
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI ЗА PIK,
що зАкIнчився 31 грудня2020 року

l.зАгАльнА IнФормАtцlя

Повне найменування : ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (ОРЕОJIА)
КОМПАНIЯ З УtIРАВЛIННЯ АКТИВАМИ> (далi - Компанiя)

Скорочене найменування: ТОВ кОРЕОЛА)КУА)
Код СДРПОУ : З7094052

f{aTa державноТ peecTpauiT : 1 5.06.201 0 р.
IОридична адреса, мiсцезнаходження: бl070, MicTo XapKiB. вуJIиця Академiка [Iроскури,

булинок 1.

Електронна пошта : iпГо@оrеоlа,соm.uа
офiцiй на cToniH ка : llttp://www.oгeola. ua l'i lt.Ilet

OcHoBHi види дiяльностi товариства за КВЕ!:
66.З0 Управлiння фондами:
64.19 Iншi види грошового посередництва;
64.99 Надання iнших фiнансових послуг (KpiM страхування та пенсiйного забезпечення), н. в.

i.y.;
66.12 Посередництво за договорами по цiнtlих паперах або товарах;

66.19 Iнша допомirкна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, KpiM страхування та пенсiйтtого

забезпечення.
Лiцензiя: на здiйснення професiйноi дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з управлiння

активами iнституuiйних iHBecTopiB (лiяльнiсть з управлillня активами). Рiшення НКЦПФР N9 1780

Bill2].l0.2015 року, TepMiH дiТ - з 08.12.20l5 року необмеrкений.

Учасtlики КомпанiТ : станом на 3l грулня 2020 р.

Учасники з1.12.2019 3|.|2.2020
о//о о/

,/о

Добк н Михайло Маркович 0,00 795

Добк н.Щмитро Маркович 0,00 29,5

Кова,ценко Олексiй Вiкторович 100.0 41,0

Всього l00,0 100,0

Середньооблiкова кiлькiсть працiвникiв : станом на 3 l грулня 2020 р. - 5 осiб.

Перелiк iнститучiйних iHBecTopiB, активи яких перебувають в управлiннi Компанii:

ПВНЗIФ <Титул> (код СДРIСI 2ЗЗ1 561 );

ПВНЗIФ <Ореолu (код СДРIС| 2331 560);

ПВНЗIФ <Статус фiнанс> (код еДРIС|2ЗЗ1559)



2ЗАГАjIЬНЮСНОВИ ФОРМУВДННЯ ФIНАНСОВОI ЗВIТНОСТI

2.1. Щостовiрне подання та вiдповiднiсть МСФЗ

Фiнансова звiтнiсть Компанiт е фiнансовою звiтнiстю загшIьного призначення, яка сформована

з метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових

потокiв КомпанiТ для задовопе"п" iнформачiйних потреб широкого кола користувачiв при прийняттi

ними економiчних рiшень.
КоншептуалiпоО основоЮ фiнансовОТ звiтностi КомпанiТ за piK, що закiнчився 3l грулня 2020

роКУ, с Мiжнароднi стандарти фiнансовоТ звiтностi (мсФз), включаючи Мiжнароднi стандарти

бухгалтерСькогО облiкУ (мсБо) та ТлумаЧення (КТМФз, пкт), виданi Радою з Мiжнародних

.iurдuрri" бухгалтерСькогО облiку (рмсБо), що офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi MiHicTepcTBa

фiнансiв Украiни.- 
Пiдготовлена Компанiею фiнансова звiтнiсть чiтко та без буль-яких застережень вlдповlда€

BciM вимогам чинних МСФЗ . 
"рu*уuuпням 

змiн, внесених рмсБо, дотримання яких забезпечуе

достовiрне подання iнформаuii в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречнот, достовiрноi, зiставнот та

зрозумiлоТ iнформачiТ.
при формуваннi фiнансовот звiтностi Компанiя керувалося також вимогами нацlональних

законодавчих та нормативних akTiB щодо органiзачiт i ведення бухга-гlтерського облiку та складання

фiнансовоi звiтностi в ykpaiHi, якi не протирiчать вимогам мсФз, облiковою полiтикою Компанii,

затвердженою наказом Генерального директора КомпанiТ }lb 5-оП вiд 09.0l .2020 рокУ, нормаМ

вiдповiдних Законiв УкраТни та пiдзаконних нормативно-правових aKTiB, положеннями Статуту

компанii, внутрiшнiми документами, якi вiдповiдають вимогам дiяльностi Компанiт.

Облiкову полiтику протягом 2020 року було змiнено наказом ГенеральНого директора

Компанii J\b 6_оП вiд l0,\Z.Z.OZO року у зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть вимог мсБо та вимог

нормативно-правових законодавчих aKTiB Украiни, якi стосуваJIись беспосереднього дiяльностi на

ринку цiнних паперiв, якi набра_пи чинностi у 2020 poui.

2.2. мсФЗ, якi прийнятi, але ще не набули чинностi.

Компанiя не застосовус жодних МСФЗ достроково.

2.з. Валюта подання звiтностi та функuiональна валюта, сryпiнь округлення, cyTTeBicTb.

валюта подання звiтностi вiдповiдае функuiональнiй валютi, якою е нацiональна ваJIюта Укратни

- гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч.

З метою формування показникiв фiнансовоi звiтностi Компанii визначений критерiй cyTTeBocTi

складас 1 тис. грн. для Bcix статей балансу, KpiM статей для яких визнаний окремий критерiй

cyTTcBocTi.

2.4. Припущення про безперервнiсть дiяльностi

Фiнансова звiтнiстЬ Компанii пiдготовлена виходЯчи з приПУщеннЯ безперервностi дiяльностi,

вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань вiдбуваеться в ходi звичайноI

дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включае кориryвання, якi необхiдно було б провести в тому

випадку, якби Компанiя не могло продовжити подаJIьше здiйснення фiнансово-господарськоТ

дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi.

2.5. Рiшення про затвердження фiнансовоi звiтностi

Фiнансова звiтнiсть КомпанiТ за piK, що закiнчився 3|.12.2020 р., затверджена до випуску (з

метоЮ оприлюднення) керiвником Компанii 23 лютого 2021 року. Hi учасники Компанii, Hi iншi

особи не мають права вносити змiни до цiет фiнансовоi звiтностi пiсля if затвердження до випуску.
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2.б. Звiтlrий перiод фiнансовоТ звiтtlостi

Звiтним перiодом, за який формусться чя фiнансова звiтнiсть, вва}касться каJIендарний piK, тобто
перiод з 01 сiчня по 31 грулня2020 року.

3.OCHOBHI принlIипи оБлIковоi полII,ики

Облiкова полiтика Компанii розроблена та затверджена керiвником КомпанiТ вiдповiдно до вимог
чинних МСБО та МСФЗ. Цей розлiл мiстить лише cyTTeBi положення облiковоТ полiтики, tцо

с,госуються ста,тей цiсi фiнансовоI звiтностi. Iнше не наведено.

Компанiя обирас та застосовус своТ облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiТ. iнrлих
rrодiТ або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимага(l або не дозволяс визначення категорiТ статей. д.llя

яких iншi полiтики можуть бути дореч}tими.

I\4С]ФЗ наволить облiковi полiтики, якi. за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку
rPiHaHcoBy звiтнiсr,ь, яка мiститиме доречну та достовiрну iнформачiю про операцii, iншi rrодiТ ,rа

умови, до яких вони застосовуються. TaKi полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив Тх

:]ас,госування € несутт€вим.

/].ltя ви:значення cyTTeBocTi окремих об'с:l<тiв облiку. якi вiдносяться ло активiв. :зобов'язань ,Ia

власноI,о капi,галу Компанiя встановиJIа ltорir,сут,тсtlос,гi 5 % вiл суми Bcix активiв, Bcix зобов'язань
та tsJIасного капiталу вiдповiдно.

Перелiк та назви форпл фiнансовоТ звiтностi КомпаrriТ вiдповiдаIоть вимогам, встановленим
Нll(С)БО l кЗагальнi вимоги до фiнансовоТ звiтностi>.

l]o склалу фiнансовоi звiтностi входять:

- Баланс (звiт про фiнансовий стан) (форма No l );
- Звiт про фiнансовi результати (форма Nl 2 ):
- Звiт про рух гроtIIових кошlтiв (за прямим методом) (форма Nч3);
- Звiт про власний капiта,ч (форма Nna) ;

- Примiтки фiнансовоi звiтностi за piK, що закiнчився.

Згiдно МСФЗ та НП(С)Бо звiт про фiнансовий стан ( ба-гrанс) вiдображае активи, зобов'язання та
власний капiта_гl на кiнець перiолу, звiт про сукупний лохiд tlередбача€ подання витрат, визнаних у
прибутку або збитку, звiт про рух грошових коштiв розкривас iнформачiю по надходження та витрату
гроlхових коштiв. звiт про власний капiтал вiлобрахсас змil-ли у вJIасному капталi протягом звiтного
перiолу, примiтки мiстять викладення суттсвих облiкових гIо.lli,гик,га iншi пояснення.

Фiнансова звiтнiсть КомпанiI складасться у вiдповiдностi з Законом УкраТни кПро бухгzurтерськiй
облiк та фiнансову звiтtliсть в Украiнi) Nb 99б-ХIV вiд 16.07.1999 р. зi змiнами та доповненнями, якi не
суперечать вимогам МСФЗ, МСБО та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних
стандартiв бухга,чтерського облiку (РМСБО), що офiчiйно оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерс,гва
фiнансiв УкраТни.

Комгlанiя визнас фiнансовий актив або фiнаrrсове :]обов'язання у балансi. коли i тiльки коли воно
с,гас стороною контрактних положень шодо фiнансового iнст,румен,га. ОперацiI з придбання або
lIpolll?}Ky фiнансових iHcTpyMeHTiB визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.

За строком виконаI{ня фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання розподiляються на поточнi (

до 12 мiсячiв) та довгостроковi (бiльш l2 мiсяцiв).

Компанiя визна€ TaKi категорiI фiнансових активiв:

о фiнансовi активи. що оцitltоються за справедливоIо BapTicTto. з вiдображенням результату
переоцiнки у прибутку або збитку;

r фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю.



Компанiя визна€ TaKi категорii фiнансових зобов'язань:

о фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю;
о фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiлображенням резулЬТату

переоuiнки у прибутку або збитку.

пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Компанiя оцiнюс

Тх за Тхньою справедливою вартiстю, якi безпосерелньо нt}лежить до прилбання або випуску

фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання.

.що фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату
переоцiнки у прибутку або збитку, вiдносяться акцii, пат (частки) господарських товариств,

облiгацiТ, векселi. Пiсля первiсного визнання Компанiя оцiнюе ix за справедливою вартiстю.

оцiнка справедливоТ BapTocTi здiйснюсться з використанням методiв оцiнки фiнансових
iHcTpyMeHTiB згiдно мсФЗ l3 <оцiнка справедливоi BapTocTi>. Пiд час первiсного визнання

фiнансовОi iнвестиЦii, - за справедлИвою вартiСтю. ПрИ першому визнаннi вважасться цiна операцiТ,

подальша - за справедливою вартiстю на дату оцiнки,

Справелливою вартiстю цiнних паперiв вважати :

о офiцiйний бiржовий курс на дату очiнки;
о С€Редньозважену за правочинами на бiржi ( у разi вiлсутностi бiржового курсу);

о середньозважену за правочинами поза бiржою (у разi вiдсутностi iнформаuiт за правочинами

на бiржi та поза бiржою та бiржового курсу);
. BapTicTb чистих активiв у розрахунку на один цiнний папiр в обiгу ( у разi вiдсутностi

iнформачii за правочинами на бiржi та поза бiржою та бiржового курсу).

Справелливою вартiстю часток господарських товариств вважати :

. цiну операчiт, якщо прилбання вiлбува;lось не ранiше нiж l5 мiсяцiв до Дати оцiнки;

. остаНню справедливУ BapTicTb, скориговану на суму чисТого прибутку (збитку) за даними

наданот останньот рiчноi звiтностi, розподiленого пропорчiйно вiлсотку у статутному

капiталi товариства, якщо придбання вiдбувалось не ранiше нiж 15 мiсяцiв до дати оцiнки та

товариство не мас нерозподiлених збиткiв.
Дкцiт украiЪських eMiTeHTiB, якi не перебувають в обiгу на органiзованому ринку та рiчну

звiтнiсть яких отримати не можливо, частки господарських товариств, рiчну звiтнiсть яких

отримати не можливо або товариство мае непокритi збитки, цiннi папери eMiTeHTi, щодо яких

прийнято рiшення нкцпФР про заборону торгiвлi та зупинення обiгу, оцiнювати за нульовою

вартiстю.
У разi скасування реестрацii випуску цiнних паперiв eMiTeHTiB нкцпФР або за рiшенням

суду, визнаннЯ iх активУ припиняеТься i вiдображаетьсЯ у склалi збиткiВ звiтногО перiолу. Цiннi
папери, обiг яких на дату оцiнки не зупинений та реестрачiя випуску яких не скасована, але

eMiTeHT лiквiдований таlабо визнаний банкрутом та щодо нього вiдкрито лiквiдацiйну процедуру

за рiшенням суду, оцiнюються за нульовою вартiстю.

Справедлива BapTicTb акцiй, обiг яких зупинений, У тому числi цiннi папери eMiTeHTiB, якi

включенi до списку eMiTeHTiB, якi мають ознаки фiктивностi, визнача€ться з урахуванням
наявностi cTpokiB вiдновлення обiгу таких цiнних паперiв, наявностi фiнансовот звiтностi таких

eMiTeHTiB, результатiв Тх дiяльностi, очiкування надходження майбутнiх економiчних вигiд.

Пiдготовки фiнансовоi звiтностi вимагас вiд керiвництва КомпанiТ оцiнок i припущень, якi

впливаютЬ на вiдображеннЯ у звiтносТi суМ активiв i зобов'язань та розкриття iнформаuiТ про

потенцiйнi активи та зобов'язання на дату складання балансу (звiту про фiнансовий стан),

облiкова полiтика щодО ПОДа,rЬШОТ оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB розкривасться у вiлповiлних

розлiлах облiковоI полiтики.

Грошовi коштИ складаютЬся з готiвки в Kaci та коштiв на поточних рахунках у банках.



Еквiва.пент грошових коштiв це KopoTкocTpoKoBi, високолiквiднi iнвестицii, якi вiльно
конвертуються у грошовi кошти i яким притаманний незначний ризик

Первiсна та подальша оцiнка грошових коrптiв та Тх еквiва,чентiв здiйснюеться за справедливою

вартiстю, яка лорiвнюс Тх номiна.гtьнiй BapTocTi.

Первiсна та подаJIьша оцiнка грошових коштiв та iх еквiва-пентiв в iноземнiй валютi здiйснюеться

у функцiональнiй валютi за офiшiйними курсами НацiонаJIьного банку Украiни (НБУ).

.Щебiторська заборгованiсть - uе фiнансовий актив, який являс собою контрактне право отримати
грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб'скта господарювання.

.Щебiторська заборгованiсть визна€ться у звiтi про фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли

Компанiя стас стороною контрактних вiдношень щодо цього iHcTpyMeHTy. Первiсна оцiнка

дебiторськоi заборгованостi здiйснюеться за справедливою вартiстю, яка лорiвнюс BapTocTi

погашення, тобто cyMi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки.

Подальша оцiнка дебiторськоi заборгованостi здiйснюсться за справедливою вартiстю, яка

лорiвнюс BapTocTi погашенняо тобто cyMi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки.

У разi змiн справедливоТ BapTocTi лебiторськоi заборгованостi, що мають мiсце на звiтну дату,

TaKi змiни визнаються у прибутку (збитку) звiтного перiолу.

Поточнi зобов'язання це зобов'язанняо якi вiдповiдають однiй або декiльком iз

нижченаведених ознак:

о Компанiя сподiваеться погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягае погашенню
протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiолу;

о Компанiя не мас безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання протягом

lцонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiолу.

Поточнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання

зобов'язань.

Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Компанiя мас юридичне право здiйснювати
залiк визнаних у балансi сум i мае HaMip або зробити взаемозаJIiк, або реалiзувати актив та Виконати

зобов'язання одночасно.

Компанiя визна€ матерiальний об'€кт основним засобом, якщо BiH утриму€ться з метоЮ

використання iх у прочесi свосi дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення алмiнiстративних i

соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатаuiТ) яких

бiльше одного року та BapTicTb яких бiльше 100 грн. Первiсно Компанiя оцiнюс ocHoBHi засоби за

собiвартiстю. У подчrльшому ocHoBHi засоби оцiнюються за iх собiвартiстю MiHyc бУль-яка

накопичена амортизацiя та буль-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченоТ

амортизацiт на Дац переоuiнки виключасться з валовоi бапансовот BapTocTi активу та чистот суми,

перерахованоТ до переоцiненоi суми активу. Дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу,

переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припинясться визнання вiдповiдноГо акТиВУ.

компанiя не визна€ в балансовiй BapTocTi об'скта основних засобiв витрати на щоденне

обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'екта. Щi витрати визнаються в прибутку чи

збитку, коли вони понесенi. В ба_пансовiй BapTocTi об'скта основних засобiв визнаються TaKi поДальШi

витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу.

дмортизаuiя основних засобiв Компанiт нараховуеться прямолiнiйним методом. Капiтальнi

вкладення в орендоВанi примiщення амортизуються протягом TepMiHy iх корисного використання.

Дмортизацiю активу починають, коли BiH стас придатним для використання. Амортизаuiю активу

припиняють на одну з двох дат, яка вiлбуваеться ранiше: на дату, з якот актив класифiкують як

утримуваний для продажу, або на дату, з якоi припиняють визнання актиВУ.



Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням буль-якоТ накопиченоi
амортизачiТ та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизаuiя
нематерiальних активiв здiйснюсться iз застосуванням прямолiнiйного методу з використанням
щорiчноТ норми 33%. Нематерiальнi активи, якi виникають у результатi договiрних або iнших
юридичних прав, амортизуються протягом TepMiHy чинностi цих прав. На кожну звiтну лату
Компанiя оцiнюс, чи € якась ознака того, що кориснiсть активу може зменшитися. Компанiя зменшуе
балансову BapTicTb активу до суми його очiкуваного вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума
очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансовоТ BapTocTi.

З 01.01.2019 року набув чинностi МСБО 17 <Оренда), мета якого полягас у тому, щоб
забезпечити надання орендарями та орендодавцями iнформачii у такий спосiб, щоб цi операчii були
поданi достовiрно та зробити облiк логоворiв оренди прозорiшим.

стандарт нацiлений на вирiшення цiсi проблеми, суттево змiнюючи облiк в орендарiв таким
чином, rцоб yci договори оренди було вiдображено у звiтi про фiнансовий стан. Тепер орендар у
момент укладення договору повинен визнати право користування активом i вiдповiдне зобов'язання

у звiтi про фiнансовий стан у cyMi лисконтованих майбутнiх платежiв за договором оренди. Право
користування активом також може мiстити в собi буль-якi витрати, безпосерелньо пов'язанi з

укладенням оренди.

Компанiя визначила ouiHKy договорiв оренди, активiв з права користування та оренди зобов'язань
наступним чином :

о Компанiя вирiшила не визначати актив з права користування та орендне зобов'язання до
оренди зi строком до 12 мiсяцiв або менше, та оренди, за якою базовий актив с

малоцiнним. Оренднi платежi, пов'язанi з такою орендою, визначаються як витрати на

прямолiнiйнiй ocHoBi протягом строку оренди;

о первiсна оцiнка: на дату початку оренди Компанiя визна€ активи з права користування та

орендне зобов'язання. На дату початку оренди Компанiя оцiнюе актив з права

користування за собiвартiстю. На дату початку оренди Компанiя оцiнюс зобов'язання за

теперiшньою вартiстю орендних платежiв, не сплачених на таку дату. При дисконтуваннi
орендних платежiв використовуеться ставка додаткових запозичень орендаря,
використовуючи статистичнi данi НБУ;

о подальша оцiнка : пiсля дати початку оренди Компанiя оцiнюе актив з права користування,
застосовуючи модель собiвартостi. У разi змiни строку оренди, суми. що . як очiкусться,
булуть сплаченi за гарантiею лiквiдацiйнот BapTocTi, майбутнiх орендних платежiв
внаслiдок змiни iндексу або ставки, якi були використанi для визначення таких платежiв,
Компанiя переоuiню€ орендне зобов'язання шляхом дисконтування переглянутих орендних
платежiв.

Активи у формi права користування Компанiя вiдносить до TieT caMoi cTaTTi, за якоТ подав би
вiдповiднi базовi активи, якби вони перебували у власностi. Орендне зобов'язання вiлобража€ться
окремо вiд iнших зобов'язань. Амортизаuiя вiдноситься на прибутки i збитки за прямолiнiйним
методом.

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого
податкiв. Компанiя визна€ поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок наJIежить до
статей, якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiолi.

Забезпечення визнаються, коли Компанiя мас теперiшню заборгованiсть (юридичну або
конструктивну) внаслiдок минулоТ подiТ, icHyc ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж неможливо),

що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття pecypciB, KoTpi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i
можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання,

Компанiя визна€ KopoTкocTpoKoBi виплати працiвникчlм як витрати та як зобов'язання пiсля
вирахування буль-якоТ вже сплаченоi суми. Компанiя визнае очiкувану BapTicTb короткострокових



виплат працiвникам за вiлсутнiсть як забезпечення вiлпусток - пiд час надання прачiвниками послуг,

якi збiльшують TxHi права на майбутнi виплати вiдпускних.

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування.

дохiд визнаеться у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та критерiям

визнання. Визнання доходу вiдбуваеться одночасно з визнанням збiльшення активiв або зменшення

зобов'язань.

ffохiл вiд продажу фiнансових iHcTpyMeHTiB, iнвестицiйноТ HepyxoMocTi або iнших активiв

визна€ться у прибутку або збитку в разi задоволення Bcix наведених лаlri умов:

а) Компанiя передаJIо покупцевi cyTTcBi ризики i винагороди, пов'язанi з власнiстю на

фiнансовий iHcTpyMeHT, iнвестицiйну HepyxoMicTb або iншi активи;

б) за Компанiсю не залишаеться aHi подальша участь управлiнського персонаJIу у формi, яка

зазвичай пов'язана з володiнням, aHi ефективний контроль за проданими фiнансовими
iнструментами, iнвестицiйною нерухомiстю або iншими активами;

суму доходу можIIа достовiрно оlliнитиl

ймовiрно, tllo до КомпанiТ налiйлуr,ь економiчнi вигоди. пов'язанi з огlераuiсю;

та

r) витрати, якi були або булуть понесенi у зв'язку з операчiею, можна достовiрно оцiнити.

Дохiд вiд надання послуг ( винагорола вiд управлiння активами) розраховуеться до 5 числа

кожного мiсяця за поперелнiй та вiлобража€ться в момент виникнення незалежно вiд дати

надходження коштiв.

Дивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштiв.

Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та

одночасно з визнанням збiльшення зобов'язань або зменшення активiв.

Витрати негайно визнаються у звiтi про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутнiх

економiчних вигiд або тодi та тiсю мiрою, якою майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або

перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан.

Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки також у тих випалках, коли виникають

зобов'язання без визнання активу.

Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiолi, що й вiдповiднi

доходи.

Витрати за позиками, якi не е частиною фiнансового iHcTpyMeHTy та не капiталiзуються як

частина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiолу. Компанiя капiталiзуе витрати на

позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, булiвниuтва або виробництва квалiфiкованого

активу, як частина собiвартостi цього активу.

Компанiя не визнае yMoBHi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан. Iнформачiя про умовне
зобов'язання розкривасться, якщо можливiсть вибуття pecypciB, якi втiлюють у собi економiчнi

вигоди, не е вiддаленою. Компанiя не визнас yMoBHi активи. Стисла iнформаuiя про умовний актив

розкривасться, коли надходження економiчних вигiд е ймовiрним.

Визначення пов'язаних осiб розкриваеться у вiдповiдностi до МСБО 24 <Розкриття iнформацiТ

про зв'язанi сторони). До пов'язаних cTopiH або операчiй зi пов'язаними сторонами, як зазначено у
МСБО 24 "Розкриття iнформацii про пов'язанi сторони", вiдносяться:

а) Фiзична особа або близький родич такоi особи е пов'язаною стороною iз суб'сктом
господарювання, що звiтуе, якщо така особа:

о контролюе суб'ект господарювання, що звiтуе, або здiйснюс спiльний контроль над ним;
о мае суттевий вплив на суб'скт господарювання, що звiтус;

в)

г)



. с членОм провiдНого упраВлiнськогО персонt}лУ суб'скта господарювання, шtо звiтус, або

материнського пiдприсмства суб'скта господарювання, що звiтус,
б) Суб'скт господарювання € пов'язаним iз суб'сктом господарювання, що звlту€, якщо

виконуеться будь-яка з таких умов:
. суб'скт господарювання та суб'ект господарювання,
означас, що кожне материнське пiдприсмство, дочiрнс
пiд спiльним контролем е пов'язанi одне з одним);

що звiтус, с членами однiсТ групи (а че
пiдприсмство або лочiрне пiдприсмство

. один суб'скт господарIовання с асоцiйоваttим гtiдприсмством або спiльним пiдприсмством

iншого суб'скта господарювання (або асоuiйованого пiдприсмства чи спiльного ltiдприсмства

члена груIIи, до якоТ наJlежиТь iнший суб'скт госполарювання),
. обидва суб'сктИ господарIОваrIня е спiльними пiдприсмствами однiсТ третьоТ сторони;

. одиН суб'екТ господарЮванI{Я с спiльгtиМ пiдприсмСтвом третЬого суб'скта господарювання.

а iнший суб'скт господарIовання с асоцiйованим пiдприемсr,вом цього третього суб'екта

господарювання;
. СУб'скт госпо/{арювання е програмоIо виплаl, по закittченнi труловоТ дiяльностi прашiвlrикiв

або суб'с:кта господарювання. шtо звiтус. або будь-якого суб'скта господар}овання, який с:

пов'язаниМ iз суб'сктом господарювання, що звiтус.

Якщо суб'скт господарIовання, шо звiтус, сам € такою програмою виплат, то працедавцi-спонсори

такоЖ € пов'язаFIИми iз суб'Сктом господарювання, що звiтуе;
о Суб'скт господарювання перебувас пiд контролем або спiльним контролем особи, визначенот

в пунктi а);

. особа, визначена в пiлпунктi першомУ пунктУ а), ма€ значний вплив [{а суб'скт

господарювання або с членом провiдного уllравлiнського персоналу суб'скта господарювання

(або матеРинськогО пiдприемства суб'екта госl]одарювання),

4. OCHOBHI шрипущЕння, оцЕнки тА суджЕння.

при пiдготовшi фiнансовоi звiтностi Компаtliя здiйснtос оцiнки та припуtцення. якi мають вплив

на елемеНти фiнансЬвоТ звiтностi, грунтуючись на МСФЗ, мсБо, та тлумаченнях. розроблених
koMiTeToM з тлумачень мiжнароднот фiнансовоi звiтностi. оцiнки та судження базуються на

поIIере.цIIьому лосвiлi тa iнших факторах, що за iснуючих обставин вва}каються обгрунтованими i за

результатами яких приймаюr.ься судження щодо балансовоi BapTocTi активiв та зобов'язань. Хоча цi

розрахунКи базуютЬся на наявнiЙ у керiвtlичтва Компанii iнформацiТ про поточнi подiТ, фактичнi

результатИ можутЬ зрештоЮ вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв.

4.1. СулженIIя щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутllостi коtlкретних мсФз.

ЯкщО немаС МСФЗ. який конкретнО застосовуСться до операuiТ. iншоi подii або умови.
керiвництво Компанiт застосовус судження пiд час розроблення та застосування облiковот полiтики-

шоб iнформацiя була лоречною для потреб користувачiв для прийняття економiчних pirIreHb та

лостовiрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть:

. подас лостовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки

Компанii;

о вiдобража€ економiчну cyTHicTb операчiй, iнtпих подiй або умов, а не лише юри/]ичну

форму,
. € нейтральltоlо. тобто вi.ltьною вiд уперел}кень;

о е повlIою в ycix суттсвих аспектах.

пiд час здiйснення судження керiвництво Компанiт посиласться на прийнятнiсть наведених

далi дrкерел та враховус iх у низхiдному порядку:

. вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про полiбнi та пов'язанi з ними питання;



визначення, критерiТ визнання та концепцiТ оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв та витрат у
концептуальнiй ocHoBi фiнансовоi звiтностi.

Пiд час здiйснення судження керiвниuтво Товариства враховуе найостаннiшi положення iнших
органiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують полiбну концептуальну
основу для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi
практики, тiсю мiрою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.

ОпераuiТ, що не регламентуються МСФЗ Компанiя не здiйснювала,

4.2. Сулження щодо справедливоi BapTocTi активiв Компанii'.

Справедлива BapTicTb iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових
ринках, розраховуеться на ocHoBi поточноТ ринковоi BapTocTi на момент закриття торгiв на звiтну

дату. В iнших випадках оцiнка справедливоi BapTocTi Грунтусться на судженнях щоДо
перелбачуваних майбутнiх грошових потокiв, iснуючоТ економiчноi ситуачiТ, ризикiв, властивих

рiзним фiнансовим iHcTpyMeHTaM, та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ 13 <Оцiнка

справедливоТ BapTocTi>.

4.3. Сулження щодо змiн справедливоi BapTocTi фiнансових активiв Компанii'.

Керiвниuтво Компанii вважае, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до
оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB, де ринковi котирування не доступнi, € ключовим джерелом
невизначеностi оцiнок, тому що:

о вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки

базуються на припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн;

. вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а Також на

доходи (витрати) може бути значним.

Якби керiвництво КомпанiТ використовуваJIо iншi припущення щодо вiдсоткових сТавоко

KypciB обмiну в€L,Iют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти i коригувань пiд час оцiнки

iHcTpyMeHTiB, бiльша або менша змiна в оцiнцi BapTocTi фiнансових iHcTpyMeHTiB у разi вiдсутностi

ринкових котирувань маJIа б iстотний вплив на вiдображений у фiнансовiй звiтностi чистий прибуток

та збиток.

4.4. Сулження щодо очiкуваних TepMiHiB утримування фiнансових iHcTpyMeHTiB

Керiвниuтво Компанii застосовуе професiйне сулження щодо TepMiHiB утримання фiнансових
iHcTpyMeHTiB, що входять до складу фiнансових активiв. Професiйне судження за цим rрунтусться на

оцiнцi ризикiВ фiнансовОго iHcTpyMeHTy, йогО прибуткоВостi й динамiцi та iнших факторах. Проте

iснують невизначеностi, якi можуть бути пов'язанi з призупиненням обiry цiнних паперiв, що не €

пiдконтрольним керiвництву Компанii фактором i може суттсво вплинути на оцiнку питанням

ф iнансових iHcTpyMeHTiB.

4.5.Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв

на кожну звiтну Дату Компанiя проводить аналiз лебiторськот заборгованостi, iншот

лебiторськоi заборгованостi та iнших фiнансових активiв на предмет наявностi ознак Тх ЗнецiНеННЯ,

Збиток вiд знецiнення визна€ться виходячи з власного професiйного судження керiвництва за

наявностi об'ективних даних, що свiдчать про зменшення перелбачуваних майбутнiх грошових

потокiв за даним активом у результатi однiст або кiлькох подiй, що вiдбулися пiсля визнання

фiнансового активу.
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5. розкриття IнФормАцIi ФIнАнсовоi звIтностI
Згiдно МСБО 17 <Орендa>> об'сктами фiнансовоТ оренди Товариства с офiсне примiщення за

укладеним договором, яке знаходиться за адресою: м. XapKiB, вулиця Академiка Проскури,1. У 2020

рочi Компанiсю було укладений договiр на оренду примiщення вiд 03.03 .2020 року з TepMiHoM дii до
З1.12.2020 року, який був достроково розiрваний у зв'язку зi змiною кiлькостi зайнятих Компанiею
примiцень та укладений новiй логовiр вiд 10.03.2020 року з TepMiHoM дiТ до 3l.|.2.2020 року.
Компанiя вирiшила не визначати актив з права користування та орендне зобов'язання до оренли зi
строком до 12 мiсяцiв або менше, та оренди, за якою базовий актив с малоцiнним. Оренлнi платежi,
пов'язанi з такою орендою, визначаються як витрати на прямолiнiйнiй ocHoBi протягом строку
оренди. Компанiя облiковусться зобовОязання з оренди примiщення, яке вiдображено у Звiтi про

фiнансовий стан.

OcHoBHi засобi.

Станом на 15.12.2020 року Компанiсю була проведена iнвентаризачiя основних засобiв, активiв
та зобов'язань КомпанiТ згiдно з наказом Jф l l -IHB вiд l4. |2.2020 року у вiдповiдностi до Положення
про iнвентаризачiю активiв та зобов'язань, яка затверджена наказом MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни
02 вересня 2014 }lb 879. Пiд час iнвентаризацiТ нестач або псування основних засобiв не встановлено.
При iнвентаризацii не були виявленi ocHoBHi засоби, якi не використовуються та /або морально та

фiзично зношенi.
OcHoBHi засоби КомпанiТ складаються з технiчних засобiв та офiсноТ меблi. Представленi

наступним чином:
Станом на 31.12.20l9 р. :

OcHoBHi засоби - 53 тис. грн.
Первiсна BapTicTb - 79 тис. грн.
Знос - 26 тис, грн.

Станом на 3l,12.2020 р. :

OcHoBHi засоби- 33 тис. грн.
Первiсна BapTicTb - 79 тис. грн.
Знос - 46 тис. грн.

Iншi фiнансовi iнвестицii
Станом на 15.12.2020 року Компанiею була проведена iнвентаризацiя основних засобiв,

активiв та зобов'язань Компанii згiдно з наказом }lb 11-IHB вiд 14.12.2020 року у вiлповiлностi до
Положення про iнвентаризацiю активiв та зобов'язань, яка затверджена HaKtrзoM MiHicTepcTBa

фiнансiв Украiни 02 вересня 2014 ]ф 879,
Керiвниuтво КомпанiТ здiйснюе виключно безперервнi оцiнки справедливоi BapTocTi активiв

та зобов'язань КомпанiТ, тобто TaKi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звiтi про

фiнансовий стан на кiнець кожного звiтного перiолу.

внаслiдок вiдсутностi в Украiнi активного вторинного ринку для кредитiв, дебiторськоi та
кредиторськоТ заборгованостi, iнших запозичених коштiв, надiйна оцiнка ринковоi BapTocTi цих
iHcTpyMeHTiB вiдсутня. Компанiя припускае, що справедлива BapTicTb таких фiнансових iHcTpyMeHTiB

лорiвнюс BapTocTi погашення, тобто cyMi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки.
Керiвниuтво КомпанiТ вважас, що балансова BapTicTb фiнансових активiв та зобов'язань не ма€
сутт€вих вiдхилень порiвняно з iх справедливою вартiстю.

Керiвниuтво Компанii вважас, що наведенi в цих примiтках розкриття щодо застосування
справедливоТ BapTocTi е достатнiми, i не вважае, що за межами фiнансовоi звiтностi залишилась буль-
яка суттсва iнформацiя щодо застосування справедливоi BapTocTi, яка може бути корисною для
користувачiв фiнансовоТ звiтностi.

Iншi фiнансовi iнвестицii складаються з цiнних паперiв - акцiй ПАТ та iнвестицiйних
сертифiкатiв венчурного фонду, - станом на 31.12.20|9p. - l00l8 тис. грн., станом на 31.12.2020

р. - 6 098 тис. грн.
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Компанiя володiе акцiями ПАТ <Кiнгс Айс>, обiг яких зупинений, згiдно рiшення НКЦПФР.
АкцiТ украiнських eMiTeHTiB, обiг яких зупинений та рiчну фiнансову звiтнiсть яких отримати
неможливо, оцiнюються за справедливою вартiстю. Станом на 31.122020 року Компанiя здiйснила
переоцiнку акцiй згiдно МсФо. Таким чином, справедлива BapTicTb вищезtвначених фiнансових
активiв - акцiй ПдТ кКiнгс дйс> станом на З l. |2,2020 р. оцiнена за нульовою вартiстю.

Грошовi кошти
Станом на 3l. 12,2019 року грошовi кошти на рахунках банках складаJIи 22З тис. грн. Станом на

3|,|2.2020 року у Компанii наявнi грошовi кошти на рахунках банках в розмiрi 35 тис. грн. Залишки
коштiв на рахунках пiдтверлжено банкiвськими виписками.

Щебiторська заборгованiсть

Щебiторська заборгованiсть представлена Компанiсю у Ба-гrансi (звiтi про фiнансовий стан) у
виглядi лебiторськоi заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, послуги, лебiторською та iншою
поточною лебiторською заборгованiстю.

Станом на 31. |2.2019 р. лебiторська заборгованiсть Компанii складалась з

- Iнша поточна лебiторська заборгованiсть - 303 тис. грн.
Станом на 31.12.2020 р. лебiторська заборгованiсть КомпанiТ прелставлена таким чином:

- !ебiторська заборгованiсть за пролукчiю, товари, роботи, послуги * 403 тис. грн.
- Iнша поточна лебiторська заборгованiсть -56 тис. грн,

!ебiторська заборгованiсть КомпанiТ не мас забезпечення. Протягом 2020 року списання
безнадiйнот дебiторськот заборгованостi не вiлбувалось.

Поточнi фiнансовi iнвестицii
Поточнi фiнансовi iнвестицii станом :яа31,.|2.2019 р. - 775 тис. грн.

Поточнi фiнансовi iнвестицiТ, за piK, що закiнчився 3l грулня 2020 р. становлять 775 тис. грн.
Складаються з векселiв фiзичноi особи для продажу,

Витрати майбутнiх перiодiв

Станом наЗ1l.12.2020 р. витрати майбутнiх перiолiв Компанii складають - l1 тис. грн.

власний капiтал

Заресстрований (пайовий) капiтал КомпанiТ сформований у вiлповiлностi до законодавства
УкраТни та сплачений повнiстю грошовими коштами. Розмiр статутного капiта,rу станом на 31.12.
2019 року складав |4 675 тис. грн. Станом на 3l ,|2.2020 р. розмiр статутного капiталу КомпанiТ
складае |4 675 тис. грн.

Додатковий капiтал станом на 31.12.2019 р. складав 8 тис грн., станом на Зl.|2.2020 р,
складае 8 тис грн. До додаткового капiтапу вiднесена дооцiнки основних засобiв у cyMi 8 тис. грн.

Нерозподiлений прибуток ( непокритий збиток) у склалi власного капiталу Товариства
станом на 3l . 12.20|9 року складав (- 3 328 ) тис. грн., станом на 3 l .|2.2020 року складае (- 7 З12 )

тис. грн.
Протягом 2020 року збiльшення розмiру статутного капiталу КомпанiТ не здiйснюв€tлося.

Протягом 2020 року були змiни учасникiв Компанii шляхом викупу часток Компанii. Iнформачiя про

учасникiв КомпанiТ станом на З1 грулня2020 року наведена вище у розлiлi I <Загальна iнформацiя>.

поточнi зобовоязання

Станом на 31. |2.20|9 року поточнi зобов'язання Компанii складались з:

- Поточноi кредиторськоТ заборгованостi за розрахунками з оплати праui в розмiрi l5 тис. грн.;
- Розрахунки з бюджетом в розмiрi 2 тис. грн.;
- Iншi поточнi зобов'язання ( послуги cTopoнHix органiзацiй ) - З тис грн.

Станом на 31. |22020 року поточнi зобов'язання Компанii складаються з:

- Поточноi кредиторськоi заборгованостi за розрахунками з оплати працi в розмiрi 1 l тис. грн.;
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- Розрахунки з бюдхtетом в розмiрi l тис. грн.;
- Iншi поточнi зобов'язання ( послуги cTopoнHix органiзацiй ) * 3l тиС грн.

flохiл (виручка) вiл реалiзацii послуг

flохоли вiл реа,riзачiт у звiтному та попередньому перiолах були сформованi наступним чином:

20l9 piK:

Чистий дохiл вiд реалiзачiТ послуг (управлiння активами ICI) за 20l 9 р. склаВ 73 l тиС. ГРН.

Щивiленли отриманi у 2019 р.- 220 тис. грн.

Дохiд вiл управлiння активами ICI - 51 1 тис. грн.

2020 piK:
Irrшi доходи, в тому числi доходи вiд змiни BapTocTi активiв, якi оцiнtоються за спраВеДЛиВОЮ

вартiстю за2020 р. склали 2298 тис. грн.

/{охiл вiл управлriltня акr,ивами ICI - 57] тис. грн.

lHIlIi операltiйнi витрати

Iншi операцiйrri витрати у звiтному та попередньому перiолах були сформованi наступним

чином:
за 2019 piK - 441 тис. грн. За piK, що закiнчився Зl грулня 2020 року - 6 2з9 тис. грн.

Складаються з поточних витрат КомпанiТ та витрат вiд змiни BapTocTi активiв. якi оцiнюються за

справедJIивою вартiстю у cyMi - 6 218 тис. грн.

Адмiнiстратrrвlli витрати

ддмiнiстративнi витрати у звiтному та попередньому перiодах були сформованi наступним
чином: за2019рiкскла,rи4О2тис.грн.; зарiк,щозакiнчивсяЗ1 грудня2020року,склалибl9тис.
грн. Склалаються з заробiтноТ плата та вiд повiдних нарахувань.

Чистий прибуток (збиток)

За результатом дiяльностi в 20l9 poui Компанiсю отриманий збиток в розмiрi 1 12 тис. грн. За

резуJlьтатОм дiяльноСтi в 2020 рочi КомПанiсЮ отриманий збиток в розмiрi 3 983 тис. грн.

6.розкриття Iншоi IнФормАцIi
6.1 YMoBlli зобов'язаrrня.

6.1.1 Операцiйне середовиIItе

BKoHoMiKa Украiни характеризуються tlизьким piBHeM лiквiдностi на ринках капiта,чу.

вiдносно високим piBHeM iнфляцiТ та наявнiстю валютного контроJIю, що не дозволяс нацiональнiй

валютi бути лiквiдним засобом платежу за межами УкраТни. EKoHoMiKa УкраТни в значнiй Mipi

зале)Itить вiд реформування адмiнiстративноi та правовоi систем. Внаслiдок цього дiяльностi в

YKpaTHi властивi ризики, яких не icHyc в умовах бiльш розвинених ринкiв.
Керiвництво вва}кае, що воно вживас Bci необхiднi заходи для забезпечення стiйкостi бiзнесу

компанiт в цих умовах. Однак, несподiванi погiршення в ekoнoMiui можуть негативно вгIливати на

рсзультати дiялыtостi Компанii i фiнансове становиtllе. Ефект такого tlотенцiйно негативного впливу

не може бу,ги достовiрно оцiнений.
згiлнtl офiuiйних даних ffерrкавноi слуrкби статис,гиt(и Укратни iндекс iнфляrriт станом на

З 1.12.2020 piK склав l00.9 %. У порiвнянrri з 2019 роком iндекс iнфляuii зрiС на 0.9 %.

З кiнця 2019 року розпочалося поширення KopoнaBipycy, який отримав назву COVID_I9,
здатного викликати BarKKi наслiдки, що призводя,Iь до загибелi людини. На кiнець 2019 року
всесвiтня органiзачiя охорони здоров'я повiдомляла про обмежене число випадкiв зараження

C6VID-19, але 3l сiчня 2020 року оголосила надзвичайну ситуачiю в областi охорони здоров'я. а 1З

березня 2020 року _ про початок пандемiТ з зв'язку зi сr,рiмким поширенням COV{D-19. ЗаХОДИ. ЩСl

вживаються по всьоМу cBiTY з MeToIo боротьби з поширенням COVID-19, призводяТь до необхiднос,гi
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обмеження дiловоi активностi, що вплива€ на попит на енергоресурси, HepyxoMicTb та iншу
продукuiю Украiнського виробництва, а також до необхiдностi профiлактичних заходiв,
спрямованих на запобiгання поширенню iнфекцiТ. На тлi цих подiй вiдбулося icToTHe падiння

фонлових ринкiв, вiлбулося ослаблення украТнськоi гривнi до долара США та евро, змiнилися ставки
кредитування. Керiвництво Компанii уважно стежить за ситуашiсю i реалiзус заходи щодо зниження
негативного впливу зtвначених подiй на Компанiю.

Влив пандемii, карантину та обмежувальних заходiв протягом 2020 р. не вплинуло на

дiяльнiсть КомпанiТ. Керiвництвом КомпанiТ було прийняте рiшення щодо частковоi дистанцiйноТ

роботи персоналу, гнучкий режим комунiкачiй персоналу, без обмежув€rльних заходiв дiяльностi.
Компанiя продов}кувала та плану€ продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi.

6.1.2.Оподаткування

У результатi загальноi нестабiльноi економiчноТ ситуаuii регiональне i загальнодержавне
податкове законодавство Украiни постiйно змiнюються. KpiM того, трапляються випадки Тх

непослiдовного застосування, тлумачення i виконання. Недотримання законiв та нормативних aKTiB

Украiни може призвести до накладення серйозних штрафiв i пенi. В результатi майбутнiх податкових
перевiрок можуть бути виявленi додатковi зобов'язання, якi не булуть вiдповiдати податковоТ

звiтностi Компанii. Такими зобов'язаннями можуть бути власне податки, а також штрафи i пеня; та iх
розмiри можуть бути iстотними. У той час як Компанiя вважа€, що воно вiдобразило Bci операчii у
вiдповiдностi з чинним податковим законодавством, icHyc велика кiлькiсть податкових норм i норм
валютного законодавства, в яких присутня достатня кiлькiсть спiрних MoMeHTiB, якi не завжди чiтко i

однозначно сформульованi. Керiвництво Компанii вважае, що сплатило yci податки, тому фiнансова
звiтнiсть не мiстить резервiв на податковi збитки.

6.1.3. Суловi позови

В прочесi звичайноТ дiяльностi Компанiя не залучена в суловi розгляди i до неi не висуваються
iншi претензii. Керiвництво Компанii вважа€, що в кiнцевому пiдсумку зобов'язання, якщо таке буде,

що випливас з рiшення таких судових розглядiв або претензiй, не зробить iстотного впливу на

фiнансове становище або майбутнi результати дiяльностi Компанii, Станом З|.|2.2020 року
Компанiя не мала суттевих претензiй, якi були б висунутi по вiдношенню до нього.

6.1.4. Сryпiнь повернення дебiторськоi заборгованостi та iнших фiнансових активiв

Внаслiдок ситуацiТ, яка склаJIась в економiцi УкраТни, а також як результат економiчноi
нестабiльностi, що склаJIась на дату ба_пансу, icHye ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути

реалiзованi за iхньою балансовою вартiстю в ходi звичайноi дiяльностi КомпанiТ.

Ступiнь повернення цих активiв у значнiй Mipi заJIежить вiд ефективностi заходiв, якi

знаходяться поза зоною контролю КомпанiТ. Ступiнь повернення лебiторськоТ заборгованостi

Компанii визначасться на пiдставi обставин та iнформацii, якi наявнi на дату ба-гlансу. На думку
керiвництва Компанii, додатковий резерв пiд фiнансовi активи станом на 31.12.2020 року не

потрiбен, виходячи з наявних обставин та iнформачiТ.

Внаслiдок ситуацiТ, яка склалась в економiцi Украiни, а також як результат економiчноТ
нестабiльностi, що склалась на дату балансу, icHye ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бУти

реалiзованi за iхньою балансовою вартiстю в ходi звичайноТ дiяльностi КомпанiТ.

Ступiнь повернення цих активiв у значнiй Mipi заJIежить вiд ефективностi заходiв, якi
знаходяться поза зоною контролю Компанii. Ступiнь повернення лебiторськоТ заборгованостi
КомпанiТ визначаеться на пiдставi обставин та iнформацii, якi наявнi на дату балансу. На лумку
керiвництва КомпанiТ, додатковий резерв пiд фiнансовi активи на дату складання звiтностi не

потрiбен, виходячи з наявних обставин та iнформачii.
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б.2. Розкриття iнформаuii про пов'язанi сторони

при розглядi взаемовiдносин кожноi можливоi пов'язанот сторони особлива увага нада€ться

змiсту вiдносин, а не тiльки iхнiй юридичнiй формi. .Що перелiку пов'язаних cTopiH, якi прямо

контролюЮть та маютЬ долЮ в суб'сктi господарювання, що надас Тм значний вплив на суб'ект

господарювання станом на 3 1.12.2020 року належать:
учасники Компанtt :

о !обкiн Михайло Маркович
о Щобкiн.ЩмитроМаркович

- 29,5О/о;

- 29,5Оh;

о Ковшlенко Олексiй Вiктороьич - 47Оh.

всього - 100 %

Посадовi особи, якi мають вплив на прийняття управлiнських рiшень:
о IBaHoBa Карина олексанлрiвна - Генеральний лиректор.
Iнших пов'язаних cTopiH Товариство не мае.

СтаноМ на 3l.|2.2020 р.рокУ КомпанiЯ не здiйснЮвало операцiТз пов'язаними сторонами, KpiM

виплата заробiтноi плати Генера.гtьному директору згiлно штатному розкладу та була отримана

поворотна фiпu".оuu допомога uiд Ге".рального директора у розмiрi |4з,1 тис. грн. IншИх операчiй

з пов'язаними сторонаN,Iи не було.

б.3. Цiлi та полiтики управлiння фiнансовими ризиками

керiвничтво Компанiт визнае, що дiяльнiсть Компанiт пов'язана з ризиками i BapTicTb чистих

активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттево змiнитись унаслiлок впливу

суб'сктивних чинникiв та об'сктивних чинникiв, вiрогiлнiсть i напрямок впливу яких заздалегiдь

точно передбачити неможливо. ,що таких ризикiв вiднесено крелитний ризик, ринковий ризик та

ризик лiквiдностi. Ринковий ризик включае ва-гlютний ризик, вiдсотковий ризик та iнший цiновий

ризик. Управлiння ризиками керiвництвом Компанii здiйснюсться на ocHoBi розумiння причин

виникнення ризику, кiлькiсноТ оцiнки його можливого впливу на BapTicTb чистих активiв та

застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення.

Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iHcTpyMeHT не зможе

виконати зобов'язання i це буле lrричиною виникнення фiнансового збитку iншоi сторони.

Кредитний ризик притаманний таким фiнансовим iHcTpyMeHTaM, як поточнi та депозитнi рахунки в

банках, облiгацii та дебiторська заборгованiсть.

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд

фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплю€ три

типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик виникас у

зв'язкУ з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцii, вiдсоткових ставок та вшIютних

kypciB. Компанiя наражатиметься на ринковi ризики у зв'язку з iнвестицiями в акцiт, облiгацii та iншi

фiнансовi iнструменти.

Iнший цiновий ризик _ це ризик того, цо справедлива BapTicTb або майбутнi ГРОШОВi ПОТОКИ ВiД

фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових uiн (oKpiM тих, що виникають

унаслiдок вiдсоткового ризику чи выIютного ризику), незалежно вiд того, чи спричиненi вони

чинниками, характерними для окремого фiнансового iHcTpyMeHTa або його eMiTeHTa, чи чинниками,

що впливають на Bci подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiйснюються операцiТ на ринку.

Валютний ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд

фiнансового iHcTpyMeHTy коливатимуться внаслiдок змiн валютних KypciB.

Вiдсотковий ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд

фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок. Керiвниuтво

компанiт усвiдомлю€, Що вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це впливатиме як на доходи

Компанii, так i на справедливу BapTicTb чистих активiв.
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Ризик лiквiдностi - ризик того, що Компанiя матиме трулнощi при виконаннi зобов'язань,
пов'язаних iз фiнансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв або
iншого фiнансового активу.

.Щля того щоб обмежити вище зазначенi ризики, при виборi фiнансових iHcTpyMeHTiB полiтика
КомпанiI базусться на високому piBHi контролю з боку працiвникiв Компанii з урахуванням вимог
чинного законодавства Украiни. Основною метою фiнансових iHcTpyMeHTiB € залучення

фiнансування для операuiйноТ дiяльностi КомпанiТ. Компанiя MiHiMiзye ризики диверсифiкачiсю
свого iнвестицiйного портфелю, аналiзуе фiнансовi активи перед Тх покупкою i вiдстежуе подальшу
iнформаuiю про цi активи, вкJIадаючи бiльшiсть своiх iнвестицiй в пiдприемства з високими

рейтингами надiйностi. Компанiя постiйно аналiзуе лебiторську заборгованiсть щодо TepMiHiB
погашення та плануе грошовi потоки вiд операчiйноi дiяльностi.

Управлiння ризиками керiвництвом Компанiя здiйснюеться на ocHoBi розумiння причин
виникнення ризику, кiлькiсноТ оцiнки його моя(ливого впливу на BapTicTb чистих активiв ,га

застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення.

б.4. Управлiння капiталом

Компанiя здiйснюс управлiння капiталом з метою досягнення наступних цiлей:
о зберегти спроможнiсть Компанii продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно i надалi

забезпечувало дохiд для учасникiв Компанii та виплати iншим зацiкавленим сторонам;

о забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цiн на
послуги Компанii, що вiдповiдають рiвню ризику.

Керiвниuтво Компанii здiйснюе огляд структури капiталу на шорiчнiй ocHoBi. При цьому
керiвництво аналiзус BapTicTb капiталу та притаманнi його складовим ризики. На ocHoBi отриманих
висновкiв Компанii здiйснюе регулювання капiталу шляхом залучення додаткового капiталу або

фiнансування, а також виплати дивiдендiв.

У перiол з 01.01 .2020 р. по З|.12.2020 р. зrlлучення додаткового капiталу, фiнансування або
виплати дивiдендiв не здiйснювfu,Iось.

Компанiя дотриму€ться вимог чинного законодавства УкраТни щодо спiввiдношення статутного
та власного капiталу, а також вимог щодо капiталу, якi передбаченi кПоложенням щодо
пруленчiйних нормативiв професiйноi дiяльностi на фонловому ринку та вимог до системи

управлiння ризиками)), затвердженого Рirlтенням НКЦПФР Ns 1597 вiд 01.10.20l5 р.у чиннiй редакцii
Компанiя lцомiсячно розраховуе пруденцiйнi показники: розмiр власних коштiв, норматив

достатностi власних коштiв, коефiчiент покриття операчiйного ризику, коефiuiснт фiнансовоТ
стiйкостi.

Станом на 31 .|22020 р. пруденцiiйнi показники КомпанiТ знаходяться в межах нормативних
значень.

6.5. ПодiТ пiсля Балансу

ПодiТ, якi б могли вплинути на фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв КомпанiТ
Mix< датою балансу i датою затвердження KeBj омпанiТ фiнансовоi звiтностi не вiдбувались.
Коригувань фiнансовоТ звiтностi з 01.0l рдження не вiдбувалось.

Генеральний директор

Головний бухгалтер

К.о. IBaHoBa

о.Ю. Мегель
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