
Пiдпpиeмствo

Tepитopiя

..3aгaльнi вимoги дo фiнaнсoвoi звiтнocтi,,

Toвapиствo 3 o6мe)кeнoю вiдпoвiдaлЬHicтю ''Кoмпaнiя з

yпpавлiння aктивaми ..IHEкo.lHBЕст.'

ГoлoсiiЪський paйoн м' Кисвa

loдaтoк 1
дo HaЦioнaльнoгo пoлo)кeння (стaндapry) бyxгaлтepcькoгo o6лiкy ,l

.Qaтa (piк, мiсяць, числo)

Тoваpиствo з o6мeжeнoю
вiдпoвiдал ьнiстю

fliяльнiсть з yпpaвлiння фoндaми

стaH)

opгaнiзaцiйнo-пpaвoBа фopмa гoспoдapювaння

Bид eкoнoмi,t нoj дiяльнoстi
cepeдня кiлькiсть пpaцiвникiв 1

ддЬeса, тeлeфoн 03039 м.КиTв' вyл. Mикoли Гpiннeнкa, ,|8, 20,|6419

ffiil;;,ii;. ,й,p". бeз дeсяткoвoгo зHaкa !"-o.1yl1l.:llY..:]y^::".Р.::i::""1::."'y,*"'"
l*?#";"Тй;J;'i'. i"iЬiiiй;; ш ii .po,o". ".:-"iT].T: якoгo нaвoдятЬся в гpиBняx з кoпiЙкaм
ё*"дЁ"o (зpo6ити пoзнaчкy .,v.'-y вiдпoвiднiй клiтинцi):

зa пoлoжeн ня i,r и (стaHдapтai' и ) бyxгaлтepсЬкoгo oбл i кy

зa мi)кнapoдними cтaндapтaми фiнaнсoвoT звiтнoстi

Бaлaнс (3вiт пpo фiнaнсoвий
нa 31 гpyдня 2019 p.

Фopмa Ns1 Кoд зa ДКУ
' !801001

Aктив
Кoд

pядкa
Hа пoчaтoк

звiтнoгo пepioдy

-Ha 
кiнeць звiтнoгo

пepi!дJ-

2 3 4

aКrиB|^

HeмaтepiaльHiaffЩ
1 000 3 8

1 001 35 41
пepBlсЦa Palщ 1002 -32 -33
Haкoпичeнa aмoPтизaци '1005 0 0

-.|e3aвepшeнt кaпtтaльнl tнвeul ич.'

Эснoвнi зaсoби .

' 1010 19 11

101 '1 129 129
пepвlсHj] ц1Pr!щ 1012 -1 10 - 1  1 8
знoс 10't 5 0 0

нBeстицIЙHa нepyxoMIсТЬ 1020 0 0
ц t JЕ I  Uv I  }

1 030 0 0
цoвгoстl

якi oE 1 035
I 040

165 140
0 0

ЦoвгoCТpoкoвa дeut l чPuone oaw"y. "".. 
'.-. -

1045 0 0
f i лnтnгrЧeнl пoдaткoвI aKl иBи '1090 0 U

lншi нeobopoтH| aкт}lвц 1095 187 159

11 100 1

1 '101 1 1

11 ' 1 0 0 n

1125 34 з47

2 5901 - -  ' - t -  
=

1й-пo p сь кa зa б o p гo в a н i стЬ 3 a p o з p axy H кa м и : 1130 2 591
зa BидaнипЛи aB'aHсaMи '1 135 0 0
. .o*'^"'Y!j...=; : ::::::;:; ;:; ;;,;аt;;; 1  136 U

120v  Т 0 M v  ч и U l  I I  J  |  | v д q  t  N Y  !  t ч  r  ! r ' ! v ,  l  v . .

" = l 1 155 0
1 160 17 440 12 679

33 0
б,

1 '165
poш| тa Ix eKglt,сlJ IЕп | у'

Pяxvнки в oaнкax

Rитnaти мaйбyгнix пepioд|B

1167 33
1170 0 0

1 190 0 I I

нLui oбoooтнi aктиви 15 7371195 20 099
01200 0

1 300 20 286 't5 896
5aлaнс



Пaсив
Кoд

pядкa
Hа пoчaтoк

звiтнoгo пepioдy
He кiнeць звiтнoгo

пeoioдv
2 3 4

1400 10 000 10 000

t i ц r э v 1405 0 n

Пoлaткoвий кaпiтaл 1410 22 22
1415 2 500 2500

.nrl6rrтaи (uenаurlитuй з6иток) 1420 7 178 2 874
1425 0 n

1430 0 0
1495 'l9 700 15 396

-ll. 
дo'гoстpoкoвi зoбoв'язaння i забeзпeчeння

Biлстooчeнi пoдaткoвi 3oбoв.Язaння-
'1500 n n

6аuvio
' 1510 0 0

, E I  VU ' 1515 n 0
ншi дoвгoстpoкoвi зoбoв.язaння

1520 0 0
f oвгoстpoкoвi зaбeзпечеццд

1525 0 0
J|J lЬUЁr LрI|. lс lпUyDqппл

Усьoгo 3а poздIлoм lI 1 595 0 0

1 600 0 0

'16'10 0 0
16 ' r5 0

тoвapи' po
1620 34 37

ooзpaxvнкaM
v тoMv чисJ

oo3DaxvHкaM
DoзpaхУHкaM

з бюджeтoNl
vтoк 1621 0

1625 5 4

3 oплaти пpaц|
rnькя за6onгованiсть 3a oДeoжaниMи aвaHсaiли

1 630 З7 100

1635 9 n

пoтoйa кpeдитopськa зaбopгoвaнiсTЬ зa poзpaxyнкaми 3 1640 129 129

1660 90 114

Цoxoди мaйбyгнix пepioдiв
't665 0 0

. . . . . :  - ^ - ^ ' . . . :  ^ а 6 а ь l а a a u u t 1690 277
' 116

.  :  : ; ;
Усьoгo за poздiлol\,l lIl 1695 s86 500

lv. зoбoв'язaння, пoв'язaнi з нeoбopoтними aктnвaЖ'

vтримyвани мlА Ftlя лpoдaжу, тa rwлaми ви9Yф \
1700 0 0

1900 20 286 15 896

Кepiвник / //,l' { / .
Гoлoвний бyxгaлтep :.. l-1 

Bи3Hачagгъся B пopядкy, встaнoвлeHoмy цeнтpaлЬHим opгaнoltЛ

цинeць o.B.

влaди, щo peaлiзye дepжaвнy пoлiтикy y сфepiI стaтистики.



Дoдaтoк 1
дo HaцioHaлЬHoгo пoлo)кeнHя
(стaндapry) бyxгaлтepськoгo oблiкy 1
',3aгaльнi виMoги дo фiнaнсoвoT
звiтнoстi.'

flaтa (piк' MiсяцЬ, ЧИслo)
зa eДPПoУ

(нaЙменyвання)

3вiт пpo фiнaнсoвi p.eзyльтaти (3вiт пpo cyкyпний дoxiд)
зa 2019 p'

-
ФoDмa N92 Кoд зa.ЦКУtl l  1801003 l

I. ФlHAHсoBI PE3yлЬтAти

Gтaття
Кoд

pядкa
3a звiтний

пepIoд

3a aнaлoгiчниЙ
пepioд

пoпepeднЬoгo
poкv

z 4
.|истиЙ дoxiд вiд peaлiзaЦii пpoдyкЦiТ (тoвapiв, poбiт, пoслyг) 2000 521
]oбiвaoтiсть oeaлiзoвaнoJ пpoдУкцiТ (тoвapiв, poбiт, пoслyг) 2050 0 0
3алoвий :

пoибvтoк 2090 521 580

збитoк 2095 0 0
ншi oпepaцiйнi дoxoди 2120 0 0

\дмiнiстpaтивнi витpaти 2130 -449 -530

tИтoaтИ нa збyт 2150 0 0

ншi oпeoaцiЙнi витpaти 21в0 -205 -619

Diнaнсoвий peзyлЬтaт вiд oпepацiйнoi дiяльнoстi:
пoибvгoк 2190 0 0

збитoк 2195 -  1 5 5 -эoУ

oxoд вiд vчaстi в кaпiтaлi 2200 0 0

ншi фiнaнсoвi дoxoди 2220 0 0

Hц.ll дoxoди 2240 577 597

Diнансoвi витDaти 2250 0 0

]тoати вiд vчaстi в кaпiтaлi 2255 0 0
нш| витpaти 2270 -4 т48 -30

Diнaнсoвий peзyлЬтaт дo oпoдaткyвaння :
пoибvтoк 2290 0 0
збитoк 2295 -4 304 -2

Зитoaти (дoxiд) з пoдaткY нa пpибyгoк 2300 0 0
-.loибyгoк (збитoк) вiд пpипинeнoТ дiяльнoстi пiсля oпoдaткyвaння 2з05 0 0

Чистий фiнaнсoвий peзyлЬтат:
пoибrггoк 2350 0 0
збитoк 2355 -4 304 -2

3a aнaлoгiчниЙ
пepioд

пoпepeднЬoгo
poКy

пoв'язaний з iншим



I l I .  EлЕMЕHти oпEP

Haймeнyвaння пoкa3никa
Кoд

pядкa
3a звiтниЙ

пepioд

3a aнaлoгiчниЙ
пepioд

пoпеpeднЬoгo
poKy

,| 2 4

Vlатeoiaльнi 3aтDaти 2500 0 0

I I 2505 257 354

l  I a  п L ц ! 2510 oz 78

Aмоnтиза l t iя 2515 I I

нtlri oпeoaцiЙн i витoaти 2520 327 709

'aзoм 2550 654 1 149

Йних BитPAт

lv. Po3PAxyHoк пoкAзHиКlB пPиБyтКoBoстl

Haзвa стaттi
Кoд

pядкa
3a звiтниЙ

пepioд

3a aнaлoгiчниЙ
пеpioд

пoпеpeдHЬoгo
poкy

1 z 4
и | . т L |ll 2600 0 0

пuцnn i uцa  r i п ь к i г тн l | и 2605 0 0

-lutс'тий пoибvтoк (збитoк) нa oднУ пpoстy aкцiю 2610 0 0
пnи6wnк /збиток\ на oлнv пooстv aкЦ|ю ,a1 .2615 0 0

I l n 2650 0 0

Кepiвник

Гoлoвний бyxгaлтep

И

Бopoдинeць o.B.



laтa (piк, мiсяць, нислo)
i зa eДPПoУ

пiдпpиeмствo -Ь?,'ff#Т9.i.х5нlЕffii?flBHffiiffii"'j]нl3'
(нaймeнyвaння)

D

Дoдaтoк 1
дo Haцioнaльнoгo пoлoжeHHя
(стaндapry) бyxгaлтepськoгo oблiкy 1
',3агальнi вимoги дo фiнaнсoвoТ
звiтнoстi.'

3вiт пpo влacний кaпiтaл
зa 2019 p.

ФopмaN94 кoлзaДкvд@

cтаття
Кoд

3apeсст.
poвaниЙ

(пaйoвий)
капiтал

Капiтал y toдaткo-
BuЙ

кaпiтал

Peзepв-
н|^Й

кaпiтaл

нepo3пoдi.
лeний

пpибщoк
(нeпoкpи.

тий збитoк)

нeoплa-
чeний
кaпiтал

вилyчe-
t|у|Й

капiтал
BсЬoгo

qooцIнкaх

1 2 7 9

3aлишoк нa пoчатoк poкy 4000 r0 000 0 22 2 500 7 174 0 0 ,t9 700
(opиryвaння :

3мiнa oблiкoвoТ пoлiтики 4005 0 0 0 0 0 0 0
9.
0

випDавлeння пoI\'илoк 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0
|ншi змiни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0

jкopигoвaHии залиll loк нa

1oчатoк poкy
4095 10 000 0 22 2 500 7 178 0 0 19 700

Чистий пpибyтoк (збитoк) зa
звiтний пepioд

4100 0 0 0 0 .4 304 0 0 .4 з04

|нший сyкyпний дoxiд
зa звiтний пepioд

4110 0 0 0 0 0 0 0 0

Poзпoдiл пpибyткy :
Bиплaти влaсникaм (дивiдeнди) 4200 0 0 0 0 0 0 0

Cпрямyвaння пpибркy дo
зaDerстDoвaHoгo кaпiталy

4205 0 0 0 0 0 U 0 0

Biдpaхyвaння дo peзepBнoгo
капlталv

4210 0 0 0 0 0 0 0 0

3нeски yvасникiв:
Bнeски дo кaпiтaлy 4240 0 0 0 0 0 0 0

4245 0 0 0 0 0 0 0 0

3илyнeння капiтaлy:
Bикvп aкЦiй (чaстoк) 4260 0 0 0 0 0 0 0 0

пepeпpoдaж викyплeниx aкц|И
(Частoк) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0

Aнyлювaння викyплeниx aкцiй
(частoк) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0

випvчeння чaстки в кaпiтaлi 4275 0 0 0 0 0 0 0 0

aп l т яп | _/1 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
lазoм змiн в кaпiталi ,/ 4295 0 0 0 0 -4 304 0 0 -4304

алишoк на кiHoЦЬ DoкУ"u 4300 10 000 22 2 500 474 0 0 ,t5 з96

Кepiвник

Гoлoвний

o.в.

I



Пiдпpиемствo ТoB''КУA''IIIЕкO.IIIBЕCT''
,{aтa (piк, мiсяць, .rислo

зa eДPПoУ

кoДи
01 0 l Z02с

21s997r6
(нaйменyвaнrrя)

Звiт пpo pyх гpoшoBих кoIIITiв (зa ПpяMиРI l}IеTo.ЦoM)

зa 20 19 p.

Фopмa N 3 Кo,ц зa ДкУД l 's01004 l

t

Стaтгя
Кoд

pя.цкa
Зa звiтний пepioд

Зa aнaлoгiчний пеpioд
пoпеpе.цIrЬoгo poкy

I z 5
А+

I. Pyх кolптiв y peзyльтaтi oпеpaцiЙнolДiяльнoстi

Ha.цxoДжeння вiД:

Peaлiзaцii пpoдyкцii (тoвap iв, poбiт, пoсrгщ) з000 t54 450
Пoвеpнeння пo.цaткiв i зборiв 3005
y тoМy чиспi пo.цaткy нa.цo,цalry вapтiсть 3006
I{iльoвoгo фiнaнсрaння з0  l 0
Ha.цхo,цження вi,ц oтpимaнтlя cУбcиДiil,.цотaцiй 301  I
HaДхo,цження aвaнсiв вiд пoкyгпдiв i зaмoвникiв 301s I4

HaДxo,цження вiД пoвеpнення aвaнсiв з020
Ha.цxo,цженtlя вi.ц вiдсoткiв Зa зaЛиIIIкaMи кorцтiв нa ПoToчнID(

Daxvнкax
з025

HaДхoДження вiД бopжникiв неyстoйки (tштpaфiв, пенi) 3035
HaДxoДження вiд oпеpaцiйноТ opенди 3040

HaДxoДження вiд oтpшuaння p oялтi, aBTopськI,D( BинaГopoД 3045

HaДxoДженrш в i.ц стpaxoвlо< пpемiй 3050
Ha.цxo,цження фiнaнсoвIоt yсTaнoB вi.ц пoвеpненIUI IIoзик 3055
Iнцri нa,цxo,цження 3095 74
Bищauaння нa oПлaTy:

Toвapiв (poбiт, пoс'тгщ) 3 100 30 64
Пpaцi J 05 l l l 269
Biдоaxvвaнь нa сoцiaльнi зaxo.ци J 10 66 ,12

3oбoв'язaнь з пoдaткiв i збоpiв J l 5 ) J ) ( 64
Bитpauaння нa ollЛaтy зoбoв'язaнь з пo.цaTкy нa щибyгoк J l 6 ( )
Bитpauaння IIa oIUIaTy зoбoв'язaнь З Пo,цaткy I{a ДoДalry

вapтiсть
з | | 7

( ) (

Bитpauaння IIa oIIJIaтy Зoбoв'язaнь з iнrшIл< пoДaткiв i збopiв 3 l  l 8 53 64

Bитpaчaння I{a oплaTy aBaнсlB 3 135 ( 15
Bитoaчaнrlя I{a oIIJIaTУ пoBеpI{е}Iн'I aвaнсiв з|40
Bитnaчaння нa ollлaТy цiльoвиx внескiв з | 45

Bищaнaння lra oПJlaТy зoбoв'язaнь Зa сTpaxoBиMи кoнTpaктaМи з  l 5 0
(

Bl,rтpaчaнrш фiнaнсoвиx yсTaIloB IIa нa,цaншl ПoЗик 3 155 ) (
[нцri витpaчaння з  190 4'7 ) ( 5
Чистий DYx кorцтiв вiД oпepaцiйнoi.цiяльнoстi 3195 '79

) ( 25

II. Рyх кorштiв y резyЛЬTaTi iнвестицiЙнoi Дiяльнoстi

HaДxo.цжeння вiд pеaлiзaцiТ:

фiнaнсoвиx iнвестицiЙ з200 З 8 27
неooоDoTI{I,D( aкTиBlB з205

HaжoДx<ення вiд отpимaню<:



ДиBr.цеII.цlB З220
Ha.цхo.цяtення вiД,цepивaтr,вrв З225
HaдxoДження вiд пoгaruення пoзик з2З0 з0

Ha.цxoДження вiд вибyття доuipньoгo пiдпpисмствa тa tнцroi

ГoсI]o.цapсЬкoТ oДиницi
з2з5

[ншi нaдxоДженrrя з250
B итpavaнrrя нa пpидбaння:

фiнaнсoвlлi irшестицiй 3255
неoбopoтнrж aктrвiв з260 (

Bиплaти зa .цеpиBaтиBaMи з270 ( )
Bитpaчaння нa нaдaнIul пoзик з2,75

Bитpauaння нa пpидбaнrrя дo.ripньoгo пiдupиемствa тa tнrцoi

гoсПoдapсЬкoТ o,циницi
3280

Iнtшi плaтежi ' з290

Чистий Dyx коrцтiв вi.ц iнвестицiйнol Дiяльнoстi 3295 38 5',7

III. Pyх кorштiв y pеЗyЛЬTaTi фiнaнсoвoi Дiяльнoстi

Haдxо.цжeння вiд:

Bлaснoгo кaпiтaтry 3300
oтplш,raнrrя позик з305 8

Ha.цxo.цження вiд пpoдaхty чaсTки в до.ripньolлy пiдщиeмствi 33 10

Iнrцi нa,цxo,цхtення Зз40
Bищauaння нa:
Bикyп влaснrоr aкцiй зз45
Пoгarпення пoзик 3350

Cплaту дrшiдeндiв 3355

Brгpaчaння нa спJIaTy вi,цсoткЬ зз60 ) (

Bитpaчar*rя I{a сIIЛaтy зaбopгoвaнoстi з фiнaнсoвoi оpенди зЗ65 (

Bитpa.raнtи нa пpидбaння чaстки в доuipньоlлy IIlдцpиeМсTBl Зз7О

Bитpa.raнrrя ъIa BИUЛa"fИ некoIlTpoJIЬoBaI{и1\,I ЧaсткaМ y .цoчlplrж

пiдпpиемствaх
зЗ,75

[шпi rшaтежi 3390 )
ЧистиЙ Dvх кorштiв вiд фiнaнсoвoiДiяльнoстi 3395 I

I z 5 А

Чистий pyх гpoIIIoBиx кorцтiв зa звiтниЙ пеpioд 3400 - J J э L

3aлиrпoк кoшrтiв I{a ПoЧaToк poкy З405 з3
Bплlш змiни вaлoтншr кypсiв I{a зaЛиIIIoк кoцrтiв ,-.,,:, з4|0

3aлиrцoк кoштiв нa кiнець poкy з4 |5 J J

Кеpiвник Бopoдинець o.B.

/гooo"""и бyxгaлтep



Пoвнe наймeHyвання тoвAPиствo з oБrt,lDкEIloю вlдпoвlдAлЬHlстю (кoMпAHlя 3
yпPABлlнHя AктивA1vlи (lнЕкolнвEст>

Gкopoнeнa нaзвa тoB (КyA кIHЕКo{HBЕcT>
КoдeДPПoУ 21599716
opгaнiзацiйнo-пpaBoва

фooма Тoвapиствo з oбмeжeнoю BiдпoвiдaлЬHiотю

Ns свiдoцтва пpo дepжaвнy
peестpaцiю i дaта видaчi,
opгa}|' щo видaB GBiдoцтвo

Bипискa AБ N9859491 ЫАДaнa ГoлoсiТвськoю paЙoннoю в мiстi Киrвi дepжaвнoю
aдмiнiстpaцirю 2Q.01.2o04p' flaтa peестpaцiT 20'Q1.2o04p'; peeстpaцiйний нoмep
1 068 145 0000027482

Юpидиннa/фaктичнa aдpeса УкpaTнa' 03039 м. киТв, вyл. Микoли Гpiнненкa, 18
oфiцiйнa стopiнкa в

lнтeoнeтi www.ineko-invest.сom

Aлoeса eлeктDoннoi пolJJти Iena@ineko.сom
flaта зaтвepджeння

фiнансoвoI звiтнoстi 24 лютoгo 2020 poкy

oснoвнa мeтa дiяльнoстi

- oтpимaHня пpибщкy вiд пpoвeдeHня дiяльнoстi з yпpaвлiння aктивaмИ
iнстиryцiйниx iнвeстopiв;

- зaбeзпeчeння тa pеaлiзaцiя зa paхyнoк oтpиMaнoгo пpибщкy сoЦiaльниx тa
eкoнoмiчниx iнтeoeсiв vчaсникiв Тoвapиотвa

Пpeдмeт дiяльнoстi
yпpaвлiння aктивaми iнсгиryцiЙниx iнвeстopiв (iнститщiв спiльнoгo iнвeстyвaння

(пaйoвих тa кoрпopaтивниx iнвeстицiЙниx фoндiв), нeдepжaвниx пeнсiЙниx фoндiв'
стpaxoвиx кoмпaнiЙ)

Bиди дiяльнoстi

- yпpaвлiння фoндaми (квЕД 66.30);
- тpaсти, фoнди тa пoдiбнi фiнaнсoвi сyб'eкги (КBЕД 6a.30);
- нaдaння iншиx фiнaнсoBиx пoслyг (кpiм стpaхyвaнHЯ тa пeнсiЙнoгo

зaбeзпeчeння)' н.в.i.y. (КBЕД 6a.99);
- iншa дoпoмiжнa дiяльнiсть y сфepi фiнaнсoвиx пoслyг, кpiM стpaxyвaння тa

пeнсiйнoгo зaбeзпeчeння (КBЕIl 66.19).

У звiтнoмy poцi Toвapиствo
здiйснювaлo yпpaвлiння
актива]t'и тaкиx iнвeстицiйних
фoндiв

- пУБл|ЧHЕ AКц|oHЕPНЕ тoBAPИсTBo '.кoPПoPATИBHИЙ
HEдИBЕPсИФ|кoBAHИЙ |HBЕстИц|ЙHИЙ ФoHД зAкPИтoгo тИпУ ',|HЕКo P|АЛ
|стEЙT.';

- ПyБЛIЧHЕ AкцIoHЕPHЕ тoBAPИсTBO .'КoPпoPATИBHИЙ
HEДИBEPсИФIкoBAHИ Й lH BЕстИЦI Й HИЙ ФoHД 3AкPИтoгo TИ пУ .'| HЕКo - ПPЯMI
lHBECTиЦ|I'.; -- t1^ЙoBviЙ IHтЕPBАЛЬHI/IЙ Дv1BЕPсИФ|КoвAHИЙ |HBЕстИЦIЙHИЙ ФoHД
,.цЕHтPАJIЬHИЙ IHBЕстИЦlЙHИЙ ФoHд'. тoBAPИстBA з oБMЕжЕHoЮ
B|ДпOB|ДAл ЬHlстЮ .КOMпAH|Я з yпPABЛ I H HЯ AКтИ вАMИ'.| Н ЕКo-I HBЕCT'.;

- t1^ЙoBLАЙ IHтЕPBАЛЬHIАЙ ДIАBЕPэИФ|КoBAHИЙ |HBЕстИЦIЙHИЙ ФoHД
,'пPoMIHBЕсT-КЕPAMЕт.' ToBAPИсTBA 3 oБМЕжЕHoЮ BlдпoB|ДАЛЬH|стЮ
..кoMпAH |Я з Уп PAвЛ I HHЯ AКтИBAMИ,.| H ЕКo-I H BЕCТ'.;

. 3AкPИтИЙ HЕДИBЕPсИФ|кoBAHИЙ BЕHЧyPHИЙ |1^ЙoB|АЙ |HBЕстИЦ|ЙHИЙ
ФoHД .'PЕг|oHAJIЬHИЙ PoзBИToк'. тoBAPИсTBА з oБMЕжЕHoЮ
B|ДгloBIдAл ЬH|стЮ .КoМПAH|Я 3 УпPABЛ I HHЯ AКтИ BАMИ .'| HЕКo-lH BЕст.'

ЛiцeнзiT
ЛiЦeнзiя видaHa згiднo piшeння Ns146 вiд 09.02.2016p. - дiяльнiсть з yпpaвлiння

aктивaми iнgгитvцiйниx iнвeстopiв nie з 19.04.2016p. Тepмiнoм Дii бeзстpoкoвo.
Кiлькiсть пpaцjвникiв B 2018 тa2Q19 poкax бУлa 5тa 4 чoлoвiк BiдпoвiдHo.

Eкoнoмiчнe сepeдoвищe
фyнкцioнyвaння пiдпpиeмствa

3aкoнoдaвствo i нopмaтивнi дoкyмeнти, якi впливaютЬ нa eкoHolvtiЧнy ситyaЦ|Ю в
Укpaiнi, o пpeдMeтoм чaстих змiн' тoмy aK||АB'А й oпepaЦil Тoвapиствa Мo)кyтЬ
нapaжaтися нa pизик y paзi пoгipшення пoлiтичнoT i eкoнoмiннoT ситyaцiT y 3в'язкy 3
пooвeденl{яM aHтитepopиcтичнoi oпeoaЦij v lloнeцькiй тa лvгaHcЬкiй oблaстяx.

пРиII,IITки Дo PIчHoi фIнAtIсoBoi 3BIтнoсTI ToB.<КУA <IнЕкo.IнBЕсТ,'3A PIК. щo 3AкIнчиBся

31 гPyДня 2019 PoКy

l. 3AгAлЬHA lHФoPMAцlЯ пPo тoвAPистBo

Cтaнoм нa 31 201 201
Учaсники Toваpиства: з1.12'2019 31j2.2018

% Yo

тOBAPИсTвo 3 oБMЕжЕHoЮ B|дпoB|дAлЬH|стЮ (lHBЕстИЦ|ИHA
ГPУпA (|HЕкo) (кoд eДPПoУ 33778946)

100,0 99,99

Bсьoгo ' l00,0 100,0

2. 3araльнa oснoвa фopмyвaння фiнaнсoвoTзвiтнoстi
2.1' [|oстoвipнe пoдaння та вiдпoвiднiсть McФ3
Фiнaнсoвa звiтнiсть Тoвapиствa е фiнaнсoвoю звiтнiстю зaгaлЬнoгo пpизнaчення, якa сфopмoвaнa 3 метoю дoстoвipнo

пoдaнHя фiнaнсoвoгo стaHy, фiнaнсoвиx peзyльтaтiв дiяльнoстi тa гpoшoвиx пoтoкiв Тoвapиствa для зaдoвoлeHHя
iнфpмaцiйних пoтpeб ЩИpoкoгo кoлa кopиcтyвaнiв пpи пpийнятгi ними eкoнoмivниx piшeнь.

Кoнцeптyaльнoю oснoвoю фiнaнсoвoi звiтнoстi Toвapиствa зa piк' щo зaкiнчився 3,1 гpyдня 2019 poкy' o Miжнapoднi
стaндapти фiнaнcoвoi звiтнoстi (MсФ3), вкл}oЧaюЧи Miжнapoднi стaндapтИ бyxгaлтepськoгo oблiкy (MсБo) тa Тлyмaнeння
(IfiMФз, ПКT), видaнi Paдoю з Miжнapoдних стaндapтiв бyxгaлтepськoгo oблiкy (PMсБo)' в peдaкцii чиннiй нa 1 сiчня 2018
poкy, щo oфiцiйнo oпpилюднeннi нa вeб-сaйтi Miнiстepствa фiнaнсiв yкpaTни.

Пiдгoтoвлeнa Toвapиствoм фiнaнсoвa звiтнiсть чiткo тa бeз бyдь-яких зaстepe)кeнь вiдпoвiдae всiм вимoгaм чинниx
MCФ3 з BpaxyвaHHяM змiн, внeсeниx PMCБO, дoтpИMaння якиx зaбeзпevye дocтoвipне пoдaння iнфopмaцiТ в фiнaнсoвiй



L
. пPиМITки Дo PIчtIoi фItIAнсoBoi 3BIтн0сTI тoB..кyA <ItIЕкo-lнBЕсT.3A PlI(,

щo 3AкIнчиBся з1 гPyдня 2019 Poкy

Пpи фopмyвaHHi фiнaHсoвoi звiтHoстi Тoвapиствo кеpyBaлoся тaкo)к BиMoгaми нaЦioнaлЬниx зaкoнoдaBчиx тa
нopyaтивHиx agгiв щoдo opгaнiзaцii i вeдeння бyxгaлтеpськoгo oблiкy тa сКлaдaнHя фiнaнсoвoT звiтнoстi в Укpaiнi, якi нe
пpoтиpiчaтЬ виlvloгaM MсФ3.

У пopтфeлi Toвapиствa вiдсyтнi aKт|/|BV| (aкцii, кopпopaтивнi пpaвa) з нaсткoю BoлoдiнHяM 50 i бiльшe Biдcoткiв.
Bpaхoвyюvи пoлo)кeHHя MсФ3 10 <Кoнсoлiдoвaнa фiнaнcoвa звiтHiстЬ) Toвapиствo He кoнcoлiдyr фiнaнсoвy звiтнicть.

2.2McФз' як. пpийнятi' aЛe щe нe нaбyли чиннoстi
B склaдi MсФ3, oфiцiйнo Haвeдeниx нa вeб-сaЙтi Мiнiотepствa фiнaнсiв Укpaiни, oпpИлюдHeнo стaHдapт MсФ3 16

<opeндa>, якиЙ нaбyвae чиннoстi 01 сiчня 2019 poкy.
3a piшeнням кepiвництвa Тoвapиствo MсФз .16 <opeндa> дo дaти нaбyггя чиннoстi He зaстoсoвyeтЬся.
oнiкyеться, щo зaстoсyвaння MCФ3 16 <opeндa> нe бyдe мaти сyгтrвиЙ вплив нa фiнaнсoвy звiтнiсть Toвapиствa'

вpaxoвyючи, щo Тoвapиствo opeндye нeжитлoBe пpимiщeння, в якoмy зHaxoдитЬся oфiс, згiднo loгoвopy opeнди N9Кл 694/1
вiд 01 .1 1 .15 p. (opeндoдaвeць _ ПpAТ <<Кoмплeкс <ЛибiдськиЙ> iдентифiкaцiйниЙ кoд юpидиvнoT oсoби 3276851 8). Кoмпaнiя
poзpaxoвye oviкyвaний poзмip <aкгивy Ha пpaвo викopистaння>r тa <зoбoв'язaння щoдo opeHди), пpoтe витpaтИ з opeнди
пpoтягo]t' poкy стaHoвлять 11 тиc. гpн, щo e HeсyгтeBиM.

2.3. Bалюта пoдaння звiтнoстi тa фyнкцiollaлЬнa вaлютa, сryniнь oкpyглeння
Baлютa пoдaHHя звiтнoстi вiдпoвiдae фyнкцioнaльнiй вaлютi, Яl(oю с нaцioнaльнa вaлютa УкpaTни - гpивня, склaдeнa y

тисячax гpивeнЬ' oкpyглeниx дo Цlлиx тИсяч.
2.4. ПpипyщeHня пpo бeзпepepвнiсть дiяльнoстi
Фiнaнсoвa звiтнiсть Toвapиствa пiдгoтoвлeнa виxoдяЧи 3 пpипyщeння бeзпepepвнoстi дiяльнoстi, вiдпoвiднo дo якoгo

peaлiзaцiя aпивiв i пoгaшeння зoбoв,язaнь вiдбyвaeться в xoдi звичaйнoi дiяльнoстi. Фiнaнсoвa звiтнiсть нe вKлюЧae
KopигyвaнHя, якi нeoбxiднo бyлo б пpoвeсти в тoмy випaдкy, якби Toвapиствo He Moглo пpoдoв)кити пoдaлЬцJe здiйснeння

фiнaнсoвo-гoспoдapсЬКoT дiяльнoстi вiдпoвiднo дo пpинципiв бeзпepepвнoстi дiяльнoотi.
oЦiнюючи дopeннiсть пpипyщeння пpo бeзпepepвнiсть, yпpaвлiнський пepсoнaл бepe дo yвaги всю Haявнy iнфopмaцiю

нa  12 3 кl}|ця звlтнoгo aлe He

.[aтa зaтвepджeHня
фiнaнcoвoT звiтнocтi дo випyскy

24 лютoгo 2О20 poку

3вiтниЙ пepioд фiнaнсoвoi
звiтнoстi

кaлeндapниЙ piк, тoбтo пepioд з 01 сiчня пo 31 гpyдня 2018 poкy

Baлютa звiтнoстi Фiнaнсoвa звiтнiсть сКлaдeHa v гpoшoвiЙ oдиницi yкpaTHи - гpивHi

oдиниця вимipУ тис. гpH.

|дeнтифiкaцiя фiнaHсoвoi
звiтнoстi

Пpедстaвлeння фiнaнсoвoТ звiтнoстi зaгaлЬHoгo пpизHaЧeння, якa сфopMoвaнa з
Meтoю дoсToвipнoгo пoдaння фiнaнсoвoгo стaнy, фiнaнсoвиx pe3yлЬтaтiв дiяльнoстi,
гpoшo6иx пoтoкiв тa влaсниЙ кaпiтaл Toвapиствa i влaсне Пpимiтoк дo pivнoi
фiнaнсoвoj 3BiтHoстi p!1я зaдoBoлeHня iнфopмaцiЙних пoтpeб ЦJиpoкoгo кoлa
кopистУвaчiв пpи пpийнятгi ними екoнoмiнниx piшeнь.

Cклaд фiнaнсoвo[ 3вiтнoстi Пepeлiк тa нa3ви фopм фiнaнсoвoi звiтнoстi Тoвapиствa вiдпoвiдaЮтЬ виMoгaM,
встaнoвлeниM Hп(c)Бo .l <3aгaльнi BиMoги дo фiнaнсoвoT звiтнoстi>.

Фiнaнсoвa звiтнiсть Тoвapиотвa Bключaо нaстyпнi фopми: Фopмa Ne 1-Бaлaнс (3вiт
пpo фiнaнсoвиЙ стaн) нa31.12.2019p.; Фopмa Ns2-3вiт пpo фiнaнсoвi peзyльтaти (3вiт
пpo сyкyпниЙ дoxiд) зa 2О19p.; Фopмa Ne 3- 3вiт пpo pyx гpoцloвИx кoштiв (зa пpяMим
мeтoдoм) зa 2019p.; Фopмa Ns4 - 3вiт пpo влaсний кaпiтaл зa2o19p.; пpимiтки дo pivнoТ
фiнaнсoвoi звiтнocri зa 20.19p.' щo мiстять cтиcлиЙ викЛaд сyттeвиx oблiкoBиx пoлiтик
тa iншi пoЯснювaлЬнi пpимiтки, склaдeнi згiднo вимoг MсБo 1 <Пoдaння фiнaнсoвoT
звiтнoстi>.

Piшeння пpo oпpилюднeнHя
фiнaнсoвoТ звiтнoстi

3вiти пiдписyються Гeнepaльним диpектopoM тa Гoлoвним бyxгaлтepoм тa
винoсятЬся нa зaтвepджeння згiднo cтaтyry зaгaлЬниMи збopaми yнaсникiв, щo
здiйснюeться дo 30 квiтHя poкy, слiдyюнoгo зa пoтoчним. Hi yчacHики Toвapиствa, нi
iншi oсoби нe шtaютЬ пpaвa внoсити змiни дo ЦieТ фiнaнсoвoT звiтнoстi пicля lТ
зaтвepд)кeння дo випУскv.

Фiнaнсoвa звiтHiстЬ в yMoвax
гiпepiнфляЦil (MсБу 29)

з 2001 poкy eкoнoмiкa УкpaTHи пepестaлa бщи гiпepiнфляцiЙнoю, oтжe вapтiстЬ
aкцioнepнoгo кaпiтaлy тa oсHoвниx зaсoбiB КoМпaнil' якa пpeдстaвлeнa в oдинИцях
вимipy, щo дiють y пepioд пiсля 0] .01.2001p., склaлa oсHoвy для BизнaчeHня вapтoстi y
нaстyпниx пepIoдax

B 2016-2019 poKax екoHoмiкa УкpaТни
гiпepiнфляцiйнoю.

3a сyд)кеHням кepiвництвa КУA нe e

Aнaлiз кpитepiТв, якi хapaКгepизyютЬ пoкaзник
пapaгpaфi 3 MсБo 29, a сaмe:

гiпepiнфляцiT i пepeдбaнeнi y

a) oсHoвнa мaсa Haсeлeння вiддae пepeвaгy збеpeжeнню свoTx цiннoстеЙ y фopмi
Heмoнeтapниx aкгивiв aбo y вiднocнo стaбiльнiй iнoзeмнiй вaлютi. Cyми, yтpимyвaнi в
нaцioнaльнiЙ вaлютi, нeгaЙнo iнвeстyються для збepeжeння кyпiвeльнoТ cпpoмo}(Hoст|'

б) oснoвнa Maоa HaсeлeHня po3глядaе гpoшoвi сyMИ нe в нaцioнaльнiй гpoшoвiй
oдиниЦi, a y вiднoснo стaбiлЬHiй iнoзeмнiЙ валютi. |.|iни мoжyть тaкoж нaвoдитиcя в цiй
вaлют|;

в) пpoдaж тa пpидбaння нa yцoвax вiдстpoнки плaтeжy здiЙснюеться зa цiнaми, якi
кoMпеHсyютЬ oviкyвaнy втpaтy кyпiвелЬнoi спpoмoжнoстi пpoтягoм пеpioдy вiдстpoЧки
плaтe)кy, HавiтЬ якщo ЦeЙ стpoк e кopoтKиM;

г) вiдсoткoвi стaBки, зapoбiтнa плaтa тa Цiни iндeксyються згiднo iндексy цiн;
/) кyмyлятивний piвeнь iнфляцii зa тpиpivний пepioд нaближarтЬся дo 100% aбo

пepeвищye цeй piвeнь
3гiднo з oфiцiЙними дaHиMи ДepжaвнoТ слyжби стaтистики iнфляЦiя зa oстaннi тpи

poкИ e тaкoю:
2017 piк- 113'7 %
2018  p i к_  109 '8%
2019 piк - 104'1%



(1 13,7 %l l OO * 1 09, 8%/1 00. 1 04,1%1 1 O}t- 100 - 1 00 = 29,961 1 5 %
Кepiвництвo Фoндy пpиЙнялo piшeння He зaотoсoвyвaти пpoцeдypy кopигyвaнHЯ

пoкaзникiв, тaк як ввaжar, щo вплив пepepaxyнкy нa фiнaнсoвy звiтнiсть бyдe
нeсvттeвиM.

Пpинципи вeдeнHя
6vxгeлтeoськoгo oблiкv

Бyxгaлтepськiй oблiк BeдeтЬся y вiдпoвiднoстi дo зaкoнoдaBствa yкpaiни.

oБлlкoвo| пoлIтики

пPиIVIIтки Дo Plчt|oi ФIIIAIIсoBoi 3BIтtIoсTl ToB..КУA <IнЕкo-ItlBЕст> 3A PIк,

Щo зAкtнчиBся 31 гPyДHя 2019 Poкy

Ципи
3.1. Cyгтeвi пoлolt(eння oблiкoвol пoлiтики
opгaнiзaцiя i мeтoдoлoгiя бyxгaлтepськoгo oблiкy Toвapиствa здiйснюeться вiдпoвiднo дo пoлoжeння кПpo opгaнiзaцiю

бyxгaлтepськoгo oблiкy i oблiкoвy пoлiтикy тoB (КyA (lНЕКo-|HвЕCT>, зaтвepджeнoгo Haкaзoм Гeнepaльнoгo диpelffopa
N9з8/2-oД вiд29.12.2017p., якa сфopмoвaHa BiдпoBiдHo дo виMoг Miжнapoдниx отaндapтiв фiнaнсoвoi звiтнoстi.

l-{я фiнaнсoвa звiтHiстЬ пiдгoтoвлeнa нa oснoвi iстopиннoi сoбiвapтoстi тa спpaведливoT вapтocтi aбo aмopтизaцiйнoi
сoбiвapтoстi oкpeмиx фiнaнсoвиx iнстpyмeнтiв вiдпoвiднo дo MCФ3 9 <Фiнaнсoвi iнстpyмeнти>, a тaкoж iнвeстицiйнoi
нepyxoмoстi, якa вiдoбpaжaeтЬся зa спpaвeдливoю вapтicтю вiдпoвiднo дo MCБo 40 <lнвecтицiйнa нepyxoмiсть>. oцiнкa
спpaвeдлиBoT Bapтocтi здiЙснюеться з викopйстaнням мeтoдiв oцiнки фiнaнсoвиx iнотpyмeнтiв, дo3вoлeHиx MсФз 13
<oцiнки 3a спpaBeдливoю вapтiстю>. Taкi мeтoди oцiнки включaютЬ викopистaнHя спpaвeдлиBoi вapтoстi як цiни, якa бyлa б
тpиMaнa зa пpoдaж aктивy, aбo сплaчена зa пepeдaчy зoбoв'язaння y звинaйнiй oпepaцii мiж yvaсникaми pинкy нa дaтy
oцiнки. $oкpемa, BикopистaHHя бipжoвиx КoтиpyвaнЬ aбo дaниx пpo пoтoчнy pинкoвy вapтiсть iншoгo aнaлoгiчнoгo зa
xapaкгepoм iнстpyменry, aнaлiз дискoнтoвaHиx гpoшoвиХ пoтoкiв aбo iншi мoдeлi визнaчeнHя спpавeдливoj вapтoстi.
Пеpeдбavyвaнa опpaвeдливa вapтiсть фiнaнсoвих aкгивiв i зoбoв'язaнь визнaчaeтЬся з викopистaнням нaявнoi iнфopмaцii
пpo pиHoк i вiдпoвiдниx мeтoдiв oцiнки

3.2. 3aгальнi пoлoжeння щoдo oблiкoвиx пoлiтик
3.2'1' ocнoвa фopмувaння o6лiкoвuх noлimuк
oблiкoвi пoлiтики - кoнкpeтнi пpинципи, oснoви, дoмoBлeнoстi, пpaвилa тa пpaктикa, зaстoсoвaнi сyб,eкгoм

гoспoдapювaння пpи склaдaннi тa пoдaннi фiнaнсoвoi звiтнoстi. MCФ3 нaвoдитЬ oблiкoвi пoлiтики' якi, зa виснoвкoм
PMсБo, дaютЬ зt\iory склaсти тaкy фiнaнсoвy звiтнiсть, якa мiститиме дopeчнy тa дoстoвipнy iнфopмaцiю пpo oпеpaцiТ, iншi
пoдiТ тa yMoBиl дo якиx вoHи зaстoсoвyютЬся. Taкi пoлiтики нe слiд 3aстoсoвyBaти, якщo вплив TХ зaстoсyвaHня r нecyгтeBиM'

oблiкoвa пoлiтикa Toвaриствa poзpoблeнa тa зaтвepДкeнa кepiвництвoм Toвapиствa вiдпoвiднo дo BиMoг MсБo 8
<oблiкoвi пoлiтики, змiни в oблiкoвиx oцiнкax тa пoпltилки> тa iншиx ЧиHHиx MсФз' зoкpeма' MсФз 9 <Фiнaнсoвi
iнстpyмeнти> тa MCФ3 15 <floxiд вiд дoгoвopiв з клieнтaми>.

3'2'2. lнфopмaцiя пpo змiнu в oблiкoвux пoлimuкax
Toвapиствo oбиpaе тa зaстoсoвye сBoТ oблiкoвi пoлiтики пoслiдoвнo для пoдiбниx oпepaцii, iнших пoдiT aбo yмoв, якщo

MCФ3 кoнкpeтHo He виMaгar aбo нe дoзвoляe Bизнaчення кaтeгopii стaтей, Для як|^х iншi пoлiтики Mo)кyтЬ бщи дopevними.
3 1 сiчня 20.|8 poкy Тoвapиствo зaстoсoвye MсФз 15 <Дoxiд вiд дoгoвopiв з клiснтaми>>. Toвapиствo oтpиMye oсHoBниЙ

дoxiд вiд дiяльнoстi з yпpaвлiння aктивaми. 3aстoсyвaння MсФз 15 <Дoхiд вiд дoгoвopiв з клiентaми>> нa вiдoбpaжeння
peзyльтaтiв дiяльнoстi нe Maлo Gyттrвoгo впливy.

kepiвництвoм Toвapиствa бyлo пpийнятo piшeння пpo зaстoсyвaння MCФ3 9 <Фiнaнсoвi iнстpyменти> з '1 сiчня 2015 poкy
(зaстoсyвaння MCФ3 paнiшe дaти нaбyгтя чиннoстi дoзвoляeтЬся). 3oкpeмa, нoвi вимoги дo клaсифiкaцiT фiнaнсoвих aKтивiв
i зoбoв'язaнь. I

3 ,1 сiчня zo18 poкy MсФ3 9 <Фiнaнсoвi iнстpyмeнти> Mae Hoвy peдaкцiю, якa сepeд iншoгo пepeдбaнae змiнy пiдxoдiв дo
3МeHшeHня кopиснoстi фiнaнсoвиx iнстpyмeнтiв. Bpaxoвyюни клaсифiкaцiю фiнaнcoвиx aкгивiв, щo BикopИстoвyoтЬся
Тoвapиствoм, poзpaxyнoк oviкyвaниx кpедитниx збиткiв зaстoсoByeтЬся дo фiнaнсoвиx aкгивiв, щo oцiнюютЬGя 3a
aцopтизoвaцoю вapт|стю. |нфopмaцiя пpo oблiкoвi пoлiтики щoдo oviкyвaнИx кpeдитниx збиткiв Haвeдeнa y npимiтцi 3.3'3.' a
iнфopмaцiя пpo сyllи, oбyмoвлeнi oнiкyвaними кpeдитниlvlи збиткaми нaвeдeнa y poздiлi 6 Пpимiтoк.

3.2'3' Фopмa ma нaЗвu фiнaнcoвux звimiв
Пepeлiк ia нaзви фopм фiнaнсoвoi звiтнoстi Тoвapиствa вiдпoвiдaють BиMoгaм, вcтaнoвлeниM Hп(с)Бo 1 <3aгaльнi

вимoги дo фiнaнсoвoi звiтнocтi>, та фopми Пpимiтoк, щo poзpoблeнi y вiдпoвiднoстi дo MGФ3.
3.2.4. Memodu пodaння iнфopмaцii у фiнaнcoвux звimaх
3гiднo MCФ3 тa вpaxoвyючи HП(C)Бo 1 3вiт пpo сyкyпний дoxiд пepедбaЧae пoдaння витpaт' визнaниx y пpибщкy aбo

збиткy, зa клaсифiкaцirю' oснoвaнoю нa метoдi ''фyнкцiT витpaт'. aбo ',оoбiвapтoстi peaлiзaцii',' згiднo 3 якиM витpaти
клаcфiкyють вiдпoвiднo дo iХ фyнкцiЙ як чacтини сoбiвapтoстi ни' нaпpиклaд, витpaт нa збщ aбo aдмiнiстpaтивHy
дiяльнiсть.

Пpeдстaвлeння гpollJoвиx пoтoкiв вiд oпepaцiйнoТ дiяльнoстi y 3вiтi пpo pyx гpolJJoвиx кoштiв здiЙснюстЬся iз
зacтoсyвaнHяM пpяMoгo Meтoдy, зг|днo 3 якиlvl poзкpивaeться iнфopмaцiя пpo oснoвнi Клaси нaдxoдженЬ гpol.lJoвиx кoштiв чи
.иплai гpoшoвиx кoштiв. |нфopмaцiя пpo oснoвнl види гpoшoвиx нaдxoджeнЬ тa гpoшoвиx Bиплaт фopмyеться нa пiдстaвi
oблiкoвиx зaписiв Toвapиствa.

3.3. oблiкoвi пoлiтики щoдo фiнaнсoвиx iнcтpyмeнтiв
3.3.1' Buзнaння ma oцiнкa фiнaнcoвux iнcmpумeнmiв
Toвapиствo ви3цae фiнансoвий aкгив aбo фiнaнсoвe зoбoв'язaння y бaлaнсi вiдпoвiднo дo MGФ3' кoли ! тiльки кoли вoнo

отae стopoнoю кoHтрaктних пoлoжeнЬ щoдo фiнaнсoвoгo iнстpyмeнтa. oпepaцiT з пpидбaння aбo пpoдaжy фiнaнсoвиx
iнстpyмeнтiв визнaютЬся iз зaстoсyвaнням oблiкy зa дaтoю poзpaxyнкy.

3a стpoкoм викoHaнHя фiнaнсoвi активи тa фiHaнсoвi зoбoв'язaння пoдiляються нa пoтoЧн| (з| стpoкoМ виKoнaння
зoбов'язaнь дo 12 мiсяцiв) тa дoвгoстpoкoвi (зi стpoкoм викoнaнHя зoбoв'язaнь бiльшe 12 мiсяцiв).

Toвapиствo клaсифiкye фiнaнсoвi aктиви як тaкi, щo oцiнюються y пoдaлЬшoмy aбo 3a aMopтизoвaнoю сoбiвapтiстю, aбo
3a спpaвeдливoю вapтiстю нa oснoвi oбox тaкИx чинникiв:

a) мoдeлi бiзнeсy сyб'eкгa гoспoдapювaHHЯ для yпpaвлiння фiнaнcoвими aктивarйи; тa
б) xapaкгepистик кoнтpaктн иx гpol.Uoвиx пoтoкiв фi нaнсoвoгo aктивy.
Тoвapиствo визнae такi кaтeгopii фiнaнсoвиx aKгиBiв:
. фiнaнсoвi aктиBи, щo oцiнюються за спpaвeдливoю вapтiстю, з вiдoбpaжeнняM peзyлЬтaтy пepeoЦiнки y пpибщкy

aбo збиткy;
,. фiнaнсoвi aктиви, щo oцiнюються 3a aмopтизoвaнoю сoбiвapтiстю.
Тoвapиствo ви3нae тaкi кaтeгopiТ фiнaноoвиx зoбoв'язaнь:
о фiнaнсoвi зoбoв,язaння, oцiнeнi 3a aмopтИзoвaнoю сoбiвapтiстю;
. фiнaнсoвi зoбoв'язaння, oцiненi зa спpaвeдливoю вapтiстю, з вiдoбpaжeнняM pезyлЬтaтy пepеoцiнки y пpибyткy
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Пiд чac пepBiснoгo визнaHня фiнaнсoвoгo aкrивy aбo фiнaнсoвoгo
спpaвeдливoto вapтiстю .

Пpи пpипинeннi визHaння фiнaнсoвoгo aктиBy пoвнiстю piзниця Miж:
a) бaлaнсoвoю вapтiстю (oцiнeнoю нa дaтy пpипиHeHня визHaнHя) тa
б) oтpимaнoю кoмпeнсaцieю (вклюнaюни бyдь-який HoBиЙ oтpиMaниЙ

Bи3HaютЬ y пpибщкy aбo збиткy.
Фiнaнсoвий aктив oцiнюrтЬся 3a aMopти3oвaнoю сoбiвapтiсгto, якщo вiн пpидбaвaeтЬся з [\Лeтoю oдepжaHня дoгoв|pHих

гpol.tJoвиx пoтoкiв i дoгoвipнi yмoви фiнaнсoBoгo aктивy гeнepyютЬ гpoшoвi пoтoки, кoтpi e оyтo виплaтaMи oсHoвнoi сyMи тa

пpoцeнтiв Ha Heпoгaшeнy чaсткy oснoвHoT сyMи.. 
Тoвapиствo ви3нae peзеp. пiд збитки для oviкyвaниx кpeдитниx збиткiв зa фiнaнсoвиM aктиBo[,t, якиЙ oблiкoвy€тЬся 3a

aMopти3oвaHoю вapт|стю.
oблiкoвa пoлiтикa щoдo пoдaлЬшoТ oцiнки фiнaнсoвих iнстpyмeнтiв po3кpивaoтЬся Hи)кчe y вIдпoвlдниХ poзд|лaх

oблiкoвoT пoлiтики.
3'3.2. Гpotлoвi кoшmu maikнi eквiвaлeнmu
Гooшoвj KoштИ сKЛaдaютЬся з гoтiвки в кaсiTa кoштiв нa пoтoчниx paxyнкax y бaнкax.
Ёквiвaлeнти гpotlJoвих кoштiв - цe кopoткoстpoкoвi, висoкoлiквiднi iнвeстиЦij, якi вiльнo кoнвepтyюTЬся y вiдoмi сyми

1-po'o.,* кoштiв i якиlй пpитaмaнHиЙ нeзнaчний pизик змiни вapтoстi. |нвeстиЦiя визнaЧarтЬся зaзвичaЙ як eквiвaлeнт

1-Ьo*o,,* кoштiв тiльки в pa3i Kopoткoгo стpoкy пoгaЩeнHя, HaпpиKлaд, пpoтЯгoм нe бiльше нiж тpи мiсяцi з дaти пpидбaння.
Гpoшoвi кot.tlти тa ix 

.eквiвaлeнти 
]\no)кyгЬ yгpиMyвaтися, a oпepaцiТ з ниMи пpoBoдитися в нaцioнaльнiЙ вaлютi тa в

iнoзeмнiй вaлютi.
|нoзeмнa Baлютa - цe вaлютa iншa, нiж фyнкцioнaльнa вaлютa, ЯKa визHaчeн a в п.2.3 циx Пpимiтoк.
Гpoшoвi кoшти тa ix еквiвaленти ви3нaютЬся 3a yMoви вiдпoвiднoстi кpитepiяM визHaння aктивaMи.
ПoдaлЬЦJa oЦ|нкa гpotlloвиx кoштiв здiйcнюeться зa спpaвeдливoю вapтiстю, якa дopiвнюe-Tx нoмiнaльнiй вapтoстi.

Пoдaльшa oцiнкa еквiвaлeнтiв гpoшoвиx кoштiв, пpeдстaвлеHиx дeпoзитaми, здiЙснюеться 3a a]\itopтизoвaHoю

сoбiвapтiстю.
Пepвiснa тa пoдaлЬшa oцiнкa гpoшoвиx кoштiв тa |х eкBiBaлeнтiв в iнoзeмнiЙ вaлютi здiЙcнюeться y фyнкцioнaльнiЙ

вaлютi зa oфiцiйними кypсaми HaЦioнaльнoгo бaнкy Укpaiни (HБУ).
У paзi oбмeжeнн" npЬ"a Bикopистaння кoштiв нa пoToЧHиx paxyHкax в y бaнкax (нaпpиклaд, y вИпaдкy пpизнaнeння HБУ в

бaнкiЁськiЙ yстaнoвi тимчacoвoi aдмiнiстpaцiT) цi aкrиви Mo)l$ЛЬ бщи клaсифiкoв-aнi y склaдi нeпoтoчних aкгивiв. У випaдкy

пpийняття HБУ pi'eн'" пpo лiквiдацiю бaнкiвськoT yстaнoви тa вiдсщнoстi ймoвipнoстi' пoвepнeння гpoшoBиx кoштiв,

ви3нaHня'iх як aKгиBy пpипиняrтЬся i iх вapтiстЬ вiдoбpaжaeться y склaдi збиткiв звiтнoгo пepioдy.
3.3.3. Фiнaнcoвi aкmuвu, щo oцiнtoюmьcя 3a a^ropmuloвaнoю codiвapmicmю

.{o фiнaнсoвиx aкгивiв, щo oцiнюютЬся зa aмopтизoвaHoю сoбiвapтiстю' Toвapиствo вiднoсить deбimopcьку

3a6opеoвaнicmь' у movу чucлi пoзuкu.
Пlсля пepвiснoгo визнaHHя Тoвapиствo oцiнюe Тx 3a aгvlopтизoвaнoю сoбiвapтiстю' зaстoсoвyючи Meтoд eфeKгивнoгo

вiдсoткa.
3acтoсoвyючи aнaлiз дискoHтoвaниx гpoцloBиx пoтoкiв, Тoвapиствo викopистoвye oдHy Чи кiлЬкa стaвoк дискoHтy' кoтp|

вiдпoвiдaють пеpeвa)кaючиM нa pинкy Hopмaм дoxoдy для фiнaнсoвиx iнотpyмeнтiв, якi мaють в oснoBнoмy пoдiбнi yмoви i

xapaктepистиKи, BKлючaючи кpeдитнy якiсть iнстpyмeнтa, 3aлишoк стpoкy, пpoтягoм якoгo стaBкa в|дсoткa 3a кoнтpaктoM e

фiксoвaнoю, a тaкo)t( зaлишoк стpoкy дo пoгaшeння oсHoвнoj сyMи тa вaлютy' в якiЙ здiйснювaтиMyгЬся плaтeж|.
, 

Тoвapиствo oцiнюе стaнoм нa кoжl{y звiтнy дaтy pe3epв пiд збитки зa фiнaнсoвим iнстpyмeнтoм y poзмipi, щo дopiвнюe:
. - 12-мiсячним oviкyвaним кpeдитHим збиткaм y paзi, якщo кpeдитний pи3ик Hа звiтнy дaтy нe 3aзHaв 3нaчнoгo 3poстaння з

мoMeнтy пepвicнoгo Bи3HaHHя;
- oнiкyвaним кpeдитHиlvl з6,'кaм 3a BeсЬ стpoк дiT фiнaнсoвoгo iнстpyмeнтy, якщo кpедитHиЙ pизик 3a тaкиM фiнaнсoвим

iнстpyмeнтoм 3нaЧHo зpiс iз мoмeнтy пepвiсHoгo визHaHHя.
У..,пaдкy фiнaнсoвиx aктивlв кpeдитHиM збиткoм с тeпepiшня вapтiсть piзницi мiж дoгoвipниMи гpoцloвИMи пoтoкaMИ'

нaлeжними дo сплaти Ha кopистЬ Тoвapиствa зa дoгoвopoм; i гpoшoвими пoтoкarvrи' якi Тoвapиствo oviкye oдepжaти Ha GвoЮ

KopистЬ.
Cтaнoм Ha кoжнy звiтнy дaтy Тoвapиствo oцiнюe, чи зa3нaв кpeдитний pизик зa фiнaнсoвим iнстpyMeHтol/l 3HaЧнoгo

3poстaнHя з Mo|\Лентy пepвiснoгo Ъизнaння. Пpи викoнaннi тaкoi oЦiнки Toвapиствo зaмiсть змiни сyми oнiкyвaних кpeдитниx

збиткiв виKopистoвye змiнy pизикy HaстaнHя дeфoлтy (нeвикoнaння зoбoв,язaнь) пpoтЯгoM oнiкyвaнoгo стpoкy лiT

фiнaнсoвoгo iнстpyмeнтa. hля викoнaння тaкoi oцiнкй Тoвapиствo; зaмiсть змiни сyм oнiкyвaних кpeдитнИx збиткiв

,,*op,*o,y. змiнй pизикy нacтaння дeфoлтy нaстaнHя дефoлтy (нeвикoнaння зoбoв.язaнь) зa фiнaнсoвиM iHстpyMeHтo[,t

стaнoц нa iвiтнy дaтy 3 pизикott/l нaстaнt-lя дeфoлтy зa фiнaнсoвим iнстpyмeнтoм стaHoм нa дaтy пepвiснoгo ви3нaHня, I

"p.,o"y" 
пpи цioмy Ьб/jyн.oвaнo нeoбxiднy тa пlдтвepджyвaнy iнфopмaцiю, щo o дoстyпHoю бeз нaдмipниx витpaт aбo

зyсилЬ, i вкaзye Ha 3Haчнe зpoстaння кpeдитHoгo pи3иKy 3 lиoмeHтy пepвlснoгo ви3нaння.- 
Тoвapиствo мoже зpoбити пpипyщення пpo тe, Щo кpeдитниЙ pизиK зa фiнaнсoвим iнстpyмeнтoм не зa3нaв зHaчнoгo

3poстaнHя 3 r\iolЙентy пepвiснoгo визHaHня, якщo бyлo з'ясoвaнo, щo фiнaнсoвиЙ iнстpyмент ]vta€ ни3ькиЙ piвeнь

кpeдитHoгo pизикy стaнoм на звiтнy дary.. 
У 

",nuд*y 
фiнJнсoвoгo aктИBy' щo e кpeдитнo-знeцiнeним стaнoм нa звiтнy дaтy' aлe нe o пpидбaним aбo сTвopeниM

*p"д,.11o-jlljцiненим фiнaнсoвий aкг'"oм,'Тoвapиствo oЦiнюe oнiкyвaнi кpeдитнi 3битки ''- P!Ilч:.ч'}-::::.o"
бani'"o'oo вapтiстю aктивy тa тeпеpiшньoю вapтiстю oнiкyвaниx мaйбщнix гpoЩoвиx пoтoкiв, дИскoHтoвaнoю зa пepв|снoю

eфegгиBHoю стaBKoю вiдcoткa зa фiнaнсoвим aЁ",oм. Бyдь-якe кopигyвaнHя визHаeтЬся в пpибyткy aбo 3биткy як пpибyтoк

aбo збитoк вiд змeншeння кopиснoстi.
fle6i mopc ькa зa6o pеoв aн ic m ь
ьезy'o,,a дeбiтopiькa зaбopгoвaнiстЬ визнaeтЬся як aктИв тoдi, кoли Тoвapиствo стae стopoнoю дoгoвopy тa, внaслiдoк

цьoгo, нaбyвae юpидичнe пpaвo oдepжaти гpoшoвi кoшти.- 
Пepвiснa oцiнкa дeбiтopськoT зaбopгoвaнoстi здiЙснюeться зa спpaBeдливoю вapтicтю.
Пiiля пepвiснoгo ви3HaHня пoдaлЬUJa oЦiнкa дeбiтopcькoi зaбopгoвaнoстi вiдбyвaсться зa аMopтизoвaHoю Bapт|стlo.

Пoтoннy'дeбiтopсЬKy 3aбopгoвaнiсть бeз встaнoвлeнoТ стaвки вiдсoткa Тoвapиствo oЦiнюe 3a сyмoю пepвiсHoгo paxyHкy

фaкгypи, якщo вплив дискoнтyвaнHя e HeсyгтевиM. . -!l' 
з.i.ц. Фiнaнcoвi aкmuвu, щo oцiнююmьcя зa cпpaвedлuвoю вapmicmю, з вido6pФкeннЯM pe?улЬmamу

*,fr:T,::'!"Hxu::*у,":u;"':tr'#*Ься 
3a спpaвeдлиBoю вapтicтю, з вiдoбpaжeнHяtvt pe.yлЬтaтy пepeoцiнки y пpибyткy

я6о з6иткv вiднoсятЬся aкцiT тa пai (чaстки) гoспoдapсЬкиx тoвapистB'

зoбoв,язaння Toвapиствo oЦiнюе iх 3a ТХHЬoю

aктив мiнyс бyдь-якe нoвe взятe зoбoв'язaння)
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Пiсля пepвiснoгo визнaння Toвapиствo oцiнюr iх зa сПpaведливoЮ вapтiстю.
Cпpaвeдливa вapтiстЬ aкцiЙ, якi внeсенi дo бipжoвoгo спискy, oцiHюrтЬся 3a бipжoBиM кypсoм opгaнiзaтopa тopгiвлi.
Якщo aкцiТ MaютЬ oбiг бiльш як Ha oднoMy opгaHi3aтopi тopгiвлi, пpи po3paxyнкy вapтoстi aктивiв тaкi iнстpyMeнти

oцiнююiься 3a кypсoм нa oснoвнoмy pинкy для цЬoгo aктиBy aбo, зa вiдсyrнoстi oсHoвHoгo pиHкy, нa нaЙспpиЯтлИвitЦoMy
pй**y дnя ' 'o1-o. 3a вiдсyтнoстi сBiдчeHЬ Ha кopистЬ пpoтилeжHoгo, pиHoк, Ha якoмy Toвapиствo 3a3виЧaЙ здiйснюe
oпepaЦlю пpoдa)кy aктивy' пpийMaeтЬся зa oснoвниЙ pиHoк aбo, зa вiдсщнoстi ocнoвнoгo pинкy, 3a нaйспpИятливiший
pинoк.

Пpи oцiHцi спpaвeдливoi вapтoстi aктивiв зaстoсoвyютЬся Meтoди oцiнки вapтocтi, якi вiдпoвiдaютЬ oбстaвиHaM тa для
якиx r дoстaтHЬo дaниx, щoб oЦiнити опpaвeдливy вapтiсть, мaксимiзyюни викopиGтaHHя дopечHих вiдкpитих дaHиX тa

мiнiмiзyюни викopистaHня 3aкpитиx вxlдниx дaHих.
Якйo е пiдстaви ввaжaти, щo бaлaнсoвa вapтiоть сyттrвo вiдpiзняеться вiд спpaвeдливoi, Toвapиствo Bи3нaЧae

спpaBедливy вapтiсть 3a дoпolvtoгoю iншиx мeтoдiв oцiнки. Biдxилeння MottryтЬ бyти зyмoвлeнi знaчними змiнaми y

фiнaноoвoмi стaнi eмiтeнтa тalaбo змiнaми кoн'юнктypи pинкiв, Ha якиХ eмiтeнт здiЙснюe свoю дiяльнiстЬ, a тaкoж

змiнaми y кoн'юнкгypi фoндoвoгo pинкy.- . 'cnpuЬ"дn,вa 

"jpтiс' ' 
aкцiй, oбiг якиx з}пинeнo, y тoмy нислi цiнниx пaпеpiв eмiтeнтiв, якi включенi дo Cпискy

e'iтeчтiв, щo MaютЬ oзHaки фiктивнoстi, визнaЧarтЬся iз ypaxyвaнням нaявнoстi стpoкiв вiднoвлeння oбiгy тaкиx цiнниx
пaпepiв, нaявнoстi фiнaнсoвoТ звiтнoстi тaкиx eмiтeнтiв, peзyльтaтiв Тх дiяльнoстi, oнiкyвaнHя нaдxoджeHня Maйбyтнix

eкoнoмiнниx вигiд.
3.3'5. 3o6oв,язaння
Кpeдитopськa зaбopгoвaнiстЬ ви3HaeтЬся як зoбoв'язaння тoдi, кoли Toвapиствo стae стopoHoю дoгoвopy тa' вHaслlдoк

цьoгo, нaбyвar юpидичнe зoбoB'язaння сплaтити гpoшoвi кotшги.
Пoтoчнi зoбoв,я3aння - цe зoбoв'язaння, якi вiдпoвiAaють oднiЙ aбo декiлькoм i3 нижчeнaвeдeниx oзHaк:
. КepiвHицтвo Toвapиствa спoдiвaеться пoгaсити зoбoв'язaння aбo зoбoв'язaння пiдлягaе пoгaшeнню пpoтягotvl

двaHaдЦЯти мiсяцiв пiсля звiтнoгo пepioдy'
o Кepiвництвo Toвapиствa He Mae бeзyмoвнoгo пpaвa вiдстpoнити пoгaшeHHЯ зoбoв'я3aнHя ]IpoTягoM

щoнaймeншe двaнaдцяти мiсяцiв пiсля звiтнoгo пepioдy.
Пoтoчнi 3oбoв'я3aHня ви3HaютЬся зa yMoBи вiдпoвiднoстi визHaчeHHю i кpитepiям ви3Haння зoбoв'язaнь.
Пoтoчнi зoбoв,язaння oцiнюютьcя y пoдaлЬцloMy зa aMopти3oвaнoю вapт|стю.
Пoтoннy кpeдитopсЬкy зaбopгoвaнiсть бeз встaнoвлeнof стaвKи вiдсoткa Тoвapиствo oцiHюr 3a сyMoю пepв|cHoгo paхyHкy

фaкгypи' яKщo вплиB диcкoHтyвaHHя e нeсyгтeвим.
3;3.6. \eopmaння фiнaнcoвuх aкmuвiв ma зo6oв,язaнь
Фiнaнсoвi aктиви тa зoбoв'язaнHя 3гopтaютЬся, якщo Toвapиствo Mаe юpидичнe пpaвo здiЙснювaти 3aл|к визнaних y

балaнсi сyм i мae нaмip aбo зpoбити взaемoзaлiк, aбo peaлiзyвaти aктив тa викoHaти зoбoв,язaння oднoчaсHo

3.4. 06лiкoвi пoлiтики щoдo oGHoвниx зaсoбjв тa нeмaтepiaльниx aкгивiв
3.4.,I. Buзнaння ma oцiнкa ocнoвнuх 3aco6iв
Тoвapиствo визHae мaiеpiaльниЙ oб.еtс oснoвним зaсoбoм, якщo вiн yгpиl\ЛyeтЬcя 3 Mетoю викopистaHHя ix y пpoцесi

свoei дiяльнoстi, нaдaння no"ny', aбo для здiйcнення aдмiнiстpaтивниx i сoцiaльнo-кyлЬтypHиx фyнкцiЙ, oнiкyвaниЙ стpoк

кopисHoгo викopистaння (eксплyaтaцii) якиx бiльшe oднoгo poкy тa вapтiсть якиx бiльшe 6000 гpн.

Пepвiснo Toвapис,,o oцiнюе oснoвнi зaсoби зa сoбiвapтiстю. У пoдaлЬuloмy oсHoBнi зaоoби oцiнюються зa х

сooiвaЬтiстю мiнyс бyдь-якa нaкoпичeнa aмopтизaцiя тa бyдь-якi нaкoпичeнi збитки вiд змeншeння кopиснoотi. Cyмa

HaкoпиченoT 
""op',з"цii 

Ha дaТy пеpeoЦiнки викЛюЧa6тЬся з вaлoвoТ бaлaнсoвoi вapтoстi aКтивy тa ниотoT сyми,

пepepaхoвaнoi дo пepeoцiнeнoT сyми aктивy. .Цooцiнкa, якa вxoдитЬ дo склaдy влaоHoгo кaпiтaлy, пepeHoситЬся дo

нepoзnoдiлeнoгo пpибщкy' кoли пpипиняетЬся ви3нaнHя вiдпoвiднoгo aктивy.
3.4.2. Пodaльtui вumpamu
Тoвapиствo нe .,з'ae в бaлaнсoвiй вapтoстi oб'екгa oсHoвt{иx зaсoбiв в|Атpaтv| нa щoдеHнe oбслyгoвyвaнHЯ, peMoнт тa

тexнiчнe oбслyгoвyвaнHя oб'eктa. |-{i витpaти визнaютЬся в пpибщкy ни збиткy, кoли вoни пoнeсенi. B бaлaнсoвiй вapтoстi

oб'eкгa oонoвiиx зaсoбiв визнaютЬся тaкi пoдaльшi витpaти' якi зaдoвoльняютЬ кpитepiя.vl ви3HaнHя aктивy.

3.4.3. Амopmuзaцiя ocнoвt]ux зacoбiв
Aмopтизaцiя oснoвHиx зaсoбiв Тoвapиствa нapaХoByотЬся

HOpM:
бyдiвлi
MaЦJини тa oблaднaння

пoямoлiнiйним MетoдoM 3 викopистaнHяM тaкиx щoplчHиx

- 2 % l
1 l EOl_

тpaнспopтнi зaсoби - 17 -20%

меблi -2o -3Зo/o.

i н ш i  - 1 4 - 5 0 %

кaпiтaлЬнi Bклaдeння в opeHдoвaHi пpимiЩeння aMopти3yютЬся пpoтягoм тepмiнy Tх кopиснoгo викopистaнHя.

дмopiйзaцiю aктивy.пoЧиHaютЬ, кoли вiн стae пpидaтHиM для викopистaння. Aмopтизaцiю aкгивy припиняютЬ нa oднy 3 двoХ

дaт'. якa вiдбyвaeтiся paнiшe: нa дaтy, з якoт jrсив клaсифiкyють як yтpиMyBaHиЙ tля пpoдa)кy, aбo нa дaтy, з якoi

t lpипинЯютЬ ви3HaHня aктиBy.

3.4.4. Heмamepiaльнi aKmuвu
Hемaтepiaльнi aKгиBи oцiнюються зa сoбiвapтiстю зa виpaxyвaнням бyдь-якoТ нaкoпиченoT arvtopтизaЦii тa бyдь-яких

,.u*on,""*й* збиткiв вiд змeншeння *op'с'oсii. Aмopтизaцiя 
.нeмaтepiaлЬниx 

aктивiв здiЙснюеться iз зaстoсyвaнняM

пpя],ioлiнiЙнoгo Meтoдy 3 BиKopистaHHяM Щop|Чнoi нopмй 3з%. Немaтepiaльнi aкгиви, якi виникaють y peзyльтaтi дoгoвipниХ

aбo iнших юpидичHиx пpaB' aмopтизyютЬся пpoтягoM тepмiнy чиннoстi цих пpaв'
3'4.5. 3мeншeння кopucнocmi-ocнoвнux зaco6iв ma нeмamepiaльнuх aКmuвiв

Ha кoжнy звlтнy дaтy Тoвapиствo oцiнюе, чи e якacЬ oзHaкa тoгo, щo кopиснiсть aктивy Mo)кe 3MeHUJитися' Тoвapиствo

змeнuJye бjлaнсoiy вapтiqть aктивy дo сyMи Йoгo oнiкyвaнoгo вiдшкoдyвaнHя, якщo i тiльки якщo сyMa oч|кyвaнoгo

вiдшкoдyBaHHя aKтИBу 'u",u вiд йoio бaлaнсoвoT вapтoсii. Taкe-зrrл-eншeння нeгaЙнo визHarтЬGя в пpибyткax чи збиткax,

якщo aктив нe oблiкoвyютЬ 3a пepeoЦiнeнoю вapтiстю згiднo з MсБo 16. 3битoк вiд змeншeння кopиснoстi, ви3HaниЙ для

aкгивy (зa виняткoп/l .yд"i"yiЪ noййднix пеpioдax' Toвapиcтвo стopнyr' якщo i тiльки якщo змiнилися пoпepeднi oЦiнки,

3aстocoвaH| для BизHaчeннЯ сyMи oнiкyвaнoгo вiдшкoдyвaння. Пiсля визнaння збиткy вiд зMeHшeHня кopисHoст| aMopти3aц|я

oсHoвljиx зaсoбiв кopигyeтЬся в мaЙбyтнiх пepioдax 3 мeтoю poзпoдiлeння пepeгляHyтoi бaлaнсoвoT вapтoстi нeoбopoтнoгo

aктиBy Ha систeмaтичнiЙ oснoвi пpoтягotvt стpoкy кopиснoгo викopистaнHя.
. '3.6. oблiкoвi пoлiтики щoдo iнвeстицiйнoi нepyxoмoстi

1 E 4 a.'.U.Цpo iuaoсmt,t' iйнoT нaovхoллocmi
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Тoвapиствo He пЛar iHвeстицiЙHoT нepyxoмoстi.
3.8' oблiкoвi пoлiтики щoдo Heпoтoчниx aктив3в' yтpимyвaниx для пpoдa)кy
ioЪ"!""'"o клaсифiкye нeпoтoЧHиЙ aКтив якyтpимyвaниЙдля пpoдa)кy, якщo йoгo бaлaнсoвa вapтiстЬ бyдe в oснoвнoмy

вiдшкoдoвyвaтис" шn""o* oпеpaцiT пpoдa)кy, a не пoтoЧHoгo викopиcтaння. Heпoтoчнi aктиви, yrpимyвaнi для пpoдa)кy'

o.i'ooi"с' i вiдoбpaжaю''с" Ё бyхгaлтеpсiкoMy oблiкy зa HaйMeншoю 3 двox вeличиH: бaлaнсoвoю aбo спpaвeдЛИвoю

Bapтiстю 3 виpa1yвaцняM Bитpaт нj oпepaцit, пoв,язaнi з npoдa*eм. AмopтизaЦiя нa тaкi aкгиви He Hapaxoвyeться. 3битoк вiд

i"Ъ''",'" кopиёнoстi пpи пepвiснoмy чи пoдaлЬцJoмy списaннi aю-иBy дo спpaвeдЛиBoi вapтoстi зa BиpaxyвaHHяM витpaт нa

пpoдaж визHarтЬся y звiтi пpo фiнaнсoвi peзyлЬтaти.

}l;"?:lJ:""iJ#'-,JJ;Еiffi:ж" пepeдaютЬcя в oсHoвHoMy всi pизики тa виHaгopoди, пoв.язaнi 3 пpaвo' влaснoстi
,u 

"йй.. 
тoвapиствo як opeндaтop нa пoЧaткy стpoкy opeнди Bизнae фiнaнсoвy opeндy як aктиви тa зoбoв'язaння 3a

сvMaMи, t.t.lo дopiвнюю,ь iпpa"eдливiЙ вapтoiтi opeiдoвaнoгo MaйHa нa пoчaтoк opeнди aбo (якщo BoHи -MeHшi 3a

;i;;;;ffiy 
-.;pii.''l 

зa тeпepiшнЬoю вapтiстЬ 
'мiнiмaльних 

opeндHих плaтeжiв. Мiнiмaльнi opeнднi плaтeжi

pЬl.oдй""i'с' йiж 6i'aнсoвиMи BитpaтaMи тa зMeHшeнняM нeпoгaшeниx зoбoв,язaнь. Фiнaнсoвi витpaти po3пoдlляютЬся

нa кoЖeH пepioд тaким чиHoM' щoб зaбeзпeЧиit4 стaлy пepioдиннy стaвкy вiдсoткa Ha зaлишoк зoбoвя.1н1]!:.1".ryn!::::

oБ"'д'i плaтeжi.вiдoбpaжaютЬся як витpaти в тиx пepioдax, y яl(иx вoни бyли пoнeсeнi. Пoлiтикa HapaxyBaHHЯ aMopTи3aц|| Ha

opeHдoвaHi aктивИ, щo aMopтизyютЬся, y3гoджeнa iз стaндapтнoю пoлiтикoю Тoвapиствa щoдo пoдiбниx aкгивiв.
' 

opeндa aкгивiв, зa якoю pи3ики тa виHaгopoди, пoв'язaнi з пpaвoм влaоHoстi нa aктив, фaКгиЧнo зaлишaютЬся в

op"йЁoдlЬц"' клaсифiкyетЬоя як oпepaЦiЙнa opeHдa. ope1rп1i плaтeжi 3a yгoдoю пpo oпepaцiЙHy opeндy визнaютЬся як

;;й;;;ipямoлiнiЙнiй oснoвi npoтягoM стpoкy opeндй. Дoxiд вiд opeнди зa yгoдaмИ пpo oпеpaцiЙнy opeHдy Toвapиствo

ви3Hae Ha пpяMoЛiHiЙнiЙ oснoвi пpoтягoM 
"'po*y.opЬ"д,. 

з"'p"'', BкпюЧaючИ aмopтизaцiю, пoнeоeнi пpи oтpиMaннi дoxoдy

вiд opенди' ви3нaютЬся як витpaти.
. 
3.8. oблiкoвi пoлiтики щoдo пoдaткy нa пpибщoк
Bитpaти з пoдaткy нa пpибщoк являють сoбoю сyмy витpaт з пoтoчнoгo тa вiдстpoнeнoгo пoдaткiв. ПoтoчниЙ пoдaтoк

визнaЧaeТЬся як сyмa пoдaiкiв нa пpибщoк, щo пiдляiaйть сплaтi (вiдшкoдyвaнню) щoдo oпoдaткoBaнoгo пpибщкy (збиткy)

iа з.г''и пepioд..Пoтoчнi 
"''pa', 

Toвapиотвa зa пoдaткaMи poзpaxoвyютЬся з викopистaнHЯM пoдaтKoвиx Gтaвoк' чинниx

(aбo в ocнoвнoмy нинниx) нa дaтy бaлaнсy.
BiдстpoнeниЙ пoдaтoк He po3paxoByeться, ocкiльки пpиЙнятo piшeння пpo He3aстoсyвaHня кopигyBaHЬ фiнaноoвoгo

peзyлЬтaтy нa yсi пoдaткoвi piзницi в paмкax пoдaткoвoгo oблiкy., 
з.s. oблiкoЬi пoлiтики щoдo iншиx aкгивiв тa зoбoB'язaнЬ
3.9.1' 3a6eзпeчeння
3aбeзпeчeння ви3нaютЬся, кoли Toвapиствo t\iae тeпepiшню зaбopгoвaнiсть (юpидиvнy- aбo кoнстpyктивнy) внaслiдoк

Mинyлoj пoдiT, iснye Ймoвipнiсть (тoбтo бiльшe мo)шивo, нiж нeмoжливo), щo пoгaшeння зoбoв'язaння вИtvlaгaтимe вибyття

peсypсiв, кoтpi втiлюють y сoбi eкЬнoмiчнi вигoди, i мoжнa дoстoвipнo oцiнити сyмy зoбoв'язaння

Тoвapиствo тaкoж ствopюe peзepв Bитpaт нa oплaтy щopiчниx (oснoвниx тa дoдaткoвиx) вiдпyстoк. Poзpaxyнoк тaкoгo

pe3epвy 3дiЙсHюeтЬcя 
"" 

nlдй,i npa""n. oблiкoвoТ пЬлiтики Тoвapиствa. Poзмip ствopeнoгo Pезepвy 9п.'?T] -.]ly"'o*
;й;-;й i"-.",,"p,."цii нa кiнeць poкy. Poзмip вiдpaхyвaнь дo peзepвy вiдпyстoк, вКлючaючи вiдpaхyвaння нa сoЦ|aлЬне

стpaхyвaнHя 3 Циx сyM, poзpaхoвyютьс" в"*oд"uй з кiлькoстi днiв фaкгиннo невикopистaнoТ пpaЦiвникaми вiдпyстки тa

|хнЬoгo сepeдHЬoдeннoгo зapoбiткy нa MoMeнт пpoвeдeння тaКoгo.poзpaxyнкy. Taкoж мoжyтЬ Bpaxoвyвaтися iншi oб'eкгивнi

фaКгopи' щo впливaютЬ на poзpaxyнoк цЬoгo пoкaзHикa. У paзi нeoбxiднocтi poбиться кopигyючa пpoвoдкa в

бyxгaлтepськoмy oблiкy згiднo дaниx iнвeнтapизaцii pезepBy вiдnyстoк.
3'9'2. Buплamu п paцiвн u кaм
Toвapиствo ви3нar кopoткoстpoкoвi виплaти пpaцiвникaм як витpaти тa як зoбoв,язaння пiсля виpaхyBaннЯ бyдь-якoi вжe

сплaЧeнoi cyми. Toвapиствo визHar oЧiкyBaнy вapтiсть кopoткoстpoкoвиХ виплaт пpaцiвникaм зa вiдсyтнiсть як зaбезпeчeння

вiдпyстoк - пiд 
"aс 

нaдaHHя пpaцiвникaми пoслyг, якi збiльшyють iхнi пpaвa нa мaйбщнi вИплaти вiдпyскHиx.

3.9.3' Пeнci Й нi зo6oв'язa н ня
Biдпoвiднo дo yкpa-iцcЬкoгo зaкoнoдaвствa, Toвapисгвo yrpиMye внeски iз зapoбiтнoT плaти пpaцiвникiв дo ПeнсiЙнoгo

фoндy' пoтoЧнi внeски po3paxoвyютЬ-ся як пpoцeнтнi вiдpaxyвaння iз пoтoчниx нapaxyвaHЬ зapoбiтнoТ лл3].1il-'1Tlg.Ip"''

вiдoбpaжaються y пepioдi,." 
"*oмy 

бyли нaдaнi пpaцiвникaми пoслyги' щo нaдaютЬ TM пpaвo нa oдepжaHHя BHеск|B' тa

зapoблeнa вiдпoвiдна зapoбiтнa платllя.. д!-.^...^-^Т ^.i-
3.10. lншi з"",oсo"""i oблiкoвi пoлiтики, щo c дoPeчHими дIIя poзyмiння фiнaнсoвoT звiтнoстi

3.10'1 floxodu ma вumpamu
Toвapиствo ви3Hae дoхiд вiд нaдaHня пoсЛyг' кoли (aбo y мipy тoгo, як) вoнo 3aдoвoлЬHяе зoбoв'язaння щoдo вИкoHaHня'

пеpeдaючи oбiцяHy пoJлy.y 1'oo'o aкгив) клieнтoвi. Акгив пepeдaeтЬся, кoли (aбo y мipy тoгo, як) клiент oтpимye кoнтpoлЬ

Haд тaким aктивoм.
Пpи визнaнeнt вapтoстi виHaгopoдИ вiд yпpaвлiння aсfv|sag|r| Toвapиствo вiдпoвiднo дo MCФ3 15 викopистoвye Meтoд

oцiнювaння 3a pезyлЬтaтoм. дo мeтoдy oЦiйвaння 3a peзyлЬтaтot\,t нaлeжитЬ, зoкpeмa, aнaлiз викoнaння, 3aBеpшeнoгo нa

сЬoгoдHitДнiЙ дeнЬ, oцiHки дoсЯгнyTиx peзyльтaтiв. Bpaxoвyюvи пpиHЦип пpoфeсiЙнoгo скeптици3My для 3MiHнoТ вapтoстi

виHaгopoдиpo3paxyHoкдoxoдyздiйснюeтьсянaкiнeцькoжHoгoмiсяця.
Peзyльтaт визHaчeHня po3мipy виHaгopoди пo yпpaвлiнню aКтиBaMи oфopмлюeться aКтoм викoHaHиx poбiт, в якoмy

вiдoбpaжaeться po3paxyHoк (oцiнкa) дoсягнyтиx peзyльтaтiв-нa звiт;y дaтy.

Дoxiд вiд пpoдaжy qii"u"ёo"," jrсгивiв визнaeтьiя y пpибщкy aбo збиткy в paзi зaдoвoлeння всix нaвeдeHих дaл! yMoв:

a) Тoвapиотвo пepeiae дoгoвipнi пpaвa нa oдep)кaння гpoшoвиx пoтoкiв вiд тaкoгo фiнaнсoвoгo aKгиBy;

б) Toвapисгвo пepeдaлo"пoкyпцeвi pи3ики 'a.nЪpe'aг" вiл вoлч111, пoв,язaнi з фiнaнсoвим aктивiв;

в) зa ТoвapистBoц He зaлиЩaeтЬся aнi пoдaльшa yчaстЬ yпpaвлiнськoгo пepсoHaлy y фopMi, якa зaзвичaЙ пoв'язaнa 3

вoлoдiнням, aнi eфeпивний кoнтpoль 3a пpoдaHиMи фiнaнсoвими iнстpyмeнтaми, iнвeотицiйнoю нepyxoмiстю aбo iншими

aктивaMи;
г) сyмy дoxoдy мoжHa дoстoвlpнo oЦ|ниТи;
д) йм6вipнo, r.l.lo дo Toвapиствa нaдiЙдрь eкoнoмiчнi вигoди, пoв'язaнi з oпepaцiею;

тa
'"! ,".p"',, якi бyли aбo бyдщь пoнeсeнi y зв'я3кy з oпepaцieю, мoжHa дoстoвipнo oцiнити.

tивiдeнди визнaютЬся дoxoдoм лишe y pазi, якщo:
- .npa 'oТoвapиствaнаoдеp)кaннявиплaтзaдив iдeндaмивстaHoвлeHo;
- е ймoвipнiсть, щo екoнoмiчнi B|АгoД|r|, пoв'язaнi з дивiдeндaми, нaдiйдрь дo Toвapиствa;

. сvмv дивiдeндiв MoжHa дoстoв|pнo oц|нити.



ПPиMITки Дo PIчнoi ФI}IAнсoBoi 3BITIi0сTI ToB..КУA <IнЕкo-ItIBЕсТ'' зA PII(,

щo 3AкIHчиBся з1 гPy.цня 2019 Рoкy

Дoxiд визнаетЬся y звiтi пpo пpибyтки тa збитки 3a yмoви вiдпoвiднoстi вИ3нaЧенню тa кpитepiяM BизнaнHя. Bизнaння

дoxoдy вiдбyвaeтЬся oдHoЧaGHo з визнaнHяtvl збiлЬшeHHя aктИвiв aбo зMeHшeHня зoбoв'я3aHЬ.
Bитpaти - цe 3цeнЩeння eкoнoyiчниx вигiд пpoтягoy oблiкoвoгo пepioдy У BиfляДi вибyггя чи aмopти3aцii aкгивiв aбo y

BИглядi виHиKHeння 3oбoв'я3aнЬ, pe3yлЬтaтoM Чoгo r зMeншeH.Hя ЧИстиx aктивiв, зa виHяткoM 3MeHUJeння, пoв,я3aHoгo з
вИплaтaMи yчaсникaM.

'Bитpaти визHaютЬся y звiтi пpo пpибyгки тa 3битки 3a yгvloви вiдпoвiднocтi ви3HaчeнHю тa oднoчacнo з ви3нaнHяM

3бiлЬшеHHя 3oбoB'я3aнЬ aбo зMeHшeння aкгивiв.
.. 6"тpu'" нeгaЙнo визHaютЬся y звiтi пpo пpибщки тa збитки, кoли видaтки He HaдaЮтЬ мaЙбщнix eкoнoMiЧHиx вигiд aбo

'oдi'i i1rю мipoю, якoю мaЙбyгнieкoнoмiчнi вигoди не вiдпoвiдaють aбo пepeстaють вiдпoвiдaти визнaнню як aкгивy y звiтi

пpo фiнaнсoвиЙ стaн.. 
Bитpaти ви3нaютЬся y звiтi пpo пpибщки тa 3битки тaкoж y тиx випaдкax, кoли вИHикають зoбoв'язaння без визHaнHя

aктивy.
Bйтpaти, пoнeсeнi y зB,язкy з oтpимaнняM дoxoдy, ви3нaютЬся y тoмy )к пеpioдi, щo Й вiдпoвiднi дoхoди.
3.10.2. Bumpamu зa пoзu,QMu
Bитpaти зa йoзикaми, якi нe r чaстиHoю фifiaнсoвoгo iнстpyмeнтy тa нe кaпiтaлiзyються як чaстиHa сoбiвapтoстi aктивiв'

ви3HaютЬся як витpaти пepioдy. Toвapиствo кaпiтaлiзye витpaти нa пo3ики, якi бeзпoсepeдньo вiднoсятЬcя дo пpидбaння,

бyдiвниЦтвa aбo виpoбництвa квaлiфiкoвaнoгo aктивy, як чaстинa сoбiвapтoстi цЬoгo aктивy.
3.10.3. Умoвнi зo6oв'язaння ma aкmuвu
Toвapиствo He Bи3нae yмoвнi 3oбoв.язaнHя в звiтi пpo фiнaнcoвиЙ стaн Toвapиствa. lнфopмaцiя пpo yмoвнe зoбoв'язaння

po.кpиBarтЬcя, якщo мoйивiсть вибyгтя peсypсiв, якi втiлюють y сoбi eкoнoмiннi вигoди, не с вiддaлeнoю. Toвapиствo не

,,з,Ъe yмoвнi aкгиви. Cтислa iнфopмaцiя пpo yмoвний aКтив poзкpивaeтЬся, кoли Haдxoд)i(eнHя eкoнoмiнниx вигiд e

йMoвiDниM.
4' oснoвнi пpипyщeнHя, oцiнки тa cyд)I(eння
Пpи пiдгoтoвцi фiнaнсoвoi звiтнoстi Toвapиствo здiйснюe oцiнки тa пpипyщeHня' якi MaютЬ Bплив Ha eлeMeHти

qiнaнсoвoi 
.звiтнoЬтi'. 

ipyнтyюнись нa MCФ3, MCБo тa TлyMaЧенняx, poзpoблеHиx Кoмiтeтoм з тлyMаченЬ мiжнapoднoT

фiнi'"o'oi звiтнoстi. oliнкй тa сyджeнHя бaзyються нa пoпepeднЬoмy дoсвiдi тa iншиx фaктopax, щo зa iснyюvиx oбстaвин

"""*ao,,с" 
oбlpyнтoвaними i зa peзyлЬтaтaми якиx пpиЙмaютЬся сyджeння llloдo бaл.aноoвoT вapтoстi aктивiв тa

ioоo.'"..''. xo{j цi po3paxyчки бaзyюiьоя нa нaявнiЙ y кepiвництвa Toвapиствa iнфopмaцiТ пpo пoтoннi пoдi|,-фaкrичнi
pe3yЛЬтaти мoЖyгЬ .p"'ioю Ьiдpiзнятися вiд Циx poзpaxyiкiв. oблaстi, дe тaкi сyджeHHя e oсoбливo вaжливиMи, oблaстi' щo
ХapagгepизyютЬся висoким piвнeм склaднoстi, тa oблaстi, в якиx пpипyщeння й poзpaxyнки MaютЬ вeликe 3HaчeнHя для
пiдгoтoвки фiнaнсoвoT звiтнoстi зa McФ3, нaвeдeнi нижнe.

4.1' Gyдкeння щoдo oпepaцiй, пoдiЙ aбo yмoB зa вiдсщнoстi кoнкpeтниx MCФ3
я*щo,*Ъ'". MсФ3, якиЙ кoнкpeтHo 3aстoсoвyстЬсЯ-дo oпepaцiТ, iнщoi пoдii aбo yмoви, кepiвництвo Toвapиствa

."",o"Б.y" сyджeнHя пiд чaс poзpoблeння тa зaстoiy.aння oблiкoвoi пoлiтики' щoб iнфopмaцiя бyлa дopeЧHolo для пoтpeб

кБp,с'y'Ьui.Ъля пpиЙняття eioнoмiчниx piшeнь тa дoстoвipнoю, y тoMy знaчeннi, щo фiнaнсoвa звiтнiсть:
. пoдao дoстoвipнo фiнaнсoвиЙ стaн, фiнaнсoBi pезyлЬтaти дiяльнoстi тa гpoшoвi пoтoKи Toвapиствa;
o вiдoбpaжae eкoнoмiннy сyrнiсть oпepaцiЙ, iншиx пoдiй aбo yмoв, a He лишe юpИдиЧнy фopмy;
о € нейтpaльнoю, тoбтo вiльнoю вiд yпepeджeнь;
о 6 пoвнoю в yсix сyттeвиx aспeктaх.
Пiд чaс здiЙcнeння iyд*eiн" кepiвництвo Тoвapиствa пoсилarтЬся нa пpийнятнiстЬ HaведeнИx дaлi джepел тa вpaХoBye

ix y низxiднoмy пopядкy:
a) виtvloги в MCФз, y якиx iдeться пpo пoдiбнi тa пoв'язaнi 3 нИMи питaHHЯ;
б) визнaчeння, кpитepiT ви3HaнHя тa кoнцeпцii oцiнки aкгивiв, зoбoв'язaнь, дoxoдiв тa витpaт y Кoнцeптyaльнiй

oснoвi фiнaнсoвoj 3вiт|.|oстi.
Пiд чaс здiЙснeння сyджeHня кepiвництвo Тoвapиствa BpaХoByr HaЙoстaнHiUJi пoлoжeння iншиx opгaнiв, щo poзpoбляють

тa 3aтвеpркyютЬ стaчдapти, якi зacтoсoвyють пoдiбнy кoнцeптyaлЬHy oснoBy для poзpoблeнHя стaндapтiв, iншy пpoфeсiЙнy

лiтepaтypy з oблiкy тa пpийнятi гaлyзeвi пpalfiики, тiею мipoю, яKoю Boни He сyпepeчaтЬ вИщe3a3HaчeHиI\i джepeлaM.
bпеЬjцiТ, щo нe peглarleнтyютЬся MCФ3 Тoвapиствoм He здiйснювaлись.
4.2. Cyдlсeння щoдo спpавeдливoT вapтoстi aкгивiв Toваpиствa
Cпpaвeдливa вapтiсть iнвeстицiЙ, щo aктивнo oбepтaються нa opгaнiзoвaниx фiнaнсoвиx pинкax, po3paxoвyrтЬся нa

oснoвi пoтoчнo.j pиHкoвoТ вapтoст| Ha мoмeнт 3aкpиття тopгiв нa звiтнy дaтy. B iншиx вИпaдкaХ oцiнкa спpaвeдливoi вapтoст|

ipyнтyеться Ha сyд)t(еHнЯx щoдo пepедбaнyвaниx мaйбщнix гpoшoвиx пoтoкiв, iсHyюЧoi eкoнoмiчнoi ситyaцiТ' pи3икiв,

i i"i '",* piзним.фiнaнсoвим iнстpy]vleнтaм' тa iншиx фaкгopiв з вpaxyвaнняlvl виMoг MсФ3,l3 <oЦiнкa спpaBeдливoT

вapтoстi>.
4.3. Cyдrкeння щoдo змiн спpaвeдливoi вapтoстi фiнaнсoвиx aкrивiв
ПDoтягoм зв|тнoгo 2019 pЬкy пepeoцiнкi iнвeiтиЦiЙнoТ нepyxoмoстi iз зaлyнeнняM нeзaлежниx oцiнювaнiв не

здiйснювaлaсь.
,. Кepiвництвo Toвapиствa вBatкae, щo oблiкoвi oцiнки тa пpипyщeнHя' якi мaють стoсyнoк дo oЦiнки фiнaноoвиx

iF|стpyцeнтlв, дe pинкoвi кoтиpyвaння нe дoстyпнi, e ключoвиl\' д)кepeлoМ нeвизнaчeнoстi oцiнoк, тoMy щo:
a) вoHи з висoким iiyneнeм ймoвipнoстi 3a3нaютЬ змiн з плинoм vaсy, oскiльки oцiнки бaзyються Ha пpипyщeнHЯx

кepiвництвa щoдo вiдсoткoвиx стaBoк' вoлaтилЬнoстi, змiн вaлютниx кypсiв, пoкaзникiв кpeдитoспpoMoжнoстi кoнтpaгeнтiв'

кopИгyBaHЬ пiд чaс oцiнки iнстpyмeнтiв, a тaкoж спeцифiчниx oсoбливoотeЙ oпepaцiй; тa
- 
бf вплив змiни в oцiнкax нa aктиви, вiдoбpjженi в звiтi пpo фiнaноoвий стaH, a тaкoж Ha дoxoди (витpaти) мoжe

бщи знavним . .^^-;  ,^,nа iь  аF-, 
якisi кepiвHицтBo Toвapиствa викopистoвyвaлo iHЦJi пpипyщeHня щoдo BiдсoткoвиХ стaBoк, вoлaтилЬHoстi, кypсiв oбмiнy

.aлют' *pei,тнoгo peЙтингy кoHтpaгeнтa, Аaти oфepти iкopйryвaнь пiд нaс oцiнки iнстpyмeнтiв, бiльшa aбo MeHUJa зMiHa B

ЬЦ,цl 
',jp'oс'i 

фiнaнсoвиx 'iнстpyмeнтiв y paзi вiдсднoстi pинкoвиx кoтиpyвaнЬ мaлa б iстoтний Bплив Ha вiдoбpaжeний y

фiнaнсoвiЙ звiтнoстi чистий пpибщoктa.u,'o*.'""" 
oцiнoк тa пDипvЩeн 

.. apтoстi фiнaнсoвиx aктивiв вPoзyмiюvи вaжливiсть викopистaнHя oблiкoвиx oцiнoк тa пpипyщeнЬ щoдo спpaвeдливo| вi

paзi вiдЬрнoстi вxiдниx дaниx щoдo спpaвeдлиBoi вapтoстi пepшoгo piвHя' кepiвHицтвo Toвapиствa плaHye виKopиcтoвyвaти

ьцi;-_;1; сyджeння якi бjзyються нa пpoфeсiЙнiй кoмпeтeнцiТ пpaцiвникiв Пiдпpиeмствa,.дoсвiдi тa Mинyлиx пoд|яx' a тaкoж з

викopистaчHям poзpaxyнкiЬ тa мoдeлeЙ вapтoстi фiнaнсoвиx aпивiв. 3aлyveння зoвнiшнix eкспеpтHиx oцlнoк щoдo тaкиX

фi"","o.", iнфyмeнтiв дe oцiнкa, якa бaзyстЬся нa пpoфесiйнiй кoмпетeнцiT, дoсвiдi тa poзpaxyнкax r HeдoстaтнЬoю' нa

дyмкy Кepiвництвa e пpиЙнятниM тa нeoбxiдним.



пPиIvIIтки Дo PIчtIoi ФIнAнсoBoi 3BIт}loсTl ТoB <<кyA <ItIЕкo-ItIBЕсT> 3A Plк.

щo 3AкIIIчиBся 31 гPyД}|я 2019 PoКy

Bикopистaння piзHих MapкeтиHгoвиХ пpипyщeнЬ тalaбo Meтoдiв oцiнки тaкoж Mo)кe Maти зHaЧHиЙ вплив нa
пеpeдбaчyвaнy спpaвeдливy вapтiстЬ.

4.4. cyд<eння щoдo oчiкyвaниx тepMiнiв yтpимyвaння фiнaнсoвиx iнстpyмeнтiв
Кepiвництвo Тoвapиствa зaстoсoвye пpoфесiйнe сyджeHHя щoдo тepмiнiв щpимaння фiнaнсoвих iнстpyмeнтiв, щo

BxoдятЬ дo сKлaдy фiнaнсoвиx aктиBiв. Пpoфeсiйнe сyджeння зa цим питaнHяM /pyнтyeться нa oЦiнцi pизикiв фiнaнсoвoгo
iнстpyмeнтy, йoгo пpибркoвoстi й динaмiцi тa iншиx фaкгopax. Пpoтe iснyютЬ невизнaчeнoстi, якi Mo)l(yгЬ бyти пoв'язaнi з
пpизyпиHeнняM oбiгy цiнниx пaпepiв, щo нe r пiдкoнтpoльниM кepiBництвy тoвapисTвa фaKгopoм i l ioжe сyттrвo BплИHyтИ нa
oцiнкy фiнaнсoвих iнстpyмeнтiв'

4.5. BикopистaнHя cтaBoк дискoнryвaння
Cтaвкa дИскoнтy - цe пpoцeнтнa стaвкa, якa викopистoвyrтЬся для пepepaxyнкy мaЙбyтнix пoтoкiв дoxoдiв в eдине

3нaЧёH|-lя тeпepiшньoT (пoтovнoT) ваpтoстi, якa e бaзoю для визHaЧення pинкoвoТ вapтoстi бiзнeсy. 3 eкoнoмiчнoiтoчки 3opy, в
poлi стaвки дискoHтy с бaжaнa iнвeстopy стaвкa дoxoдy нa вклaдeний кaпiтaл y вiдпoвiднi з piвнeм pизИкy пoдiбнi oб'eки
iнвeстyвaння, aбo - стaвкa дoхoдy 3a aлЬтepHaтивHими вapiaнтaми iнвeстицiй iз зiставляння piвня pизикy Ha дaтy oцiHки.
Cтaвкa дИсKoнтy Mae визHaЧaтися 3 ypaxyвaHHяM тpЬox фaкгopiв:

a) вapтoстi гpoшeй y vaсi; )

б) вapтoстi джepeл, якi зaлyнaються для фiнaнсyвaнHЯ iнвeстицiйнoгo пpoектy, якi вимaгaють piзнi piвнi кoмпeнсaЦiТ;
в) фaкгopy pизикy aбo мipи Ймoвipнoстi oтpиMaHНЯ oнiкyвaниx y мaЙбyтньoмy дoxoдiв.
Cтaнoм нa31.12.2019 сepeдHЬoзвa(eнa стaвкa зa пopтфелeм бaнкiвськиx дeпoзитiв y нaцioнaльнiй вaлютi в бaнкax, y

якиХ He ввeдeHo тиMчaсoвy aдмiнiстpaцiю aбo нe зaпpoвaджеHo лiквiдaЦiЙнy кoмiсiю, стaнoвилa 13,6 % pivних' |нфopмaцiя,
щo викopистaнa для визнaЧeння сepeдHЬoзвarкeнoT стaвки oдepжaнa з oфiцiйнoгo сaйтy HБУ.

4.6. cyдr<eння щoдo BияBлeння oзнaк знeцiнeння aктивiв
Biднoснo фiнaнсoвиx aкгивiв, якi oцiнюються зa aMopтизoвaHoю вapтiотю, Toвapиствo нa дaтy виникHeHHя фiнaнсoвиx

aкгивiв тa Ha кoжнy звiтнy дaтy визнaчae piвeнЬ кpeдитнoгo pизикy.
Тoвapиствo визHae peзepв пiд збитки для oнiкyвaниx кpeдитниx збиткiв 3a фiHaнсoBип/lи aктиBaMи, якi oцiнюються зa

aMopтизoвaНoю вapтiстю, y poзмipi oнiкyвaниx кpeдиTHиx збиткiв зa вeсЬ стpoк дii фiнaнсoвoгo atоивy (пpи знaчHoмy
збiльшeннi Kpeдитнoгo pизикуlдля кpeдитнo-знeцiнeниx фiнaнсoвиx aкгивiв) aбo ,|2-мiсячними oнiкyвaHиMи кpeдитнИMи
збиткaми (y paзi нeзнaннoгo зpoстaнHя кpeдитнoгo pИзикy).

3aзЬичaй oнiкyeться, щo oчiкyвaнi кpeдитнi збитки зa вeсЬ стpoк дiT r\iaютЬ бщи визнaнi дo тoгo, як фiнaнсoвий
iнстpyмент стaнe пpoстpoчeний. Як пpaвилo, кpeдитний pи3ик знaчнo зpoстae щe дo тoгo, як фiнaнсoвий iнстpyмeнт стaнe
пpoстpoчeниM aбo бyдe пoмiчeнo iншi чинники зaтpиMки плaтeжiв, щo e специфiчними для пo3иЧaлЬнИкa' (HaпpиKлaд'
здiйонeння мoдифiкaцii aбo peстpyкгypи3aцii).
. . кpeди'ний pизик зa фiнaнсoвим iнстpyмeнтol\it ввaжaeтЬся HизЬкиM, якщo фiнaнсoвий iнстpyмeнт Maс низький pизик

'aс'a'ня дeфoлтy, пoзиЧaлЬHик мae пoтyжнiй пoтeнцiaл вИКoнyвaтИ свoT дoгoвipнi зoбoв,язaння щoдo гpoшoвиx пoтoкiв y

KopoткoстpoKoвiй пepопeкгивi, a нeспpиятливi змiни в eкoнoмiчниx i дiлoвиx yмoвax y дoвгoстpoкoвiЙ пepспeкгивi мoжщь
3ни3итИ, aлe нe oбoв'язкoвo здaтнiстЬ пoзичaлЬHикa викoнyвaти свoi зoбoB,язaHня щoдo дoгoвipниx гpoшoвиХ пoтoкiв.

Фiнaнсoвi iнстpyмeнти He ввaжa}oтЬся тaкиMи, щo MaютЬ низькиЙ кpeдитниЙ pизик лишe нa пiдстaвi тoгo, щo pизик

дефoлтy 3a HиMи e ни)кчиltit, нiж pизик дефoлтy зa iншими фiнaнсoвими iнстpyмeнтaми Toвapиствa aбo нiж кpeдитниЙ pизик

юpисдикцii, в якiй Toвapиствo здiйснюe дiяльнiсть.' 
oнiкyвaнi кpедитнi збитки зa весЬ стpoк дiТ не ви3нaютЬся зa фiнaнcoвим iнстpyмeнтor\it пpoстo нa пiдстaвi тoгo, щo

вiн ввaжaвся iнстpyмeнтoм iз низьким кpедитниM pизикoм y пoпepeдHЬoмy звiтнoмy пеpioдi, aлe не ввaжaотЬся тaKиM
стaнoп71 нa звiтнy дaтy. У тaкoмy вИпaдкy Тoвapиствo з.ясoвye, чи Maлo Miсце знaчнe зpoстaння кpeдитнoгo pи3икy 3 MoMeнтy
пepвiснoгo визнaHHя, a oтжe чи пoстaлa пoтpeбa y визнaннi oчiкyвaниx кpeдитHиx збиткiв 3a вeсЬ стpoк дiT.

oнiкyвaнi кpeдитнi з6итки вiдoбpaжaють влaснi oнiкyвaння Тoвapиствa щoдo кpeдитHиx збиткiв.
5. Poзкpиття iнфopмацii щoдo викopистання cпpaвeдливoТ вapтoстi
5.1. Meтoдики oцiнювaння тa вxiднi дaнi, викopистaнi для склaдaння oцiнoк зa спpaвeдливoю вapтiстю
Toвapиствo здiЙснюe виKлючHo бeзпepepвнi oцiнки спpaвeдливoi вapтoстi arгивiв тa 3oбoB'язaнь, тoбтo тaкi oцiнки, якi

виMaгaютЬся MсФ3 9 тa McФ3 13 y sв]]! стaH нa Koжнoгo 3вlтHoгo

do якoеo,]aлeЖamь

Пepвiснa тa пoдaлЬЦJa oцiнкa гpoшoвиx кoштiв
здiйснюeться зa спpaведливoю вapтiстю' якa

PинкoвиЙ,
витpaтниЙ

oфiцiЙнi бipжoвi кypси
opгaнiзaтopiв тopгiв Ha дaтy
oцiнки, 3a вiдсyтнoстi
вИзHaчеHoгo бipжoвoгo кypсy
нa дaтy oцiнки,
BикopистoвyrтЬся oстaння
бaлaнсoвa вapтiсть, цiни
зaкpиття бipжoвoгo тopгoвoгo

Пepвiснa oцiнкa iнотpyмeнтiв кaпiтaлy
здiйснюeться 3a ТХ спpaведливoю вapтiстю, якa
зaзвичaЙ дopiвнюo цiнi oпepaцii, в xoдi якoi бyв
oтpимaниЙ aктив. Пoдaльшa oцiнкa
iнстpyмeнтiв кaпiтaлy здiЙонюeться за
спpaвeдливoю вapтiстю нa дary oцiнки.

|нcтpyMeHти кaпIтaлy

3 p iвeнь
(тi, щo нe мaють
кoтиpyвaнЬ i He с

2 piвeнь
(тi, щo He MaютЬ

31 .12 .18З 1 . 1 2 . 1 8 з 1 . 1 2 . 1 931 .12 .1в 31 .12 .19З 1 ' 1 2 . 1 9 31.12.18 31.12.19

А  a i a o E,А.А 12 679 17 440
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5.3. Пepeмiщeн']я lv|bк 1.м ma 2.м piвнямu iepapx.i cпpaвeiлuвoi вapmocmi
Пomoчнi iнвecmuuii:
Ha кiнeць 2019 poкy бyлo здiйснeнo пepeoцiнкy cпpaвeдливoT вapтoстi пoтoЧHиx фiнaнсoвиx iнвeстицiЙ.3мiнилaся

спpaBeдливa вapтiсть aкцiй ПpAТ IК кlHЕКo> Пepeмiщeння мiж piвнями iсpapxiТ в2018 poцi вiдсyтнi. У 2019 poцi вiдбyлoся
пepeмiщeнHя aкцiЙ ПpAT (HOBA сИсTEMА) з 2 piвнi y 3 piвeнь нepeз вiдсщнiсть yгoд.

Дoвеocmpoкoвi i нвecmuцii:
Пpoтягoм 20,19 poкy У 2-Му piвнi iepapxiТ зaлv1Щ|4л|/|ся тiльки aкЦit ПAT <.Цoслiднo-eкспepиMeнтaльниЙ зaвoд Ns20

цивiльнoТ aвiaЦiТ> зa pинкoвoю вapтiстю 312'48 гpн' oскiльки пpисщнi пoзaбipжoвi yгoди.
Кpiм тoгo, в 2018 poцi pяд емiтeнтiв 3aгaлЬнoю cумoю 27 тис. гpH. бyлo oцiненo 3a pинкoвoю вapтiстю B (HyлЬ) гpивeнЬ

тa здiЙсненo пepеoцiнкy цiнних пaпepiв iншиx eмiтентiв зa вapтiстю чистиx aкгивiв кoжHoгo eмiтeнтa, щo в цiлoмy збiльшилo
бaлaнсoвy вapтiсть пopтфeля.

Пepeмiщeння мiж piвнями iepapхiT y 2018 poцi вiдсщнi.
5.4. lнuli poзкpummя' щo вuMaea'omьcя MCФ? 13 <oцiнкa cпpaвedлuвoi вapmocmi>
Cпpавeдливa вapтiсть фiнaнсoвиx iнстpyмeнтiв
' 1 .

Нeп/lo)tиивo Bи3нaчити дoстoвipHo' oскiлЬки Hеt\iae pинкoвoгo кoтИpyвaнHя циХ aктив|в.
Кepiвництвo Toвapиствa ввaжae, щo нaвeденi po3кpиття щoдo 3aстoсyвaHня спpaвeдливoТ

ввalкaс, щo 3a MeжaMи фiнaнсoвoТ звiтнoстi зaлишилaсЬ бyдь-якa сyгтсвa iнфopмaцiя щoдo
вapтoстi, якa [/|oжe бщи кopиснoю для кopисTyвaнiв фiнaнсoвoT звiтнoстi.

6. Poзкpиття iнфopмaцii, щo пiдтвepдr<ye статтi пoдaнi y фiнaнсoвиx звiтax

вapтoстi e дoстaтнiми, i нe
3aстoсyвaHня спpaвeдливoT

cпpавeдливa вapтiсть

31.12.2019 31.12.2018
1 2 3

Фiнaнсoвi aктиви, yтoмy числl:

Дoвгoстooкoвi фiнaнсoвi iнвeстицi] (aкцiT) 140

Кopoткoстpoкoвi фiнaнсoвi iнвeстицi] 12 679 17 440

Topгoвeльнa дeбiтopськa зaбopгoвaнiсть (зa дoгoвopaми кyпiвлi-пpoдaжy
КopпopaтиBниХ пpaв' тa винaгopoдa Тoвapиствa)

347 34

fleбiтopськa зaбopгoвaнiсгЬ 3a видaHиMи aBaHсaMи zэJU 2 591

гpoluoвi кolllтИ тa lx eквiвaленти 0 5J

Iнщa пoтoчнa дeбiтopськa зaбopгoвaHiсть (пoзики) 120

вapT|стЬ тa кpeдитopcЬкoI зaбopгoвaнoстi, a aкoж пoтoчниx фiHaнсoвиx iнвeстицiй

1.
Aктив 3a piк, lцo закiнчився

31.12.19o.
3a piк, щo зaкiннився

31.12.18p.
Heмaтepiaльнi aкгиви (бaлaнсoвa вapтiсть) I

Пeoвiснa вaoтiсть нeмaтеpiaлЬHиx aктивlв 41 J э

Haкoпичeнa BapтiстЬ 33 5Z

Бaлaнсoвa
31.12.2018p. 1 9 t 9

31.12.20190. 1 1 1 1
на .31 гDvдHя 2018 poкy y склaдi oснoвниx зaсoбiв пoвHiстю знoшeнi oснoвнi зaсoби стaнoвлятЬ 89 тис. гpH,' нa 3

гpyдня 2019 poкy - 89 тис.гpH.
6.3. фiнaнcoвi aкmuвu, щo oцiнююmЬcя 3a cпpaвedлuвoю вapmicmю,

пpu6уmку a6o збumкy
Cтaнoм нa 31.12.2o19p..тa нa 31.12.2018p. нa бaлaнсi Тoвapиствa

гpyдHя poкy y ri oснoвнi зaсoби стaнoвлятЬ 89 тис. гpH,' нa 31

з вidoбpaх<eнняM peзульmamy Пepeoцiнкu у

oблiкoвyвaлись iншi дoвгocтpoкoвi фiнaноoвi

К.сть
eмiтeнтiв бaлaнсoвa

вapтiсть, гpн.

тa пoтoчнi
Haймeнyвaння 3а пepioд, щo зaкiннився

31.12.19p.
3a пepioд' щo

зaкiнчився 31.12'18p'
ДoвгoстooкoBi фiнaнсoвi iнвестицii 140 165

Пoтoчнi фiнaнсoвi iHвeстиЦii 12 679 17 440

Bсьoгo 12719 't7 605

Haзвa eмiтeнтa Пpимiтки



Biдсщня випискa з дeпoзитapнoi yстaнoви пpo 1 2 312,69
Бaлaнсoвa вapтiсть
вплИвa€ нa вaлютy б

сyттrвo нe

zv 0,00

Cпpaвeдливy вapтiсть кoЖнoгo 3
eмiтeнтiв oцiнeнo в (HyЛЬ) y
3в'Я3кy з вiдпoвiднicтю pядy
oзнaк фiкгивнoстi.

3aблoкoвaнi Bипycки aкцiй. 3aлишки
пiдтвepджeнo дeпoзитapнoю yстaнoвoю

Bсьoгo 36 з12'в9

инeючи з 2o12 дeмaтepiaлiзaцiю випyскtв Bлaсниx aкцlи oе3 yч

1IPиМIтки Дo PIчнoi ФItlAнсoBoi 3вIтItoстl ToB <<кyA.ItIЕкo-ItIBЕсT'' 3A PlК,

tllo 3AкIIIчиBся 31 гPyдIIя 2019 Poкy

дeмaтepiaлiз"цi"11Tl"j]:,BлaсниxaкцlЙoе3yчaстl
y ^ | , т ^ . o т ^ i ' e т и u н n

тo,uБй"'"u""* J*цioЪ"p" Paxyнки в цiнниx пaпеpax Toвjpиствy в piзниx дeпoзитapHиX yстaнoвax вiдкpитo aвтoMaтичнo.

Aлe Biдкpитгя paxyнкiв в Циx дeпoзитapниx yстaнoBax тa yKЛaдaHня 3 |-lиMи вiдпoвiдниx дoгoвopiв пpo oбслyгoвyвaння He

здiЙснювaлoсЯ чepe3 тe' щo пoв'язaнi 3 дaHим пpoцeсoп/l гpoшoвi витpaтИ для Тoвapисвa He мaютЬ eKoнoM|чHoгo сeнсy

пopiвнянo з вiдпoвiдним iнвeстицiЙним пpибщкoм.' 
Кopoткocтpoкoвi фiнaнсoвi iнвeстицiТ 1
1.oб,eкг iHвeстyвaцHя: кopПopamuвt1i npaвa тoBАPИcтBА 3 oБ|ЙDt<ЕНoю BtДI1oBlДAльHlCтю кlHДУCTPlАЛЬHo-

пPa^/I ИCлoBИЙ Кo^/1 гIЛЕКc > (< l ПКl>)
Bapтiсть oб'сrсy iнвeстицii, якa oбЛiкoвyeться ToвapистBoM 7 867 тис. гpH

Poiмip oб,eкгy iнвeстицiT: 26,222% стaтyгнoгo кaпiтaлy lПК.
Biдпoвiднo дo piцJeHЬ.3aгaЛЬниx збopiв yvaсникiв Тoвapиствa дaнa iнвeстицiя e пoтoчнoю, тa пpидбaнa 3 Meтoю

пepeпpoдaxv.
3a piк 2018 пiсля дaти бaлaнсy, y лютoMy 2019 poкy вiдбyлaсь-yгoдa пpoдaЖy чaсткИ 0J% у стaтyтнoMy кaпiтaлi ToB

<lПК> вapтiстю 30 тис. гpн. фiзиннiй oсoбi. Biдпoвiднo дo цiei yгoди бyлo oЦiнeнo спpaвeдлиBy вapтiсть iHвестиЦii стaнoM Ha

31.12.2О18p. в 7896 тис' гpн.- 
-lпк зa opгaнiзaцiЙнo-пpaвoвoю фopмoю e тoвapиствoм з oбмeжeнoю вiдпoвiдaльнiстю.
- lПК нe e пpoфeсiйниM yчaсHикoB фoHдoBoгo pинKy тa pиHKy, якt\ЛM нaдaютЬся фiнaнсoвi пoслyги. He мae

спeцiaлiзoвaниx дoзвoлiв тa лiЦeнзiй.
. Ha тeпepiшнiЙ нac виpoбництвo 3yпиHeнo. Пoтoчнe викopистaння * HaдaHHя B opeндy тa oбслyгoвyвaння виpoбниниx,

тopгoвиx, сKлaдcЬкиx тa oфiсниx пpимiщeнь тa пpoMислoвиx мaйдaнvикiв.
- |пК e влaснИкo[l1 нepyxoмoстi piзнoгo пpизHaчeння зaгaлЬHolo плoЩeю 90,96 тис. кв.м. lПК мae noвний кoMплeкс

iн*e,Ьp*'" кoмyнiкaцiЙ. Пpoтягoм 2019 poкy вiднyження нepyxoмoстi lПК нe здiйснювaЛo.
- IПК здiЙсню6 oблiк тa нaдae звiтнiсть вiдпoв'iднo нaцioнaльниx стaндapтiJ бyxгaлтepськoгo oблiкy. Hepyxoмiсть (oснoвнi

зaсoби) o6лiкoвyються lПК зa вapтiстю, зa-якoю.бyли пpидбaнi з ypaxyBaнHЯM зHoсy.
- Пepeoцiнкy (дooцiнкy) oсHoвHиx зaсoбiв |ПК нe здiЙснювaлo.
- Pинкoвa вapтiстЬ нepyxoмoстi вiдpiзняeться вiд бaлaнсoвoT вapтiстi нepyxoмoстi y9l::.9::^у",''

- Aнaлiтичнi oгляди пpoвiдниx спeцiaлiзoвaних кoмпaнiй нe мiстять дaHиx щoдo вapтoстi aнaлoгiчнoT нepyхoMoстi.

Haявнi дaнi щoдo пoпитy нa виpoбниvy '"py*Ьйi"i', я,киЙ cклaДaeiЬ"t".'дзaгaлЬHoгo пoпитy на нepyxoмiсть (зa дaними

кoнсaлтиHгoвoT кoмпaнiТ UТG).
lПК вeликиЙ oб'eкг, тa стaHoM нa кiнeць 2019 poкy нe Mae aHaлoг|в пpoдaжy.

|нфopмaцiя щoдo пpoдaжy oб'eкгiв нepyxoмЬстi.зa тepитopiaльHиM po3тaшyвaнняM, aнaлoгiчним |ПК нaявня' aлe Mao

iншi (y бiк змeншeння) o6cяги'
|нфopмaцiя щoдo npoдu*y oб,e]тiв нepyxoмoстi 3a aнaлoгiчним пpизHaчeнHяM, aле iншoгo тepитopIaлЬHoгo

poзтaЩyвaHHя нaявHa, aЛe Mae iншi (y б iк змeншeння) oбсяги. 
rr^v6 a.t^т^.nevRяти япeснi  мeтoди ot 

.

oтжe, вiдпoвiднo дo пoлoх(енЬ oблiкoвoi пoлiтики Тoвapиствa, Тoвapиствo мoжe зaзстoсoвyBaти влacн| Meтoди oЦ|Hки

'''","'JuuJJ; 
iнвeстyвaння: кopr.opamuвHi Пpaвa (цiннi пaпepu) ПpАT <llК <lНЕKo>

Б"Ъii"'' oб'eкгy iнвeстицii, якa oблiкoвyeться Toвapиствoм 4 813 тио. гpн.

Poзмip oб,eктy iнвeстицiт: 45,4Yo cтaтунoгo кaпiтaлy ПpAT <||К (|HЕКo).

- Biдпoвiднo дo piшeнЬ 3aгaлЬHиx iбopiв yнaсн"кiв тoвapиствa дaнa iнвeстицiя о пoтoчнoю, тa пpидбaнa з Meтoю

пepeпpoдax(y.'.-.-гipfr;i lк 
(lHEкo) зa opгaнiзaцiЙHo-пpaBoвoю фopмoю r пpивaтним aкцioнepним тoвapиствoM.

ПpAТ <illК к|HEКo> e пpoфeсiйниM. yчacникoM фoндoвoгo pиH.кy тa мae вiдпoвiднi лiЦeнзii, якi видaнi HКЦпФP.

- ПpAТ (||К (|HЕкo) здiиiнюe oблiк тa ,uдu. .Ёi,,i",ь вiдпoвiднo мiжнapoдниx стaндapтiв бyхтaлтepськ"': :ч:l^ l
ocкiльки пpoтягoм 20,|9 poкy yгoд 3 aкЦlяlilr1 ПpAT <IК к|HЕКo> нe здiЙснeнo, Toвapиствo дiйшлo висHoBкy пepeoцlнити

вapтoстЬ фiнaнсoвoT iнвестицii (yцiнити) дo нoмiнaльнo] Bapтoст|.
Bpaхoвyюни 

""" 
,"щe.,йaдeнe, тoвapиствo здiЙснилЬ пepеoцiнкy (yцiнкy) вapтoстi oб'еrсy iнвeстицiT стaнoп/l Ha пoчaтoк

Уo zoo+Zщ|yп  l  g - - " - . - ' - . - , r . .  -  - _ -  
i ; а ; o ча ; к '  лютo гo  20 , 19  po к y  в i д б yлa ся  y г oдa  3-

3a нaявнoю rнрopмifiiею пщ пoдiт пiсгrя Дaти бaлaнсy зa2018 ni1 нa д9'н1т;<Ч^i:]-:,:^iч:.t"#,:H::::l'Il"Ё
aкцiями ПpAT |К к|HEКo>, iнфopмauiя пpo якy poзмiщeнa (oпpилюднeнa) нa SMIDA (зaгaльнo дoстyпHa iнфopмaцiЙнa бaзa

**Ч.".,,o,"'дHeнoю 
yгoдою бyлo здiЙснeнo кyпiвлю-пpoдaж 145 915 штyк aкцiЙ ПpAT (IК (lHEКo) зa цiнoю 0,99 гpн зa 1

aкцiю нa зaгaлЬнy cуму 144674'72гpн. 
(yцiнкy) вapтoстi oб,eкгy iHвeстицii стaнoм нa кiнeць

Bpaxoвyюни всe виu{eвикЛaдeнe, Тoвapиствo здiйснилo пepeoц|нкy

2018 poкv' a сaMe:
20,|8 piк 9O'1O n i r Уцiнкa (-

. -4731003'04 гpнКiлькiсть Bapтiсть K|лЬк|стЬ DAP]

9 625 642 UJтyк 9 543 824'043 гpн q в '5  ^42 n|тvк  |  ц  в l z  821,00 гpн
3

2018 poкy' a caме
2018  p i к Уцiнкa (

Кiлькiсть -5279664'64гpн
9625642uтук 14823488,68 9625642штvк | 9э4!p4'v3

6.4. I1e6imopcь'сa3l 31 гpyдня 2019 3,1 гpyдня 2018

1 1
3aпaси



3a тoвapи, poбoти, пoсЛyги (винaгopoдa ToвapиствФ з47 34
зa BИДaниnл|/| aвaнсaMи (зa дoгoвopaми кyпiвлi-пpoдaжy

кopпopaтивнИх пpaв)

2 590 2 591

120 0

КoooткoстDoкoвi фiнaнсoвi iнвeстицii 12 679 17 440
iсть Т пirae зaбeзпeчeння. Тoвapиcтвo Mar пpoстpoчeнy дeбiтopськa

ПPиMIтI{и дo PIчIloi ФII|AнсoBoi 3BIт1I9сTI тoB <кyA <IIlЕкo-tHBЕсT>> 3A PII.I,

rцo зAlflI{чиBся 31 гPyДня 2019 PoКy

Дeбiтщськa зaбopгoвaнiсть Toвapиствa He мae зaбeзпeчeння. Тoвapиствo Mar пpoстpoчeHy

пiдxoдy.
6.5. Гpoшoвi кoшmu.

6:6. BлacнuuЙ кaпimaл
Ьiд.йй'" дo виtt,oг 3aкoнy УкpaТни <Пpo iнститyги спiльнoгo iнвeстyвaння> вiд 05.07.2012 N95080-VI встaнoвленo

нaстyпнi виMoги дo стaтyгнoгo кaп|тaлy кoмпaнiТ з yпpaвлiння aктивaми He MеHше як 7 мiльйoнiв гpивень. Кpiм тoгo,

вiдпoвiднo дo Bимoг цьoio 3aкoнy кoмпaнii з yпpaвлiння aктивaми ствopюЮтЬ peзepвниЙ фoнд y poзмipi '  BстaHoвлeнoMy

стaтyrHиMи дoкyMeHтaми, алe нe мeншe як 25 вiдсoткiв стaTyгHoгo кaп|тaлy.
Cтaнoм нa 31 .12'19p. тa нa 31 .12.201 8p. стaтщний кaпiтiл Тoвapиствa стaнoвитЬ 1 0 000 тио. гpн., дoдaткoвиЙ вклaдений

кiпiтaл стaHoBитЬ 22тиc. гpH.' peзepвHиЙ кaпiтaл стaнoвитЬ 2 500 тис. гpн.
Пpoтflгoм 2019 poкy peзepвний.кaпiтaл нe Hapaxoвyвaвся y зB'я3кy з тиt\,, щo нa 01 сiчня 2019 poкy вiн сфopмoвaниЙ y

."'+ж;""ffi.J'' 
тo."p,o,o зa poзмipoм стaтyгHoгo тa peзеpвt-|oгo кaпiтaлy вiдпoвiдae виMoгaM .aкoHoдaвствa.

Cтaнoм Ha 31 гpyдHя ZU]v  poКy loBapиствo Hе нaРaxotsy tsa j lU  РеJЕPE l l IA  NРсдy|IпI  Рy|Jу|Ny l .

щoдo po.p"ryiкiв з y"""йn*"^'й: зaбopгoвaнiсть зa нapaxoвaниМи дивiдeндaми y сyмi.-,1?9-]].9.^Т ^l'P,j;.llЯrj{v.{v PvJl,ч^,.''-'- 
uЪтi;Ё;;;;;-";;;; lи)) i склaдaeться iз сyм дивiдендiв: yнaсникiв Пl.[|Ф

oблiкoвyсться нa paxyHкy 671 <Poзpaxyнки за наpaxoвaниMи див!дeндап/
кЦlФ>, Haдaлi - <ooнд-i>, y poзмipi - a цвz,цll-p'., 'a yнaсникiв 3Aт IФзт <Пpoмiнвeст-Кepaмeт>, нaдaлi . <Фoнд- 2>, y

poзмipi - 121 654,44 гpн.
3aгaльними збopaми aкцioнepiв Фoндy.1 (пpoтoкoл 3aгaльниx збopiв aкцiottgРjP..9-o!4Y:] -вiд 05.12'200Q Ro5v) бvлo

пpиЙнятo piшeння peopгaнiзyвaти Фoнд-1 y пдйoййй tнiврвдльниЙ дивееcИФ|кoBAHИЙ |HBEстИЦlЙHИщ Ф9HД

;iiЁi];Ьрj.;йй. lъъЕййhlЙiиn ФoHil> КoMпAHlТ з УпPABЛ|HHЯ AКтИBAMИ 3AКPИтoгo AкЦloHЕPHoГo
ТoBAPИстBA (lHЕКo-|HBЕCT>; зaтвepдити плaн peopгaнiзaЦiТ, 3aтвepдити бaлaнс стaHoм нaО5.12'20О3 poкy, дoвiдкy пpo

вapтiсть ЧистиХ aKгивiB стaнoм Ha o5i.12.2ooз poкy, Ьвiт пpo фiнaнсoвi peзyлЬтaти стaHoM нa 05'12'2003 poкy, тa iншi

дoкyMeнти.. . 
Ьeopгaнiзaцiя здiЙснeннa y вiдпoвiднoстi дo 3aкoнoдaBствa, чиHHoгo нa тoЙ пepioд.
вй,lo"iд'o дo дioвiдки пpo вapт|стЬ чистиX aкгивiв стaHoM нa 05.12.2o03 poкy Фoндy-1 згiднo стp. 590 зoбoв'язaння

Фoндy-.l пepейшлo дo нa тoЙ нaс здт uкyд к|HЕКo-|HBЕCТ> (пpaвoнaстyпникoм якoгo e Toвapиствo).- 
frЬидoa",я aкцiй пpoстиx iменниx 3aкpитoгo aкцioнepнoгo тoвapиствa кIнвестицiЙний фoнд зaкpитoгo типy кПpoмiнвeст-

Кepaмeт> бyлo здiЙснeнo BAт |К (lHЕko) (iдeнтифiкaцiйний кoд зa eДPПoУ 22925945) 05.09.2000 poKy Ha пiдстaвi

вiдпoвiдниx дoгoвopiв.. 
У 2005 poцi бyлo пpийнятo piшeння пpo peopгaнiзaцiю Фoндy-2 UJляxoм пpиeдHaнHЯ.
pеopгaнiзjцi" здiйёнeннa y вiдпoвiднoстi дo зaкoнoдaвствa, ЧиHl-|oгo нa тoЙ пepioд'

Biдпoвiднo дo пepeдaвaлЬHoгo бaлaнсy (Aктy) стaнoм нq ol !].!p.o^s poкy Фoндy-2 зoбoв'язaння Фoндy-2 згiднo стp. 590

n"oй# o,,ii'су (фopмaNe 1) пepeйшлo дo 
"" 

'oй 
""" 

3Aт <КyA (|HEкo-|HBЕCТ> (пpaвoнaстyпникoM якoгo e Тoвapиствo).

Biдпoвiднo дo ПepeдaвaлЬнoгo бaлaнсy (Aкгy) стaнoм нa 01.07.2005 poкy Фoндy-2 Ha тoЙ чaс 3АТ кКУA <|HЕКo-

IHBЕсT> (пpaBoнaстyп,й*o" 
"*ol-o 

e Toвipиствo) e пpaвoHaстyпHикoм Фoндy.2 стoсoвHo всix кpeдитopiв, бopжникiв,

ПoтoчниЙ БoКс БAHК).
Bалюта 3a piк, щo зaкiнчився 31'12.17p' 3a p iк.  щo зaк iнчився 31 '12 '17p.

UAH 0 CJ

USD
ЕUR
Bсьoгo 0 33

влaснoгo
Haймeнyвaння статтi Cтaнoм нa31'12.2019p. стaHofut нa31'12'2016'

CтaтlггниЙ кaпiтaл 10 000 10 000

.Цoдaткoвий кaпiтaл 22 zz

Peзepвний кaпiтaл 2 500 2 500
2874 7 1 7

Bсьoгo власний кaпiтaл 15 396 19 700

в 7 ma mь
3oбoв'язaння 3a piк, щo зaкiнчився

31.12.18p.
3а piк, щo зaкiннився

31.12.17p.
nn6n 0

з бюджeтoм 37 з4
4 5

t l 100
o

з yчaсникaMи 129 129

пoтoчнi зaбезпeчeння (peзepв Btдпyстoк) 114 90

нoпЛ Ha 31 гpvдня 20,t9 poкy Тoвapиствo не нapaxoByвaлo pe3epв п|д кpeдитн| p|А3икv|.



L-
пPиМITки дo PIчtIoi ФIнAнсoBoi зBIтн0стI тoв <КyA <dtlЕкo-ItlBЕсT- 3A PIK

щo зAIflнчиBся 31 гPyДt|я 20,t9 Poкy

3гiднo Cт.257 L{КУ встaнoвлeHo 3aгaлЬнy пoзoвнy дaBнiстЬ тPиB-aлiстю y тpи poки. д1?iд"1|1 ':.9IIT..:.T:?.-"",
aкцioнepaм y зв'я3кy з вiдсщнiстю вИMoги щoдЬ тx виплiти. Toмy нe вiдбyвarться пoЧaтoк пepeбiгy стpoКy пo3oвHoT дaвHoстi,
- i вiдпoвiднo, i[спливy.

l сaмe тoму списaHня 3aзHaчeнoT сyми кpeдитopськoT зaбopгoвaнoстi, нeзBaжaючи нa iT дaвнiсть нe вiдбyвaoться.

Щoдo зoбoв'я3aнЬ зa poзpaхyнкai'и з бюдясeтoм;
кpeдитoве сaлЬдo. no pa*y'*y 641 1 <Пoдaтoк з дoxoдiв фiзиvниx oсiб> склaдaeтЬся з дeбeтoвoгo сaлЬдo пoдaткy 3

дo"oiiJфi.,"ни* oсiб, визнaченoio вiдпoвiднo дo виMoг Пoдaткoвoгo Кoдeксy УкpaТни siдО_2'122010 N9 2755.vl iз змiнaми i

i"'ЬБ'Ъi-''и 1нaдaлi ПКУ), тa кpeдитoвoгg сaлЬдo пo нe виплaчениХ дoxoдax yvaсникiв пo iнвeстицiйHиx сepтифiкaтax зa

1998 piк, визHaЧeнoгo вrдnoЬlднolБЪйioгде*p"'y кuбi'"'y Miнiстpiв УкpaТHИ <Пpo пpибyткoвий пoдaтoк з гpoMaдяH) N9,1з-

92 вiд26.12.92p. iз змiнaми i дoпoвнeннями.
Hapaxyвaння дoxoдlв yнaЬникiв зa iнвестицiйнi сepтифiкaти зa 1998 piк здiйснювaлoся y 1999 poЦi вiдпoвiднo дo дiючoгo

*u ,oй йЬ"",т Дeкpeтy кaoiнeтy Miнicтpiв УкpaTHи <Пpo пpибyгкoвиЙ пoдaтoк 3 гpoмaдян> Ns13-92 вiд26'12'92p' iз змiнaми i

o""Bil;JJix}l'oo 
"'. 

58 Кoнститyцii Укpaiни - зaкoHи тa iншi Hop'aтивнo-гlpавoвi aкти нe мaють звopoтнoT дiТ в чaсi. кpiм
випaдкiв, кoли 'oни пoM'як[r.lyютЬ aбo скaсoвyrEгь вiдпoвiдaльнiсть oсoбy,'

diдпoвiднo дo ст. 168.1.5 ПКУ' якщo oпoдaткoвyBaний дoхiд нapaxoвyeтЬся пoдaткoBиM aгeнтoM, aлe нe виплaЧyrтЬся

(нe HaдarтЬся) плaтникy пoдaткy, тo пoдaтoк, який пiдлягaс yтpиMaHHю з тaкoгo нapaХoвaнoгo дoХoдy' пiдлягa€

I"Ъ"p"iy.u''ю дo бюджeтy пoдaткoвиM aгeHToM y стpoки, встaнoвлeнi цим Кoдeксoм для мicяннoгo пoдaткoBoгo пeploдy.

oбoв,язoк щoдo yтpиMання.П.ЦФo пoкпa.qarтЬся нa пoдaткoвoгo aгeнтa, який нapaxoвyr (виплavyс, надaе) oпoдaткoвyвaHиЙ

дoхiд на кopистЬ плaтникa пoдaткy, тoбтo на пiдпpиомствo (пп. 168..1 ..1 ' пп. 170.5.1 ПКУ).

.Цивiдeнди oстaтoЧнo ono'oamКoвуюmьcя пid чac .fx Hapaxувaння (пп.17O.5'4)..Пpoтe oсoбливoстi оплaти ПДФo дo

ooi,i("'y пepeдбaveнo в п.168.1 пt<У' a caWe.. cПIlama ГIflФo do 6todжеmу вidбувaеmьcя odнoчacнo 3 вunлamoю

Ьiiiid"ioi. (16s.1 '2. Пoдaтoк сплaчyeтЬGя (пepepaxoвyeться) дo бюджeтy пiд нaс B|Аплaт|I| oпoдaткoвyвaHoгo дoxoдy rдиF|иM

nn.'й',' дЬкyмeнтoм1. oскiльки, дивiдeнди нe.бyли Ьиплaчeнi aкцioнеpaм y зв'язкy з вiдсщнiстю виMoги щoдo Тx Bиплaти,

тo нe вiдбyвaeтЬсЯ пepepaxyвaння ПДФo дo бюджeтy.
6.8. floxodu ma вumpamu
Bсi стaтгi дoxoдiв i вйтpaт, визнaнi y звiтниx пepioдaх включeнo дo сКлaду 3вiтy пpo фiнaнсoвi pе3yлЬтaти (3вiт пpo

сyкyпниЙ дoхiд).
Bитpaти вiдoбpaжaються в бyxгaлтepоЬкoгvly oблiкy oднoн.aснo зi -зMeнЩeнняM aкгивiв aбo збiльшeнням зoбoв.язaнь.

Bитpaтiми звiтнoй пepioду в,з"aю''с" aбo змЬншeння aкгивiв aбo збiльшeння зoбoв,язaнЬ, щo пpивoдитЬ дo зMе|l|.шeння

.nuЬ'o1-o кaпiтaлy Тoвapиствa, зa yмoви, Щo цl витpaти мo)кyтЬ бщи дoстoвipнo oцiнeнi.

Bитpaтaци визнaютЬся витpaти пeвнoГo пepioдy oдHoЧaсHo 3 BизHaHням дoХoдy, для oтpиMaHня якoгo вoни здiЙонeнi

3a yмoви, щo oцiчкa дoxoду мoжe бyги дoстoвipнo Bизнaчeнa, дoxoд y 3вiтi пpo фiнaнсoвi pe3yлЬтaти вiдoбpaжaсться в

MoMeнт нaдxoФкеHHя 
"*,й.y "6o 

noг"*"'"я зoбoв'язaння' якi пpизвoдять дo збiльшeння BлaсHoгo кaпiтaлy тoBapиствa'
-- 

зЪ y"oЫ,,.йo oцiнкa ,"ip", мoжe бщи дoстoвipнo визнaчeHa' витpaти вiдoбpaжaються y 3вiтi пpo фiнaнсoвi pезyлЬтaти

B Mot\ileHт вибyггя aктивy aбo збiльшeння зoбoв,язaння.
Дoхoди i Ьитpaти зaзвичaЙ вpaхoвyютЬcя зa пpинципoM HapaxyвaHHя зaлeжнo вiд стyпeня 3aвepшeHoстl кoHкpeтнo|

oпеpaцiT' якa oцiнюeться як спiввiдHoцreнHя 6aкгиннo нaдaнoгo.oбiягy пoслyг i зaгaльнoгo oбсягy пoслyг, якi мaють бyти

зника Iloxoди зa 2019p. Bитpaти за 2019p Iloxoди 3a 2018p. витDати зa 20,|8p

A. oпepaцiйнi дoxoди i витpaти:
п | a a l  | | 521 яяn

Iншi oпеpaцiйнi дoxoди i витpaти 205 6'19
449 Б?n

Б.,lнщi фiнансoвi дoxoди i sцfpq]ц
577 4 304 30

Bсьoгo: 1 098 4 958 1  177 1 179

дo).д .|д pea"iзaцiT пoслyг з yпpaвлiння aкгивiв К|Ф

Дo,(д вlд peaлiзaцiT noслyг з yпpaвлiння aкгивiв ПIФ

.Цoxiд вiд peaлiзaцiT iншиx пoслyг

Bсьoгo дoxoди вiд peaлiзaцiT
-в1o, 

lнtui doxodu, iнtui вumpamu

lншi дoxoди
2019 2018

пБxIйд peйацilъrнaHсoвиx iнвeстицiЙ
577 597

|ншi oпepaцiЙнi дoxoди
577 597

lншi витpaти
0 ?n

зoитoк вiд peaлiзaцiT фiнaнсoвиx iнBeстицiЙ

IнLшi oпeoaцiЙнi витpaти 205 6 1 9

4 748

4 953 649
Bсьoгo



пРиMIтI(и дo PIЧнoi фII{AIlсoвoi зBIтнgстI тoв <кyA <IнЕкg.IнBЕст> зA Plк.

lцo зAкIнчиBся 31 гPyДня 2019 Poкy

iдв iдpeaлiзaцiТфiHaнсoвИxiHBeстицiЙcKлaДaе_27
тис. гpн, сoбijapтiстt peaлiзoвaHих фiнaнсoвих iнвeстицiй - 57 тиc, гpн. тaкoж зMiнa спpaвeдливoT вapтoстi фiнaнсoвиx
iнстpvмeнтiв 3a2018 piк вкЛючae: дooцiнкy - 5904тис.гpн., yцiнкy - 5307 тис .гpH.- 

дЬiiд вiд пpoдaжy цiнних пaпepiв зa 2b19 piк пoкaзaнo згopнyтo: дoxiд вiд peaлiзaцiT фiнaнсoвиx iнвeстиЦiй склaдae _ 8'0

.""' ip"'.coбijapтiстt peaлiзoвaниx фiнaнсoвих iнвeстицiй - 8,3 тис. гpн. Тaкoж змiнa спpaвeдливoТ вapтoстi фiнaноoвиx
iцnтnvrлэнтiп зe 2o19 oiк включae: vцiнкv - 4 731 тиc, гoн'

6.11.oпepaцiЙнi вumpamu
Haймeнyвaння пoкaзHика 2018 2017

Maтеpiaльнi Bитpaти 1

Bитpaти нa oплaтy пpaцi З54 347

Biдpaxyвaння нa сoцiaльнi зaxoди 78 77

Aмopтизaцiя oсHoвHиx зaсoбiв i немaтepiaльниx aKrиBiв б 1 0

lншi onepaцiйнi витpaти 709 79

Bсьoгo oпepaцiйниx витpaт 1149 514

нa 01.01.20,t9 poкy ТoвapистBa Maлo бopг пepeд ПpAT <| HA EHЕPГE|Ич|-iA KUM| |AH|n (Iгltr ']tu) y

poзмipi 276 000 гpн.
У гpyднi 201ё poкy мiж ПpAT к|HBЕCТИЦ|ЙHA ЕHЕPгЕтИЧHA КOMпAH|Я (|HЕКo) бyлo yклaдeнo yгoди пpo пpoщeнHя

oopry нj iyмy 276ooo гpH, в peзyлЬтaтi нoгo Тoвapryт!9 9]PцY?лo-цoxiд у сумi276 000 гpн., 
i,u*oй rja 01.o1.2019 p6кy i. lpAт (кoMпЛЕКс (ЛИБ|ДсЬкИЙ> мaв бopг пepeд Toвap-иствoм.y^p"lyjl i]19 00.0 гpн, якиЙ

ви|-|ик нa пiдстaвi дo.o"opy ыдстyплeння пpaвa виMoги. Пpoтягoм 2019 poкy ПpAT <КoMПлЕкс (лИБ|ДсЬкИИ) 3нaчнo

зMeнUJив зaбopгoвaнiсть пеpeд тoвapиствoм нa сyмy 74 1oo гpH, a пpoтягoм 202o poкy щe 3MеHllJив зaбopгoвaнiстЬ Ha сyMy

ii цoo гpн. 3aлишoк бopгy стaнoм нa 31 .12.2О19 стaHoвитЬ 95 900 гpн, стaHoM нa 2Q'02.2020 poкy _ 50 500 гpн.

Тoвapиствo виplшилoЪдiйснити дooцiнкy зaбopгoвaнoстi. B peзyльтaтi нoгo ТoвapистBo oтpиMaлo дoхiд.
,:;l:'!:i:'"i;:fr:i",'{'tr::"вyeтЬся 

зa pе.yлЬтaтaми звiтнoгo пoдaткoвoгo poкy. Кepiвництвo Тoвapиствa в пopядкy,
n"p"lЬ".",oмy пiдпyнrгo" \зц.l. i ПКУ' y 20i5 poцi пpийнялo piшeння пpo нeзaстoсyBaння кopигyвaнЬ фiнaнсoвoгo

6.13.36umкu
Cтaнoм нa 31 .12'2019 Тoвapиствo Hе Mar Heпoтoчниx aKгивiв, yтpиMyвaниx для пpoдaжy.
6.14' Poзкpummя iнфopмaцii пpo pух еpo.uoвux КolДmiв
Ёy" ..po,o,,* кoштiв пiдпpиrMствo poзкpиBar y звiтнoстi, склaденiй зa пpяtvlиM Meтoдoм. 3вiт склaдeнo y poзpiзi pyxy

кoштiв в peзyльтaтi oпepaцiйнo1, iнвeстицiЙнoi тa фiнaнсoвoТ дiялЬHoстi.
ЧvtcтиЙ pyx гpoцlo3иx кoштiв вiд oпеpaцiйнoТ iiяльнoстi зa 2Q19 piк тa 2018 piк склaдaс: _ -79 тиc.гpн., - -25 тис.гpн.

вiдпoвiднo, в т.ч.:_ - 
- ,"д"oд*"ння вiд peaлi3aЦii тoвapiв, poбiт тa пoслyг _ 1 53 тио. гpн. тa 450 тис. гpH. вiдпoвiднo. Haдxoджeння включaютЬ

oтpимaHня Bинaгopoди кoMпaнiТ 3a yпpaBлiння aктивaMи;. . ,aдxoджeння aвaнсiв вiд пoкyпцiв тa зaмoвникiв - o. тa 14 тис. гpн. вiдпoвiднo.
- тa витpaЧaння нa:
o oпЛ?тУ тoвapiв (poбiт' пoслyг) - 30 тис. гpн. тa 64 тис. гpн.;
o oПЛ?TУ пpaцi - 111 тиc. гpн. тa 269 тис. гpH',
o вiдpaxyBaнь нa сoцiaльнi зaxoди _ 66 тис. гpн'тa72 тис. гpн.,.
. зoбoв,язaнь з пoдaткiв тa збopiв _ 53 тис. гpн. тa 64 тис. гpн. (iншi пoдaтки i збopи _ 53 тис' гpн. тa 64 тис. гpH')'

o витpaЧaння Ha oплaтy aвaнсiв - 0 тис. гpн' тa 15 тис. гpн.;
o iншi витDaЧaнHя - 47 тис' гpн. тa 5 тис. гpH. |ншi витpavaння вKгtЮчaютЬ пoвepнeHня пepeдплaт зa дoгoвopaMи кoм|сll '

пoслyги бaнкy, oплaтa uJтpaфiв.
ЧиcтиЙ pyx гpoшoвиx.кoштiв вiд iнвeстиЦiйнoT дiяльнoстi зa 2019 piк тa 2018 piк склaдao: - 38тис. гpн., - 57 тИс 'гpH.

вiдпoвiднo, в т.ч.:
. нaдХoдження вiд pеaлiзaцii фiнaнсoвиx iнвeстицiЙ _ 0 тис. гpн'тa27 тис. гpH.,
. HaдXoд)кення вiд пoгaшeнHя пo3ик- 0 тис. гpн. тa30 тис. гpн;
ЧистиЙ pyx гpollJoвиx кoштiв y peзyлЬтaтi фiнaнсoвoi дiяльнoстi зa 2019 piк тa 201 8 piк склaдar: _ 8 тис. гpн. тa - 0 тис.

гpн. в iдпoвiднo, в т 'ч. :  _:--^-:- . .^ . . . .^. , .й
3aгaлoм в peзyльтaтi дiяльнoстi пiдпpиемствa пpoтягoM 2019 poкy тa2018 poкy вiдпoвiднo чистиЙ pyx гpoшoBих кol..tjтlв

стaнoвитЬ _ -33 тис. гpH. тa * 32 тис. гpн.
laлищoк кoшт|B нa пoЧaтoк 20,|9 poкy стaнoвиB 33 тис. гpн., нa кiнець 2019 poкy 0 ти. гpн.

6,15 3вim пpo влacнuЙ кaпimaл
ё'a'w*,и кaпiтaл Тoвapиствa ствopeний з дoтpиMaнням 3aкoнy yкpalни <Пpo iнститyги спiльнoгo iнвeстyвaння> вiд

05.07 .2012 Ne5080-Vl.- - 
Пpoтягoм 2018 poкy змiни y влaоHoмy кaпiтaлi бyли спpиvинeнi oтpимaнням збиткy y poзмipi 2 тиc' гpн. вiд здiйснeння

oснoЁнoi дiЯлЬHoстi - yпpaвлiння aКтИBaMи iнститyцioнaльниx iнвестopiв, пеpeoцiнки фiнaнcoвиx aкrивiв.-- 
пpoi"й" 2019 poкy змiни y влaсH.oMy кaпiтaлi бyли спpининeнi oтpимaнням збиткy y poзмipi 4 304 тиc, гpH. вiд

здiйснeння oоHoвHoТ дlяльнoстi _.yпpaвлiння aктивaMи iiститyЦioнaльниx iнвeстopiв тa пеpeoЦiнкoю фiнaнсoвиx iнвeстиЦiЙ.

|нфopцaц|ю пpo Bлaсний кaпiiaл Toвapиствa зa2019 piк poзкpитo в Фopмi Ng4 <3вiт пpo влaсний Кaпiтaл>.

о. ЬсiзкpЙттil lншoi lнooPMAцlТ
6'1 Умoвнi зo6oв,язaння.

lУлЬтaтy 3 Mетoю !гlgдзfцyв

Hаймeнyвaння пoкaзника 2019 p iк 20l8 p iк

Фiнaнсoвий peзyлЬтaт дo oпoдaткyвaння:
пoибtггoк/збитoк Ha кiнецЬ пep|oдy

4304 -2

Bитpaти з пoдaткУ нa пpибyтoк-ЫиЙ 
фiнaнсoвиЙ peзyльтaт: пpибщot</збитoк нa

кiнець пepioдy -

- 4304 -z

ieп omoч н ux aкmuвiв, vm pu мYвa нi dля



пPиMITки Дo Plчl{oi ФItIAнсoBoi 3BIтнoсTI ToB ..КУA <I}IЕкo-IIIBЕсT> 3A PIк.

щo 3AкII{чився 31 гPyД}Iя 2019 Рoкy

6.1.1. oпodamкувaнI]я
Bнaслiдoк Haявнoстi в yкpaТHсЬкoмy пoдaткoвoмy зaкoнoдaвствi пoлoжeнЬ, якi дoзвoляютЬ бiлЬш нiж oдИн вapiaнт

тлy]vtaчeнHя, a тaкo)к чepe3 пpaктИкy, щo склaлaся в нeстaбiлЬHor\'y eкoнoMiчнoMy сеpeдoвищi, зa якoT пoдaткoвi opгaни

дoвiлЬHo тлyмaчaтЬ aспeкти еKoнoмiчнoТ дiялЬHoстi, y paзi, якщo пoдaткoвi oгpaHи пiддaдyтЬ сyмнiвy певнe тлyMaчeHHя,
3aсHoвaнe нa oцiнцi кepiвHицтвa eкoнoмiчнoj дiяльнoстi Тoвapиствa, Ймoвipнo, щo тoвapиствo зMyшeHe бyдe сплaтити

дoдaткoвi пoдaтки, штpaфи тa пeнi. Taкa нeвизнaчeнiстЬ Moжe вплиHyти нa вapтiсть фiнaнсoвиx iнстpyментiв, втpaти тa
peзepви пiд 3нeЦiнeння' a тaкoж Ha pиHкoвиЙ piвeнь цiн Ha yгoди. Ha дyмкy кepiвництвa Toвapиствo сплaTилo yсi пoдaтки,
тoмy фiнaнсoвa звiтнiсть не мiстить pезepвiв пiд пoдaткoвi збитки. Пoдaткoвi звiти мoжyть пepеглядaтИся вiдпoвiдними
пoдaткoвиMи opгaHaми пpoтягoм тpЬoх poк|B.

6.1'2. Cmупiнь Пoвepнeння dedimopcькoi зaбopеoвaнocmi ma iнщuх фiнaнcoвuх aкmuвiв
Bнaслiдoк ситyaцiT, якa сКлaлaсЬ в екoнoмiцi УкpaТни, a тaкoж як pезyлЬтaт eкoнoмiчнoТ нeстaбiльнoстi, щo склaлaсь нa

дaтy бaлaнсy, iснye Ймoвipнiсть тoгo, щo aKтИB|^ нe зMoжyтЬ бyти pеaлiзoвaнi зa iхнЬoю бaлaнсoвoю вapтiстю в хoдi

3виЧaйнoi дiЯльнoстi Тoвapиствa.
Cтyпiнь пoвеpHеHHЯ циx aкгивiв y знaннiй мipi зaлeжить вiд eфекгивнoстi зaxoдiв, якi знaxoдятьсЯ пo3а 3oнoto кoHтpoлю

Тoвapиствa. Cтyпiнь пoвepнення дебiтopськoТ laбopгoвaнoстi Тoвapиствy ви3нaчaeтЬся нa пiдотaвi oбстaвин тa iнфopмaцii,

якi нaявнi Ha дaтy бaлaнсy. Ha дyмкy кepiвництвa Toвapиствa, дoдaткoвий peзepв пiд фiнaнсoвi aктИBи Ha сьoгoднiшнiЙ дeнь
нe пoтpiбeн, BиxoдяЧи з HaявHиХ oбстaвин тa iнфopмaцiТ.

ПEPEIIIК ПoBяgAHl4х cтoPlH тoBAP|4стBA.
(poзкpuвaemьcя нa вuмoеу Miхснapodнoeo cmaнdapmу бухеaлmePcькoеo o6лiку 24 (I|llcБo 24)

ma iнфooмauiя пoo oпeoauii. t'цo зdiйcн'oвaлucЬ 3 нulЙu в 2019 p'

6.2. Poзкpummя iнфopмIaщl_ пpo Пoв'яgaн|
l\

п/п
Haзвa Унaсть y CК Xapaктep здiйснювaниx y 2018 poцi

oпeoацiй
1 ТoBAPИстBo з oБMЕЖEHoЮ

BlДпoBIДАЛЬH|стЮ
(|HBЕстИЦ|ЙHA гPУпA (|HЕКo>
{кoп eЛPПoУ зз778946)

,100% aкЦioHep Гoспoдapськиx oпepaцiЙ пpoтягotvt 20,19 poкy
нe здiЙснювaлoся

z 2634504838 Кoпилoв
Baлepiйoвин

.{eнис oпoсepeдкoBaHo Чepeз
вoлoд|HHя зaснoвникaMи
Тoвapиствa

Гoспoдapськиx oпepaцiй нe здiЙснювaлoся

22925945 пPИBAтHЕ Aкц|oHEPHЕ
тOBAPИсTBO кIHBЕcТИЦIИНA
EHЕPгETИЧHA КOMпAHIЯ (|HEкo)

вoлoдiння 45,404% сK Уклaдaння тa poзpaxyнкИ 3a дoгoBopoм
вiдстyплeння пpaвa виMoги' yКлaдaння

дoгoвopiв кoмiсiТ нa пpoдaж цiнних пaпepiв
Toвaoиствa. Угoди пDo пpoщeння бopгУ.

4 36296109 тoBAPИстBo 3
oБMЕ)t(EHoЮ BlдпoBIдAЛЬHlстЮ
к| HflУCTPIAЛ ЬHo.пPoMИслoBИЙ
КoMплЕКс)

вoлoдiння 26'222% Cк Гoспoдapcькиx oпepaцiЙ нe здiЙснювaлoся.

ТoB кТЕXHOMAст) Чepeз спiлЬHoгo
кoнтpoлepa Кoпилoвa
л.B.

Гoспoдapськиx oпepaцiй нe здiйснювaлoся

33881437 ToB (ЮКк> oпoсеpедкoвaнo чepeз
vЧaснИкa Toвapиствa

Гoспoдapськиx oпepaцiй нe здiЙснювaлoся

т Гeнеpaльний диpeKгop Бopoдинeць
oлeнa Biкгopiвнa

Гoспoдapськиx oпеpaцiЙ He 3дiЙсHювaлoся;
нapaхvвaнHя Ta виПЛaтa зapoбiтнoТ плaти

I Гoлoвний бyхгaлтep Лeпexa oлeнa
АнaтoлiТвнa

Гoспoдapськиx oпepaцiй нe здiЙснювaлoся;
нapaxyвaнHя тa BИплaтa зapoбiтнoT плaти.
3вiльнилaся v 06.2019

ma зdiйcнювaлucЬ 3 нulЙu в
Ns
п/п

Haймeнyвaння }opидичHoТ
oсoби. пoв'язaнoi стopoни чи

пpiзвищe, iм.я, пo бaтькoвi
фiзи.rнoT oсoби- пoв'язaнoТ

стopoни

lдeнтифiкaцiйний
кoд 3a eдPпoy

юpидиннoT oсoби
- пoв'язанoT
стopoни aбo

Pнoкпп фiзиvнoi
oсoби - пoв'язaнol

стoDoни

Участь y Cl(/пoв'язaнiсть
чepeз yчaсHикa

ToвapЙcтвa/ нepeз
кiнцeвoгo бeнeфiцiapнoгo

Bлaсникa Toвapиствa

Tип тa мeтa oпepaцiй, якi
здiйснювaлисЬ з пoB'язаними

стopoнaми y 2018 p.

Учасники ToвapцqrPq
I тoBАPИсTBo з

oБMЕжЕHoЮ
BlДпoB|ДAJ]ЬH|стЮ
(IHBЕстИЦIЙHA гPУпA
к|HЕКo>

Гoспoдapськиx
lпepaцiй H(
lдiЙснювaлoся

Гoспoдapcькиx oпepaцiй нe
здiйснювaлoся

Гoспoдapськиx oпepaцiЙ
пpoтягoм 2019 poкy нe
здiЙснювaлoся

Тoвapис.гвo r yчaснИкoM
z 22925945 ПPИBATHЕ

АкцloHЕPHЕ тoBAPИсTBo
к|HBЕCTИЦ|ИHА
ЕHЕPгEТИЧHA кoMпAH|Я
(|HЕКo)

loлoдiння 45,404o/l
)К

Уклaдaння тa poзpaxyHки
3a дoгoвopoM в|дGтyплeHHя
пpaвa виMoги, yKлaдaння

дoгoвopiв кoмiсiТ Ha пpoдaж
цiнниx пaпepiв Тoвapиствa.
Угoди пoo пooщeння бoDгv.

Poзpaxyнки 3a дoгoBopaми
вiдстyплення пpaвa виMoгИ

36296109 ToBАPИсТBo 3
oБMЕ)КЕHoЮ
BlдпoBIДAЛЬНIсTЮ
кIHЛУCТP|AЛЬHo-

loлoдiння 26'222ol
]К

Гoспoдapськиx oпepaцiЙ нe
здiйснювaлoся.

Гoспoдapських onepaЦiЙ нe
здiйснювaлoся



пPип,tlтки.цo PIчнoi ФIнAIlсoвoi 3BITнoстl ToB <<кyA <IIIЕкO-IнBЕсT- 3A PlК.

щo зAкII{чиBся з1 гPyДня 2019 РoКy

пPoMИсЛoBИИ кoMПЛЕкс>
33881437 ТoB <lоl(К> Jпoсepeдкoвaнo

]epе3 yчaснИк€
Гoспoдapськиx oпepaЦiЙ He
3дiЙснювaлoся

Гoспoдapськиx oпepaЦiЙ нe
3дiЙcHювaлoся

КiнцeвиЙ бeнeфiцiaoн иЙ BлacH,А|( Toвapиствa
Гpoмaдянин УкpaTни - Кoпилoв

.0eнис BaлeoiЙoвич
2634504838 Кiнцевий бeнeфiцiapниЙ

влaсник Toвapиствa
Гoспoдapських oпepaцiй нe
здiйснювaлocя

Пoв'язанa стopoнa чepeз кiнцeвoгo бeнeфiцiapнoгo Bлaсникa Тoвapиства
7 БЛAгoДIЙHA oPгАHIзAцIЯ

'.БЛAгoДlЙHИЙ ФoHД
<llЕтl1oM>

26387580 oпoсepeдкoвaHo Чepeз
Кoпилoвa.Ц.B.

Гoспoдapськиx oпepaЦiй Hе
здiЙснювaлoся

8 тoBAPИCTBo з oБMЕжЕHoЮ
BlдпoB|ДАIIЬHIсTЮ (ЕPA

Bol1oЛIЯ)

з2597759 oпoсepедкoвaHo чepeз
Кoпилoвa.Q.B.

Гoспoдapськиx oпepaцiЙ He
здiйснювaлoся

I ПУБлIЧHЕ AКц|oHЕPHЕ
тoBAPИстBo

(кoPпoPAтИBHИЙ
HЕдИBЕPсИФIКoBAHИЙ
IHBЕстИЦIЙHИЙ ФoHД

3AкPИToгo TИПУ к|HЕКo-
пPЯМ| |HBЕстИЦII)

34714731 oпoсepeдкoвaнo чepe3
Кoпилoвa.Ц.B'

Упрaвлiння aктивaми,
нapaхyвaHHя BИнaгopoди

1 0 тOBAPИCтBo з oБMЕЖЕHoЮ
BIДГloBlДАлЬHIсTЮ

кPЕMOHT ABTO-пЛЮс>

31 86з609 oпoсepeдкoвaHo чepe3
Кoпилoвa tl.B.

Гoспoдapськиx oпepaЦiЙ
здiЙснювaлoся

HE

1 1 пyБЛIЧHЕ AКцIoHЕPHЕ
тoBAPИстBo

(кoPпoPAтИBHИЙ
HEДИBЕPсИФ|КoBАHИЙ
IHBЕсTИЦIЙHИЙ ФoHд

3AкPИТoгo тИпУ (|HЕкo PAЛ
lстЕЙT>

34714705 oпoсepeдкoвaнo Чеpe3
Кoпилoвa,Ц.B.

Упpaвлiння aктивaми,
нapaxyвaнHя тa виплaтa
виHaгopoди

1 2 тoBAPИстBo з oБMEжЕHoЮ
BIДПoBIДАлЬHlстЮ

(тoPгoBИЙ дIM (лAкMA>

331 50034 oпoсeрeдкoвaHo чepeз
Кoпилoвa.Ц.B.

Гoспoдapськиx oпepaцiЙ He
здiйснювaлocя

44. ToBАPИстBo з oБМЕжЕHoЮ
B|ДпoB|дAлЬH|сTЮ

(BoДHИЙ сTAдl|oH (УкpaТнa>

33740980 oпoсepeдкoвaHo чepeз
Кoпилoвa !.B.

Гoспoдapськиx oпepaЦiй He
здiЙснювaлoся

1 4 ToBAPИствo 3 oБMDкЕHoЮ
BIёцпoвlдАЛЬHIстЮ

(yЧБoBo-спoPTИBHИЙ
КoМЕPЦIЙHИЙ клyь

(УКPAiHo>

14277314 oпoоepeдкoвaHo чepез
Кoпилoвa.[.B.

Гoспoдapськиx oпepaцiй
здiЙснювaлoся

. 1 ^ ПoAТ <AТП 13002) 0з114з07 oпoсepeдкoвaнo чеpeз
1 1 Кoпилoвa ll.B'

Гoспoдapськиx oпepaцiй
здiЙснювaлoся

нe

1 6 пPИBAтHЕ AКц|oHEPHЕ
тOBAPИсTBO (КoMпЛEКс

(ЛИБ|l1сЬКИЙ>

3276851 I Чepeз y12нaсникa
Тoвaoиствa

Poзpaхyнки 3a дoгoвopoм
вiдстyплення пpaвa виMoгИ

1 7 пУБЛ|чHЕ AКцloHEPHь
тoвAPИGтBo dAКMA>

00204625 Чepeз yнaс,t3никa
Тoвaoиствa

Гoспoдapськиx oпepaЦiЙ нe
здiЙснювaлoся

1 8 ToBAPИстBo з oБMЕЖEHoЮ
B|ДпoB|дAЛЬHIсTЮ

(PЕMoHтHo-BIДсToЙHИЙ
пУHКт-3)

16460442 Чepeз yнaсни,14кa
ToвaDиcтвa

Гoспoдapських oпepaцiЙ
здiйснювaлoся

нe

, lo ToBAPИстBo з oБMЕЖЕHoЮ
BIДпoвIДAЛЬHICтЮ

(Ц|ЛЮtllA оBпAТoPIЯ)

33935639 Чеpeз yнaсникa
1 SТoвapиствa

Гoспoдapськиx oпepaЦiй нe
здiЙснювaлoся

20 тoBAPИстBo 3 oБMЕ)КЕHoЮ
B|дпoB|дAЛЬH|стЮ <БАзA
BlлПoЧИHКy (BoсXoll)

JoU/oJUэ Чepeз yнaсникa Toвapиствa Гoспoдapськиx oпepaцiЙ нe
здiЙснювaлoся

Z I тoBAPИсТBo 3 oБMEЖЕHoЮ
B|ДпoB|ДAJlЬHlсTЮ

кTЕXHOMACт плЮс)

з9807207 Чepeз yнaсникa Тoвapиствa HEГoспoдapcькиx oпepaцiЙ
здiйснювaлoся

zz сг]lлЬHЕ УкPA|HсЬКo-
БEЛЬгlЙсЬКo-HIMEцЬКE

пlДгlPИоMстBO (MPIЯ ДAB|
J1AH>

05266576 oпoсepeдкoвaHo Чеpез
Кoпилoвa fl.B.

Гoспoдapcьких oпepaЦiй
здiЙснювaлoся

Пoсaдoвi oсoби Тoвapиствa
zc ГeнepaльниЙ диpeКгop

Бopoдинeць oлeнa Biкгopiвнa
Гoспoдapськиx oпеpaцiЙ не
здiЙснювaлocя; HapaxyвaнHя тa
виплaтa зaooбiтнoТ плaти

24 Гoлoвний бyxгaлтep Лeпexa
oлeнa AнaтoлiTвнa

Гoспoдapськиx oпepaЦiЙ He
здiЙснювaлoся; нapaxyвaHня тa
виnлaтa зapoбiтHoT плaтИ.
3вiльнилaся v ЧepBня 2019 poкy



ПPиIvlITки Дo Plчtloi ФIIlAнсoBoi 3BITIIoсп ToB <кyA <dнЕкo-ItIBЕст>> 3A PIK

щo 3AlflнчиBся 31 гPyДня 2019 Poкy

Умoви yклaдaння дoгoвopiв з пoв'язaниMи ocoбaми нe вiдpiзнялиоя вiд yмoв зa aHaлoгiчниMи дoгoвopaми, yклaдeHиMИ з
Heпoв'язaниMИ oсoбaMи.

7. ц|лlтA пoлIтики yпPAвлlHHЯ ФlHAHсoвиMи Pи3икAtvlи
Упpaвлiння pи3икaMи Mar пepшoчepгoвe знaчеHня для вeдeння бiзнeсy Toвapиствa i e вaл<ливим eлeMеHтoпЛ iT

дiяльнoстi. Пoлiтикa yпpaвлiння pv|lикav||А скoнцeнтpoвaHa Ha Heпepeдбaчyвaнoстi фiнaнсoвиx pинкiв i нaцiлeнa нa
мiнiмiзaцiю пoтeнцiйнoгo нeгaТивHoгo Bпливy нa фiнaHсoвi пoкa3ники Тoвapиствa. oпepaтивниЙ i юpидинниЙ кoHтpoлЬ Mae
нa мeтi 3aбeзпeчyвaти нaлежHe фyнкцioнyвaнHЯ вHyrpiшHЬoT пoлiтики тa пpoцeдyp з Meтo}o мiнiмiзaцii oпеpaцiйниx i
юpИдиЧl{иx pи3ик|в.

Кepiвництвo Toвapиствa ви3Hae, щo дiяльнiсть Тoвapиствa пoв'язaHa з pИ3икaMи | вapтIстЬ фlнaнсoBиХ aктив|в y
нeстaбiлЬнoyy pинкoвoмy cepeдoвищ| Moжe сyггeвo змiнитись yнaслiдoк Bпливy сyб,eкгивниx чинникiв тa oб'eкгивних
чинникiв, вipoгiднiсть i нaпpямoк Bпливy яких зaздaлeгiдь тoннo пepeдбaнити Heмo)кливo. Для Тoвapиствa iстoтнигЙ r
oпepaцiЙний pИ3|Ак, a тaкo)t( pинкoвиЙ pизиктa pизик лiквiднoстi.

Упpaвлiння pи3икaMи кepiвництвoм Toвapиотвa здiЙснюeться нa oснoвi poзyмiння пpичин виникнeння pи3икy, кiлькiснoT
oцiнки йoгo Mo)uивoгo BплиBy нa вapтiсть чистиx aкгивiв тa зaстoсyвaння iнстpyмeнтapiю щoдo Йoгo пoм,якшeння.

Biдпoвiднo дo чиннoгo зaкoнoдaвствa для Toвapиствa iстoтними e oпepaцiйнuЙ, puнкoвuЙ ma puзuк лiквidнocmi, якi е
oсHoвниMи pизикaци дiяльнoстi iнститyтiв опiльнoгo iнвeстyвaння. oсoбливим видoM pизикy e сиcтeМHиЙ pизик _ pизик
виHикHеHHЯ збиткiв y зHaчнoT кiлькoстi yстaHoв, який oбyмoвлeниЙ нeмoxсгtивiстю викoнaнHя HиMи свoTx зoбoв'язaHЬ y 3в'я3кy
3 HeвиKoHaHHя (нeсвorчaсHиM викoнaнням) зoбoв'язaнь oднieю yстaHoBoю внaслiдoк peaлiзaцiТ y нeТ Кpeдитнoгo pи3икy,
pизикy лiквiднocтi aбo iншoгo pизикy. Cиcтeмний pизик нeсe 3aгpoзy пopy|.шeHня дiяльнoотi всieТ фiнaнсoвoТ систeMи.

1 .oпepaцiЙниЙ pизик вKлючae:
pи3ик пеpсoцaлy, пoв'язaниЙ з дiями aбo бeздiяльнiстю пpaцiвникiв yстaнoви (людським фaктopoм)' включaючи

дoпyщegHя пoМилки пpи пpoвeдeHнi oпepaЦiT, здiЙснeння нeпpaвoмipних oпepaЦiй, пoв.язaнe 3 нeдoстaтHЬoю квaлiфiкaцiею
aбo iз злoвживaнняM пepсoнaлy, пepeBищeння пoв|ioвaжeнЬ, poзгoлoшeння iнсaЙдepсЬKoТ тalaбo кoнфiдeнцiйнoi iнфopмaцiT
тa iHЩe.

Toвapиствo пoстiЙнo в)|(ивae 3aхoди щoдo HaвчaнHя пepсoHaлy, зaпoбiгaння злoв)кивaHню пepсoнaлy' 3axистy
i н сa Йдеpськoi т a| aбo кo н фiдe н цi Й н oТ i н фop м a цiT.

iнфopмaцiЙнo-теxнoлoгiчниЙ pизик, пoв'язaниЙ 3 HeдoскoHaлoю poбoтoю iнфopмaцiЙниx тexнoлoгiЙ, сИGтeM тa пpoцeсiв
oбpoбки.iнфopмaцiT aбo з Tх нeдoстaтнiм 3axистoM, вKлюЧaЮЧи збiй y poбoтi пpoгpaмнoгo тalaбo тexнiчнoгo зaбезпeчeння,
oблaднaння, iнфopмaцiЙниx систeм, зaсoбiв кoмyнiкaцii тa зв.язкy, пopyшеHl.lя Цiлiснoстi дaHИХ тa нoсiTв iнфopмaцiТ'
нeсaнкцioнoвaниЙ дoстyп дo iнфopмaцiТ стopoннix oсiб тa iHLUe.

Toвaoиcтвo пoстiЙHo вживar зaxoди щoдo зaпoбiгaHHя Haстaнню ЦЬoгo видy pизикy.
пpaвoвий pизик, пoв'язaниЙ з нeдoтpимaнHяM yстaнoBoю вИMoг зaкoнoдaвствa, дoгoвipниx зoбoв.я3aнЬ, a тaкoж 3

нeдoстaтнЬoю пpaвoвoю зaхищeнiстю yстaнoви aбo з пpaвoвиMИ пoMилкaMИ, я|<V|х пpипyскa6тЬсЯ ycтaнoвa пpи пpoвaджeннi

дiяльнoстi'
Toвapиствo мao нeoбxiднy кiлькiсть сepтифiкoвaниx пpaцiвникiв, штaтниx юpистiв. Toвapиствo ввalкar, щo чaстинa

пo'4илoк 3a циM pи3икoм с, в тoмy числi, i нeдoскoнaлiстю зaкoНoдaвствa. Ц{o pеryлЮe дiяльнiсть Тoвapиствa' пoстiЙнi змiни
нoptvtaтивllиx aктiв' зaгaльниx стaн pинкy цiнниx пaпepiв.

' pизик втpaти дiлoвoт peпщaцii - pи3ик виникHення збиткiв, пoB'ЯзaнИx iз змeншeння кiлькoстi клieнтiв aбo кoнтpaгeнтiв
Тoвapиствa Чepe3 виникнeння y сyспiльствi нeспpиятлиBoгo спpийня.тгя Toвapиствa, 3oкpeмa Йoгo фiнaнсoвoT стiЙкoстi,
якoстi пoслyг, щo HaдaютЬся Toваpиствoм' aбo Йoгo дiяльнoстi в цiлoмy, щo Moжe бyти нaслiдкoм peaлiзaЦiT iнших pизикiв.

Toвapиствo ввa} €e, щo цeЙ pизиктiснo пoв'язaниЙ iз систeмним pизикoM.
сipaтегiчний pизик - pи3ик виникHення збиткiв, якi пoв'язaнi з пpийняттям нeeфeкгивних yпpaвлiнських piшeнь'

пolJlилкaми, якi бyли дoпyщeнi пiд чaс Tx пpийняття, a тaкo)к 3 HeHaлe)кнoю pеaлiзaЦioю piшень' щo ви3нaчaютЬ cтpaтeг|ю

дiяльнoстi тa poзвиткy Тoвapиствa.
. Тoвapиствo oцiнюе тaкий pизик яК нe знaчнo вициЙ зa мiнiмaльниЙ.
кpeдитниЙ pи3ик _ pи3ик виHикнeHня y Тoвapиствi фiнaнсoвиx втpaт (збиткiв) внaслiдoк невиl(oнaнHя в пoвнoмy oбсязi

aбo HeпoвHoгo викoнaнHя кoнтpaгeнтoм свoТХ фiHaнсoвиx зoбoв'язaнЬ пepeд Toвapиствoм вiдпoвiднo дo yMoв дoгoBopy.
Poзмip збиткiв y цЬolt,ty випaдкy пoв'я3aний iз сyмoю Hевикoнaнoгo зoбoв'язaння.

Moдeль oцiнки кpeдитниx pизикiв Toвapиствa зaзнaчeHa y Пoлoжeннi <Пpo opгaнiзaцiю бyxгaлтepсЬкoгo oблiкy тa
oблiкoвy пoлiтикy> (Haкaз N9 38/2-0Д вiл29.12.2Q17 poкy) Тoвapиствa.

Poзpaxyнoк кpeдитниx pизикiв Тoвapиствa Haвeдeнo y циx Пpимiткax HижЧe.
pинкoвиЙ pизик - pи3ик виHикнeння фiнaнсoвиx втpaт (збиткiв), якi пoв.язaнi з нecпpиятливoю змiнoю pинкoвoТ вapтoстi

фiнaнcoвих iнстpyмeнтiв y зв'я3кy 3 кoливанняMи Цiн нa чoтиpЬox сeгMеHтax фiнaнсoвoгo pиHкy, Чyтливиx дo змiни
вiдсoткoвиx стaвoк: pинкy бopгoвиx цiнниx пaпepiв, pинкy пaйoвих цiнниx пaпepiв, вaлютнoмy pинкy i тoвapнoмy pИl{кy'

2.P инкoвиЙ pи3ик вКлючаr:
пpoцeнтний pизик, пoв'язaниЙ з нaслiдкaми кoливaння цiн нa бopгoвi Цiннi пaпepи тa пoxiднi фiнaнсoв,

iнстpyменти пpoЦeнтнoT стaBки;
Тoвapиствo нe здiйнюс oпepaцii з бopгoвими цiнними пaпеpaми тa пoxiдними фiнaнсoвими iHстpyMeнтaMи.
пaЙoвиЙ pизик, пoв'язaний з HeгaтивниMи нaслiдкaми кoливaнHя цiн нa пaЙoвi Цiннi пaпepИ тa пoxiднi фiнaнсoвi

iнстpyмeнти, бaзoвим aктивoM якиХ e тaкi цiннi пaпepи;
ТЬ'"p,"' 'o нe здiЙснюe oпepaцii з пoxiдними фiнaнсoвими iнстpyмeнтaми, бaзoвим aктивoM яких e naйoвi цiннi пaпepи'
|1aЙoвиЙ pи3ик e знaчнИM для Тoвapиствa, oскiльки фiнaнсoвi iнвeстицiT сфopмoвaнo 3a paxyHoк пaйoвиx цiнниx пaпepiв.

Haймeнyвaння пot(aзникa 2019 p iк 2018 p iк

oпeрцТз пoв.язaними
стotюнaми

Bсьoгo oпepaцliз пoв.язaними
cгopoна]ии

Bсьoro

2 з , ?

Peaлiзaцiя 521 580

Тopгoвa дeбiтopськa зaбopгoвaнiстЬ 246 246 З4

Кopoткoсгpoкoвi виплaти пpaцiвникaм 123 12з 25в 354

)



ПPиМITки Дo PIчt|oi ФItlA}IсoBoi 3BlTнoсTI тoB <кyA <dtlЕI(o-I}IBЕст>> 3A PIк.

щo зAItttlчиBся з1 гPyдlIя 2019 PoIry

Пpи виявлeннi тa yпpaвлiння пaЙoвиM pи3икoM 3дiйснюrтЬся пiдгoтoBкa дoстoвipнИx дaнИx i eфеКтивниХ Meтoдик, тaкиx,

як poзpaxyнoк pизИкoвol вapтoстi (VaR), стpec-тестyвaHHя для oцiнки хapaкгepy тa вapтoстi pинкoвих пo3ицiЙ i для oцiнки
piвня Pинкoвoгo pизикy. Taкoж зaстoсoвyrтЬся бeк.тeстyвaння для пopiвняння 3 фaктинними peзyлЬтaтaMи oцiHoк i

пpипyщeнЬ, зpoблeниx 3 викopИстaнHяM дaниХ i Mетoдик, зa3HaчeнИx Hижче.
BaлютHИй pи3ик, пoв,язaнИЙ 3 нeгaтИвними нaслiдкaми КoливaнHя кypсiв iнoзeмниx вaлют тa зoлoтa;
Toвapиствo нe здiйснюe зoвнiшньo-eкoнoмiчнy дiяльнiсть, нe Mar вaлютнoгo paхyнкy тa paxyнкy в зoлoтi.
тoвapHий pи3ик, пoB'язaниЙ з HeгaтивHиlии Haслiдкaми кoливaння цiн Ha пoxiднi фiнансoвi iнстpyменти, бaзoвим aктивoм

якиx 6 ToвapИ.
Тoвapиствo нe здiйснюе oпepaцiТ з пoxiдниМи фiнaнсoвими iнстpyмeнтaми, бaзoвим aктивoM якИx e тoваpи.
3.Pизиклiквiднoстi - pизИк виникнeHHя збиткiв в yстaнoви y зв'язкy з нeмoжливiстю свoeЧaсHoгo викoнaння Toвapиствoм

в пoвнoцy oбся3i свotх фiнaнсoвиx зoбoв,язaнЬ, He зaзHaвши пpи цЬoмy нeпpиЙнятниx втpaT, вHaслiдoк вiдсyтнoстi

дoстaтнЬoгo oбсягy висoкoлiквiдниx aкгивiв.
|нфopмaцiя щoдo HeдискoHтoвaHиx плaтeжiв 3a фiHaHсoвими зoбoв.ЯзaHHяMи тoвapиствa в poзpiзi стpoкiв пoгaшeнHЯ

flля вимipювaння тa oцiнки pизикiв Тoвapиствo викopистoвye тaкi пoкa3ники:
A) Poзмip влaсниx кoштiB;
Bлaснi кoшти e кoштaМи, якi Тoвapиствo мol(e викopистoвyвaти нa пoкpиття нeгaтивниx фiнaнсoвиx нaслiдкiв peaлiзaцiT

pИзик|в, щo виHикaютЬ пpи пpoвaджeннi Toвapиствoм пpoфесiйнoT дiяльнoстi нa фoндoвoмy pинкy - дiяльнoстi з yпpaвлiння

aктивaми iнститyцiйниx iнвeстopiв (дiяльнoстi з yпpaвлiння aкгивaми). Пopядoк poзpaxyнкy BлaсHиx кolllтlB встaHoBлeнo

HopцaтивHo-пpaвoвиt\' aкгoм HaЦioнaлЬHoT кoмicii з цiнниx пaпepiB тa фoндoвoгo pИнкy' MiнiмaльниЙ poзмip влaснИx кot!тiв

для Toвapиствa стaнoвить 50% вiд мiнiмaльнoгo poзмipy cтaтyтнoгo кaпiтaлy, встaнoвлeнoгo 3aкoнoдaвствoМ для
пpoфeсiЙнoт дiяльнoстi Ha фoндoвoMy pиHкy - дiяльнoстi з yпpaвлiння aктивaМи iнститyцiЙниx iнвeстopiв (дiяльнoотi з
yпpaвлiння aкгивaми)' a сaмe 3 500 тис. гpн.

Пpoтягoм 2019poкy poзмip влaсних кoштiв Toвapиствa вiдпoвiдaв виMoгaм зaкoнoдaвствa.
Б) Hopмaтив дoстaтнoстi Bлaсних кoштiв;
Hopмaтив дoстaтнoстi влaсниx кoштiв e пoкa3ниKoM, щo вiдoбpaжae здaтHiстЬ Тoвapиствa yгpиMyвaти влaсHi.кoЦJти в

poзмipi, дoсJaтнЬorvty для пoкpИття iT фiксoвaниx нaKлaдHИx Bитpaт пpoтягoM 3 мiсяЦiв, нaвiть зa yмoви вiдcщнoстi дoxoдiв
пpoтягo* цЬoгo чaсy. 

fi впасHиx кorштiв ooзoaхoвveтЬся як вiднoшeнн ' l дo вeличИHИ, щo стaHoBитЬHopмaтив дoстaтнoстi влaсниx кoштiв poзpaхoвyrтЬся як вiдHoшeHHя po3M|py BлaсHиx кoшт|в
25 % вiд фiксoвaниx HaклaдHиx вИТpaт Тoвapиствa

Пopядoк pФpaxyнкy Hopмативy дoстaтнoстi Bлaсниx кoштiв встaнoвлeHo нopплaтивнo-пpaвoвиM aкгoм HaцioнaлЬнoТ

кoмiсii з цiнниx пaпеpiв тa фoндoвoгo pинкy.
Hopмaтивнe 3нaЧeнHя нopмaтиBy дoстaтнoстi влaсHиx кoштiв для Toвapиствa стaнoвИтЬ Hе MeнLue 1.
пpЬтягoм 2019 poкy зHaчeHнЯ HopMaтивy дoстaтнocтi влaсниx кoштiв Toвapиcтвa вiдпoвiдaлo вИMoгaM 3aкoнoдaBствa.
B) Кoeфiцieнт пoкpиття oпеpaцiЙнoгo pизИкy;
Кoeфiцiонт пoкpиття oпepaЦiйнoгo pйз,*y Ьiдoбpaжae здaтнiсть Тoвapиствa зaбeзпeнyвaти пoкpиттЯ свoix oпepaцiЙних

pизикiв влaснип/lи кouJтaци нa piвнi 15 d/o вiдil сеpeдньopiнHoгo пoзитивHoгo Heттo.дoxoдy зa 3 пoпepeднi фiнaнсoвi poки.

КoeфiЦiент пoкpиття oпepaцiйнoгo pизикy po3paxoвyстЬGя як в|днoшення poзмipy влaсHиХ кoштiв yстaнoви дo вeлИчиHИ П

oпеpaцiйнoгo pизиKy зa фopl\Лyлoю
Ь"n,",," oпepiцiЙнЬгo pиз,кy стaнoвитЬ 15 % вlд poзмipy сеpeднЬoгo piннoгo нeттo-дoХoдy yстaнoBи зa 3 пoпepeднi

фiнaнcoвi poки, в якi бyв oтpимaниЙ пoзитивниЙ нeттo-дoхiд.
Пopядoк po3paxyнкy кoeфiцiентy пoкpиття oпepaцiйнoгo pизикy встaнoвлeнo нopмaтивнo-пpaвoBИM aкгoм Haцioнaльнoi

кoмiсiТ з цiнниx пaпepiв тa фoHдoвoгo pинкy.
Hopмaтивнe зHaчeнHя кoeфiЦiснтa пoкpиття oпepaцiйнoгo pИ3икy Для Тoвapиствa, встaHoвлeниЙ Чинним

3aKoнoдaвствoM, стпaHoвитЬ _ нe МеHшe 1.
Пpoтягoм 2019 poкy дaний кoeфiцiснт y Toвapиствi вiдпoвiдar BиMoгaM ЧиHнoгo зaкoHoдaвствa.

Biд 1 мiсяця
дo 3 мiсяцiв

Biд 3 мiсяцiв
дo 1 poкy

Biд 1 poкy
дo 5 poкiв

Piк, щo зaкiнчився 31
гpyдHя 2019 poкy

Tooгoвeльнa тa iншa
кpeдитopсЬкa зaбopгoвaн iсть

Piк, щo закiнчився 31
гpyдня 2018 poкy

Дo,t  м iсяця Biд, t
мiсяця дo 3

мiсяцiв

Biд 3
мiсяцiв дo 1

poкy

Biд 1
poкy дo 5

poкiв

Бiльшe 5
poкiв

Bсьoro

1 2 3 4 5 6 7

Кopoткoстpoкoв| пo3 и ки
6eнvэ

Тooгoвeльнa тa iншa
кpeдитopсЬкa

Пoтoчнa забopгoвaнiсть зa
дoвгoстpoкoвиMи
a n 6 a q | o a e ц н q i ' и

Bсьoгo
q



пPимlТки Дo PIч}Ioi ФIItAtIсoвoi 3BITtIoсTl ToB .КУA <<IнЕкo-IHBЕст,' 3A PIK

щo 3AкIнЧиBся 31 гPyДIIя 2019 Poкy

КoeфiЦieнт фiнaноoвol стiЙкoстi вiдoбpaкae питor\,ty вaгy влaснoгo кaпiтaлy Тoвapиствa y зaгaлЬнiй вapтocтi зacoбiв, щo
викopистo;yютьЬя Toвapиствoмy iT дiялЬнoстi 1aвaнioвaниx y дiялЬHicтЬ yстaнoви), тa xapaктepи3ye фiHaнcoBy стiЙКiотЬ

yстaнoвИ' a тaкo)к нeзaлeжHiстЬ iT дiяльнoстi вiд зoвнiшнix джepeл фiнaнсyвaчHя.
Пopядoк po3paxyHкy кoeфiцieнтa фiHaHсoвoT стiЙкoстi Bстaнoвлeнo нopмaтиBнo-пpaBoвиM aпoм HaЦioнaлЬHoi кoмiоiT з

цiнниx пaпеpiв тa фoндoвoгo pиHкy.
Hopмaтивнe зHaчeння кoeфiцieнтa фiнaнсoвoТ стiЙкoстi для тoвapиствa стaHoвитЬ He MeHЦJe 0,5.
Пpoтягoм 2019 poкy дaниЙ кoeфiцieнт y Toвapиствi вiдпoвiдar вип/loгaili чиHнoгo 3aкoHoдaвствa.
4.КpeдитниЙ o"."* 

,on,"',..oгo nизикv v Toвaoиствi ooзooблeнa мol lниx кpeдитнИx .биTкiв, якa
tля вимipювaння кpeдитнoгo pизикy y Toвapиствi poзpoблeнa мoделЬ poзpaxyнкy oч|KyB€

нaвЬдeнa y joдaт*y N9 4 дo Пoлoжeння пpo opгaнiзaцiю бyхгaлтepськoгo oблiкy тa oблiкoвy пoлiткy (нaдaлi _ Пoлoжeння пpo

oблiкoвy пoлiтикy).
Cтaнoм нaзi.'lz.zolв poкy Toвapиствo Mar HaсJyпниХ дeбiтopiв 3a гpo]lloвoю дeбiтopськoю зaбopгoвaнiстю:
тoB (УЧ БoBo-спoPTИ dH И Й кoM EPц|ЙHИЙ КЛУБ <УКPAIHo> ;
ПpAТ <КoMПлЕКс dИБ|ДGЬКИЙ>;
ПAT кКH|Ф3T (IHЕКo PlAЛ |CTЕИT>; l

П |дlФ (пPoMl HBЕCТ-КЕPAMЕT>;
знoпto (PЕгIoHAЛЬHИЙ PoзBИToк);
ПAT кКHIФ3T (|HЕКo-пPЯMI IHBЕсTИцli>.
4.1. тoB (yЧБogo-спoPтИBHИЙ кoMЕPц|ЙHИЙ клyь (УКPАIH9) -fleбiтop 1
3aбopгoвaнiсть fleбiтopa 

,l стaнoм нa31.12,2018 стaнoвитЬ сyмy y poзмipi 242 000'00 гpн.

fleбiтopy 1 встaнoвлeнo висoкиЙ кpeдитниЙ pизик.
foзмip HeдooтpиMaHoгo гpoшoвoгo пoтoкy вiд.[eбiтopa 1 стaнoвить 35% вiд дoгoвipl]oгo гpoЩoвoгo пoтoкy.

для aкгивiв гioлo*eн,"й пpo oблiкoвy 
-пoлЁикy 

Тoвapиствa встaнoвлeHo пopiг сyггeвoстi для тaкoгo видy aкгивiв y

o".Ё'i],|,i"oooтpиMaHoгo 
гpoшoвoгo пoтoKy вiд .Qeбiтopa 

,| стaнoм нa 31 '12.2O18стaHoвитЬ сyмy y poзмipi 84 700,00 гpH, щo

зHaчHo MeHцJe встagoвлeнoгo пopory сyгтeвoстl, встaнoвлeнoгo Пoлoжeнням пpo oблiкoвy пoлiтикy Тoвapиствa.

Алe пpoтягoм 2018 poкy зpiс кpeдитний pизикДeбiтopa 1 - пiдвищився 3 Hи3Ькoгo дo висoкoгo.

Toвapиствo нaдaлo, a .Цeбiтop 
,| oтpимaв ви'vrory npЬ сnn"'y 6opry 14'08.20,|8 poкy. Bимoга Toвapиствa .[eбiтopoм 1 нe

викoHaнa.
Toвaoиствo з збиткoвим пpoтягoм кiлькox poкiв пoспiль.
Pизик дeфoлтy oцiнюеться Тoвapиствa y poзмipi 100 %.
Bpaхoвyючи 3a3нaчeнe, Toвapиствo виpiшилo, щo oнiкyвaнa сyмa нeдooтpипЛaнoгo гpoшoвoгo пoтoкy вiд flебiтopa 1

сTaнoi/t нa 31.12.2018 po*y 
"'""Ъ.,ть 

.t00% вiд дoгoвipнoгo гpoшoвoгo пoтoкy, вiдпoвiднo сyмa збиткiв (вapтiсть сyми

нeдooтpимaцo1-o гpo'ojoгo пoтoкy вiд ,Qeбiтop_a 1) стaнoвить сyмy y poзмipi 242 000'00 гpн.
' .4'2., 

|1pАT (кoMпЛЕкс (лИБ|дсЬкИЙ> - fleбiтop 2
laЪojгoвaнiсть fleбiтopa 2 стaнoм нa31.12'2018 стaнoBитЬ сyмy y poзмipi 170 000'00 гpн.

Cтaнoм нa31.12.2018 poкy встaнoвленo висoкий кpeдитний pизик.

Poзмip HeдooтpиMaчoгo гpoшoвoгo пoтoкy вiд ,{eбiтopa 2 стaнoвить 35% вiд дoгoвipHoгo гpoшoвoгo пoтoкy.

.[ля arrивiв пoлoжeнняй пpo oблiкoвy nonЁи*y Toвapиствa встaнoBлeHo пopiг сyггeвoстi для тaкoгo Bидy aкгивiв y

o".['i"i,,];oooтpимaнoгo 
гpoшoBoгo пoтoкy вiд.Qeбiтopa 2 стaнoм нa31.12.2o18стaнoвИтЬ сyмy y poзмipi 59 5oo,00 гpн, щo

зHaЧHo гvleHшe встaнoBлeнoгo пopory cyттeвoот|,'встaнoвлeнoгo Пoлoжeнням пpo oблiкoвy пoлiтикy Toвapиствa.

Алe пpoтягoм 20,|8 poкy зpiс кpeдитниЙ pизик fleбiтopa 2 - пiдвищився з HизЬкoгo дo Bисoкoгo.

Toвapиствo нaдaлo, a.[eбiтop 2 oтpимaв виMory пpo сплaтy бopгy 15.08.2018 poкy. Bимoгa Toвapиствa fleбiтopoм 2 нe

викoнaHa.
Тoвapиствo з збиткoвим пpoтягoм кiлькox poкiв пoспiль.
Bpaхoвyюни ..."."",", io."p,",.o виpiЬилo, щo oнiкyвaнa сyмa нeдooтpиMaHoгo гpoшoвoгo пoтoкy вiд.[eбiтopa 2

о,u,o* нa 31.12.2018 lo*y 
"'""Ь""ть 

100% вiд дoгoвipнoгo гpoшoвoгo пoтoкy, вiдпoвiднo оyмa збиткiв (вapтiсть сyми

HeдooтpиMaнoгo гpol.lloвoгo пoтoкy вiд .Qe-бiтopa 2) стaнoвитЬ сyмy y poзмipi 170 000'00 гpн.
. 
4.3.'пAт (кH|Ф3T (IHЕкo P|Aл IстЕЙт> - Дeбiтop 3
3aЪoJгoвaнiсть fleбiтopa 3 стaнoм нa31'12'2Q18 стaнoвитЬ сyмy y poзмipi 172943'26 гpн,

fleбiтopy 3 встaнoвлeнo висoкий кpeдитниЙ pизик.
Ёoзмip ieдooтpимaнoгo гpolJJoвoгo пoтoкy вiд.Qeбiтopa 3 стaнoвить 35% вiд дoгoBipHoгo гpoшoвoгo пoтoкy.

,[ля aкгивiв Пoлoжeнням пpo oблiкoвy пoni'икy Тoвapиствa встaнoBлеHo пopiг сyгтeвoстi для тaкoгo видy aкгивiв y

poзмipi 5%.
Cyмa нeдooтpиMaчoгo гpollJoвoгo пoтoкy вlд.Qeбiтopa 3 стaнoм нaЗ1.12.2018 стaHoвитЬ сyмy y poзмipi 60 530'14 гpH, щo

зHaчHo MеHt.Ue Bстaцoвлeнoгo пopoгy сyггевoстi, встaнoвЛeHoгo пoлoженHЯм пpo oблiкoвy пoлiтикy Тoвapиствa.

Дeбiтop 3 мae y влaснoстi лiквiднi aктИви, пpoдaж яКиx дo3вoлить fleбiтopy 3 poзpaxyвaтися i Тoвapиствoм.

Aлe _ зaбopгogaнiстЬ fleбiтopa 3 - e винaгopoдoю Toвapиствa. Пpoсipoчкa пo сплaтi зaбopгoвaнoстi .[eбiтopoм 3

стaнoBитЬ бiльшe нiж 90 днiв. fleбiтop 3 зa пiдсyмкaми 20,t8 poKy - e збиткoвим.
Bpaxoвyюни .".,."",Ь, тЬЬapиiтвo виpiшилo, щo oчiкyвaнa сyмa HeдooтpИMaнoгo l-polJJoвoгo пoтoкy вiд fleбiтopа 3

стaнoM нa 31'12,2018 po*y 
"'"'Ъ,ить 

1О(j% вiд дoгoвipнoгo гpoшoвoгo пoтoкy, вiдпoвiднo сyMa 3биткiв (вapтiсть сyми

Heдooтpиrv|aнo.o гpo'o"o.o пoтoкy вiд фбiтopa 3) стaнoвить сyмy y poзмipi 172 943'26 гpн'

4.4. пIд|Ф <пPoMIHBEст-кЕPAMЕт> -.fleбiтop 4
зaбopioвaнiсть fleбiтopa 4 стaнoм нa 31.12.2О18 стaнoвитЬ сyмy y poзмipi 5 52З'72 rpн.

flебiтopy 4 встaнoвлeнo висoкий кpeдитний pизик.
Poзмip HeдooтpиMaHoгo гpo|.lloвoгo пoтoкy вiд Дeбiтopa 4 стaнoвить 35% вiд дoгoвipнoгo гpot.tloBoгo пoтoкy.

.[ля aкгивiв Пoлoжeннhй пpo oблiкoвy.noлi,,кy Toвapиотвa встaнoBЛeнo пopiг cyтгeвoстi для тaKoгo видy aктивiв y

poзмipi 5%. .д.Qeбiтopa 4 стaнoм нa31 .12'2o18стaнoвИтЬ сyмy y poзмipi 1 933,30 гpн, щoCyмa недooтpиMaHoгo гpoцloвoгo пoтoкy в|.
знaчнo MеHшe встaнoвЛeнoгo пopoгy сyттевoстi, встaнoвлeHoгo Пoлoжeнням пpo oблiкoвy пoлiтикy Toвapиствa.

Дeбiтop 4 Mae y влaснoстi лiквiднi aктиви, пpoдaж якиX дo3вoлить flебiтopy 4 po3paxyвaтися з Toвapиствoм. Bapтiсть

aкгивiв дeЬiтopa 4 iнaчнo пepeвищye сyмy бopry Дeбiтopa 4 пepeд Тoвapиствoм.
Алe _ зaбopгoBaHiстЬ fleбiтopa 4 - e виiaгopoдoю Toвapиствa. ПpoстpoЧкa пo сплaтi. зaбopгoвaнoстi .{eбiтopoм 4

стaнoвитЬ бiльшe нiж 30 днiв. !ебiтop + ." niд.yй*i мiи 2018 po*y - . збиткoвим' Пpoтягoм 2018 (листoпaд-гpyдeнь) вiдбyвся



ПPиМlTки Дo PIчнoi ФIнAtIсoBoi 3вlтI{oстI тoв <кyA.IHЕК6-IHBЕCT- 3A PIK

щo 3AкIнчиBся 31 гPyДня 2019 Poкy

.: 
вИкyп iнвeстицiйниX сepтифiкaтiв y yчaсHикa flебiтopa 4 нa вимoгy тaкoгo yЧaсHикa Ha зHaЧнy сyMy y пop|вняHH| |3 зaгaлЬнoю

ваpтiстю aKгивiв .[eбiтopa 4..BpaхoвyючИ 
зaзнaчeнe, Toвapиствo виpiшилo, щo oчiкyвaнa сyмa нeдooтpиMaнoгo гpoшoвoгo пoтoкy Biд fleбiтopa 4

стaH;M нa 31.12.201в poKy стaнoвить 100% вiд дoгoвipнoгo гpotlJoвoгo пoтoкy, вiдпoвiднo сyUla 3бИткiв (вapтiсть cyми

нeдooтpиMaHoгo гpotlJoвoгo пoтoкy вiд fleбiтopa 4) стaнoвить сyмy y poзмipi 5 523,72 гpн.
4.5. зHФп|Ф (PЕг|oHAлЬHИЙ Po3BИтoК> - Дeбiтop 5
3aбopгoвaнiсть .[eбiтopа 5 стaнoм нa31 .12.2О18 стaHoвитЬ сyмy y poзмipi 16 586'79 гpн.

дeбiTapy 5 встaнoвлeнo висoкий кpeдитний pизик.
Poзмip HeдooтpиMaнoгo гpoшoвoгo пoтoкy вiд.[eбiтopa 5 стaнoвить 35% вiд дoгoвipнoгo гpoшoBoгo пoтoкy.

для aкгивiв гioлo*енн"" пpo oблiкoвy пoлiтикy Тoвapиствa встaHoвлeHo пopiг сyттeвoстi для тaкoгo видy aктИв|в y

poзмipi 5%.
сyцa нeдooтpиMaцoгo гpol.lJoвoгo noтoкy вiд fleбiтopa 5 стaнoм нa31.12.2018 стaHoвитЬ сyмy y poзмipi 5 805'38 гpн, щo

3чaЧнo tdeHшe встaнoвлeнoгo nopoгy сyггeвoстi, BотaHoBлeHoгo пoлo)кeHням пpo oблiкoвy пoлiтикy Тoвapиствa.

fleбiтop 5 мaе y влaснoстi лlквiЬнi aктиви, пpoдaк якиx дo3вoлить .{eбiтopy 5 poзpaxyвaтися з тoвapиствoм. Bapтiсть

aкгивiв.[eбiтopa 5 знaчнo пеpeBищye сyмy бoрy fleбiтopa 5 пepед Тoвapиствoм.
Aлe._ зaбopгoвaнiсть fleбiтopa 5 - e вйнЪгopoдoю Тoвapиствa. Пpoстpoчкa пo спЛaтi зaбopгoвaHoстi .Qeбiтopoм 5

стaHoBитЬ бiльшe нiж 30 днiв. fleбiтop 5 зa пiдсyмкaми 2018 poкy - o збиткoвим. Пpoтягoм 2018 знaчнo зМiHилися вapт|стЬ

aкгивiв fleбiтopa 5 y бiк змeншeння.
вpaxoвyючи 3a3нaчe6e, Toвapиствo виpiшилo, щo oчiкyвaнa сyмa нeдooтpиMaнoгo гpotl.loвoгo пoтoкy вiд Дeбiтopa 5

стaнoM нa.31.12.2Q18 poкy стaнoвить too% вiд дoгoвipнoгo гpoшoвoгo пoтoKy, вiдпoвiднo сyмa збиткiв (вapтicть сyми

HeдooтpиMaнoгo гpoЩoвoгo пoтoкy вiд.[ебiтopa 5) стaнoвить сyмy y poзмipi 16 586,79 гpн.. .4.6 
пAТ (КHIФ3т (|HЕКo-пPЯМl IHBЕсTИцli> - fleбiтop 6

зaбopгoвaнiсть.fleбiтopa 6 стaнoм нa31.12'2018 стaHoвитЬ сyмy y poзмipi 10 660'33 гpн.

flебiтopy 6 встaнoвлeнo висoкий кpeдитHиЙ pи3ик.
Ёoзмip нeдooтpимa'oгo гpo]lJoвoгo пoтoкy вiд fleбiтopa 6 отaнoвить 35% вiддoгoвipнoгo гpoшoвoгo noToкy'

для aкгивiв гioлo*eн*"м пpo oблiкoвy пoлiтикy Тoвapиствa встaнoвлeнo пopiг сyгтrвoстi для тaкoгo видy aктивlB y

poзмipi 5%.
cyмa нeдooтpимaнoгo гpoшoвoгo пoтoкy вiд .Qeбiтopa 6 стaнoм нa З1 .12.2018 стaHoвитЬ сyмy y poзмipi 3 731 '12 гpH, щo

.Haчнo мeчшe встaнoвлeнoгo пoPoгy сyтгeвoстi, встaнoвлeнoгo Пoлoжeнням пpo oблiкoвy пoлiтикy Тoвapиствa.

fleбiтop 6 мae y'влaснoстi лiквiднi aктиви, пpoдФк якиx дo3вoлить fleбiтopy 6 poзpaxyвaтися з Тoвapиствoм. Bapтiоть

a'.''йi' дeЬiтopa 6 iнaчнo пepёвиu.lyr сyмy бopry.Qeбiтopa 6 пepeд Тoвapиствoм.
Алe - зaбopгoвaнiсть дЬoiтopi s - Ъ вйнЬiopoдoю Toвapиствa. ПpoстpoЧка пo сплaтi зaбopгoвaнoстi ,Qeбiтopoм 5

cтaнoвитЬ бiльшe нiж 30 днiв. Дe6iтop 5 зa niдсyмкa ми 2О17 poкy - e збиткoвим. Пpoтягoм 2018 poкy fleбiтop 5 нe змeншив

зaбopгoвaнiстЬ пepeд Тoвapиствoм, a збiльшив ii.
Еipaxoвyюvи зaзнaчeнe, Тoвapиотвo виpiшилo, щo oнiкyвaнa сyMa нeдooтpимaнoгo гpotlJoвoгo пoтoKy

с,u,o' нa 31 '12.2018 fio*y "'""Ь",ть 
l0o% вiд дoгoвipнoгo гpot.lloвoгo пoтoкy, вiдпoвiднo сyмa збиткiв

HeдooтpиMaнoгo гpoшoвoгo пoтoкy вiд .Цeбiтopa 6) стaнoвить сyмy y poзмipi 1 0 660'33 гpн.

Gтанoм нa 31.12.2019 poку
пAт (кHlФ3т <|HЕКo P|AJ.I |сTЕЙT> -.fleбiтop Ne1;
пlдlФ (пPoMIHBЕGт.КЕPАMЕT) - Дeбiт-op Ne2;
пIдi|Ф (ЦЕHтPАЛЬHИЙ IHBЕGтИц|ЙHИЙ ФoHД> . flебiтop Ne3;
3HФп|Ф (PЕг|oHАЛЬHИЙ Po3BИтoК> -.fleбiтop Ne 4;
пAт (КH|Ф3т (|HЕКo-пPЯMl IHBЕстИЦ|Т> - fleбiтop Nэ 5;
ПpAT <КoМПЛЕКc кЛИБIДGЬкИЙ) -.[eбiтop Nэ 6.
4.1. пAт кКH|Ф3T (IHЕкo P|Aл IGтЕЙT> - fleбiтop 1
зaбopгoвaнiсть fleбiтopa Ne1 стaнoм нa31.12.2018 стaнoвитЬ сyмy y poзмipi 343 040'37 гpн'

fleбiтopy Ne1 встaнoвлeнo висoкиЙ кpeдитниЙ pизик.
foзмip HeдooтpиMaнoгo гpoшoвoгo пoтoкy вiд Дeбiтopa 1 стaнoвить 35% вiд дoгoвipHoгo гpollJoвoгo пoтoкy.

дn" j*г,"iв п.ono*"'*"й пpo oблiкoвy noлЁ,*y Тoвapиствa встaHoBлeHo пopiг сyггeвoстi для тaКoгo видy aкTивiв y

poзмipi  5%. ^., . . . .  . ,  ̂ ^.r . ih |  'c . ,  ^^А ,11 . . , ,
cyма нeдooтpимaнoгo гpol.lJoвoгo пoтoку в|д leбiтopa Ne1 стaнoм нa 31 .12.2019 стaнoвитЬ сyмy y poзмipi 120 064' 1 3 гpн.

дЬоiтop N91 мao y влaснoстi лiквiднi aктиBи, пpoдaж якиx дo3вoлитч,Цeбiтopy N,] ryзчу.в-?тися 
з тoBapистBoM.

Але - зaбopгo3aнiстЬ fleбiтopa Ngl - e .,нЬ,opoдoю Toвapиствa. Пpoстpovкa пo сплaтi 3aбopгoBaнoстi ,Цeбiтopoм 3

отa'oвитЬ бiльшe нiж 9o днiв. дeЬiтop Ne,t зa пiдсyмкa,ми2019 poкy _ e збиткoвиM. Aлe пpoтягoм 2019 fleбiтop Ne1 скopoтив

зaбopгoвaHiстЬ пeрeд Toвapиствoм нa сyMy 101 960 гpн.
Bpaхoвyюни зaзнa,e,e, Тoвapиствo вйpiшилo, щo oнiкyвaнa сyмa нeдooтpиMaнoгo гpoшoвoгo пoтoкy вiд.Qeбiтopa Nэ1

отaнo[i нa 31.12.2Q19 po*y с'u"o.,ть 35% вiд дoгoвipнoгo гpotlJoвoгo пoтoкy, вiдпoвiднo сyмa збиткiв (вapтiсть сyми

""дoЬipйй""oгo 
гpoЩoвЬгo пoтoкy вiд Щбiтopa 1) стaнoвить сyмy y poзмipi 120 064' 1 3 гpн.

4'2.. пlДlФ кПPoMlHBЕCт-кЕPAMEт) - flебiтop Ne2
$aбopгoвaнiсть leбiтopa Ns2 стaнoм нa 31 '12.2o19 стaHoBитЬ оyмy y poзмipi 67 438'33 гpн.

fleбiтopy Ns2 встaнoвлeнo висoкиЙ кpeдитниЙ pи3ик.
Poзмip нeдooтриMaнoгo гpoшoвoгo пoтoкy вiд fleбiтopa Ns2 стaнoвить 35% вiд дoгoвiрHoгo гpoшoвoгo пoтoКy'

Для jкгивiв гionoжeн""й пpo oблiкoвy-пoлiтикy Toвapиствa встaHoBлeнo пopiг сyттeвoстi для тaкoгo видy aктИв|в y

poзмipi 5%.
Gyмa нeдooтpиMaнoгo гpoшoвoгo пoтoкy вlд fleбiтopa N92 стaHoM нa 31.12.2019 стaнoвитЬ сyмy y poзмipi 26 603'42 гpн.

fleбiтop N92 litae y влaснoсii лiквiднi aктиBи, npoд"* 
"*,* 

дoз.on,ть fleбiтopy Nэ2 poзpaxyвarИcя 3 Toвapиствoм. Bapтiсть

l'кгивiЁ Дeбiтopa Ns2 знaчнo пepeBищye сyмy бopгy .Цeбiтopa Ne2 пеpeд Toвapиствoм
".. .i;ьй;;;;нiiть 

Дeбiтopa Ne2 - . ,"'"l-ojЬioю тoвapиствa.' Пpoстpoнкa пo сплaтi зaбopгoвaнoстi fleбiтopoм Ne2

",a,o,иi, 
бiльшe нiж 30 днiв. fleбiтop Nэ2 зa пiдсyмкaми 2019 poкy - e збиткoвим.-.-'пpoтягoм 

2019 poкy fleбiтop Ns2 чaсткoвo скopo'ив зaбopгoвaнiстЬ пepeд Toвapиствoм нa сyMy 4 700 гpн.

E}paxoByloчи .aзHaчeчe, Toвapиствo виpiшилЬ, щo oviкyвaнa сyмa HeдooтpиMaHoгo гpol.lJoвoгo пoтoкy вiд .fleбiтopa Ne2

стaHoM нa 31 '12.2019 po*y 
"'"'o"ить 

зs% вiд дoгoвipнoгo гpoшoвoгo пoтoкy, вiдпoвiднo оyмa збиткiв (вapтiсть сyми

HeдooтpиMaHo,o '-po*o.Ьгo пoтoкy в'д Д99'т9P1 Ne2) стaнoвитЬ сy'y y poзмipi 23 6o3'42 rpн.--дЭ..пrдro 
(ЦЕHTPAЛЬHиЙ IHBЕстИц|ЙHttЙ ФoHД) - fleбiтop Ne3

зaoopioвaнlсiь Дeбiтopa Ns2 стaнoм нa31.12.2019 стaнoBИтЬ сyмy y poзмipi 67 438'33 гpн.

вiд .[eбiтopa 6
(вapтicтЬ сyMИ



пPиМIТlfl{ дo PIчIIoi ФItIAнсoBoi 3BITIIoсTI ToB.КУA <IIIЕI(o-I}IBЕст> зA Plк,

Щo 3AкIнчився 31 гPyДня 2019 Рoкy

Дeбiтopy Ns2 встaнoвлeнo висoкиЙ кpeдитниЙ pизик.
Ёoзмip нeдooтpиruaнoгo гpoшoвoгo пoтoкy вiд.[eбiтopa Ng2 стaнoвить 35% вiд дoгoвipHoгo гpotlloвoгo пoтoкy.

.[ля aпивiв Пoлoжeнням пpo oблiкoвy пoлiтикy Toвapиствa встaнoвлeHo пopiг сyтгrвoстi для тaкoгo видy aктивiв y
poзмipi 5%.. 

CyмaHeдooтpиlvlaчoгoгpoшoвoгoпoтoкyвiдfleбiтopaNs3сtaнoм нa31.12.2019 стaнoвитЬсyмyy-poзMipi 31 25,t '97гpн,
ДебiтЬp Ng2 мae'y влaснoстi лiквiднi aK:гИB|/i, пpoдa)к якиx дoзвoлить fleбiтopy Ne3 poзpaxyвaтиcя 3 Toвapиствoм. Bapтiсть
aпивiв fleбiтopa Ne3 знaчнo пepeвИщye оyмy бopry Дeбiтopa Ns3 пepeд Toвapиствoм. 

3aбopгoвaнiсть .[ебiтopa Ns3 _ e виHaгopoдoю тoвapиствa. Пpoотpoнкa пo сплaтi зaбopгoвaнoстi fleбiт.opoм Ne3
стa"o,иi' бiльшe нiж 30 днiв' fleбiтop Ns3 зa пiдсyмкaми 2019 poкy - e збиткoвим. Пpoтягoм 2019 poкy !ебiтop Ns3 чaсткoвo

с]lлаЧyвaв винaГopoдy Toвapиствy. Bpaxoвyюни зaзнaчeHe, Тoвapиствo виpiшилo' щo oЧiкyвaHa сyilta нeдooтpиlitaнoгo
,po'oЬo,o пo'oкy Ьiд heбiтoЁa Ne3 стaнoм нa31.12'2019 poкy cтaHoвить35o/o вiд дoгoвipнoгo гpotlJoвoгo пoтoкy, вiдпoвiднo

iyмa збиткiв (вapтiсть сyми нeдoo.тpимaHoгo гpolJJoвoгo пoтoкy вiд fleбiтopa Nэ3) стaнoвитЬ сyMy y poзмipi З1 251'97 гpн.
. 

4.4. зHФпlФ (PЕгloHAЛЬHИЙ Po3BИтoК). fleбiтop Nэ4
3aбopгoвaнiсть fleбiтopa 5 стaнoм нa 31'12'2Q19 стaнoвитЬ сyмy y poзмipi 2 445'772 гpн.

teбiтopy Ne4 встaнoвлeнo висoкиЙ кpeдитlЙЙ pизик.
Poзмip HeдooтpиMaнoгo гpotlJoвoгo пoтoкy вiд .Qeбiтopa 5 стaнoвить 35% вiд дoгoвipнoгo гpoЩoвoгo пoтoкy.

Для aкгивiв гioлoжeнням пpo oблiкoвy пoлiтикy Toвapиствa встaнoBлeHo пopiг сyгтeвoстi для тaкoгo видy aкгивiв y

o".B'ii,3,i;oooтpимaнoгo 
гpoшoвoгo пoтoкy вiд fleбiтopa Ns4 сгaнoм нa 31.12.2o19стaнoвитЬ сyмy y poзмipi 0 гpн.

ДЬбiтop шeд 
"ae 

y 
"лaсioстi 

лiквiднi aктиви, пpoдaж якиx дo3вoлитъ.{eбiтopy N94 poзpaxyBaтися 3 Toвapиствoм. Bapтiсть

aктиBiв.fleбiтopa 5 знaчнo пepeBищye сyмy бopry fleбiтopa Ne4 пepeд Тoвapиствoм- 
зЪoйio.aнiсть fleбiтopj шsд - e- винaioЁoдoю Toвapиствa. Пpoстpovкa пo сплaтi зaбopгoвaнoстi fleбiтopoм Nэ4

"'"*o""i, 
бiльшe нiж 30 днiв. Дeбiтop Ne4 зa пiдсyмкaми 2019 poкy - o збиткoвим. Пpoтягoм 2019 знaчнo змiнилися вapтiсть

aктивiB fleбiтopa N94 y бiк зMeнUJeння.
Bpaxoвyюни зaзнaчеHe, Toвapиствo виpiшилo, щo oчiкyвaна сyl\iа нeдooтpимaнoгo гpoшoвoгo пoтoкy вiд .Qeбiтopa Ne4

стaHoM нa З1 .12.2019 poКy стaHoBить 0% вiд дoгoвipнoгo гpotlJoвoгo пoтoкy.
4.5 пAт кКHIФ3Т (|HЕкO-пPЯMI |HBЕстИц|Ь - Дeбiтop ltlss
3aбopгoвaнiсть fleбiтopa NsS стaнoм нa31 '12.2019 стaнoвитЬ сyмy y poзмipi 29 800'09 гpн.

fleбiтopy NgS встaнoвлeнo висoкий кpeдитний pизик.
ioзмip Heдooтpимaнoгo гpoшoвoгo пoтoкy вiд.Цeбiтopa Ng5 стaнoвить 35% вiд дoгoвipнoгo гpotlJoBoгo пoтoкy.

Для aкгивiв Гionoжeнняй пpo oблiкoвy 
-пoлЁикy 

Тoвapисгвa встaHoвлeнo пopiг сyгтевoстi для тaкoгo видy aKгивiв y

o".ъ'fi:"f*ooтpиMaчoгo 
гpolJloвoгo пoтoкy вiд .Qeбiтopa }ф5 стaнoм нa 31 .12.2019 стaнoвитЬ сyмy y poзмipi 10 430,03 гpн,

щo 3HaЧHo 'Йeнц.le встaHoBлeHoгo пopory сyгтrвoстi, встaHoвлeнoгo Пoлoжeнням пpo oблiкoвy пoлiтикy Тoвapиствa. _
fleбiтop N95 Mae y влaснoстi лiквiднiaйиви, пpoдa)к якиx дo3вoлить .[eбiтopy Nэ5 poзpaxyвaтИcя з Toвapиствoм. Bapтiсть

aпивiв Дe.бiтopa Ns5 знaчнo пepeвищye сyмy бopry fleбiтopa Nэ5 пepeд Toвapиствoм.
Алe - зaбopгoвaцicтЬ fleбiтopa NsS - e в,"jгopoдoю Тoвapиствa. Пpoстpoнкa пo-сплaтi зaбopгoвaHoстi fleбiтopoм 5

стaHoвитЬ бiльщe нiж З0 днiв. fleбiтop N95 зa пiдсyмкaми 2019 poкy - e 3биткoвим. Пpoтягoм 2019 poкy fleбiтop N95 нe

3мeHшиB зaбopгoвaнiстЬ пepeд Toвapиствoм, a збiльшив j].

BpaхoвyюЧи зaз"aчe,e, Toвapиствo виpiшилo, щo oчiкyвaнa сyмa Heдooтpимaнoгo гpoшoвoгo пoтoкy вiд leбiтopa 6

стaHoM нa 31 .12.2o19 po*y 
"'a"Ъ",ть 

1oo% вiд дoгoвipнoгo гpoцroBoгo пoтoкy, вiдлoвiднo сyмa збиткiв (вapтiсть сyми

Heдooтpипltaнoгo гpollJoвoгo пoтoкy вiд.Qeбiтopa NeS) стaнoвитЬ сyмy y poзмipi 29 800'09 гpн.

4.6 ПpAТ <кoMпЛЕКс ЛИБIдсЬКИИ> . fleбiтop Ne6
laбopгoвaнiсть.Qебiтopa N95 стaHoM нa31.12'2019 стaцoвитЬ сyмy y poзмipi 50 500 гpн.

fleбiтopy Ne6 встaнoвлeнo висoкиЙ кpeдитниЙ pизик.
Нoзмip ieдooтpимaнoгo гpotlJoвoгo пoтoкy вiд Дeбiтopa NsS стaнoвить 35% вiд дoгoвipнoгo гpotlJoвoгo пoтoкy.

flля aпивiв гioлoжeнняй пpo oблiкoвy пoлiтикy Toвapиствa встaнoвлeHo пopiг сyгтсвoстi для тaкoгo видy aпивiв y

o",3'ii,3,i"oooтpимaнoгo 
гpoшoвoгo пoтoкy вiд.[eбiтopa N96 стaнoпl нa31.12'2019стaнoвитЬ оyмy y poзмipi ,l7 675,00 гpн.

щo зHaЧHo п^eнUJe встaHoBлeнoгo пopoгy сyгтeвoстi, встaнoвлeнoгo пoлoжeнням пpo oблiкoвy пoлiтикy Toвapиствa. --- 
д"Ъi'op Ne6 маe y влaснoстi лiквiднiaкгиви' пpoдaж якиx дoзвoлить fleбiтopy Nэ6 poзpaхyвaтися з Тoвapиствoм. Bapтiсть

aкгивiв ДeЬiтopa Ns6 знaчнo пepeвищye сyмy бopгy fleбiтopa Nэ6 пepeд Тoвapиствoм.- -з"oйio""нiсть 
Дeбiтopa шdo - e Ъao6pгЬвaнiiтю.зa дoгoвopoм вiдстyплeння пpaBa виMoги. Cтaнoм нa 01.01 '2019 сyмa

зaбopгoBaHoстi стaHoвилa'170 0oo гpн. fleЬiтop Nэ6 зa пiдсyмкaми2019 poкy _ e збиткo.в-им. Пpoтягoм 2019 poкy fleбiтop Ne6

;н;;;" змeнцJив зaбopгoвaнiсть пеpЬд io.apис'.oм нa сyйy 74 100 гpн, a пpoтягoM 202o poку щe зMeHшив зaбopгoвaнiсть.

Bpaxoвyюни зaзнaЧeнe, Toвapиствo виpiшилo, цlo oЧiкyBaнa сyt\'a нeдooтpиMaнoгo гpollJoвoгo пoтoкy вiд flебiтopa 6

стaHoM нa31j22019 poкy стaHoвить 0% вiд дoгoBipHoгo гpoшoвoгo г|oтoкy.- 
Тoвapиствo виpiшилoЪдiЙcнитидooцiнкy зaбopгoвaнoстi. B peзyльтaтi voгo Toвapиствo oтpиMaлo дoхiд.
s. yпPAвлlHHя кAпlтA,loм
Тoвapиствo здiЙснюс yпpaвлiння кaпiтaлoм 3 мeтoю дoсягHeнHя нaстyпниx цiлeй:
o збep".,, 

"npЬмo*нiсть 
Тoвapиствa пpoдoвжyвaтИ свoю дiяльнiсть тaк, щoб вoнo i нaдaлi зaбe3пeчyвaлo дoxiд

tля.Унaсникiв"ъ"":x:Hlr"}:ffiТ:JT,Ёfr:i,T::il:#Ж:ffi::g зaвдяки встaнoвлeнHю цiн нa пoслyги Тoвapиствa, щo
вiдпoвiдaють piвню pизикy. ._-^ ̂ ..^.i^.,^ A^^- - 

i"fr.',ц'Ьo тoвЪpийa здiйсHюe oгляд стpylfiypи кaпiтaлy нa щopiннiЙ oснoвi. Пpи цьoмy кepiвництвo aнaлiзye вapт|стЬ

*aniiаi.'y ia пpитaмaннi йoгo склaдoвиM pизики. Ha oснoвi oтpиMaниx виснoвкiв Toвapисгвo здiЙснюr peryлюBaHHя кaп|Taлy

цlляxoм 3aлyчeHчя дoдaткoвoгo кaпiтaлy aбo фiнaнсyвaHHя, a тaкoж виплaти дивiдeндiв тa пoгaшeнHя lснyючиХ пo3ик._- .ynJ..ni'i"ЬкИЙ 
пepсoHah здiЙснюe oгляд стpylfiypи кaпiтaлy Ha кiнeцЬ кoжнoгo звiтнoгo пepioдy. Пpи цьoмy пpoвoдитЬся

aнaлij вapтoстi кaпiTaлy, Йoгo стpy|ffypa 'a 
-мoЬивi 

pизйки. Ha oснoвi oтpиMaниx виснoвкiв Тoвapиствo здiЙсHю€

fiu,-yno,u*11" кaпiтaлy шляxoм 3aлyчeння дoдaтКoвoгo кaпiтaлy aбo фiнaнсyвaння, a тaкoж виплaти дивiдeндiв тa пoгaшeHня

Ь"yй"'* пoзик. Toвapиствo мoжe iдiйснювaти peгyлювaHня кiпiтaлy шляxoм змiни стpyrоypи кaпiтaлy. Cистeмa yпpaвлiння

кaпiтaлoц Moжe кopиryвaтисЬ 3 ypa1yвaHHяM змi" joпepaцiйнoмy сepeдoвищi, тeндeнцiяx pинкy aбo стpaтeгiT poзвиткy.

Уnpaвлiння кaпiтaлoм Тoвapиcтвa спpяМoBaнo Ha дoсягHeння нagгyпниx цiлeй:
o збepeгти спpoмoжнiсть Toвapиcгвa пpoдoBжyвaтИ свoю дiяльнiсть тaк, щoб вoнo i нaдaлi зaбe3пeЧyвaлo дoxiд

ппя vчасникiв ToвaDиствa тa виплaти iншим зaцiкaвлeниM стopoHaм;



пPимIтки Дo РIчtloi ФtнAнсoBoi зBIТнoсTI ToB .кyA <IHЕкO-I}IBЕсT>> 3A PIK

Щo 3AкIHчиBся з1 гPyДt|я 2019 Poкy

o зaбeзпeЧити Haлe)кHиЙ пpибyroк yЧaснИкaM тoвapиствa 3aвдяки встaHoBлeHню цiH Ha пoслyгИ тoBapиствa, щo
вiдпoвiдaютЬ piвHю pизикy;

о .(oтpиMaHHЯ вип/loг дo кaпiтaлy, встaнoвлeниx peryлятopoм, i зaбeзпeчeння здaтнoстi Toвapиствa фyнкцioнyвaти в

якoстi безпepepBнoгo дiючoгo пiдпpиeMствa.
. Тoвhpиствo ввaкae, щo зaгaлЬнa сyмa кaп|тaлy, yпpaвлiнHя якиM здiЙснюrтЬсЯ, дopiвнюe сyмi кaпiтaлy, вiдoбpaкeHoгo в

бaлaнсi.

сис'eй, yпpaвлiнHя pизикaми, зaтвepд)кeнoгo piцJegHяM HКцпФP N9 1597 вiд 01.10.2015p(з вpaxyвaнням змiн) Тoвapиствo

poзpaxoвyr тaкi пoкaзники:
,1 ) poзмip влaсниX кoштiв;
2) нopмaтив дoстaтнoстi влaсниx кollJтlв;
3) кoeфiцiент пoкpиття oпepaцiйнoгo pи3икy;
4) кoeфiцieнт фiнaнсoвoT стiйкoстi.
PЪзмip pегyлятиBнoгo кaпiтaлy (влaснi кoшти) Тoвapиствa стaнoм нa31.12.2019p. сKлaдar 3728тиc .гpн'

Hopмaтивнe знaЧeння _ бiльшe 3 500 тис. рн.
нoЬ""',. дoстaтнoстi влaсниx кoшлгiв ToвapиGтвa нa 31.12.2019p' - 28,,| 553. Hopмaтивнe знaчeнHя - бiльше 1 .

Кoeфiцieнт пoкpиття oпepaЦiЙнoгo pи3иКy стaнon' нa 31 '12.2019p. - 46,0524. Нopмативнe зHaчeHHЯ - бiльшe/piвнe 1.

кoeфiцiснт фiнaнсoвoi сiiйкoстi стaнoм нa31.12.2019p. _ 0,9686. Hopмaтивнe знaЧeння - бiльшe/дopiвнюe 0,5.

9. сyдoвl пo3oBи
Пpoти Toвapиствa клieнтaми чи пoстaчaлЬHими сyдoвi пoзoви He пoдaвaлися.
Toвapиствo пPoтягorй 2019 poкy сyдoвих пoзoвiв нe iнl
10. пoдlTпlсля БAJlAHсy ,|
Пoдiй пiсля дaти бaлaнсy нe вiдбyвaлoся.

Бopoдинeць o'B.
feнePaльниЙ 

диpeKгop

f 
roлoвниn бyxгaлтep

влaснoгo HA зв|тHoст|:
Haймeнyвaння стaттi Cтанoм нa31.12.2019p. Gтaнoм нa31.12'2018p,

Cтaтrлгний кaпiтaл 10 000 10 000
ДoдaткoвиЙ кaпiтaл 22 22

PeзeDвниЙ кaпiтaл 2 500 2 500
HepoзпoдiлeниЙ пpибщoк (непoкpитий збитoк) 2874 7 17в

Bсьoгo власний кaпiтaл 15 396 't9 700

дo Пoлoжeння щoдo пpyдeнЦЙниx нopмaтивiв пэoфеоiЙнoi дiяльнoстi Ha фoHдoвoMy pинкy тa вИMoг дo


