП кCпiльне Укpaiнськo-
бельгiйкo-Hiмецьке

пiдпpисмствo кМpiя-flaвi
Дaн>

052665'76 oпoсepедкoвaнo. Чеpез
ш.ДЕ.с. Унiвеpсaп, тa BК
<Унiвepса.tl -l) (кД, ПAT
(КI{IФЗТ (II{Екo PIAЛ
ICTЕЙТ>; гIAT (кнIФзT

кIHЕКo-I]PЯMI
IнBЕCTиIII)У) Уuaсники -

BК <Унiвеpсал-l> |0Уo;
'ЦЕ.ДЕ'C. Унiвеpсал -50Yo; TУ

КB м. Киевa 40%.

Гoспoлapськиx oпеpaцiй не
здiйсrflова.пoся. кБB _ КBB.

L э ToB (AЦ (MoToP сITI)) з89|07з4 oпoсеpедкoвaнo .rеpез fИТ
кКHIФЗT (IнЕкo PIАЛ

ICTЕЙT), який в ToB кАЦ
кМoToP C|Tь94,660Ь.

oпoоepедкoвaнo неpез ToB
кTЕ)G{OМACТ>, який в ТoB

кAЦ <МoToP сITID l%.
oпocеpедкoвaнo неpез ПpAТ

(Iк (It{Екo)), який в ToB <AЦ
(МoТoР СIТ|п - 4.340А.

Гoспoдapcький опеpaцiй не
здiйсrrтовалoоя. кБB _ к.ЦB.

L + Кoмпaнiя (ДЕ.ДЕ.с

УнIBЕPсAЛ)
261 58 825 Пpяме вoлoдiнrrя Кoгп,lлoв

B алеpiй Boлoдп,rиDoBич -
Гoспoдapських oпеpaцiй нe

здrйснrовaпoся. КБB _Кoпилoв
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r00%. Bшrеpiй Boлoдимиpoвич.
25 ТoB dЬoДoBИИ I]AЛAЦ'' зз7.7.7078 oпосepедкoвaнo vеpез КflB.

Пpяме вoлoдiння К,ф кToB
кЛП> - 50%

Гocпoдapський oпеpaцiй не
здiйснювaпoоя. кБB _ кДB.

1_O ToB (ЕCкOБAP-кABA)) 424s8076 oпocepeдкoвaнo uеpез К[B.
Пряме волoдiння К!B кToB
кЕСКoБАP . КABAIЛЛ> -

зз^з4%

Гoспoдapський oперaЦiй не
зДiйcнювалoся. кБB _ кДB.

2'7 ToB (AЛЛАиТ) 3з5421,51 oпосеpедкoвaнo неpез
Кoпилoвa Bа,rеpiя

Boлoдимиpoвиva (I(BB) (пpяме
BoЛo,цiHtUl в ToB ..AILIАЙТ,,

80Yo)' яruй бaтько К.{B, тa
щaоrтик fIA кКHIФЗT

кIHЕКo.IrPЯМI
IнBЕCTИI{i) (0,0 723 4o/ф, тa

кБB *ш.Д.с УнIBЕPсАЛ),
тa КБB - CП (MД.Д>.

Гoспoдapський oпеpaцiй не
зДiйcнroвалося. кБB _ кДB.

2 8 Bиpобнlтяий кootlеpaTив
кУнiвеpcш-l>

I925248з oпoсеpедкoвaнo неpез
}чaснIIкiB - У'raсники _ Кs,
ПAT кКHIФЗT кIHЕКo PIAЛ

IсTЕЙT); гlAT (кнIФЗT
(IнЕКo-ПPЯMl

II]B ЕсTИI{Ii)). Cтaтутний
кaпiтaЛ _ 0, Bнеcки yчaсникlB _

0 .

Гocпoдapcький oпеpaцiй не
зДiйclrюBaлoся. кБB _ кДB.

29 TOBAPиCТBO з
oБМЕ)tЕнoIo

BIДПoBIДAЛЬI{IсTЮ
(TЕхнoМAсT)

305'72890 oпoоеpедкoвaнo чеpез ПpAT
кКoМI]ЛЕКС

(ЛиБIДCЬкиЙ> 19 в,вl щ, в
якoМy ГIAT (КHIФзT (It{Екo

PIAЛ ICTЕЙT)> 99,З95o/o, я
якoмy К!B 99.98670o' Чеpез
ToB кКУА <IHЕКO-IHBЕCТ к

(In.цIФ (lЦФ))) 1.33%.

Гoопoдapcьких oпepaцiй не
з.цiйснrовaлocя. кБB _ кДB.

' 
tloсaдoвi oсoби Toваpиства

з 0 Генеpaльний ДиpeкTop Бopoдинець
oленa Biктооiвнa

Генеpaльний диpектop ToB
кКУA кIHBКO.IHBЕCT>l,

Генеpaльний диpектop кТoB
кАI{ <MoToP CIТI>, влен

нaглядoвoi pa.Ци ПpAT
кКoМПЛЕКC

dИБIДCЬкИЙ>. !иpектt-lp
к.ЦЕ..ЦЕ.C. Унiвеооaл>.

Гoспoдapських oпеpaцiй нe
зДtйоrтrовалoся; I{apaxyBaння Ta

виплaTa зapoбiтнoi плaTи

3 l Гoлoвний бyхгaлтep Axpaмовиv
Haтaлiс eвгенiвнa

Гoлoвний бухгaлтеp ToB
<КУA кIHЕКO.IHBЕCT>, з

t5.09.2020

Гоопoдapських oпеpaцiй не
зДiйснювaлoся; нaрaхyBaння Ta

Bиплaтa зaоoбiтнot плaти.

ПPиMITКи Дo PIЧнoi ФIЕ{нсoBoi зBITнOCTI ToB (кУA dI{ЕкO-IIIBЕсT> ЗA PIк,
IЦo зAкIHЧиBся 31 ГPуДI{Я 202l PoкУ

Умoви yклaдaння дoгoвopiв з пoв'язаними ocoбaми не вiдpiзнялися вiд умoв зa aнaлoгiчними.цoГoвopaми' yкЛaДrниМи з
непoв,язaнI-п,rи ocoбaMи.

7. Щ,ЦI TA ПoЛITики УIIPABЛII{IIя ФIIL{нсOBI{MI4 PизиIсAMи
Упpaвлiння pизикaми Мaс пеpIIIoчеpГoBе знaчеIlн,I .цJ.Iя веДeння бiзнесy Tовapиотвa i с вaхtливим елеМеI{Toм iТ дiяльнoотi. Пoлiтикa

r.пpaвлiння pизикaMи скoнцентpoвaнa нa нeпеpедбaнyвaноcтi фiнaнcoвиx pинкiв i нaцiленa нa мiнiмiзaцiю пoтенЦiйнoгo негaTиBItoГo
BIIЛиBу нa фiнaнсoвi Пoкaзники Toвapиствa. oпеpaтивний i юpидlтvний кollтpoЛЬ мae нa метi зaбезЛечyвaТи I]аJIея{I{е фyнкцioнувaння
внущiшньoТ пoлiтики Тa пpoцеДуp 3 МеТoIо мiнiмiзaцi i  oпеpaцiйнrтx i  юpилlтнних pизикiв.

Кepiвництво Тoвapиствa визI{aс' щo Дiяльнiсть Toвapиcтвa пoв'язaнa з pизикaМи i вapтiоть фiнaнсoвих aктивiв y нестaбiльнoмy
pинкoвoМy сеpе.цoвищi Мo)ке сyTTrвo змiнитись yнacлiдoк впЛивy cyб'сктивних чинникiв тa oб'ективних нинникiв, вipoгiднiсть'r
нaпpяМoк BплиBу якиx зaзДaлегiДь тoчнo пepеДбачити неMo)кЛивo. .{ля Toвapиствa icтотним с опеpaцiйний pизик, a тaкoж pинкoвий
plт3ик Tа pизик лiквiлнoстi .

Упpaвлiння pизикaМи кеpiвниЦтвoм Toвapиствa зДiйсrrrосться нa ocнoвi poзумiння пpичин виникI]еI{ня pиЗикy, кiлькiснoi oцiнки
йoгo МoжЛиBoГo BПЛивy нa вapтiсть чистих aктивiв тa зaсToс}ъaння iнсщументapirо щодo йoго пoм'якtпення.

Biдпoвiднo.цo чиI{I{oгo зaкoнo,цaBсTвa для Toвapиcтвa iстoтними с onеpацiйнuй, puнкoвuЙ mа puluк лiквidнoсmi, якi с ocнoвними

рIlзикaМи дiяльнoстi iнотитyтiв спiльнoгo iнвестyвaння. oсoбливим Bи.цoМ pизику с систeмний pизик - pизик виIlикIlення збиткiв y
rнaчI{oТ кiлькoотi ycTaнoB' який oбyмoвлений немolкливiстto викoнaння ними своiх зoбoв,язaнь y зв'язкy з нeвикoнaння (несвoevacним
зltкoнaнням) Зoбoв.я3aнЬ олнiсю yстaнoвorо внaслiДoк pеaлiзaui i  1 неТ кpелитнoгo pи3ику. pизикy лiквiднoстi  aбo iншoгo pизик1.
Cистемний pизик несe зaГpoзу ПopуIIIеFrня дiяльностi всiсi фiнaнсoвоi cистеми.

Haйменування пoкaзIiикa 202l  p iк 2020 piк

oпещцiiз пов'шaтпrми
сТoIю}IaD{и

Bсьoго oперaцiiз пoв'шarrими
сmIюнaMи

Bсього

t 2
PеалiзaЦiя З 2 | 564 3 1 3 520
Topгoвa дебiтopcькa зaбopговaнrсть 602 632 4 1 8 552
кopoTкoсTpoкoвl BипЛaти пpaцlвIlикaМ t96 249 r56 2з5

1 q



ПPиMITки Дo PIЧнoi ФIItAI{сoBoi ЗBITII6СTI ТoB (кУA (lнЕкo-II{BЕсT> ЗA PIк'

Щo зAкIHЧиBCЯ 31 гPУДIiЯ 202l РoкУ

l.oпеpauiйний pиЗик BкЛIoчaс:
pизик пеpсoналy, пoBlязaний з ДiяМи aбo безДiяльнiсттo пpauiвникiв yсTaнoви (лтoдським факторoм), BInчIoчaючи .цoПyщеннЯ

пoМилки пpи IIpoBе.ценнr опеpaцii, зДiйсIrенIrя lrrllpавoМipних ollеpaцiй, IIoBlязaне з не.цoстaTньolо квaЛiфiкaцiсю aбо iз зЛoвжиBaнняМ

ПеpсoнaЛy, ПеpеBищеI{IIя IloBнoв:DкеIlЬ' poзГoлolпення iноaйдеpськoi тalaбo конфiденцiйнoi iнфopмaцii тa iнrпе.

Toвapиствo пoстtйнo в)l(ивaс зaхo.ци щoДo }IaBчaння пеpc;}raлy, зaпoбiГaння зЛoв)I{ивaIlнIо пеpсoнalry, зaхиcтy iнсaйдepcькoi тa/aбo

кoнфiденцiйнoi iнфopмauiТ
iнфoрмauiйно-iехнoлогiчний pизик, пов'язaний з неДоскoналoю poбoтoro iнфopмauiйних технoлoгiй, cистем тa Пpoцесiв oбpoбки

iнфopйaцii aбo з Тх не.цoстaтнiм зaхиcтoМ) Bключaroчи збiй y poбoтi пpoгрa]\{нoгo тalaбo технiчнoгo зaбезпечення, oблa.цнaння,

iнфopмauiйних сисTем' зaсoбiв кoмyнiкaцii тa зв'язкy. ПopyшrеIJHя цiлiснoстi дaltих тa ноciiв iнфopмaцiТ, несaнкЦiонoвaний .цoступ Дo

iнфopмaui'i сTopoннiх oсiб Ta lншIе.

Toвapиcтво ПoсTiйt{o B)киBaс зaхoДи щo,цo зaпoбiгaння нacтaннIo цьoгo Bl,Iдy pизtlк)'.

пpaвoвий pизик, пoв'язaний з недoтpиMaнюIМ yсTaнoBoIо Bимoг зaкol{o.цaвствa. ,lоговipних зобoв,язaнЬ, a Taкo)lt з не.цoстaTнЬoю

.,p*ouoo зa",,ще"iст,о yсTa!{oви aбo з пpaвoвиМи пoМl{лкaМи' яКllx IIpиtryскaсTЬся уcTaноBa при ПpoBa.ц)кеннi дiяльнoстi.

Tовapиcтвo мaс неoбхiднy кiлькiсть cеpтифiкoBaних пpauiвникiв, IIITaTних tориcтiв. Toвapиство BBa)каr) щo чacтиI{a пoмилoк зa циМ

pизикoм с' B тoМу числt. i не.цoскoнaлiстIо Закoнo.цaвствa. IJ.\o pегyлIос Дiяльнiсть Тoвaprrствa. пoстiйнi змiни нopмaтивних aктlB!

ЗaГaцЬниХ стaн pинкy цlннИх ПaпеplB

p,,nn 
"щuin 

дiлoвoТ pеПyTaЦiТ _ pизик Bи[lикIlеIlня збиткiв, пов'язaних iз зьlеншlення кi.lькoотi клiснтiв aбо контpaгентtв
.l.oвapиствa 

чrpез виникнення у суcпiльствi нecпpиятливoгo спpийняття Toвapиcтвa, зoIQе\{a itoгo фiнaнсoвoТ стiйкoстi, якocTi пoc.Iтyг'

щo йuo'o.,.Toвapиcтвoм, u6o йo.o Дiяльнoстi в цiлoмy, щo Мo)кe бyти нaслiдкoм pеaлiзauii iнrпrtх pизикiв. Тoвapиcтвo BBalкaс, щo

цей pизик т iснo пов.язaний iз системниM pизиКoм.

iщaтeгi.lний pизик _ pизик BиIIик}Iення збиткiB, якi пoв'язaнi з пpийняттям неефективних }'ПрaB..IIнсЬкI,Iх plIIIeнь' ПoМиЛкaМи' як1

бул" ло.,yшенi пiд чac iх пpийняття, a Taкo)к з llеItaЛe)кнolo pеaлiзiцiсro pirпень, щo визнaчaIоTь стpaтегiю Дiяльностi тa poзвиTкy

Toвapиcтвa.
Toвapиство oцiнюс тaкий pизик як Itе Знaчнo вwЦиЙзa мiнiмaльний.

кprДиTний pизик _ p,."* 
""""oення 

y Товapиствi фiнaнcoвиx Bтpaт (збиткiв) внaслi.цoк неBикoIIaння B пoBнoМу oбcязi aбo

нrПoвнoгo Bикoнaнн,1 кoнтрaГеriтoM свoi;1 фiнaноoвI,lх зобo",язaнь пеpед Toвapиствoм вi.цпoBi,цIIo .цo )r!{oB .цoГoBopy. Poзмip збиткiв у

цЬoМy випaДкy пoв'язaний iз cумoro нrBикoнaнoгo зoбoв'язaння.

Mo.цель oЦiнки кpе.цитниi pизикiв Toвapиствa зaзнaчella y Пoлох<еннi <Пpо opгaнiзaцiro бyхгaлтеpськoгo oблiкy Ta oбЛiкoвy

пoлiтикy> (Haкaз Nэ 38/2.oД вiд 29.|2'201'7 poкy) Toвapиствa.

Poзpaxунок Кpе.циTI{их pизикiв Tовapиствa нaBе.це}io y цих flриМiTкaх ни)кче.

pинкoвиЙ pизик - p,,,,n u,""oення фlнaнсoвих BTpaT (збиткiв), якi пoв'язaнi з несПplrlTЛивoю змiнoю pинкoвoТ BapTocTl

фiнa,,co",x iнфyментiв y зв'язку з кoлиBaнняМи цiн нa ноiиpьoх сег\{ентaх фiнaнсовoгo ринку, чуTЛиBих Дo змiни вiдсoткових стaвoк:

pи"ny бop.ouих цiнних пaпеpiв, pинку пaйoвих цiнних пaпеpiв' в.lЛIoTнo]lIу plrнк1 i товaрнo]\Iу pинку.

2.PинкoвиЙ pизик вIспIочae:

пpoцrнTниЙ pизик, пoв'язaний з нeгaтивними нaолi.цкaми кoЛиBaI{I{я uiн нa бopгoвi uiннi пaпеpи тa похiДнi (liнaнсoвi iнcщументи

пpоцентнoi cтaBки;
Toвapиствo не зДiйlлоe oпеpaцii з бopгoвими цiнними пaпеpaМи тa пoхiднrlrrIt фiнaнсовlIrtlt 1нсТр\'\tентa\tI1.

пaйoвий pизик, пoв.язaний з негaтивними нaслiдкaМи кoлиBaння цiн нa пaI-tовi uiннi пaпеpll тa пoхi:нi фiнaнcoвi iнстpyмен.ги,

бaloвим акТиBoM яких с такi  u iннi  пaпеpи:

Toвapиcтвo не зДiйснloс oпеpaцii з пoхiДними фiнaнcoвими iнстpументartrt. бaзoвltlI aк"тIlBo\I якIl\ € паIloB1 Ц1нII1 Пaпери.

llaйoвиЙ pизик с знaчItиМ для Toвapиствa, оокiльки фiнaнсовi iнвеcтицii сфoprtoвaнo зa рa\\ нoк пal.toвIlх uiнних пaпepiв.

Пpи виявленнi тa yпpaвлiнrrя nuйo"'.* pизикoМ з,цiйснroсться пi.цготoвкa :oстoвipнltх .:aнltх i ефективних MетoДик. тaкиx, яI{

poзpaхyl{oк pизикoвot вapтоотi (VаR), cтpес.тесTyвaння Д,тя oцiнки хapaкTep}' тa вapтoстi рIlнкoBих пoзицiй i Для oцiнки piвня

p''*o"o.o p"."*y. ТaкoжЪaстoсoByсTЬcя бек.тестyвaння д;rя пopiвняння з фaктrtннtt\tи pез\'..Iьтaтarlrt oцiнoк i пpипуЩeнь, зpoбЛених з

BикopисTaнняМ Дaltиx l меToДик, зaзнaчoних ниilgе.

валrотний pизик, пoв'язaний з негaтивними нaслiдкaми кoлиBанl{я кyрсiв iнoзеrtнIIх BanlоТ Тa зoЛoтa;

Toвapиствo не зДiйснюс зoBнirilнЬo-екoнoмiuну Дiяльнiсть, не Мaс BаЛIoTнoГo рaх}нк).Ta рaхyнкy B 3oЛoTl.

тoвapний pизик, ПoB'язaний з нoГaTиBними нaолi.цкaМи кoливaнIUI цiн нa пoхi,rнi фiнaнсoвi iнстpyменти, базoвим aкTивoМ яких r

ToBapи.
.io"up,.'uo не зДiйсtттое oпеpaцii з пoxi.цними фiнансoвими iнсщументaми. бaзoвиrl aктивoм яких с тoBapи.

3.Pизик лiквiДнoстi - p",,n виникнеItнЯ збиткiв в yсTaнoBи y зв'язкy з неrIoх.lrивiстro свoсчaснoГo викoнaнI{я Toвapиствoм в

Пo,нoМy oбсязi свoix фiнaнсoвих зобoв'язaнь, не зaзнaBIIIи пpи цЬoмy непpийнятнtrx вщaт. внaслiдoк вiдсyтнoстi достaтньoгo oбоягу

BиcoкoлlкBlдних aкTиBlB.

Iнфopмauiя щoДo неДиcкoнToвaних плaтежiв зa фiнairсoBими зoбoB'Язaннями Тoвapиствa в poзpiзi стpoкiв пoГaIIIeння Пpе.цcTaвЛенa

иM чиItoM:

Piк, що зaкiнчиBся 3l грyдня
2020 pокy

До 1 мiсяця Biд 1 пliсяця Дo
3 мiсяцiв

Biд J мiсяцiв до l

рoкy

Biд l рoкy лo
5 poкiв

Бiльше 5
рoкiв

Bсьогo

I 3 4 5 6 ,|

Кopoткос рокoвi пoзики бaнкa

Topгoвельнa тa rншa
кprДитopcЬкa зaбopгoв aнtсть

2 2 0 3 8 42

Пoтoчнa зaбopгoвaнiсть зa
.цoBгocTpoкoBими
зoбoB.язaitняМи

}сього 2 2 0 38 42

Piк, що закiнчився 31
гpyлня 202l pокy

Дo 1 мiсяця B Ц l
мiсяця Дo 3

мiсяцiв

Biд 3 мiсяцiв
до l poку

Biд l
poку Дo 5

poкiB

Бiльше 5
рoкiB

Bсьoгo

I 2 J 4 5 6 ,7

Кopoткoсщокoвi пoзики
банка

t b
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Тopгoвельнa тa iшпa
кpеД.rTopоькa зaбopгoвaнiсть

t 4 t z 6 8 40
Пoтoчнa зaбopгoвaнiсть за
ДoBГoсTpoкoвими
ЗoбoB'язaннями

Bсьoгo t 4 б 8 40
oц1I{ки pизикiB Toвapиствo

IIPиМITки Дo PIчIloi ФIIlAнсoBoi зBITI,.сTI ToB (кyA dIIEк.-II{вЕсT) ЗA PIк.
щo ЗAкIIIчиBсЯ 3| ГPУ ДIIЯ 202r Poку

нopМaтивнo-пpaвoBим aктoм Haцioна,тьнoi кoмiсii з Цiнних;;'йi; ;; Б;#"IJ1;;",'Ё:\,ffi1l?*у,Ж#r;x"Ъ"-":;ffi:T;Toвapиcтвa стaнoBиTь ,o1::j.T:y1ч"." ;;;i;y cTaTyTlloГo кuпi'aoy' 
""'u"o"n.'o.o зaкoнoдaвствoм дця пpoфесiйнoi дiяльнoстi нaфoндoвoмy pиIrкy - дiяльнoстi з yпpaвлiння a*',"u*" iнститyцiйниx i'""*"pь (дiяльнoстi з yпpaвлiння aктивaми), а сaме 3 500 тиc.гpн. Пpoтягoм 2021 poку poзмip 

"лaiни" 
*o-,й io"up,.*u 

"iд,,овi.цaв 
вимoгaм зaкol{oдaBстBa.Б) HopмaтIв дoстaтнoстi влaсIIиx кoIптiв; Hopмaтrв дQстaтнoстi влacниx кoпrтiв e пoкaзникo'' щo вiдoбputaс здaтнiсть ToвapиотвayтpиМ}ъaTи влaснi кorпти в poзмipi, дo"'u.n"o'y длЯ пoкpиTтя iТ фiкоoвaниx-н 

laлнихвитрaT пpoтягoм 3 мiояцiв, нaвiть зa yмoвивiдоyтнoотi дoхoдiв пpoтягoм ць^oгoзaсy. Hopмaтив дoстaтнoстi 
",,ui""* 

кoшт1B рoзpaхoByеться як вiднorпення poзмipy влacних кorптiв,цo вrЛичиIlи, щo ст.ll{oвить 25 Yo ъщ фiксoвaнй н1Yl{il,Iх вr13гaт 
lg.вaгиствa. Пopядoк po.paх},I{кy I{opМaTиBy Дoстaтнoстi вЛaсIiихкoпrтiв встaнoвЛеI{o нopМaтивI{o.прit*oBим aкгoм Haцioншtьнoi кoмiсii з.цiнrпrx пaпepiв тa фoндoвЬ.o pи"кy, Hopмaтивне зI{aченIUIнopМaтиBy дoстaтнoстi вl

влaс53x-1oчтi",o"uo,".Jx.#"x:^T:#JJ1'#Hffiж."* '" '."*. l. Пpoтягoм 202i ;;;;;;"'еIIIUI llopМaTивy дoстaтнoстi
B) Кoефiцieнт IIoкpиTтя oп^Фаuiйнoгo p",*y; Кoефiцiент пoщpиття oпеp-aцiйнoгo pизикy вiдoбpalкaс здaтнiсть Toвapиствaзaбезпеvрaти пoкpиття свoiх oпщацiйниx pизикiвЪлaсниМи кolптaми нa piвнi is и 

"iд,i й;;;";Ё;oгo пoзитиBIIoгo lrrTтo.дoxo.цyзa 3 пoперeднi фiнaнсoвi poки...Коефiцi.''.'o*.p"'"" oпеpaцйнoгo p,.",*y po,pu*oBy€Tься як вiднoшlення рoзмipy влaсних кoпrтiвyстaнoви дo велI{tIиIlи iT oпеpaцiйнoгo pL|ЗИКУ * ф:l.Y]::й'.- B*"'ф1o;;puцtt'o.ot,,,"y ."й",'" |5 u/o вiдpoзмipy сеpеДнЬoгopivнoгo I{еттo-ДoxoДy yст:u{oви .u 3 nЬn.p"д'i 6i"*"o", poки' в якi був oтpиМaний no,',,"''й '.iкoефiцiентy пoкpиттЯ oпеpaцiйнoгo p,.ф 
".йoBленo 

нopМaтивIlo.пpaBoвиМ aктoм Haцioнu.o""o.,.':-j.o.1'# ^n:l'"*: 
poзpaхyнкy

фoндoвoгo ринкy. HopмaTивI{е ЗI{aчення кoефiцiентa !95ритIя oпepiцiйногo. pL1з|41<у Д]1Я тo"uo"xi*',.i'";.:HH:#Tl""#зilкoнoд.lBоTBoм' стпaнoвить _ не МеI,IIIе l. Пpoтягoм 20iI poку лaниi кoeqiцieнт y ToвapисЫ вiдпoвiдae BиМoг.lм чиннoгoЗaкoнoдaBстBa.
Г) Кoeфiцieнт фiнaнсовoi стiйкoстi. Кoефiцiент фiнaнсoвoi стiйкoстi 

",t",ul:::.-.l1'"Мy Bzrгy Bлaснoгo кaпiталy Toвapиствa yзaгaльнiй вapтoстi зaсoбiв, щo викopистo"},,o"u"" To*aриствoмy ii;;;й (aвaнсoвaниx y дiяльнiоть yстaнoви), Ta xaрaктеpи.yeфiнaнcовy стiйкiсть yсTaнoBи, a тaкo)t незалеrкнiсть iТ дiяльнoстiвiд;;'i;;i- д}(-еpел фiнaнсрaння. По'pядoк poзpaхyнкy кoефiцiснтaфiнaноовoi стiйкoстi BcтаIloвлен.o lropмaTивIro-пpaвoBиМ aктoм Haцioнaпьнoi кoмiсii з цiнниx пaперiв Ta (pol{дoвoгo plлткy. Hopмaтивне
;ffi"}ffiJ:*'"xfiТ*rfrT:#&::Ж:,"'*"o"сTBa стaнoвитЬ Ilе менIIIе о,s. пpo'".o'10'Тй;; дaний кoeфiцiснт y Toвapиствi

4.Кpедитний pизик
{ля вимiproвaн}Ul кpeдиTнoгo pизикy y Toвapиствi poзpoбленa Мoде.ь poзрaxFrкy oviкyвaниx кpr.циTних збиткiв, якa нaве.ценa y.{oдaткy Л! 4 дo Пoлoженlrя пpo opгaнiзйй бyx"Ь'"p""*oгo oблiкy тa oблiкoвy пoлiткy (нaдaлi _ пoioi"'"" пpo oблiкoвy пoлiтикy).Стaнoм нaЗ|'|2.2020 poкy тa 31.12.202l pЬкy io1-тg"ч1"uе IraстyIIниx.цебiтopЬ зa гpoпroвoro дебiтopськoю зaбopгoвaнicпo:ToB кУЧБOBO.CIIOPTивHиЙ кoмЬpщlhлда КIIУБ ..'кPAiilЫ' йт nfйtoзт йнвкo PIAЛ IсТЕЙT>; ПIДIФкiIPOMIHBЕCТ-кЕPAМЕT>; ЗHФIШФ (PЕгIo;AJБ-IilII4.PodйъЁ' Ь. n**.зT .(IrIЕкo-[PЯMI II{BЕсTиЦ1>; Ш.ЦIФ(IIФ).

'".*#;:'*;*:к}т:fi :чlнжHffi Т:тЩжЁffi #:1ж"a**"
нк"нндlЖli*Ж#Т*J#Jx+Т#iH'fi :x',ffi "ЖJ*1]'.Ъ:Ъiж:аь**ж-'*Hl;Т*Жl;

. Зaбopгoванrсть {ебiтopa 1 стaнoм нai l * i :H"ТHf l1#' ; , .ч , ' ;^;двисoкийкpедитнийpизик.PизикдефoлтvoII iттюсr ' . "o'*1Т.Т?i{i:,H1ъ]l,.1",'fff;чjx"#*j?яТ;;*::Щ#"#"Ё;#,"#"#:,у;i::;.lЁ#;'жT3."'HIJi'ч;;:*
iсть!ебiтopa l:<0>.вapтiсть зaбopгoвaнoотi .(ебiтopa z 

".u"* 

-ii.5lп.zozo

;:gШil:H:H #ънffi;'J;ffiflxj:""'H.il*;T*t1'";i!:",;:i:j"i:;..i$1TH::l$,ffЩT"#ж}l?l1ij:#
":i:Ёf;:j:тТ#х:.iя:H::::Т:з*l;i1.?:ii ;;.;:";;:;i'#'ЗfТ'::ЬТi:ж"Ii,Cyмa дooцiнки _ l0 тис. rpн(o"-j1 

Hiж:,*o;нд,:;;чнlтзоo.Рг нa з t. ti.i oil _1ii;;. ;,".
i: ':],ждlчтoPa4стaнoмнaЗ|.|2'2020сTaI{oвиTьсyмyypoзмipi7Tис Гpll. Стaнoм нa31'|2,202| po*y.йфйilfrffi"J:jй;;й;#;;Т&HТу^i;":I:#:,,::;:HiflЫ]?"J'ffiTfl:

здiйснювaв ollлaТy.
4.4. ЗнФIПФ @ЕГIoнАЛЬнIй PoЗBиToк) - цебiToD 4. Балaнcoвa вфтi.сть зaбopгoвaнoстi !ебiтopa 4 стaнoм нa З|'|2.2020стaнoвиTь cyпly y poзмipi 3'8 тис. гptl. _ Bинaгop"Д;G;J6 Ц ъ;;;;;;; 

".p'i:ч 
зaбopгoвaнoстi !ебiтopa 4 отaнoм нa 3| .|2.2020стaнoвиTь с1,тly y poзмipi 1 тис. гpн. _ iнrпa зaбoргoвйiсть tpi- ьвjj. i".*"ний бopг 

"iзl'tz.zozГpoку 
_ 6,7 Tис. Гpн. leбiтopy aвсTal{oвЛенo виcoкий кpедитний pизик. Пpoтягoм 202| pony io"up".'iй;Ь"*o yцiнкy дебiтopськoi зaбopгoвaнoстi Дебiтopсiкol;1x""ffiAТi#:Ц'Ё.{.*ilфH;#}".:.ififfii*5i .iiЪoi'{"! ti;. ,:p;..а;#;#ЪЪ. - zsЪ.l.p''^J.Ь'y?*r

]iu:::^"':::: Д..uжl: 
5 стaном нa 31.12'2020 сTarroвить cyMy y

;::iiffi::;Ъ.;:;","'**.#l1ij-:ruн;;:н,5:ч*,:yтч"::'Ёil#t:,:':i*;:#\.,#':"il.Hfi##;.;''xТ;il*:',,,"*Ы:i"Hж:"#,Tffiжз*lж*;h..'##fЁ#Jj':,ЩrffiJ""":lJ;i^::"#",;у{;i:"#;,ii'#:,-Т";'Тfr ffg;;',1:":".*::::у^_':-::l-;;;;;;;#;;.,;:'i#]Т;lxx".Т;
%-|ч1нсoвa""ф"чj:g9o;;;";i#Ё;;;;lЬЩнa3|.|2.2020сTaI{oвитЬсрlyyрoзмipi|2Зтиc'

'%;*:жrfl1":ж#.u":::,т::^.j:::y "u\t'tz.zoi1"ffi;;;#'Ё; {ебiтopa 2 стaнoвить 30 тис. гoн. Пnoтягом rnrl ̂ ^--,li*lHТ..*жffi "ffi #,#ж*"л,ly-:*:;i;1.ъ;###ЁH#ff :'"ffi :"#ТH,i.Hx;#i"1i:;ъ"#x,,1',-}Y'' 
Т:;ffi;.;."ff.1l#tr^#11flх; l l l тис. ,p'. i,""r^l.ё#'#;:; ffi;?"",,.""*;ъ"#Ч#Тj]:ii' нaЗ5Yo. Clъta yцiнки _
8. УIIРABЛIIII{я кAIПTAЛOМ
Toвapиствo здiйснroe yпpaвriiння кaпiтaпoМ з МеT

,"";,-*'""."x*#Jy"нТ#*;".:1''H##"**}}##ffiJ"H:o'uo 'oб вoнo i нaдaлi зaбезпенyвaлo Дoxiд Для

17



ПPиMITки Лo PIЧнoi ФII{AI{сoBoi ЗBITI{OсTI ToB <d(yA (IнЕкo-IIlBЕсТ> ЗA PIк'

Щo зAкII{чиBся 31 ГPУ.цHя 2021 РoкУ

. зaбr3печиTи нtlле)кний пpибyтoк ytaсникaм Toвapиствa зaB,цяки цiн нa пoсJtyги Toвapиствц щo

BlдпoвlдtlloтЬ plBI{Io ризикy'
Кеpiвниuйo Toвapиствa здiйсшoс oгЛя.ц cтp}кт}ри кaпiталy Ira щopiчIriй oснoвi. Пpи цьoМy кеpiBIrицTBo alraJliзy€ BapтiстЬ кaпiтalry

тa притaмaннi йoгo ошta.цoвиМ pи3ики. Ha oснoвi oTриМaниx BисIIoBкiв Toвapисrвo з.цiйснrое pегyлIoBaIrшI кaпiтaлy пIляxoM зaлytення

Дo,цiт*o"o.o кaпiтalry aбo фiвaнсрaнн,l' a тaкoх( виIlЛaTи дIBiдеtrДiB Ta пoг.lIIlенI{JI iсн}тoчиx пoзик.

Упpaвлiнський персoЕaл зДiйсI*ос oгJIя'ц стрyкTypи кaпiтaпy Ira кiнeцЬ кo}кItoгo звiтнoгo пеpioДy. Пpи uьoмy пpoвoдиться aналiз

"up'o"'i 
кaпiтaпy, йoiо сщyктypa тa Мo)кливi p,з,й. Ha oснoвi oтpимalrlо( виснoвкiв Toвapиствo з.цiйсr*oс pегyЛювaнIUI кaпiталy

IIIJ1ях6M ЗaIryчеIrIUI дoдu'*o"o.o 
-*aпiтalry 

aбo фiнaнсрaнIIя, a тaкoж BиIIJIaти .цlвiдендiв та пoгalIIeн}UI iоrщоuиx пoзик. Тoвapиствo

мoже здiйсt*oBaти pегyлIoB.lння кaпiтaтry пIляxoм змiни стpyкт1pи кaпiтalтy. Cистемa yпрaвлirrня кaпiтaлoм мoже кopигyвaтисЬ з

yptlх}ъalrlrям змiн в oпеpauiйнoмy сеpедoвI,щi, теrrденцiяx pиIrкy aбo сщaтегii po3BиTкy.

Ущaвлirrrrя кaпiтaлoм Toвapиствa сIIpямoBztIIo нa дgсяIнеIIIUI нaстyгпlо< цiлей:
. збepегти спpoМo)Iс{iоть Toвapиствa пpoдoB)Iqъaти свoto дiяльнiсть тaк, Щoб вoнo

уraсникiв Toвapиотвa тa BиПЛaти iнrшим зaцiкaвЛеним стopoнaм;
i нaдaлi зaбeзпечyBалo .цoxl.ц для

цiн нa пoсJryги Toвapиства. щo. зaбeзпеЧиTи налех<ний пpибyтoк уlaсI{икaм ToBapисTBa зaB.цяки

вiдпoвi,цaють piвню pизикy; .-\
. ДoTpимaння Bимoг .цo кarriтalry, всTaнoBленI,D( pегyJшlтopом' i зaбезпечеr+rя здaпrogгi Tовapиcтвa ф1нrс{orryвaти в якoстi

6езпеpеpвногo Дiroчoгo пiдЩpиeмствa.
TЬвapиcтвo BBФкa€' шo,*u*"u 

"y'a 
кaпiтaпy, yпpaвлirшя якIпl здiйсrпоcгься, дopiBшoe сyui rсапiтaпy, вiдoбpaженoгo в балaнсi.

Bлaснoгo нaнсoвol ЗBl

Biд"o-iд"o Дo Пo"o**rIUI щoдo пpy.Ценuiйниx нopмaтивiв пpoфесiйнoi Дiяльнoстi нa фIЦoBoщ' plшq. тa BIДloг Jo сllстеttll

yпpaвлiння pизикaми, зaтBеpд}кенoгo pirпенням нкrtrIФP Ns 1597 вiд 01'10.2015p. (з вpaxyваrшпr зrriя) Toваpиствo pо3paхoв!.с тaк

пoк.lзники:
l) poзмip BJIaсних кourтiв; 2) нopмaтив дoстaтнoстi влaсI{иx кoштiв; 3) кoефiцiснт пolФитт,l oпеPацifuom рllзшq; a) шфiшоrг

фiнансoвoi стiйкoстi'
Poзмip pегyJUIтиBIroгo кaпiтalry (влaснi кoIпти) Toвapиствa сT.lI{oм нa 3|.|2.202|p' сшraДae3 7|6-ус тpя. tlqьвтшс

о}ьlпе 3Ъо0 i,". .p". Hopмaпв.дoстaтнoстi влaснI]D( кЪIптЬ ToвapистBa Ila 3|.|2.202|p. - 48,5l. Hщкаrшве EIrешt _ f,ъше l.

Кoефiцieнт пoкpиTтя oпеpauiйнoгo pизикy сTaI{oМ нa 3|.12.202|p. _ 45,8609. Hopмaтlшне знaчеIIня _ 6L1ьшфiвA l. Ifuфiшiсtгг

фiнaнсoвoi отiйкoстi стaнoм нa31'12.202|p. _ 0,9805. Hopмaтивнe знaченнJl _ бiльulе/дopiвнloс 0,5.. 
9. сУ.цoBI IIoЗoBи. Пpoти ToвapиЪтвa клiснтaми чи пoсTaчaJIьI{ими су.Цoвi пoзoви не пoд.aвaJlися. Тoв4псгю Цсrпгвl 202l

Doкv сУдoBиx пoзoBlв Ilе lн1цlювzlлo.. 
io.пoдriПIсЛяБAЛAHсУ
Мiхt дaтoю скJIa,цaнIUI 3l гpyлtlя 202l poкy тaдaTolo фiнaнсoвoi звiтнoстi ||.02.22p. не вiлбyлoся

сIтpaBиЛи б iстoтний вIUIиB нa пoк.BI{ики фiнaнсoвoi тa BиМ.IгаIoTь poзкpиття iнфopмаufr

фiнaнсoвoi звiтнoстi.
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