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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Акціонерам та керівництву
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРА ТИВНИЙ 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПАМІР» 
активи якого перебувають в управлінні 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»

Національній комісії з цінних 
паперів та фондового ринку (далі - Комісія)

ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Думка
Ми провели аудит фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПАМІР» 
активи якого перебувають в управлінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (далі - Товариство), що 
складається із:

У Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2020 р.;
У Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2020 р.;
У Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 р.;
У Звіту про власний капітал за 2020 р.;
У Приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових 

політик.

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих 
аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2020 року, його фінансові результати і 
грошові потоки за період, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних 
стандартів фінансової звітності (МСФЗ), та відповідає вимогам Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV щодо 
складання фінансової звітності.
Основа для думки
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту («МСА»), Нашу 
відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за 
аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства
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згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для 
бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту 
фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та 
Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і 
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Пояснювальний параграф
Ми звертаємо увагу на п.2.3 Приміток до фінансової звітності в якому зазначено, що для 
зменшення ризику щодо впливу подій на фінансову діяльність Товариства, пов’язаних зі 
спалахом коронавірусу COVID-19, Товариство вживає належні заходи на підтримку 
стабільності та безперервності його діяльності. Зазначені вище події, не є такими що мають 
суттєвий вплив на діяльність і розвиток Товариства, не є такими, що спричиняють будь-які 
невизначеності щодо безперервної діяльності Товариства, і не потребують коригування або 
розкриття у фінансовій звітності, та примітках до неї. Нашу думку не було модифіковано щодо 
цього питання.

Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту - це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш 
значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ми визначили, що 
немає ключових питань аудиту, інформацію щодо яких слід надати в нашому звіті.

Інші питання
Аудит фінансової звітності Фонду за рік, що закінчився 31 грудня 2019 р., був проведений іншим 
аудитором - ТОВ АФ «КВОЛІТІ АУДИТ», який 13.03.2020 р. висловив думку із застереженням 
щодо цієї фінансової звітності.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 
повноваженнями, за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової 
звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський 
персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не 
містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку 
здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де 
це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи 
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім 
випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити 
діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом 
фінансового звітування Товариства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не 
містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, 
що містить нашу думку. Обгрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не 
гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли 
воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються 
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суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати 
на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та 
професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності 
внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у 
відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та 
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення 
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок 
помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, 
неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосується аудиту, для 
розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення 
думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

• оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових 
оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

• доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на 
основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва 
невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів здатність 
Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо 
висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в 
нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, 
якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші 
висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту 
аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити 
свою діяльність на безперервній основі;

• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з 
розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що 
покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного подання.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями 
інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, 
включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час 
аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 
виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й 
інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 
незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.
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ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ
ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ

На виконання вимог частини третьої статті 14 Закону України «Про аудит фінансової 
звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21.12.2017 р. (далі — Закон №2258- 
VIII) до Аудиторського звіту, наводимо наступну інформацію:

Інформація про суттєву невизначеність, яка може ставити під сумнів здатність 
продовження діяльності юридичної особи, фінансова звітність якої перевіряється, на 
безперервній основі у разі наявності такої невизначеності:
Ми звертаємо увагу на пункт 2.3 Приміток до фінансової звітності, який зазначає, що фінансова 
звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності. Аудитори 
не виявили суттєвої невизначеності, пов’язаної з подіями або умовами, яка може поставити під 
значний сумнів здатність Товариства продовжувати діяльність на безперервній основі.

Інформація про узгодженість Звіту про управління, який складається відповідно до 
законодавства, з фінансовою звітністю за звітний період; про наявність суттєвих 
викривлень у звіті про управління та їх характер:
Звіт з управління Товариством не формується та не подається у відповідності до п.7 ст. 11 
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996- 
XIV від 16.07.1999 року, адже АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
«ПАМІР» не належить до категорії середніх або великих підприємств.

Іншу інформацію, яка щонайменше має наводитися в Аудиторському звіті згідно частини 
третьої статті 14 Закону №2258-VIII, наведено в інших параграфах нашого Звіту.

Згідно з вимогами, встановленими рішенням Комісії від 11.06.2013 р. № 991 «Вимоги до 
аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку при розкритті інформації про результати діяльності інститутів 
спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з 
управління активами» (із змінами), нижче наводимо наступну інформацію:

Звіт щодо фінансової звітності

Вступний параграф
Основні відомості про Товариство
Повне найменування АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРТИВНИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПАМІР»

Скорочена назва AT «ПАМІР»
Реєстраційний код за ЄРПОУ 41286376
Вид діяльності за КВЕД 64.30 - Трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти.
Тип, вид та клас фонду Закритий тип, недиверсифікований вид
Дата і номер свідоцтва про 
внесення інвестиційного фонду до 
ЄДРІСІ

№00510 від 16.05.2017р.

Код за ЄДРІСІ 13300510
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Строк діяльності інвестиційного 
фонду

30 років з дати внесення до Єдиного державного реєстру інститутів 
спільного інвестування

Місцезнаходження 03127, м. Київ, проспект Голосіївський, 93

Основні відомості про компанію з управління активами
Повне найменування ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КОМПАНІЯ 3 УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ КЕПІТАЛ 
МЕНЕДЖМЕНТ»

Скорочена назва ТОВ «КУА КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 32588724
Вид діяльності за КВЕД 66.30 Управління фондами (основний);

66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових 
послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

Місцезнаходження 03127, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 
будинок 93

Опис аудиторської перевірки
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, 
іншого надання впевненості та супутніх послуг, видання 2016-2017 років, затверджених для 
обов’язкового застосування рішенням Аудиторської палати України від 08.06.2018 р. №361, та 
з урахуванням Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації про результати діяльності 
інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та 
компанії з управління активами, затверджених Рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 11.06.2013 р. № 991.

Звіт про інші правові та регуляторні вимоги

Опис питань і висновки, яких дійшов аудитор щодо відповідності розміру статутного 
установчим документам
Відповідно до Статуту АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПАМІР» в останній редакції, 
затвердженій Рішенням учасника (Рішення №3 від 07.08.2017р.) статутний капітал Товариства 
становить 135 000 000,00 (сто тридцять п'ять мільйонів) гривень та поділений на 1 350 000 
(один мільйон триста п'ятдесят тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 100 
(сто) гривень 00 копійок кожна. Акції випущені в бездокументарній формі (Свідоцтво про 
реєстрацію випуску акцій Товариства від 12.09.2017р. реєстраційний №001301). Станом на 31 
грудня 2020 року акції Товариства в кількості 1 076 802 (один мільйон сімдесят шість тисяч 
вісімсот дві) штуки за номінальною вартістю 107 680 200 (сто сім мільйонів шістсот 
вісімдесять тисяч двісті) гривень 00 копійок не розміщені.

Станом на 31 грудня 2020р. учасником Товариства є:

• Логінов Михайло Миколайович, ІПН 2909215275, паспорт серії ТТ № 143988, 
виданий Святошинським РВ ГУ ДМС України в м. Києві 10.01.2013р., що володіє 
10,1% статутного капіталу Товариства;

• Фесенко Світлана Іллівна, ІПН 1741103286, паспорт серії СН № 479550, виданий 
Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 21.05.1997р., що володіє 10,2 % 
статутного капіталу Товариства.
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Початковий статутний капітал АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
«ПАМІР» в розмірі 4 000 000 (чотири мільйони) гривень 00 копійок був сплачений 
засновником ТОВ «ТОРТОС» (код ЄДРПОУ 40364589) грошовими коштами, що 
підтверджується банківською випискою від 14.04.2017р.

За період діяльності Фонд розмістив додатково власні акції за ціною вартості чистих активів в 
розрахунку на одну акцію, що перебуває в обігу на день оплати в кількості:

- 856 (вісімсот п'ятдесят шість) шт., оплата підтверджується банківською випискою від 
19.09.2017р.;

- 8 677 (вісім тисяч шістсот сімдесят сім) шт., оплата підтверджується банківською випискою 
від 22.02.2018р.;

- 1 039 (одна тисяча тридцять дев'ять) шт., оплата підтверджується банківською випискою від 
18.06.2018р.;

- 70 270 (сімдесят тисяч двісті сімдесят) шт., оплата підтверджується банківською випискою від 
19.12.2019р.;

- 66 832 (шістдесят шість тисяч вісімсот тридцять дві) шт., оплата підтверджується банківською 
випискою від 20.01.2020р.;

- 85 524 (вісімдесят п’ять тисяч п’ятсот двадцять чотири) шт., оплата підтверджується 
банківською випискою від 11.02.2020р.

Станом на 31.12.2020р. неоплачений капітал становить 107 680 200,00 (сто сім мільйонів 
шістсот вісімдесять тисяч двісті) гривень 00 копійок, що становить 79,76% від оголошеного 
капіталу.

На нашу думку, розмір статутного капіталу AT «ПАМІР» в усіх суттєвих аспектах відповідає 
установчим документам.

Опис питань і висновки, яких дійшов аудитор щодо формування та сплати статутного 
капіталу
Розмір зареєстрованого капіталу Товариства складає 135 000 тис. грн. (сто тридцять п'ять 
мільйонів гривень).

Зареєстрований капітал розподілений на 1 350 000 (один мільйон триста п'ятдесят тисяч) штук 
простих іменних акцій.

Номінальна вартість однієї акції становить 100 (сто) гривень. Форма існування акцій - 
бездокументарна.

Склад учасників Товариства станом на 31.12.2020 р.

Учасники Розмір частки в статутному капіталі ___________
Сума, гри. І Частка, %
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Логінов Михайло
Миколайович, ІПН2909215275

13 609 600,00 (тринадцять мільйонів шістсот 
дев'ять тисяч шістсот) гривень 00 копійок

10,08

Фесенко Світлана Іллівна, ІПН
1741103286

13 710 200,00 (тринадцять мільйонів сімсот 
десять тисяч двісті) гривень 00 копійок

10,16

Всього сплачений статутний 
капітал

27 319 800,00 (двадцять сім мільйонів триста 
дев’ятнадцять тисяч вісімсот) гривень 00 
копійок

20,24

Неоплачений капітал 107 680 200,00 (сто сім мільйонів шістсот 
вісімдесять тисяч двісті) гривень 00 копійок

79,76

Всього статутний капітал 135 000 000,00 грн. (сто тридцять п'ять 
мільйонів гривень 00 копійок)

100

За наданими документами, статутний капітал станом на 31.12.2020 р. відображений в рядку 
1400 «Зареєстрований (пайовий) капітал» Балансу Товариства на 31 грудня 2020 року у розмірі 
135 000 тис. грн.

Станом на 31.12.2020 р. акції Товариства в кількості 1 076 802 (один мільйон сімдесят шість 
тисяч вісімсот дві) штуки за номінальною вартістю 107 680 200,00 (сто сім мільйонів шістсот 
вісімдесять тисяч двісті) гривень 00 копійок не розміщені.

На нашу думку, формування та сплата статутного капіталу AT «ПАМІР» станом на 31 
грудня 2020 року в усіх суттєвих аспектах, відповідає нормам чинного законодавства.

Опис питань та висновки щодо активів, зобов'язань та чистого прибутку (збитку) 
Товариства відповідно до застосованих стандартів фінансової звітності
АКТИВИ

Дебіторська заборгованість
Станом на 31 грудня 2020 року в Товаристві обліковується виключно поточна дебіторська 
заборгованість в сумі 17 088 тис. грн. та складається з:
- Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів в сумі 104 тис. грн.;
- Інша поточна дебіторська заборгованість складає 16 984 тис. грн.

Грошові кошти та їх еквіваленти
Залишок грошових коштів Товариства на поточних рахунках в банках в національній валюті на 
31.12.2020 року складає 25 398 тис. грн., що відповідає даним банківських виписок та фінансової 
звітності.

Банківські операції Товариства здійснюються у відповідності з Інструкцією «Про безготівкові 
розрахунки в Україні в національній валюті», затвердженої постановою НБУ від 21.01.2004 
року за № 22, з урахуванням доповнень та змін.

Загальний розмір активів Товариства на 31 грудня 2020 року становлять 42 486 тис. грн.

Зміни активів, які відбулися порівняно з попереднім періодом відображені нижче:

Актив

Сума активу 
станом на 
01.01.2020, 
тис. грн.

Сума активу 
станом на 
31.12.2020, 
тис. грн.

Зміна активу 
порівняно 3 
попереднім 

періодом, тис. 
грн.

Причина зміни
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Необоротні 
активи. в т.ч.
Оборотні активи, 
в т.ч. 11 177 42 486 +31 309
Поточна 
дебіторська 
заборгованість

11 124 17 088 +5 964
за рахунок внеску в інвестиційну участь, 
зг. ІНВЕСТИЦІЙНИМ ДОГОВОРАМ 
№ ІНВ-08/02/19КВ від 08.02.2019;
№ ІНВ-08/02/19ПАР від 08.02.2019Грошові кошти та 

їх еквіваленти 53 25 398 +25 345

Всього активи 11 177 42 486 +31 309

На думку аудиторів, статті активу балансу справедливо й достовірно розкривають інформацію 
за видами активів Товариства станом на 31.12.2020 року відповідно до Міжнародних стандартів 
фінансової звітності.

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Станом на 31 грудня 2020 року в Товаристві обліковуються виключно поточні зобов’язання.

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги Товариства станом на 
31.12.2020 року складає 49 тис. грн.

Загальний розмір зобов’язань Товариства на 31 грудня 2020 року становлять 49 тис. грн.

Зміни зобов ’язань, які відбулися порівняно з попереднім періодом наведено нижче:

Зобов’язання
Сума 

зобов’язання 
станом на 
01.01.2020, 
тис. грн.

Сума 
зобов’язання 

станом на 
31.12.2020, 
тис. грн.

Зміна 
зобов’язання 
порівняно 3 
попереднім 

періодом, тис. 
грн.

Причина зміни

Поточні зобов’язання в
т.ч. 49 +49

Поточна кредиторська 
заборгованість за 
товари, роботи, послуги

- 49 +49

Торговельна кредиторська 
заборгованість (винагорода 
за управління активами 
КУА)

На думку аудиторів пасив балансу справедливо й достовірно розкриває інформацію про 
зобов'язання Товариства станом на 31.12.2020 року відповідно до Міжнародних стандартів 
фінансової звітності.

ЧИСТИЙ ПРИБУТОК
Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності 
Товариства є прибуток. Прибутком Товариства, після покриття операційних та інших витрат, 
перерахування податків до державного бюджету та сплати інших обов’язкових відрахувань, 
згідно з чинним законодавством самостійно розпоряджається Товариство в особі Загальних 
зборів учасників та уповноважених ними органів.

Відповідно до статуту Товариства частина чистого прибутку від діяльності Товариства може 
розподілятись між учасниками пропорційно їх часткам у майні Товариства чи в іншому 
співвідношенні в порядку і на умовах, передбачених Загальними зборами учасників. Станом на 
дату цього висновку, за підсумками роботи за 2020 рік частина чистого прибутку від діяльності 
Товариства не розподілялась між учасниками, дивіденди не нараховувались і не виплачувалисьт
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За результатами господарської діяльності протягом 2020 року Товариство отримало прибуток у 
сумі 17 175 тис. гри.

Фактори, які вплинули на розмір чистого прибутку
Аналіз фінансових результатів Товариства за 2020 рік порівняно з попереднім періодом свідчить 
про те, що основними факторами, які вплинули на розмір чистого прибутку, а саме його 
збільшення на 17 273 тис. грн., є збільшення інших доходів за рахунок від реалізації фінансових 
інвестицій.

Інформація про дотримання вимог нормативно-правових актів Комісії, що регулюють 
порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування

На підставі даних балансу AT «ПАМІР» станом на 31.12.2020 р. відповідно до вимог 
провадження господарської діяльності, аудитором розраховано вартість чистих активів.

Розрахунок вартості чистих активів AT «ПАМІР» станом на 31.12.2020 р.
№п/п Зміст Рядок балансу Сума (тис. грн.)

1 2 3 4
1 Склад активів, які приймаються до розрахунку
1.1 Необоротні активи

Нематеріальні активи 1000
Незавершені капітальні інвестиції 1005
Основні засоби (залишкова вартість) 1010
Інвестиційна нерухомість 1015
Довгострокові фінансові інвестиції: інші фінансові інвестиції 1035
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040
Відстрочені податкові витрати 1045
Інші необоротні активи 1090

Всього
1.2 Оборотні активи

Запаси 1100
Дебіторська заборгованість 1 125,1130,1135,

1140,1145, 1155
17 088

Поточні фінансові інвестиції 1160 -
Грошові кошти 1165;1166,1167 25 398
Витрати майбутніх періодів 1170 -
Резервах збитків або резервах належних виплат 1182 -
Резервах незароблених премій 1183 -
Інші оборотні активи 1190 -

Всього 42 486
Разом активи 42 486
2 Зобов’язання, що приймаються до розрахунку
2.1 Довгострокові зобов 'язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання 1500
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1520
Інші довгострокові зобов’язання 1515
Цільове фінансування 1525
Інвестиційні контракти 1535

1 2 3 4
Призовий фонд 1540

Всього
3 Поточні зобов'язання і забезпечення
3.1 Короткострокові кредити банків 1600

Поточні кредиторська заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями

1610

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1615 49
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з бюджетом 1620 -
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Визначаємо вартість чистих активів за формулою:

- зі страхування 1625
- з оплати праці 1630
-за одержаними авансами 1635

- із внутрішніх розрахунків 1645
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650
Поточні забезпечення 1660
Інші поточні зобов’язання 1690

Всього 49
Разом зобов ’язання 49

(1.1+1.2)- (2.1+3.1) = (42 486Н49) = 42 437 тис. грн.

Станом на 31.12.2020 р. вартість чистих активів складає 42 437 тис. грн. і визначена з 
дотриманням вимог нормативних актів Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку.

Товариство дотримується вимог нормативно-правових актів Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку (Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку 30.07.2013 № 1336), що регулюють порядок визначення вартості чистих активів
інститутів спільного інвестування.

Інформація про відповідність складу та структури активів, що перебувають у портфелі 
інститутів спільного інвестування, вимогам законодавства, що висуваються до окремих 
видів інститутів спільного інвестування
Під час здійснення процедур з аудиту нами встановлено, що склад та структура активів, що 
перебувають у портфелі Товариства відповідають вимогам законодавства України, а саме 
Закону України «Про інститути спільного інвестування» та Положенню про склад та структуру 
активів інституту спільного інвестування затвердженого Рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 10.09.2013 року № 1753.

Інформація дотримання вимог законодавства щодо суми витрат, які відшкодовуються за 
рахунок активів інститутів спільного інвестування
Структура витрат та їх сума в цілому відповідають в вимогам діючого законодавства щодо сум 
витрат, які відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування.

Інформація щодо дотримання законодавства в разі ліквідації інститутів спільного 
інвестування
AT «ПАМІР» станом на 31.12.2020 р. не перебуває в стані ліквідації.

Інформація щодо відповідності розміру активів інституту спільного інвестування 
мінімальному обсягу активів, встановленому законом
Активи AT «ПАМІР» станом на 31.12.2020 р. відповідають встановленим Законом України 
«Про інститут спільного інвестування» вимогам розміру активів інститутів спільного 
інвестування.

Інформація щодо наявності та відповідності системи внутрішнього аудиту (контролю), 
необхідної для складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень 
унаслідок шахрайства або помилки
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Відповідно до вимог чинного законодавства компанією з управління активами ТОВ «КУА 
КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» запроваджено Систему внутрішнього аудиту (контролю) 
представлена окремою посадовою особою - аудитором, посаду якого займає Крук Н.В. 
Положення про Службу внутрішнього аудиту (контролю). (Протокол Загальних Зборів 
Учасників №18-06/2014 від 18.06.2014р.) В Положенні про Службу внутрішнього аудиту 
(контролю) визначено порядок діяльності служби, її статус, функціональні обов’язки та 
повноваження. Діяльність Служби внутрішнього аудиту (контролю) базується на принципах 
чесності, об’єктивності, конфіденційності, професійної компетентності. В обов’язки Служби 
внутрішнього аудиту (контролю) входить контроль фінансової діяльності інститутів спільного 
інвестування, активами яких вона управляє, аналіз доцільності укладення договорів, 
обчислення і аналіз фінансових показників, здійснення фінансового дослідження та інше. 
Внутрішній аудит (контроль) допомагає керівництву КУА досягти встановлених цілей шляхом 
забезпечення систематичного підходу до оцінки та підвищення ефективності процесів 
внутрішнього контролю, управління ризиками та корпоративного управління. Служба 
внутрішнього аудиту (контролю) забезпечує відповідні заходи та процедури, що стосуються 
підготовки та достовірного представлення фінансових звітів.

Інформація щодо стану корпоративного управління відповідно до законодавства України 
Стан корпоративного управління Товариства відповідає законодавству України.

Управління Товариством здійснюють:
Загальні збори;
Наглядова рада.

Порядок формування та кількісний склад сформованих органів корпоративного управління 
відповідає Закону України «Про інститути спільного інвестування» та вимогам Статуту.

Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту, 
Положенням про Загальні збори та Положенням про Наглядову раду.

Загальні збори являються вищим органом корпоративного фонду, який функціонує на підставі 
Положення про Загальні збори, що відповідає вимогам законодавства України щодо 
корпоративних інвестиційних фондів.

Згідно Протоколу № 14 річних загальних зборів Товариства від 28.04.2020 року було 
переобрано Наглядову раду. Протоколом № 1/2020 Засідання Наглядової ради Товариства 
обрано Головою Наглядової ради Логінова Михайла Миколайовича.

Регламент Товариства зі змінами та доповненнями затверджений Протоколом Наглядової ради 
№ 4 від 07.08.2017 року АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
«ПАМІР» і зареєстровано Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
12.09.2017 року.

Допоміжна інформація про перелік пов'язаних осіб, які були встановлені аудитором у 
процесі виконання процедур аудиту фінансової звітності
Станом на 31.12.2020 року пов’язаними особами Товариства є:

- Фесенко Світлана Іллівна (Учасник Товариства, Член Наглядової ради);
- Логінов Михайло Миколайович (Голова Наглядової ради, Учасник Товариства);
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- Логінова Фатіма Абруз - Алимівна (Секретар Наглядової ради).
Члени Наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатній основі.
Протягом звітного періоду в Товариства виникали операції з пов’язаними особами, а саме:

тис. грн.

1
Фесенко Світлана Іллівна
(Учасник Товариства)
продаж фінансових інвестицій (розміщення 
власних ЦП)
Логінов Михайло Миколайович
(Учасник Товариства)
продаж фінансових інвестицій (розміщення 
власних ЦП)

Операції з пов’язаними особами, що виходять 
не здійснювались.

за період з 01 січня 2020 р. по 31 грудня 2020 р.

Операції з пов'язаними сторонами Всього
2 З

6180

6180

7905

7905

межі нормальної діяльності, за звітний період

Сторони зазвичай вважаються пов’язаними, якщо вони знаходяться під спільним контролем або 
якщо сторона має можливість контролювати іншу або може мати значний вплив на іншу 
сторону при прийнятті фінансових чи операційних рішень. При аналізі кожного випадку 
відносин, що можуть являти собою відносини між пов’язаними сторонами, увага приділяється 
суті цих відносин, а не лише їх юридичній формі.

Аудитори не виявили операцій з пов’язаними особами, що виходять за рамки основної 
діяльності Товариства.

Допоміжна інформація про наявність подій після дати балансу, які не були відображені у 
фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан
В період після дати балансу аудиторами не виявлено подій, які не були відображені у фінансовій 
звітності, проте могли мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства.

Допоміжна інформація про ступінь ризику інститутів спільного інвестування на основі 
аналізу результатів пруденційних показників діяльності таких інститутів спільного 
інвестування
Відповідно до глави 2 розділу IX «Положення щодо пруденційних нормативів професійної 
діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками», затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.10.2015 року № 1597 
(з врахуванням всіх змін та доповнень) компанія з управління активами здійснює контроль за 
належним управлінням ризиками Товариства відповідно до інвестиційної декларації та інших 
документів, що регламентують управління активами Товариства.

На нашу думку, AT «ПАМІР» забезпечує відповідність вартості та структури активів 
Товариства вимогам законодавства, інвестиційній декларації та іншим документам, що 
регламентують управління активами Товариства.

Управління ризиками портфелю Товариства на підставі оцінки динаміки вартості чистих 
активів для венчурних фондів не передбачено пунктом 4 глави 2 розділу IX «Положення щодо 
пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи 
управління ризиками», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 01.10.2015 року № 1597.
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Основні відомості про аудиторську фірму та умови договору на проведення аудиту
Повне найменування юридичної 
особи відповідно до установчих 
документів

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Міла- 
аудит»

Код ЄДРПОУ 23504528

Реєстраційні дані Оболонська районна у місті Києві державна адміністрація від 20.09.1995 
Л

Юридична адреса 04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграда, буд.26, кв.310.

Місцезнаходження 04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграда, буд.ІОА, корп.2, кв.43.

Юридична особа діє на підставі: Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 
1037

Телефон та електронна адреса (044) 537-76-53, 537-76-52, E-mail: af.milaaudit@gmail.com

Дата і номер Договору про надання 
послуг з аудиту фінансової звітності

Додаткова угода №1 від 01 лютого 2021 року.

Дата початку проведення аудиту 01 лютого 2021 року
Дата закінчення проведення аудиту 23 березня 2021 року
Повне ім’я ключового партнеру із 
завдання з аудиту фінансової 
звітності

- Водзінський Василь Володимирович, сертифікат №007570, номер 
реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності - 
100027

Повне ім’я аудиторів із завдання з 
аудиту фінансової звітності:

- Сейко Світлана Ігорівна, сертифікат №006770, номер реєстрації у 
Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності - 101246

Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного

тів аудиторської діяльності -100027)
аудитора, є _____$

(сертифікат №007570, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та су
В.В. Водзінський

Директор аудиторської фірми 
ТОВ «Аудиторська фірма 
«Міла-аудит»
(сертифікат №003633, номер реєстрації
у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності -

23 березня 2021 р.

иловська
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Підприємство

Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 
"Загальні вимоги до фінансової звітності"

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПАМІР"

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ
за КОПФГ

за КВЕД

Територія
Організаційно-правова форма господарювання
Вид економічної діяльності
Середня кількість працівників 1
Адреса, телефон 03127, м. Київ, Проспект Голосіївський, буд. 93, (044)455-7560
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати 
(Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками). 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2020 р.

Форма №1 КодзаДКУД| 1801001

Актив Код 
рядка

На початок 
звітного періоду

На кінець звітного 
періоду

1 2 3 4
І. Необоротні активи

[Нематеріальні активи 1000
первісна вартість 1001
накопичена амортизація 1002

[Незавершені капітальні інвестиції 1005
|Основні засоби 1010

первісна вартість 1011
знос 1012

[Інвестиційна нерухомість 1015
Довгострокові біологічні активи 1020
Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 - -

інші фінансові інвестиції 1035
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040
рідстрочені податкові активи 1045
|нші необоротні активи 1090
|Усього за розділом І 1095

II. Оборотні активи
(Запаси 1100
Доточні біологічні активи 1110 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

І за виданими авансами 1130 - -

1 з бюджетом 1135 - -
у тому числі з податку на прибуток 1136 - -

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 - 104
|нша поточна дебіторська заборгованість 1155 11 124 16 984
|1оточні фінансові інвестиції 1160 -
|роші та їх еквіваленти 1165 53 25 398
І Рахунки в банках 1167 53 25 398
Цитрати майбутніх періодів 1170 - -
|нші оборотні активи 1190 - -
исього за розділом II 1195 11 177 42 486
1 III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 

вибуття
1200 - -

баланс 1300 11 177 42 486



Керівник

Пасив Код 
рядка

На початок 
звітного періоду

На кінець звітного 
періоду

1 2 3 4
І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 135 000 135 000
Капітал у дооцінках 1405 - -
Додатковий капітал 1410 - -
Резервний капітал 1415 - -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 (907) 15 117
Неоплачений капітал 1425 (122 916) (107 680)
Вилучений капітал 1430 - -
Усього за розділом І 1495 11 177 42 437

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання 1500
Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов'язання 1515
Довгострокові забезпечення 1520
Цільове фінансування 1525
Усього за розділом II 1595

III. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600
Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов'язаннями 1610
товари, роботи, послуги 1615 49
розрахунками з бюджетом 1620

у тому числі з податку на прибуток 1621
розрахунками зі страхування 1625
розрахунками з оплати праці 1630

Поточні забезпечення 1660
Доходи майбутніх періодів 1665
Інші поточні зобов'язання 1690
Усього за розділом III 1695 49

IV. Зобов’язання, по^й&ііігзіне^бо^отними активами, 
утримуваними/^ІГі^іг^їЙЙая^^ґфУрупами вибуття 1700 -

Баланс L .../// / Zjkoo 11 177 42 486

Логінов М.М.

статист ики.

Головний бухгалтер

1 Визначається в у утиральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері



Підприємство

Додаток 1
до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1 
"Заіальні вимоги до фінансової 
звітності"

Дата (рік, місяць, число) 
за ЄДРПОУ

Коди
2021 01 01

41286376
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПАМІР"

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за 2020 р.

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Форма №2 Код за ДКУД | 1801003

Стаття Код 
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

1 2 3 4
J-іистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 - -
^Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 - -
ВВаловий:

І прибуток 2090
І збиток 2095 - -

А11И операційні доходи 2120 -
Адміністративні витрати 2130 (354) (102)
(Зитрати на збут 2150 - -
інші операційні витрати 2180 - -

[Фінансовий результат від операційної діяльності:
1 прибуток 2190
1 збиток 2195 (354) (102)

А0Х°Д В*Д Участі в капіталі 2200 -
^іші фінансові доходи 2220 239 4
А11111 доходи 2240 17 290 -
Авансові витрати 2250 -
АтРати від участі в капіталі 2255 - -
А11111 витрати 2270 - -
ІФінансовий результат до оподаткування:

1 прибуток 2290 17 175
1 збиток 2295 - (98)

Цитрати (дохід) з податку на прибуток 2300 - -
прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 -
■іистий фінансовий результат:

1 прибуток 2350 17 175
1 збиток 2355 - (98)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Найменування показника Код 
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Аак0ПИЧЄНІ курсові різниці 2410
Аастка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415
АіШИЙ сукупний дохід 2445

інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Додаток на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
(Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 17 175 (98)



ПІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 - -
Витрати на оплату праці 2505 - -
Відрахування на соціальні заходи 2510 - -
Амортизація 2515 - -
Інші операційні витрати 2520 354 102
Разом 2550 354 102

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість гіро<
Скоригована середньорічна . 
Чистий прибуток (

Керівник

Назва статті Код 
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

Дивіденди на одну
Скоригований чистий

Головний бухгалтер

акцію

2600
2605
2610
2615
2650

Логінов М.М.



Підприємство
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПАМІР"______________________

(найменування)

Додаток 1
до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1 
"Загальні вимоіи до фінансової 
звітності"

Дата (рік, місяць, число) 
за ЄДРПОУ

Коди
20201 12 31

41286376

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2020 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття
Код 

рядка
За звітний період

За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000
Повернення податків і зборів 3005

у і ому числі податку на додану варіісіь 3006
Цільового фінансування ЗОЮ

Інші надходження 3095
Витрачання на оплату:
Товарів (робії, послуг) 3100 (305) (101)
Праці 3105 -
Відрахувань на соціальні заходи 3110 -
Зобов'язань із податків і зборів 3115 -

Витрачання на оплату авансів 3135 -
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 -
Інші витрачання 3190 -
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 (305) (101)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 3200 4 031

[необоротних активів 3205 - -
Надходження від отриманих: 
{відсотків 3215 135 4
[дивідендів 3220 -
Надходження від деривативів 3225 -
рші надходження 3250 25413 -
Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 3255

[необоротних активів 3260 -
Виплати за деривативами 3270 - -
нші платежі 3290 (13 983) (11 124)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 11 565 (7 089)

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
І Власного капіталу 3300 14 085 6 500
[Отримання позик 3305 -
{тші надходження 3340 -
витрачання на:
І Викуп власних акцій 3345
ІПоіашення позик 3350 - -
ІСплату дивідендів 3355 - -
|іші платежі 3390 - -
f-истий рух коштів від фінансової діяльності 3395 14 085 6 500
f-истий рух грошових КОШТІВ 3,1 зіптнии період 3400 25 345 (690)
«лишок коштів на почато^ року | 3405 53 743
рішив зміни валю і них ку$с)Ь, ма ЇДіійшОк -'кои'я-і.^ • 3410 /С----------------------------------- І -
■алишок коштів на кінець року J<-
F-------------------------------------------- -------------------------------------------------------

3415 / />/25 398 53

Логінов М.М.іерівник

’оловний бухгалтер Z



Підприємство

Додаток 1
до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1 
"Заіальні вимоїн до фінансової 
звітності"

Дата (рік, місяць, число) 
за ЄДРПОУ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПАМІР"

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2020 р.

Коди
2021 01 01

41286376

Форма №4 Код за ДКУД | 1801005 |

Стаття
Код 

рядка

Зареєст
рований 

(пайовий) 
капітал

Капітал у 
дооцінках

Додатко
вий 

капітал

Резерв
ний 

капітал

Нерозподі
лений 

прибуток 
(непокри

тий збиток)

Неопла- 
чений 
капітал

Вилуче
ний 

капітал
Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 135 000 - - - (907) (122 916) - 11 177
Коригування :

Зміна облікової політики 4005
Виправлення помилок 4010 - - - - - - - -
Інші зміни 4090 - - - - - - -

Скоригований залишок на початок 
року 4095 135 000 - - - (907) (122 916) - 11 177

Чистий прибуток (збиток) за 
звітний період 4100 - - - - 17 175 - - 17 175

Інший сукупний дохід 
за звітний період 4110 - - - - - - - -

Розподіл прибутку :
Виплати власникам (дивіденди) 4200
Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу 4205 - - - - - - -

Відрахування до резервного 
капіталу 4210 - - - - - - -

Знески учасників:
Внески до капіталу 4240
Погашення заборгованості з 
капіталу 4245 - - - - (1 151) 15 236 - 14 085

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 4260
Перепродаж викуплених акцій 
(часток) 4265 - - - - - - - -

Анулювання викуплених акцій 
(часток) 4270 - - - - - - -

Вилучення частки,й каЛІталі 4275 - - - - - -
нші зміни в і^сігііт алї} 4290 - - - - - - -
Разом змін в капіталі 4^5 л■ - - - 16 024 15 236 - 31 260
Залишок на кінець року— //00/ // 135 000 - - - 15 117 (107 680) - 42 437

Логінов М.М.

Головний бухгалтер
Мсто



ПРИМІТКИ 

до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р.
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРІІОР 1Т1ВІІИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПАМІР» 

активи якого перебувають в управлінні 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ КЕШТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»

Вступ

З метою забезпечення відповідності звітності вимогам МСФЗ, які неможливо виконати, 
використовуючи встановлений загальнодержавний формат фінансової звітності, у цих Примітках 
наводиться фінансова звітність у форматі, що відповідає МСФЗ. у складі:

Звіт про фінансовий стан станом на 31 грудня 2020 року;
Звіт про сукупні доходи за рік. який закінчився ЗІ грудня 2020 року;
Звіт про рух грошових коштів за рік, який закінчився 31 грудня 2020 року;
Звіт про зміни у власному капіталі за рік, який закінчився 31 грудня 2020 року.



ЗВИ ПРО ФІНАНСОВИЙ С І ЛИ 
станом на 31 грудня 2020 року

/З тисргрн.
АКТИВИ
Необоротніакіиви
Всього необоротних активів
АКТИВИ
Обороті активи

_ Іебіторська заборгованість
1 роті та їх еквіваленти

Всього оборотних активів
ВСЬОГО АКТИВІВ
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Власний капітал
Зареєстрований капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)
! доплачений капітал
Всього власного капіталу
Поточні зобов’язання та забезпечення
Кредиторська заборгованість
Всього поточні зобов’язання та 
забезпечення
ВСЬОГО ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ТА
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ жгНЖ

® с-,,\
I олова І Іаглядо^ї^Ай,!^/7*/^ Логінов М.М.

1 Р-

Примітки 31.12.2020 31.12.2019

3.3.7.3: 7.2.1; 6.4 17088 11124
3.3.7.3: 3.3.8. 1: 25398 53

5.5; 6.3:7.2.1
42486 11177
42486 11177

6.5. 135000 135000
15117 (907)

(107680) (122916)
6.5. 42437 11177

3.34:6.7; 7.2.3 49
49 -

42486 11177

ЗВІТ ПРО СУКУПНІ ДОХОДИ 
за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року

/З тис. грт Примітки
АО.міністративні витрати 6.1.
Прибуток (збиток) від операційної
діяльності
Інші фінансові доходи
Інші доходи 6.2.
Прибуток (збиток) до оподаткування: 3.7; 6.2
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Чистий прибуток (збиток)
Інший сукупний дохід до оподаткування

31.12.2020
(354)

(354)

239
17290
17175

17175

17175

17175

31.12,2019
(102)

(102)

4

(98)

(98)

(98)

(98)

2



ЗВИ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 
за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року

Найменування статті, в_тііс_._грн_.
I. Рух коштів у результаті операційної 
діяльності
/./ адходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Чистий рух коштів від операційної 
діяльності
II. Рух коштів у результаті інвесі иційної 
діяльності
Надходження від:
Реалізації фінансових інвестицій
Отриманих відсотків
Інші надходження
Витрачання на придбання:
Інші платежі

11 римі 1 КІІ 31.12.2020

(305)

(305)

Чистий рух коштів від інвестиційної 
діяльнос і і
III.Рух коштів у результаті фінансової
ДІЯЛЬНОСТІ

Надходження від:
В. часи ого кап і шалу
Витрачання
Чистий рух коштів від фінансової 
діяльнос І і
Чистий рух коні дів за звітний період 
Залишок коштів на початок року 
Вплив зміни валютних курсів на залишки
КОШТІВ

Зал н ні ок кошті в п а кінець

S s\ І І кіп.Ирк
і Написано та зжвд

135
25413

(13983)

11565

14085

14085

25345
53

25398

(101)

(101)

403 1
4

(11124)

(7089)

6500

6500

(690)
743

53
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ЗВИ ПРО ЗМІНИ В КАПІТАЛІ 

закінчився 31 грудня 2020 рокурік, ІЦО
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В тис, грі-.
Залишок на 01 січня
2019 року
Виправлення помилок
Скоригованин
Залишок на 01 січня
2019 року
Чистий пробічпок 
(збиток) за звітний 
період
Погашення

135000

135000

заооргованоспи з 
капіталу

Залишок на 31 грудня
2019 року
Виправлення помилок
Скоригованин
Залишок на початок

135000

135000
року
Чистий прибуток 
(збиток) за звітний 
період
Погашення 
заборгованості з 
капіталу
Разом змін в каиіта.
Залишок на 31 гру? 
2020 року

І Написано та затгіфр 
від імені AT «ПАЇ

І олова Наглядової ра^

22ЭЯ

(282) (129943) 4775

- (282) (129943) - 4775

- (98) - - (98)

- (527) 7027 - 6500

- (625) 7027 - 6402

- (907) (122916) - 11177

- (907) (122916) - 11177

- 17175 - - 17175

- (И51) 15236 - 14085

- 16024 15236 - 31260

- 15117 (107680) - 42437

4



1. Інформація up. VI «ЗІІВК'ІФ «НАМІР»
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАІІИЙ ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПАМІР» (надалі Товариство) (код ЄДРІІОУ 
412863761 зареєстроване 18.04.2017 року (номер запису: 1 074 102 0000 066595) відповідно до чинного 
законодаї . У кгаїни. Місцезнаходження Товариства: проспект Іолосіївський, 93. м. Київ. 03127. 
Україна.

Основним виді м діяльності Товариства є діяльність із спільного інвестування (вид діяльності: 64.30 
Трасти, ф» или та подібні фінансові суб'єкти). Товариство має Свідоцтво № 00510 про внесення до 
Сдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування видане 16.05.2017 р. Національною 
Комісією з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний код за СДР1СІ 13300510. Строк 
діяльності Фонд} 30 (тридцять) років з дня внесення до Сдиного державного реєстру інститутів 
спільного інвестування.

Органами Товариства є:
Загальні збори учасників;
Наглядова рада.

Згідно Протоколу № 14 річних загальних зборів Товариства від 28.04.2020 року члени Наглядової 
ради були обрані в наступному складі: Логінов Михайло Миколайович, Фесенко Світлана Іллівна. 
Лої інова Фаті.ма Абруз Алімівна з 28.04.2020 року.

Протоколом № 1/2020 Засідання Наглядової ради Товариства обрано Еоловою Наглядової ради 
Логінова Михайла Миколайовича, члена Наглядової ради Фесенко Світлану Іллівну та секретаря 
Логінову Фатіму Абруз - Алімівну.

Управління активами Товариства, на підставі Договору № 29/12-2018 про управління активами 
корпоративного інвестиційного фонду від 29.12.2018 року, здійснює ТОВАРИС ТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ", код 
СДРПОУ 32588724 («КУА»), зареєстроване 28 серпня 2003 року відповідно до чинного законодавства 
України. Місцезнаходження компанії з управління активами: проспект Голосіївський. 93. м. Київ. 
03127, Україна.

Основним видом діяльності КУА є надання послуг з управління активами інституційних інвесторів 
на підставі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку діяльність з 
управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), яка видана 
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер і дата прийня ття рішення № 1087 
від 24.11.201 1 року, строк дії ліцензії необмежений.

Відповідальні особи ГОВ ..КУА КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕІ IT”:
- Т.в.о. Генерального директора Козакова Тетяна Миколаївна (призначена згідно Наказу №10-21-01 
від 21 жовтня 2015 року);
- Головний бухгалтер Нагорнева Наталія Вячеславівна (призначена згідно Наказу №10-26-01 від 26 
жовтня 2016 року).

2. Загальна основа формування фінансової звітності.
2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ.

Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з 
метою достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків 
Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними 
економічних рішень.

Концептуальною основою фінансової зві тності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2020 
року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти 
бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (К'ГМФЗ, Т1КТ), видані Радою з Міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2020 року, що офіційно 
оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України.

Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережені, відповідає всім 
вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО, дотримання яких забезпечує достовірне 
подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої 
інформації.

При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних 
законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання 
фінансової звітності в Україні, які не прогирічать вимогам МСФЗ.
2.2. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення.

Валюта подання зві тності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України 
гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.
2.3. Припущення про безперервність діяльності.
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Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, 
відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в ході звичайної 
діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому 
випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської 
діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності.

Відповідно до внутрішнього наказу № 20-03-2020/01 від 17.03.2020р. ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ КЕІІГГАЛ 
МЕНЕДЖМЕНТ" («КУА») (код ЄДРПОУ 32588724), яке на підставі Договору № 29/12-2018 про 
управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 29.12.2018 року, здійснює управління 
активами Товариства та враховуючи рекомендації Міністерства охорони здоров'я та Кабінету 
Міністрів України на період встановленого, Постановою Кабінетом Міністрів України, від 11.03.2020 
№211. «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», для забезпечення безперервності роботи Товариства у 
режимі карантину співробітники КУА виконували свою роботу дистанційно з дотриманням 
встановленого в КУА режиму праці з 9:00 до 18:00 та обідньою перервою з 13:00 до 14:00 без зміни 
інших умов праці.
2.4. Рішення про затвердження фінансової звітності.

Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівником 
Товариства 24 лютого 2021 року. Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають права вносити зміни 
до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску.
2.5. Звітний період фінансової звітності.

Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто 
період з 01 січня по 31 грудня 2020 року.

3. Суттєві положення облікової ПОЛІ І НКИ.
3.1. Основа оцінки, застосовані при складанні фінансової звітності.

Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості та справедливої вартості або 
амортизованої собівартості окремих фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові 
інструменти». Оцінка справедливої вартості здійснюється з використанням методів оцінки фінансових 
інс трументів, дозволених МСФЗ 13 «Оцінки за справедливою вартістю». Такі методи оцінки 
включають використання справедливої вартості як ціни, яка була б отримана за продаж активу, або 
сплачена за передачу зобов'язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки. Зокрема 
використання біржових котирувань або даних про поточну ринкову вар тіс ть іншого аналогічного за 
характером інструменту, аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі визначення 
справедливої вар тос ті. Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов'язань 
визначається з використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки.
3.2. Загальні положення щодо облікових політик.
3.2.1. Основа формування облікових політик

Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані 
суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ наводить облікові 
політики, які. за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову звітність, яка міститиме 
доречну та достовірну інформацію про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. 
Такі політики не слід застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим.

3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках
Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операції, інших 

події або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для 
яких інші полі тики можуть бути доречними.
3.2.3. Форма та назви фінансових звітів

Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, встановленим 
НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».

Звіт про фінансовий стан (Баланс)
Звіт про сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
Звіт про власний капітал

та форми Приміток, що розроблені у відповідності до МСФЗ.
3.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах

Згідно МСФЗ та враховуючи НП(С) БО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, 
визнаних у прибутку або збитку, за класифікацією, основаною на методі "функції витрат" або 
"собівартості реалізації", згідно з яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини 
собівартості чи, наприклад, витрат на збут або адміністративну діяльність.
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Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів 
здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні 
класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні види 
грошових надходжень та грошових виплат формується на підставі облікових записів Товариства. 
3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів
3.3.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів

Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у своєму Звіті про фінансовий 
стан тільки тоді, коли вона стає стороною договірних положень щодо інструменту. Визнання та 
припинення визнання покупки або продажу фінансових активів на стандартних умовах здійснюється з 
використанням обліку за датою операції або обліку за датою розрахунку. За строком виконання 
фінансові активи та фінансові зобов’язання поділяються на поточні (зі строком виконання зобов’язань 
до 12 місяців) та довгострокові (зі строком виконання зобов’язань більше 12 місяців)
3.3.2. Припинення визнання фінансових активів та зобов'язань
3.3.2.1. Припинення визнання фінансових активів

Товариство припиняє визнання фінансового активу тільки тоді, коли:
1) закінчується термін дії договірних прав на потоки грошових коштів від цього фінансового активу, 
або
2) вона передає фінансовий актив і при цьому передача задовольняє вимогам припинення визнання 
відповідно до цієї облікової політики.

Товариство передає фінансовий актив тільки тоді, коли:
1) передає договірні права на одержання грошових потоків від цього фінансового активу; або
2) зберігає контрактні права на одержання грошових потоків від фінансового активу, але бере 
контрактне зобов'язання виплатити ці грошові потоки одному або кільком одержувачам після 
досягнення відповідної домовленос ті.

Якщо Товариство зберігає контрактні права на одержання грошових потоків від фінансового 
активу («первісного активу»), але бере контрактне зобов'язання виплати ти ці грошові потоки одному 
або кільком підприємствам («кінцевим одержувачам»). Товариство розглядає дану операцію як 
передачу фінансового активу лише тоді, коли виконуються всі три наступні умови:
1) Товариство не має зобов'язання виплатити суми кінцевим одержувачам, якщо вона не отримає 

еквівалентні суми за первісним активом. Видача Товариством короткострокових авансів з правом 
повного відшкодування виданої суми плюс нараховані відсотки за ринковою ставкою, що не порушує 
цю умову.
2) Умовами договору з передачі грошових коштів Товариства забороняється продавати або віддавати в 
заставу первісний актив, за винятком передачі його кінцевим одержувачем в якості забезпечення 
зобов'язання виплати ти їй грошові кош ти.
3) У Товариства є зобов'язання перераховувати грошові кошти, що збираються від імені кінцевих 
одержувачів, без істотних затримок. Крім того, у Товариства немає права реінвестувати такі кош ти, за 
винятком інвестицій в грошові кошти або еквіваленти грошових коштів (як визначено в МСФЗ (1AS) 7 
«Звіт про рух грошових коштів»), протягом короткого періоду проведення розрахунків від дати 
отримання грошових коштів до дати необхідного перерахування їх кінцевим одержувачам, при цьому 
відсотки, зароблені від такої інвестиції, передаються кінцевим одержувачам.

Коли Товариство передає фінансовий актив, йому слід оцінити ступінь, в якій зберігає ризики і 
вигоди, пов'язані з володінням фінансовим активом. У цьому випадку:
1) якщо Товариство передає в основному всі ризики та вигоди, пов'язані з володінням фінансовим 
активом, то Товариство повинно припинити визнання фінансового активу і визнати окремо як активи 
або зобов'язання будь-які права і зобов'язання, які були створені або збережені при передачі:
2) якщо Товариство зберігає практично всі ризики і вигоди, пов'язані з володінням фінансовим 
активом, то повинно продовжувати визнавати фінансовий актив;
3) якщо Товариство не передає і не зберігає практично всі ризики і вигоди, пов'язані з володінням 
фінансовим активом, то повинно визначити, чи збережений контроль над фінансовим активом. У 
цьому випадку:
- якщо Товариство не зберегло контроль, то воно повинно припинити визнання фінансового активу і 
визнати окремо як активи або зобов'язання будь-які права і зобов'язання, які були створені або 
збережені при передачі.
- якщо Товариство зберегло контроль, то воно повинно продовжувати визнання фінансового активу в 
тій мірі, в якій він продовжує браги участь у фінансовому активі.
3.3.2.2 Припинення визнання фінансових зобов'язань

Товариство виключає фінансове зобов'язання (або частину фінансового зобов'язання) зі Звіту про 
фінансовий стан тільки тоді, коли воно погашено, тобто коли вказане в договорі зобов'язання 
виконано, або анульовано, або термін його дії закінчився.



Обмін борговими інструментами з суттєво відмінними умовами між існуючим позичальником та 
позикодавцем обліковується як погашення первісного фінансового зобов'язання й визнання нового 
фінансового зобов'язання. Подібним чином і значна модифікація умов існуючого фінансового 
зобов'язання або його частини (незалежно від того, чи пов'язана ця зміна з фінансовими труднощами 
боржника) обліковується як погашення первісного фінансового зобов'язання та визнання нового 
фінансового зобов'язання.

Різниця між балансовою вартістю погашеного або переданого іншій стороні фінансового 
зобов'язання (або частини фінансового зобов'язання) і сплаченою компенсацією, включаючи будь-які 
передані негрошові активи або прийняті зобов'язання, повинна бути визнана у Зві ті про прибутки та 
зби гки.

1 Іри викупі частини фінансового зобов'язання Товариство розподіляє колишню балансову вартість 
даного фінансового зобов'язання між тією час тиною, яка продовжує визнаватися, і час тиною, визнання 
якої припинено, виходячи з відносних величин справедливої вартості цих частин на дату викупу. 
Різниця між балансовою вартістю, розподіленою на частину, визнання якої припинено, і сумою 
відшкодування (включаючи передані негрошові активи або прийняті зобов'язання), виплаченої за 
частину, визнання якої припинено, має бути визнана у Звіті про прибутки та зби гки.
3.3.2.3 Згортання фінансових активів та зобов'язань

Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здійснювати 
залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік. або реалізувати актив та виконати 
зобов'язання одночасно.
3.3.3 Класифікація фінансових активів і зобов'язань

Згідно МСФЗ (IFRS) 9 викорис товуються наступні категорії фінансових активів:
1) Фінансові активи, що обліковуються за амортизованою вартістю;
2) Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;
3) Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або зби ток:

Категорії фінансових зобов'язань:
1) за справедливою вартісно;
2) за амортизованою вартістю.

Класифікація фінансових активів здійснюється на підставі обох таких кри теріїв:
(а) бізнес-моделі суб'єкта господарювання з управління фінансовими активами: та
(б) установленими договором характеристиками грошових потоків за фінансовим активом.
3.3.3.1 Фінансові активи, що обліковуються за амортизованою вартістю.

Фінансовий актив обліковується за амортизованою вартістю, якщо одночасно дотримані два 
критерії:
1) Метою бізнес-моделі є утримування фінансового активу для отримання всіх договірних грошових 
потоків; і
2) договірні умови фінансового активу генерують у певні дати грошові потоки, котрі є суто 
виплатами основної суми та процентів на непогашену частку основної суми.

Якщо хоча б один з вищевказаних критеріїв не дотримано, фінансовий актив оцінюється за 
с 11 раведл и вою вартіс по.

Навіть якщо обидві умови дотримуються. Товариство має право класифікувати фінансовий 
актив в категорію, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо 
гака класифікація усуває або значно зменшує невідповідність в оцінці або визнанні.
3.3.3.2 Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний 
дохід.

Фінансові активи Товариства, що не враховуються за амортизованою вартістю, обліковуються за 
справедливою вартістю.
Фінансовий актив обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, якщо 
до тримані два критерії:
1) Метою бізнес-моделі є утримування фінансового активу як для отримання всіх договірних 
грошових потоків, гак і шляхом продажу фінансового активу; і
2) Договірні умови фінансового активу генерують у певні дати грошові потоки, котрі є суто 
виплатами основної суми та процентів на непогашену частку основної суми.
3.3.3.3. Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або 
збиток.

Товариство враховує фінансові активи за справедливою вартістю через прибуток або збиток, за 
винятком випадків, коли вони відображаються за амортизованою вартістю або за справедливою 
вартістю через інший сукупний дохід.
3.3.4 Фінансові зобов'язання.

Товариство класифікує всі фінансові зобов'язання як оцінювані за амортизованою вартістю з 
використанням методу ефективної ставки відсотка, за виня тком:
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1) фінансових зобов'язань, які оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням у прибутку чи 
збитку. Такі зобов'язання, включаючи похідні інструменти, які є зобов'язаннями, та оцінюються за 
справедливою вартістю;
2) фінансових зобов'язань, які виникають в тому випадку, коли передача фінансового активу не 
задовольняє вимогам для припинення визнання або коли застосовується принцип подальшої учас ті;
3) договорів фінансової гаран тії.

1 Іісля первісного визнання емітент такого договору, згодом оцінює такий договір за найбільшою 
величиною з:
- сумою резерву під очікувані кредитні збитки
- первісно визнаної суми за вирахуванням, якщо буде потреба, сукупного розміру доходу, визнаного 
відповідно до МСФЗ (IAS) 15
4) зобов'язання надати позику за відсотковою ставкою нижче ринкової. Після первісного визнання 
емітент такого зобов'язання згодом оцінює його за найбільшою величиною з:
- сумою резерву під очікувані кредитні збитки
- первісно визнаною сумою за вирахуванням, якщо буде погреба, сукупного розміру доходу, 
визнаного відповідно до МСФЗ (IAS) 15

При первісному визнанні Товариство може безповоротно класифікувати фінансове зобов'язання, 
що оцінюється за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку, якщо 
це дозволено відповідно до облікової політики або щоб забезпечити надання більш релевантно!' 
інформації, оскільки:
1) усуває або значно зменшує облікову невідповідність, яка в іншому випадку виникла б при оцінці 
активів або зобов'язань; або визнання пов'язаного з ними прибутку і збитку з використанням різних 
основ;або
2) управління групою фінансових зобов'язань або групою фінансових активів і фінансових 
зобов'язань і оцінка здійснюються на основі справедливої вартості відповідно до задокументованої 
стратегії управління ризиками або інвестиційною стратегією.
Кредиторська заборгованість

Поточна кредиторська заборгованість враховується та відображається в Звіті про фінансовий 
стан за первісною вартістю, яка дорівнює вартості отриманих активів або послуг. Якщо до 
повернення частини суми боргу залишається менш ніж 365 діб на дату фінансової звітності, за 
умовами договору, Товариство переводить частину довгострокової кредиторської заборгованості до 
складу короткострокової та відображає ці зміни на дату складання в Звіті про фінансовий стан за 
звітній період.

У випадку поточної кредиторської заборгованості, якщо ефект дисконтування несуттєвий, 
поточна кредиторська заборгованіс ть оцінюється за первісною вартістю.
Суми довгострокових фінансових зобов'язань після первісного визнання відображаються за 
амортизованою вартістю за методом ефективної ставки відсотку, та будь-яка різниця між чистими 
надходженнями та вартістю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом періоду дії 
запозичень із використанням ефективної ставки відсотка. Кредиторська заборгованість може бути 
нескасовно призначена як гака, що оцінюється за справедливою вартістю з відображенням 
результату переоцінки у прибутку або збитку, якщо таке призначення усуває або значно зменшує 
невідповідність оцінки чи визнання (яку інколи називають «неузгодженістю обліку»), що інакше 
виникне внаслідок оцінювання активів або зобов’язань чи визнання прибутків або збитків за ними на 
різних підставах.
3.3.5 Перекласифікація фінансових активів і зобов'язань.

Перекласифікація повинна бути істотна для операцій Товариства і доказова зовнішнім сторонам. 
Будь-яка рекласифікація повинна враховуватися перспективно.
3.3.5.1 Перекласифікація фінансових активів.

Товариство повинно рекласифікувати фінансові активи тільки годі, коли змінюється бізнес- 
модель. яка використовується для управління фінансовими активами. Зміни в бізнес-модель не 
можуть і не повинні бути частими.

Товариство здійснює рекласифікацію перспективно з дати рекласифікації. Раніше визнані 
прибутки, збитки (включаючи прибутки або збитки від знецінення) або відсотки, не 
перераховуються.

Фінансовий актив оцінюється за справедливою вартістю на дату гіерекласифікації активу з 
категорії за амортизованою вартістю в категорію що обліковуються за справедливою вартіс тю. 
Будь-яка різниця між попередньою поточною вартістю і справедливою вартістю повинна бути 
представлена: І) в прибутках і збитках при рекласифікації в категорію фінансових активів, які 
оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток; або 2) в складі іншого сукупного 
доходу при рекласифікації в категорію фінансових активів, які оцінюються за справедливою 
вартістю через інший сукупний дохід.
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Па дату рекласифікації фінансового активу з категорії що оцінюються за справедливою варт існо 
через прибуток або збиток в категорію оцінюваних за амортизованою вартісно, його справедлива 
вартість на дату перекласифікації стає новою поточною вартістю.

На дату рекласифікації фінансового активу з категорії що оцінюються за справедливою вартісно 
через інший сукупний дохід в категорію оцінюваних за амортизованою варт існо, його справедлива 
вартість на дату перекласифікації стає новою поточною вартістю. Накопичена величина прибутку 
або збитку, раніше визнана в складі іншого сукупного доходу, виключається з власного капіталу і 
коригується проти справедливої вартості активу на дату перекласифікації. В результаті фінансовий 
актив оцінюється на дату перекласифікації, як якщо б він завжди оцінювався за амортизованою 
вартісно. Ефективна процентна ставка і оцінка очікуваних кредитних збитків не коригуються в 
результаті рекласифікації. При перекласифікації фінансових активів між категоріями, що 
оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток і оцінюються за справедливою 
вартістю через інший сукупний дохід, фінансові активи продовжують оцінюватися за справедливою 
вартістю. Однак, при рекласифікації з категорії що оцінюються за справедливою варт існо через 
інший сукупний дохід, накопичені прибуток або збиток, раніше визнані у складі іншого сукупного 
доходу, рекласифікуються зі складу власного капіталу в прибуток або збиток як коригування 
відповідно до МСФЗ (IAS) 1 «Подання фінансової звіт ності» на дату перекласифікації.
3.3.5.2 Перекласифікація фінансових зобов'язань

Товариство не псрекласифікує фінансові зобов'язання.
3.3.6 Первісна опічка фінансових активів та зобов'язань

За винятком т оргової дебіторської заборгованості, всі фінансові активи та зобов'язання первісно 
визнаються за справедливою вартістю, плюс або мінус (у разі фінансових активів і зобов'язань, які 
враховуються не за справедливою вартістю через прибутки або збитки), витрат и на операцію, які 
прямо відносяться до придбання фінансового активу або випуску фінансового зобов'язання. 
Найкращим підтвердженням справедливої вартості фінансового інструменту при первісному 
визнанні є ціна операції. Якщо справедлива вартість операції відрізняється від ціни операції, 

І овариство повинно враховуват и цей інструмент таким чином:
1) за справедливою вартістю, підтвердженою ціною, що котирується на ідентичний актив або 
зобов'язання на відкритому ринку (вихідні дані 1 Рівня), або заснованої на моделі оцінки з 
використанням даних спостережуваного ринку. Товариство повинно визнавати різницю між 
справедливою вартістю при первісному визнанні та ціною операції в прибутку чи збитку;
2) у всіх інших випадках у сумі оцінки справедливої вартості, скоригованої, щоб відстрочити 
різницю між справедливою вартістю при первісному визнанні та ціною операції. Товариство 
повинно визнавати цю відкладену різницю як прибуток або збиток тільки в тій мірі, в якій вона 
виникає в результаті зміни фактора (в тому числі тимчасового), який учасники ринку враховували б 
при встановлені ціни активу або зобов'язання.

При первісному визнанні Товариство оцінює торговельну дебіторську заборгованість за ціною 
операції (згідно з визначенням, наведеним у МСФЗ 15).
3.3.7 Подальша оцінка фінансових активів та зобов'язань
3.3.7.1 Подальша оцінка фінансових активів

Після первісного визнання Товарист во оцінює фінансові акт иви:
(а) за амортизованою собівартіст ю;
(б) за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;
(в) за справедливою вартістю через прибуток або збиток.

Товариство застосовує до фінансових акт ивів, які оцінюються за амортизованою собіварт істю та 
до фінансових активів, які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
вимоги щодо зменшення корисності (Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних 
збитків). При оцінці ринкової вартості активів застосовуються методи оцінки вартості, які 
відповідають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцінити цю вартість, максимізуючи 
використання доречних відкритих даних та мінімізуючи викорис тання закри тих вхідних даних.
3.3.7.2 Фінансові інвестиції, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або 
збиток

До фінансових інвест ицій, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 
Товариство відносить акції, облігації та векселі, утримувані з метою продажу, паї (частки) 
господарських товарист в, інші цінні папери, що утримуют ься з метою продажу.

Справедлива вартість акцій, які внесені до біржового списку, оцінюється за біржовим курсом 
організатора торгівлі. Якщо акції мають обіг більш як на одному організаторі торгівлі, при 
розрахунку вартості активів такі інструменти оцінюються за курсом на основному ринку для цього 
активу або, за відсутност і основного ринку, на найсприятливішому ринку для нього. За відсутності 
свідчень на користь протилежного, ринок, на якому Товариство зазвичай здійснює операцію
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продажу активу, приймається за основний ринок або, за відсутності основного ринку, за 
найсприятливіший ринок.

Якщо є підстави вважати, що балансова вартість акцій суттєво відрізняється від справедливої. 
Товариство визначає справедливу вартість за допомогою інших методів оцінки. Відхилення можуть 
бути зумовлені значними змінами у фінансовому стані емітента га/або змінами кон’юнктури ринків, 
на яких емітент здійснює свою діяльність, а також змінами у кон’юнктурі фондового ринку.

Оцінка акцій, що входять до складу активів Товариства та перебувають у біржовому списку 
організатора торгівлі і при цьому не мають визначеного біржового курсу на дату оцінки, 
здійснюється за останньою поточною ціною га/або за ос танньою балансовою вартістю.
Для оцінки акцій, що входять до складу активів Товариства та не перебувають у біржовому списку 
організатора торгівлі, та паїв (часток) господарських товариств за обмежених обставин наближеною 
оцінкою справедливої вартості може бути собівартість. Це може бути годі, коли наявної останньої 
інформації недостатньо, щоб визначити справедливу вартість, або коли існує широкий діапазон 
можливих оцінок справедливої вартості, а собівартість є найкращою оцінкою справедливої вартості 
у цьому діапазоні.

Судження щодо оцінки паїв (часток) господарських товариств грунтується на тому, що 
припущенням учасників ринку щодо вхідних даних 3-го рівня є фінансовий прогноз прибутків чи 
збитків. Такий прогноз Товариство будує за допомогою власних даних (останніх даних фінансової 
звітності, яка доступна для керівництва) або використовує роботу професійних оцінювачів. Якщо 
інформації не вистачає, щоб визначити справедливу вартість паїв (часток) господарських товариств. 
Товариство користуючись положеннями параграфа Б5.2.3 МСФО (IFRS) 9 вважає, що собівартість є 
найкращою оцінкою справедливої вартості.

Справедлива вартість акцій, обіг яких зупинено, у тому числі цінних паперів емітентів, які 
включені до Списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, визначається із урахуванням наявності 
строків відновлення обігу таких цінних паперів, наявності фінансової звітності таких емітентів, 
результатів їх діяльності, очікування надходження майбутніх економічних вигод.

Для подальшої оцінки справедливої вартості фінансових активів емітентів, обіг яких зупинено 
більше дванадцяти місяців, у тому числі фінансових активів емітентів, які включені до списку 
емітентів, що мають ознаки фіктивності, Товариство проводить аналіз щодо строків відновлення 
обігу таких фінансових активів, перевіряє інформацію щодо подання фінансової звітності таких 
емітентів, результатів їх діяльності, аналізує ймовірність надходження майбутніх економічних вигід. 
Якщо відсутня імовірність відновлення обігу таких фінансових активів, неможливо отримати 
фінансову звітність і перевірити результати діяльності емітента, для оцінки ймовірності 
надходження економічних вигід такі фінансові активи оцінюються за нульовою вартіс тю.

Фінансові активи, обіг яких на дату оцінки не зупинено та реєстрація випуску яких не скасована, 
але емітент/векселедавець таких фінансових активів ліквідований га/або був визнаний банкрутом та 
щодо нього відкрито ліквідаційну процедуру за рішенням суду, оцінюються за нульовою вартісно. 
3.3.7.3 Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою вартістю

До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою вартістю Товариство відносить 
облігації, дебіторську заборгованість, векселі, депозити з терміном погашення більше трьох місяців. 
Після первісного визнання Товариство оцінює такі фінансові активи за амортизованою вартістю, 
застосовуючи метод ефективного відсотка.

Застосовуючи аналіз дисконтованих грошових потоків, Товариство використовує одну чи кілька 
ставок дисконту, котрі відповідають переважаючим на ринку нормам доходу для фінансових 
інструментів, які мають в основному подібні умови і характеристики, включаючи кредитну якість 
інс трумента, залишок строку, протягом якого ставка відсотка за контрактом є фіксованою, а також 
залишок строку до погашення основної суми та валюту, в якій здійснюватимуться платежі.
Дебіторська заборгованість

Дебі торська заборгованість це фінансовий актив, який являє собою контрактне право отримати 
грошові кош ти або інший фінансовий актив від іншого суб’єкта господарювання.

Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан годі і лише годі, коли 
Товариство стає стороною контрактних відношень щодо цього інструменту. Первісна оцінка 
дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості 
погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.

Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за 
амортизованою собівартістю із застосуванням методу ефективного відсотка. Проте, в випадку 
поточної дебіторської заборгованості, якщо ефект дисконтування несуттєвий, поточна дебіторська 
заборгованість оцінюється за первісною вартісно. Дебіторська заборгованіс ть може бути нсскасовно 
призначена як гака, що оцінюється за справедливою вартістю з відображенням результату 
переоцінки у прибутку або збитку, якщо таке призначення усуває або значно зменшує 
невідповідність оцінки чи визнання (яку інколи називають «неузгодженістю обліку»), що інакше
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виникне внаслідок оцінювання активів або зобов’язань чи визнання прибутків або збитків за ними на 
різних підс тавах.

Подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка 
дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.

У разі змін справедливої вартості дебіторської заборгованості, що мають місце на звітну дату, 
такі зміни визнаються у прибутку (збитку) зві тного періоду.
Грошові кошти та їхні еквіваленти

Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках.
Еквіваленти грошових коштів це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно 
конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. 
Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого строку 
погашення, наприклад, протягом не більше ніж гри місяці з дати придбання.
Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в національній 
валюті та в іноземній валюті.

Грошові кош ти та їх еквівален ти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами. 
Подальша оцінка грошових коштів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх 
11 ом і нал ы і і й вартос ті.

Подальша оцінка еквівалентів грошових коштів, представлених депозитами (зі строком 
погашення більше трьох місяців), здійснюється за амортизованою собівартіс тю.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті здійснюється у 
функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку України (НБУ).

У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках в банках (наприклад, у 
випадку призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) ці активи можуть бути 
класифіковані у складі непоточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію 
банківської установи та відсутності ймовірності повернення грошових коштів, визнання їх як активу 
припиняється і їх вартість відображається у складі збитків звітного періоду.
3.3.8. Зменшення корисності фінансових активів 
Визнання очікуваних кредитних збитків

Товариство оцінює станом на кожну звітну дату резерв під збитки за фінансовим інструментом у 
розмірі, що дорівнює очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії фінансового інструменту, якщо 
кредитний ризик за таким фінансовим інструментом значно зріс із моменту первісного визнання.

Згідно вимог МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» з питань знецінення, Товариство застосовує 
модель очікуваних кредитних збитків, засновану на перспективному визнанні.
Модель очікуваних кредитних збитків застосовується до наступних інструмен тів: 
боргових інструментів, які оцінюються за амор тизованою вартістю;
боргових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід; 
дебіторської заборгованості з оренди;
за договірним активом або за зобов'язанням із кредитування;
за договором фінансової гарантії, які не оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або 
збиток.
Модель знецінення фінансових активів передбачає 3 стадії:
Стадія 1. Товариство визнає очікувані кредитні збитки після первісного визнання активу. Частина 
очікуваних кредитних втрат (протягом 12-місячного періоду) визнається по відношенню до всіх 
фінансових інструментів, яких це стосується, з'моменту їх первісного придбання або випуску.
Стадія 2. Далі на регулярній основі проводиться оцінка збільшення кредитного ризику по активу. У 
наступні звітні періоди, якщо має місце суттєве збільшення кредитного ризику фінансового 
інструменту з моменту його початкового придбання, очікувані кредитні збитки (можливі втрати) 
будуть визнаватися як остаточні («lifetime») по всьому періоду обігу активу. Якщо немає збільшення 
кредитного ризику, то продовжуємо облік активу за правилами стадії 1.
Стадія 3. Реальний кредитний збиток має місце, якщо відбулися негативні події, що впливають на 
майбутні грошові потоки, тобто їх недоотримання. Актив є в дійсності знеціненим. Періодом для 
прогнозу майбутніх потоків є весь термін. Потоки дисконтуються і порівнюються з балансовою 
вартістю активу.

Таким чином. Товариство не повинно відкладати визнання кредитних втрат до тих пір, поки 
виникнуть об'єктивні свідчення знецінення. Товариство зобов'язане визнавати очікувані кредитні 
втрати протягом усього терміну дії фінансового активу і оновлювати суми очікуваних кредитних 
в трат на кожну звітну дату.
3.3.8.1. Оцінка очікуваних кредитних збитків

Станом на кожну звітну дату Товариство оцінює чи значно збільшився кредитний ризик за 
фінансовим інструментом з моменту його первісного визнання. При проведенні оцінки Товариство
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повинно орієнтуватися на зміну ризику настання дефолту протягом очікуваного терміну дії 
фінансового інструмен ту, а не на зміну суми очікуваних кредитних зби тків.

Щоб зробити таку оцінку. Товариство порівнює ризик настання дефолту за фінансовим 
інструментом станом на звітну дату з ризиком настання дефолту за фінансовим інс трумен том на дату 
первісного визнання. Аналізується обґрунтована і підтверджувана інформація, яка доступна без 
надмірних витрат. Товариство має право використовувати допущення, що кредитний ризик за 
фінансовим інструментом не збільшився значно з моменту первісного визнання, якщо було 
визначено, що фінансовий інструмент має низький кредитний ризик станом на зві тну дату.

При визнанні фінансових активів Товариство створює резерв під можливі кредитні збитки, цс 
частина очікуваних кредитних втрат. У наступні звітні періоди, якщо має місце суттєве збільшення 
кредитного ризику фінансового інструменту (з моменту його первісного придбання), втрати будуть 
оцінюватися і визнаватися по всьому періоду обігу активів. Товариство визнає очікувані кредитні 
збитки за весь термін для всіх фінансових інструментів, кредитний ризик за якими значно 
збільшився з моменту первісного визнання, будь то оцінка на індивідуальній чи груповій основі, 
беручи до уваги всю обґрунтовану і підтверджувану інформацію, в тому числі прогнозну.

Товариство відносно банківських депозитів має наступну модель розрахунку збитку від 
знецінення фінансового активу:
- при розміщенні депозиту в банку з високою надійністю (інвестиційний рівень рейтингу наЛАА, 
uaAA. uaA, иаВВВ та банки, що мають прогноз “стабільний», що присвоюється рейтинговими 
агентствами, які внесені до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств НКЦ1ІФР) на 
дату розміщення коштів резерв збитків розраховується в залежності від строку та умов розміщення 
(при розміщенні від 1 до 3-х місяців розмір збитку складає 0%. від 3-х місяців до 1 року 1% від 
суми розміщення, більше 1 року - 2%);
- при розміщенні депозиту в банку з більш низьким кредитним рейтингом (спекулятивний рівень 
рейтингу, що присвоюється рейтинговими агентствами, які внесені до Державного реєстру 
уповноважених рейтингових агентств НКЦГІФР) на дату розміщення коштів резерв збитку 
розраховується у розмірі від 7% до 20% від суми вкладу в залежнос ті в розміру ризиків.

Розрахунок резерву здійснюється Товариством на постійній основі, самостійно, на основі 
професійного судження та/або використовує роботу професійних оцінювачів.

Для торгової дебіторської заборгованості або контрактних активів, які не містять значного 
компонента фінансування Товариство застосовує спрощений підхід, який не вимагає відстеження 
змін кредитного ризику, але разом з тим визнання збитків від знецінення слід оцінювати на основі 
очікуваних кредитних збитків протягом усього терміну дії фінансового активу на кожну зві тну дату. 
Дебіторська заборгованість відображається в звіті про фінансовий стан за чистою реалізаційною 
вартістю, за мінусом резерву під знецінення.
3.4. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів
3.4.1. Визнання та оцінка основних засобів

Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою 
використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і 
соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше 
одного року та вартість яких більше 6000 грн.

Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. У подальшому основні засоби 
оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки 
від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки виключається з валової 
балансової вартості активу та чистої суми, перерахованої до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка 
входить до складу власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється 
визнання відповідного активу.
3.4.2. Подальші витрати.

Товариство не визнає в балансовії'! вартості об'єкта основних засобів витрати па щоденне 
обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці виграти визнаються в прибутку чи 
збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об'єкта основних засобів визнаються такі подальші 
витрати, які задовольняють критеріям визнання активу.
3.4.3. Амортизація основних засобів.

Амортизація основних засобів І овариства 
використанням таких щорічних норм:

Клас основних засобів
земля
споруди та будівлі
машини та обладнання
З них: електронно-обчислювальні машини, інші 
машини для автоматичного оброблення

нараховується прямолінійним методом з

С і рок корисної експлуатації 03, (років) 
11е амортизується 
від І 5- 20 років
5 років
2 роки
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інформації, пов’язані з ними засоби зчитування 
або друку інформації, пов’язані з ними 
комп’ютерні програми
транспортні засоби 5 років
меблі та приладдя 4 роки
офісне обладнання 4 роки

Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх корисного 
використання. Амортизацію активу починають коли він стає придатним для використання. 
Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбудеться раніше: на дату, з якої актив 
класифікується як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання ак тиву.
3.4.4. Нематеріальні активи

Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої 
амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Амор тизація нематеріальних 
активів здійснюється із застосуванням прямолінійного. Нематеріальні активи, які виникають у 
результаті договірних або інших юридичних нрав, амортизуються протягом терміну чинності цих 
прав.
3.4.5. Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів

На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може 
зменшитися. Товариство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного відшкодування, 
якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його балансової вартості. Таке 
зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою 
вартістю згідно з МСБО 16. Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу (за винятком 
гудвілу) в попередніх періодах, Товариство сторнує, якщо і тільки якщо змінилися попередні оцінки, 
застосовані для визначення суми очікуваного відшкодування. Після визнання збитку від зменшення 
корисності амортизація основних засобів коригується в майбутніх періодах з метою розподілення 
переглянутої балансової вартості необоротного активу на систематичній основі протягом строку 
корисного використання.
3.5. Облікові політики щодо інвестиційної нерухомості.
3.5.1. Визнання інвестиційної нерухомості

До інвестиційної нерухомості Товариство відносить нерухомість (землю чи будівлі, або частину 
будівлі, або їх поєднання) утримувану на правах власності або згідно з угодою про фінансову оренду з 
метою отримання орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей, а 
не для: а) використання у виробництві чи при постачанні товарів, при наданні послуг чи для 
адміністративних цілей, або б) продажу в звичайному ході діяльності.

Інвестиційна нерухомість визнається як актив годі і тільки тоді, коли: а) є ймовірність того, що 
Товариство отримає майбутні економічні вигоди, які пов’язані з цією інвестиційною нерухомістю, б) 
собівартість інвес тиційної нерухомос ті можна дос товірно оцінити.

Якщо будівлі включають одну частину, яка утримується з мстою отримання орендної плати та 
другу частину для використання у процесі діяльності Товариства або для адміністративних цілей, в 
бухгалтерському обліку такі частини об’єкту нерухомості оцінюються та відображаються окремо, 
якщо вони можуть бути продані окремо.
3.5.2. Первісна та наслідуюча оцінка інвестиційної нерухомості

Первісна вартість інвестиційної нерухомості здійснюється за собівартістю. Витрати на операцію 
включаються до первісної вартості. Собівартість придбаної інвестиційної нерухомості включає ціну її 
придбання на будь-які витрати, які безпосередньо віднесення до придбання. Безпосередньо віднесенні 
виграти охоплюють, наприклад, винагороду за надання професійних юридичних послуг, податки, 
пов'язанні з передачею права власності, та інші витрати на операцію.

Оцінка після визнання здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки. Прибуток або 
збиток від зміни в справедливій вартості інвестиційної нерухомості визнається в прибутку або зби тку. 
Амортизація на такі активи не нараховується.

Справедлива вартість інвестиційної нерухомості зазвичай визначається із залученням незалежного 
оцінювача. Періодичність перегляду справедливої вартості зумовлюється суттєвими для обліку 
коливаннями цім на ринку подібної нерухомості. Справедлива вартість незавершеного будівництва 
дорівнює вартості завершеного об’єкта за вирахуванням витрат на закінчення будівництва.

Якщо оцінити справедливу вартість неможливо, Товариство обирає для оцінки об'єктів 
інвестиційної нерухомості модель оцінки за собівартістю відповідно до МСБО 16 та застосовує такий 
підхід до всієї інвестиційної нерухомості, при цьому розкриваються причини, з яких не 
використовується справедлива вартість.
3.6. Облікові політики щодо непоточиих активів, утримуваних для продажу

Товариство класифікує иепоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова 
вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного використання.
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Непоточні активи, утримувані для продажу, оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку за 
найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартістю з вирахуванням витрат на 
операції, пов'язані з продажем. Амортизація на такі активи не нараховується. Збиток від зменшення 
корисності при первісному чи подальшому списанні активу до справедливої вартості за вирахуванням 
витрат на продаж визнається у звіті про фінансові результати.
3.7. Облікові політики щодо подотку на прибуток.

Згідно до положень пп.141.6.1.ПІ41.6 ст.146 Податкового кодексу України, звільняються від 
оподаткування кошти спільного інвестування, а саме: кошти, внесені засновниками корпоративного 
фонду, кошти та інші активи, залучені від учасників інституту спільного інвестування, доходи від 
здійснення операцій з активами інституту спільного інвестування, доходи, нараховані за активами 
інституту спільного інвестування, та інші доходи від діяльності інституту спільного інвестування 
(відсотки за позиками, орендні (лізингові) платежі, роялті, тощо).

У зв'язку із цим у Товариства не виникають витрати з податку на прибуток. Визначення 
поточного та відстроченого податку на прибуток не здійснюється. Податкові різниці, згідно Вимог 
національного податкового законодавства, що не суперечить вимогам МСФЗ, не виникають.
3.8. Облікові політики щодо інших активів та зобов’язань
3.8.1. Забезпечення

Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або 
конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж неможливо), 
що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і 
можна достовірно оціни ти суму зобов'язання.
3.9. Інші застосовані облікові політики, що с доречними для розуміння фінансової звітності
3.9.1. Доходи та витрати

Дохід від продажу фінансових активів визнається у прибутку або збитку в разі задоволення всіх 
наведених далі умов:
- Товариство передає договірні права на одержання грошових потоків від такого фінансового ак тиву:
- Товариство передало покупцеві ризики та переваги від володіння, пов'язані з фінансовим активом;
- за Товариством не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі, яка зазвичай 
пов'язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими фінансовими інструментами, 
інвестиційною нерухомістю або іншими активами;
- суму доходу можна достовірно оцінити;
- ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією;
- ви гра ти, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно оціни ти.

Дивіденди визнаються доходом лише у разі, якщо:
- право Товариства на одержання виплат за дивідендами встановлено;
- є ймовірність, що економічні вигоди, пов’язані з дивідендами, надійдуть до Товариства;
- суму дивідендів можна достовірно оцінити.

Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та критеріям 
визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або зменшення 
зобов'язань.

Витрати - цс зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи 
амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом чого є зменшення чистих 
активів, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам.

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та 
одночасно з визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів.

Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутніх 
економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди не відповідають або 
перестають відповідати визнанню як активу у звіті про фінансовий стан.

Виграти визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають 
зобов’язання без визнання активу. Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у 
тому ж періоді, що й відповідні доходи.
3.9.2. Витрати за позиками.

Виграти за позиками, які не є частиною фінансового інструменту та не капіталізуються як частина 
собівартості активів, визнаються як витрати періоду. Товариство капіталізує виграти на позики, які 
безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, як 
частина собівартості цього активу.
3.9.3. Операції з іноземною валютою

Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним курсом обміну 
І Іаціонального банку України на дату проведення операцій.

Монетарні активи та зобов'язання, виражені в іноземних валютах, перераховуються в гривню за 
відповідними курсами обміну 1ІБУ на дату балансу. Немонетарно стан і, які оцінюються за історичною
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собівартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату операції, немонетарні статті. які 
оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату 
визначення справедливої вартості. Курсові різниці, що виникли при перерахунку за монетарними 
с таттями, визнаю ться в прибутку або зби тку в тому періоді, у якому вони виникаю ть.

Товарис тво протягом зві тного періоду не проводило операцій з іноземною валютою.
3.9.4. Умовні зобов'язання та активи

Товариство не визнає умовні зобов'язання в звіті про фінансовий стан Товариства, інформація про 
умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні 
вигоди, не є віддаленою. Товариство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив 
розкривається, коли надходження економічних вигід є ймовірним.

4. Основні припущення, оцінки та судження
При підготовці фінансової зві тності Товариство здійснює оцінки та припущення, які мають вплив 

на елементи фінансової звітності, грунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених 
Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Оцінки та судження базуються на 
попередньому досвіді та інших факторах, що за існуючих обставин вважаються обгрунтованими і за 
результатами яких приймаються судження щодо балансової вартості активів та зобов’язань. Хоча ці 
розрахунки базуються на наявній у керівництва Товариства інформації про поточні події, фактичні 
результати можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків. Області, де такі судження є особливо 
важливими, області, що характеризуються високим рівнем складності, та області, в яких припущення й 
розрахунки мають велике значення для підготовки фінансової звігносгі за МСФЗ. наведені нижче.
4.1. Судження щодо операцій, подій адо умов за відсутності конкретних МСФЗ

Якщо немає МСФЗ. який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, 
керівництво Товариства застосовує судження під час розроблення та застосування облікової полі тики, 
щоб інформація була доречною для потреб користувачів для прийняття економічних рішень та 
достовірною, у тому значенні, що фінансова звітність:
- подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки Товариства;
- відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну форму;
- є нейтральною, тобто вільною від упереджень;
- є повною в усіх суттєвих аспектах.

11 ід час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність наведених далі 
джерел та враховує їх у низхідному порядку:
а) вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання;
б) визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів та витрат у 
Концептуальній основі фінансової звітності.

Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші положення інших 
органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну основу 
для розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією 
мірою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.

Операції, що не регламен товані МСФЗ. відсутні.
4.2. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства

Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках, 
розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття чортів на звія ну дату. В інших 
випадках оцінка справедливої вартості грунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх 
грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим 
інструментам, та інших факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості».
4.3. Судж ення щодо змін справедливої вартості фінансових активів

Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до оцінки 
фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом невизначеності 
оцінок, тому що:
- вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки базуються на 
припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності, змін валютних курсів, показників 
кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час оцінки інструментів, а також специфічних 
особливостей операцій; та
- вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також на доходи 
(виграти) може бути значним.

Якби керівництво Товариства використовувало інші припущення щодо відсоткових ставок, 
волатильності. курсів обміну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти і коригувань під 
час оцінки інструментів, більша або менша зміна в оцінці вартості фінансових інструментів у разі 
відсутності ринкових котирувань мала б істотний вплив на відображений у фінансовій звігносгі 
чис тий прибуток та збиток.
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Розуміючи важливість використання облікових оцінок та припущень щодо справедливої вартості 
фінансових активів в разі відсутності вхідних даних щодо справедливої вартості першого рівня, 
керівництво Товариства планує використовувати оцінки та судження які базуються на професійній 
компетенції працівників, досвіді та минулих подіях, а також з використанням розрахунків моделей 
вартості фінансових активів. Залучення зовнішніх експертних оцінок щодо таких фінансових 
інструментів де оцінка, яка базується на професійній компетенції, досвіді та розрахунках є 
недостатньою, на думку Керівництва є прийнятним та необхідним.

Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може мати значний 
вплив на передбачувану справедливу вартість.
4.4. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів

Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових 
інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за цим питанням 
грунтується па оцінці ризиків фінансового інструменту, його прибутковості й динаміці та інших 
факторах. Проте існують невизначеності, які можуть бути пов'язані з призупиненням обігу цінних 
паперів, що не є підкон трольним керівництву Товариства фактором і може суттєво вплинути на оцінку 
фінансових інструмен тів.
4.5. Використання ставок дисконтування

Ставка дисконту — це процентна ставка, яка використовується для перерахунку майбутніх потоків 
доходів в єдине значення теперішньої (поточної) вартості, яка є базою для визначення ринкової 
вартості бізнесу. З економічної точки зору, в ролі ставки дисконту є бажана інвес тору ставка доходу 
на вкладений капітал у відповідні з рівнем ризику подібні об’єкти інвестування, або ставка доходу за 
альтернативними варіантами інвес тицій із зіставляння рівня ризику на дату оцінки. Ставка дисконту 
має визначатися з урахуванням трьох факторів:
- вартості грошей у часі;
- вартості джерел, які залучають для фінансування інвестиційного проекту, які вимагають різні рівні 
компенсації;
- фактору ризику або міри ймовірності отримання очікуваних у майбутньому доходів.
4.6. Судж ення щодо виявлення ознак знецінення активів.

Відносно фінансових активів, які оцінюються за амортизованою вартісно. Товариство на дату 
виникнення фінансових активів на кожну звітну дату визначає рівень кредитного ризику. Товариство 
визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовими активами, які оцінюються 
за амортизованою вартістю, у розмірі очікуваних кредитних збитків за весь строк дії фінансового 
активу (при значному збільшенні креди тного ризику/для кредитно-знецінених фінансових активів) або 
12-місячними очікуваними кредитними збитками (у разі незначного зростання кредитного ризику). 
Зазвичай очікується, що очікувані кредитні збитки за весь строк дії мають бути визнані до того, як 
фінансовий інструмент стане прострочений. Як правило, кредитний ризик значно зрос тає ще до того, 
як фінансовий інструмент стане простроченим або буде помічено інші чинники затримки платежів, що 
є специфічними для позичальника (наприклад, здійснення модифікації або реструктуризації).

Кредитний ризик за фінансовим інструментом вважається низьким, якщо фінансовий інструмент 
має низький ризик настання дефолту, позичальник має потужний потенціал виконувати свої договірні 
зобов'язання щодо грошових потоків у короткостроковій перспективі.

Фінансові інструменти не вважаються такими, що мають низький кредитний ризик лише на 
підставі того, що ризик дефолту за ними є нижчим, ніж ризик дефолту за іншими фінансовими 
інструментами Товариства або ніж кредитний ризик юрисдикції, в якій Товариство здійснює 
діяльність. Очікувані кредитні збитки за весь сірок дії не визнаються за фінансовим інструментом 
просто на підставі того, що він вважався інструментом із низьким креди тним ризиком у попередньому 
звітному періоді, але не вважається таким на звітну дату. У такому випадку Товариство з'ясовує, чи 
мало місце значне зростання кредитного ризику з моменту первісного визнання, а отже чи постала 
потреба у визнанні очікуваних кредитних збитків за весь строк дії. Очікувані кредитні збитки 
відображають власні очікування Товариства щодо кредитних збитків.

5. Розкри ття інформації щодо використання справедливої вартості
5.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою 
вартістю.

Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов'язань, 
тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець 
кожного звітного періоду.

Класи активів та Метод
зобов'язань. Методики оцінювання оцінки Вихідні дані
оцінених за (ринковий.

справедливою дохідний.
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вар гіс no 
Грошові кошти

Інструменти 
капіталу

1 Іервісна та подальша оцінка 
грошових коштів та їх 
еквівалентів здійснюється за 
справедливою вартістю, яка 
дорівнює їх номінальній вартості
1 Іервісна оцінка інструментів 
капі галу здійснюється за їх 
справедливою вартістю, яка 
зазвичай дорівнює ціні операції, в 
ході якої був отриманий актив. 
Подальша оцінка інструментів 
капі галу здійснюється за 
справедливою вартістю на дату 
оцінки.

витратний)
Ринковий

Ринковий

Офіційні курси ІІБУ

Офіційні біржові курси 
організаторів торгів на 
дату оцінки, за 
відсутності визначеного 
біржового курсу на да ту 
оцінки, використовується 
ос тання балансова 
вартість, ціни закриття 
біржового торгового дня

5.2. Пилив використання закритих вхідних даних (3-го рівня) для періодичних оцінок справедливої 
вартості на прибуток або збиток.

Товариство мас сформувати закриті вхідні дані, користуючись найкращою інформацією, наявною 
за даних обставин, яка може включати власні дані Товариства. У процесі формування закритих 
вхідних даних Товариство може розпочати зі своїх власних даних, але воно мас скорегувати ці дані, 
якщо доступна у розумних межах інформація свідчить про те, що інші учасники ринку використали б 
інші дані або Товариство має щось особливе, чого немає у інших учасників ринку. Товариству не 
потрібно докладати вичерпних зусиль, щоб отримати інформацію про припущення учасників ринку. 
І Іроте, Товариство має взяти до уваги всю інформацію про припущення учасників ринку, яку можна 
достатньо легко отримати. Закриті вхідні дані, сформовані у спосіб, описаний вище, вважаються 
припущеннями учасників ринку та відповідають меті оцінки справедливої вартості.

Товариство здійснює безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов’язань із 
використанням закритих вхідних даних 3-го рівня, які протягом поточного звітного періоду не 
призвели до зміни розміру прибутку або збитку звітного періоду.

5.3. Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої вартості.
Класи активів та 1 рівень 2 рівень 3 рівень

зобов’язань. (ті, що маю ть (ті, що не мають (ті, що не мають Усього
оцінених за котирування, та котирувань, але котирувань і не є

справедливою спостережувані) спостережувані) спостережу  ва 11 и м
вар гіс по и)

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019
Дата оцінки 31.12.20 31.12.19 31.12.20 31.12.19 31.12.20 31.12.19 31.12.20 31.12.19
Інструменти - - - -
капіталу (акції)

5.4. Переміщення між 2-м та 3-м рівнями ієрархії справедливої вартості
У Товариства за звітний період та попередній відсутнє переміщення між 2-м та 3-м рівнями ієрархії 

с 11 равези і и вої вар тос ті.
5.5. Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ ІЗ «Оцінка справедливої вартості».

Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартіс тю 
тис. грн. Балансова вартість Справедл

2020 2019 2020

25398 53
Інструмен ти капіталу (акції)
Грошові кошти 25398 53

Керівництво Компанії вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої вартості є 
достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва інформація 
щодо застосування справедливої вартості, яка може бути корисною для користувачів фінансової 
звітності.

6. Розкриття інформації, що під тверджує стані подані у фінансових звітах.
6.1. Адміністративні витрати.

тис. грн. 2020 2019
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Витрати за послуги з управління активами Фонду 186 57
Виграти за послуги аудитора 50 35
Ви гра ти за послуги депозитарної установи - 6
Розрахунково-касові послуги банку 2 1
Інші витрати 1 16 -у3
Всього адміністративних витрат 354 102
6.2. Інші доходи

тис. грн. 2020 2019
Фінансові доходи
Відсотки по депози тному рахунку 239 4
Всього інші доходи 239 4
Доходи
Дохід від реалізації фінансових інвестицій 1 7290 -
Всього інші доходи 17290 -
За результатами господарської діяльності протягом 2020 року Товариство отримало прибуток у сумі 
17175 тис. гри.

6.3. Грошові кошти.
тис. гри.

Грошові кошти в національній валюті
Грошові кошти в іноземній валюті

Грошові кош ти включають: 
тис. гри.
Кошти в касі
Рахунки в банках

31 грудин 2020
25398

31 грудня 2020

25398

31 грудня 2019
53

ЗІ грудня 2019

53
Станом на 31.12.2020 р. грошові кошти обліковуються за номінальною вартістю в розмірі 5398 

тис. гри. на поточному рахунку UA043226690000026502300009086, відкритому в АТ ”ОІЦАДБЛ111<". 
код банку 322669, довгостроковий рейтинг якого за національною шкалою на рівні AA(ukr) (дата 
перегляду Fitch Rating 29.04.2020 р.).

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом иаАА характеризується дуже 
високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими 
інструментами. Стабільний прогноз вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни 
рейтингу протягом року.

Згідно повідомлення від 01.09.2020 за № 10026/0106/2020-571 до Договору банківського 
обслуговування № 400908611190305122437 від 05.09.2019 року на щоденний залишок здійснюється 
нарахування відсотків в період з 01.09.2020 — 30.11.2020 р. (включно) за умови залишку коштів на 
рахунку:

- до 49 999.99 гри. - в розмірі 0,00% річних;
від 50 000.00 гри. до 1 00 000.00 гри. - в розмірі 1,00% річних;
від 100 000.01 гри. до 500 000.00 гри. - в розмірі 2,00% річних;
від 500 000.01 гри. до І 000 000.00 гри. - в розмірі 4.00% річних;
від 1 000 000.01 гри. до 5 000 000.00 гри. - в розмірі 5.00% річних;
від 5 000 000,01 гри. - в розмірі 5,00% річних
Згідно повідомлення від 02.12.2020 р. за № 10026/0106/2020-640 до Договору банківського 

обслуговування № 400908611190305122437 від 05.09.2019 року на щоденний залишок здійснюється 
нарахування відсотків в період з 01.12.2020 28.02.2021 р. (включно) за умови залишку коштів на 
рахунку:

до 49 999.99 гри. - в розмірі 0.00% річних;
від 50 000.00 гри. до 100 000.00 гри. - в розмірі 1.00% річних;
від 100 000.01 гри. до 500 000.00 гри. - в розмірі 1,50% річних;
від 500 000,01 грн. до 1 000 000,00 гри. - в розмірі 3.00% річних;
від 1 000 000,01 грн. до 5 000 000,00 грн. - в розмірі 4,00% річних; 
від 5 000 000.01 грн. - в розмірі 4.00% річних
Протягом звітного періоду відсотки на залишок грошових коштів на поточному банківському 

рахунку склали загальну суму в розмірі 186 тис. грн.
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Станом на 31.12.2020 роке грошові кошти на суму 20000 тис. гри. утримуються у вигляді 
банківського депозите в А Г "Ощадбанк ', згідно ДОГОВОРУ № 4009086-201217-133132 на строковий 
вклад (депозит) «Максимальний > від 1“. 12.2020 р. Депозит збільшуватиметься щомісячно шляхом 
зарахування на депозитний рахунок у перший банківський день місяця суми нарахованих процен тів за 
попередній місяць (процентна ставка за депозитом встановлена в розмірі 6,99 % річних).

Короткостроковий вклад зі строком повернення до 22.03.2021 року класифікований як грошові 
кошти.

6.4. Дебіторська заборгованість.
тис. гри. 31 грудня 2020 Зі грудня 2019
Дебіторська заборгованіст ь за розрахунками з 104 -
нарахованих доходів
нараховані, але не сплачені відсотки за договором 57 -
банківського обслуговування
нараховані, але не сплачені відсотки за договором 55 -
банківського вкладу (депозит/
Інша дебіторська заборгованість 16984 11124
за ІНВЕСТИЦІЙНИМДОІ ОВОРОМ № IIЇВ 1173 -
ШІ 2/1 9ПАВ від 08.02.2019
за 11ІВЕС ТИЦІЙНИМ ДОГОВОРОМ № ІНВ- 15811 11124
08/02/19КВ від 08.02.2019
Очікувані кредитні збитки щодо іншої дебіторської 0 0
заборгованості
Балансова вартість всього: 17088 11124

Станом на 31.12.2020 року на балансі Товариства утримується дебі торська заборгованість за:
- договорами банківських рахунків, очікуваний кредитний збиток Товариством визнаний при оцінці 
цього фінансового активу становить «0»;
- ІНВКСГИЦ1ЙНИМИ ДОГОВОРАМИ, предметом яких є інвестиційна участь Товариства у 
будівництві об’єкта нерухомості, яким є будівництво житлових будинків з вбудовано-прибудованими 
об’єктами громадського обслуговування та паркінгом на вул. Сортувальна, 5, вул. Канальна, 2 та вул. 
Клеманська, 7 у Дарницькому районі м. Києва, з метою отримання Товариством у власність приміщень 
(частку в об’єкті нерухомості) після завершення будівництва та прийняття об’єкту нерухомості в 
експлуатацію, на суму 16984 тис. гри., очікуваний кредитний збиток Товариством визнаний при оцінці 
цього фінансового активу становить «0».
Дебіторська заборгованість Товариства не має забезпечення. Товариство проводить аналіз та оцінку 
рівня кредитного ризику з використанням індивідуального підходу.

Зміни щодо очікуваних кредитних збитків.
Резерв під збитки що оцінюється 31 грудня 2020 31 грудня 2019
в сумі, яка дорівнює:
12-місячним очікуваним 
кредитним збиткам, в т.ч.:
за депозитами
за дебіторською заборгованістю
Разом 0 0

6.5. Статутний та власний капітал
Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року зареєстрований статутний капітал 

складає І35ООО тис. гри. Чинну редакцію Статуту Товариства затверджено Рішенням учасника 
(Рішення №3 від 07.08.2017 року). Державну реєстрацію змін до установчих документів проведено 
10.08.2017 р. відповідно до опису для проведення реєстраційної дії код 1381 1621703.

Статутний капітал Товариства поділений на 1 350 000 штук (один мільйон гриста п’ятдеся т 
тисяч) штук номінальною вартістю 100 (сто) гривень 00 копійок. Станом на 31 грудня 2020 року у 
Товариства є нерозміїцені акції в кількості 1 076 802 (один мільйон сімдесят шість тисяч вісімсо т дві) 
штуки номінальною вартістю 107 680 200,00 (сто сім мільйонів шістсот вісімдесят тисяч двісті) 
гривень 00 копійок.

Станом на ЗІ грудня 2019 року у Товариства були нерозміщені акції в кількості 1 229 158 
(один мільйон двісті двадцять дев’ять тисяч сто п’ятдесят вісім) штук номінальною вартістю 
122 915 800.00 (сто двадця ть два мільйони дев’ятсот п'ятнадця ть тисяч вісімсот) гривень 00 копійок.

1 Іротягом 2020 р. та 2019 р. дивіденди по акціях не нараховувались та не виплачувались, викуп акцій у
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учасників не проводився.
Станом на 31.12.2020 р. власний капітал Товариства становить 42437 тис гри. та складається з:

1 Іайменування статті Станом на Станом на
31.12.2020 р. 31.12.2019 р

Статутний капітал 135000 135000
Додатковий капітал (емісійний дохід) - -
Нерозподілений прибуток (непокритий 15117 (907)
збиток)
1 Іеоплачений капітал (107680) (122916)
Всього власний капітал 42437 11177

В порівнянні з початком періоду, станом на 31.12.2020 р. нерозподілений прибуток збільшився 
до 15117 тис. гри. за рахунок отриманого за підсумками роботи в 2020 році прибутку в розмірі 17175 
тис. грн., що зменшений на суму погашення заборгованості з капі галу в розмірі (1 151) тис. гри.
6.6. Короткострокові забезпечення.

Товариство не створювало забезпечень протягом 2020 та 2019 років.

6.7. Торговельна та інша кредиторська заборгованість.
тис. грн. 31 грудня 2020 31 грудня 2019
Торговельна кредиторська заборгованість 49
(винагорода за управління активами КУА)
Всього кредиторська заборгованіс ть 49

Простроченої кредиторської заборгованості за рік, який закінчився 31 грудня 2020 року 
Товариство не обліковувало та не визнавало дохід від її списання.

7. Розкриття іншої інформації
7.1. Умовні зобов’язання.
7.1.1. С'удові позови

Проти Товариства не висувалися претензії та відсутні будь-які судові позови.
7.1.2. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів

Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної 
нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути 
реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайною діяльності Товариства.

Ступінь повернення активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які знаходяться 
поза зоною контролю Товариства. Ступінь повернення дебіторської заборгованості Товариству 
визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу. Па думку керівництва 
І оварисгва, виходячи з наявних обставин та інформації, кредитний зби ток не був визнаний при оцінні 
активів (очікувані кредитні збитки складають 0 тис. грн.).
7.1.3. Розкриття інформації про пов’язані сторони

До пов'язаних сторін належать:
- підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають під контролем, або ж 
перебувають під спільним контролем разом з Товариством;
- асоційовані компанії;
- спільні підприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником;
- члени провідного управлінського персоналу Товариства:
- близькі родичі особи управлінського персоналу Товариства;
- компанії, що контролюють Товарис тво, або здійснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий відсоток 
голосів у Товаристві.

Протягом звітного періоду пов’язаними особами Товариства були:
- Фесенко Світлана Іллівна (Учасник Товариства, Член Наглядової ради);
- Логінов Михайло Миколайович (Голова Наглядової ради, Учасник Товариства);
- Логінова Фатіма Абруз - Алімівна (Секретар Наглядової ради).

Члени Наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатній основі.
За період з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р. операції з пов’язаними особами не здійснювались.
І Іротягом звітного періоду в Товариства виникали операції з пов'язаними особами, а саме:

тис. грн. за період з 01 січня 2020 р. но 31 грудня 2020 р.

Операціїз пов'язаними сторонами Всього
1 2 З

Фесенко Світлана Іллівна 6180
(Учасник Товариства)

9



продаж фінансових інваяшшЛ 
власних ЦП)
Логінов Михайло Микалайомн 
<У часник Товариства/ 
продаж фінансових іивеснпаяй 
вчасних Ції)

6180

7905

7905кж

Операції з пов - .. виходять за межі нормальної діяльності, за звіший період
не здійснювались. Заборгованість по операціям з пов’язаними особами станом на 31.12.2020р. 
відсутня.
7.2. Цілі та політикиупракйн ы ідук au.hu ризиками.

Управління ризиками ма-: -ерг ге значення для ведення бізнесу Товариства і є важливим
елементом її діяльності Політика управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності 
фінансових ринків і нашле — . м німгзацію потенційного негативного впливу на фінансові показники
Товариства. Оперативний t ри іичний контроль має на меті забезпечувати належне функціонування 
внутрішньої полі тики та процедур з метою мінімізації операційних і юридичних ризиків.

Керівництво Товарне вз визнає, що діяльність Товариства пов’язана з фінансовими ризиками і 
вартість чистих активів \ нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок 
впливу суб’єктивних чинників іа об’єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких 
заздалегідь точно передбачити, неможливо. До таких фінансових ризиків віднесено кредитний ризик, 
ринковий ризик та ризик . іке :дн с ті.

Політика з управління ризиками орієнтована на визначення, аналіз і управління ризиками, з 
якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постійний моніторинг 
за рівнем ризиків, дотриманням встановлених обмежень та політики управління ризиками.

Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин 
виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та 
застосування інструментарію щодо його пом’якшення.
7.2.1. Кредитний ризик

Кредитний ризик- ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інс трумен т не зможе 
виконати зобов’язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний 
ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, 
облігації та дебіторська заборгованість.

Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка 
кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша 
доступна інформація щодо їх спроможнос ті виконувати боргові зобов’язання.

Станом на 31.12.2020 р. кредитний ризик по фінансовим активам є дуже низьким, що 
підтверджуються чинниками, які враховують специфіку контрагентів, загальні економічні умови та 
оцінку як поточного, так і прогнозного напрямків зміни умов станом на зві тну дату.

Щодо депозитів
Враховуючи факт, що грошові кошти на депозитному рахунку розміщені у банку, який є 

надійним та строк розміщення коштів на депозитному рахунку є короткостроковим, очікуваний 
кредитний збиток Товариством визнаний при оцінці цього фінансового активу становить «0».

Щодо дебіторської заборгованості
Враховуючи розміщення грошових коштів на депози тному рахунку у банку, який є надійним та 

виконання зобов’язання по сплаті нарахованих відсотків в розмірі 104 тис. грн. 04.01.2021 р„ 
очікуваний кредитний збиток Товариством визнаний при оцінці цього фінансового активу станови ть 0.

Станом на 31.12.2020 р. внесок інвестиційної участі Товариства у будівництві об’єкта 
нерухомості складає 16984 тис. грн. (очікувані кредитні збитки, якої становлять 0).

За результатами проведеного аналізу, враховуючи підходи затверджені в Товаристві у межах 
системи управління ризиками. Керівництво прийшло висновку, що з дати первісного визнання 
кредитний ризик не зазнав зростання і є низьким. Відсутні факти, які б свідчили про ризик 
невиконання зобов'язання.

Станом на 31.12.2020 р. у Товариства відсутні фінансові активи, які або були прострочені, або 
знецінилися, кредити, як одержані так і надані, і, відповідно, будь-які застави та інші форми 
забезпечення.
До заходів мінімізації впливу кредитного ризику Товариство відносить:
- вс тановлення внутрішнього обмеження обсягу дебіторської заборгованості в активах;
- аналіз платоспроможності контрагентів;
- здійснення заходів щодо недопущення наявності в активах Товариства простроченої дебіторської 
заборгованості.

У Товариства для внутрішньої системи заходів із запобігання та мінімізації впливу ризиків 
створені: система управління ризиками, внутрішній аудит (контроль).
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Товариство використовує наступні методи управління кредитними ризиками:
- ліміти щодо борі ови.х зобов'язань за класами фінансових інструментів;
- ліміти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоційованою групою);
-ліміти щодо вкладень > фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за Національною 
рейтинговою інкалою;
- ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами.
7.2.2. Ринковий ризик

Ринковий ризик - це ризик юго. що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від 
фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює гри 
типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у 
зв'язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних 
курсів. Товариство наражатиме і ься на ринкові ризики у зв'язку з інвестиціями в акції, облігації та інші 
ф і нансові і і істру менти.

Інший ціновий ризик - це ризик того, що справедлива вартіс ть або майбутні грошові по токи від 
фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих. що виникають 
унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони 
чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його емі тента, чи чинниками, що 
впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку.

Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів пом'якшення 
цінового ризику Товариство буде використовувати диверсифікацію активів та дотримання лімітів на 
вкладення в акції та інші фінансові інструменти з нефіксованим прибутком.

Валютний ризик- це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від 
фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів.

Валютні ризики Товариства виникають у зв'язку з володінням фінансовими інструментами, 
номінованими в іноземній валюті. Товариство у звітному періоді не інвестувало кош ти в банківські 
депозити в іноземній валюті та в цінні папери, номіновані в доларах США.

Відсотковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від 
фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Керівництво 
Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме як на доходи 
Товариства, гак і на справедливу вартість чистих активів.

Товариство немає активів, розміщених у боргових зобов'язаннях з відсотковою шавкою.
7.2.3 Ризик ліквідності

Ризик ліквідності - ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов'язань, 
пов’язаних із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або 
іншого фінансового активу.

Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товарис тво 
аналізує терміни платежів, які пов'язані з заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також 
прогнозні потоки грошових кош тів від операційної діяльності.

Інформація щодо нсдисконтованих платежів за фінансовими зобов'язаннями Товариства в 
розрізі строків погашення представлена наступним чином:

Фінансові зобов’язання Менше 1 року Від І до 2 Від 2 до 5 Більше 5
років років років

На 31.12.20 р. 49
Поточна кредиторська заборгованість 49
На 31.12.19 р.
Поточна креди торська заборгованість
7.3. Управління капіталом

Товариство розглядає управління капіталом як систему принципів та методів розробки і 
реалізації управлінських рішень, пов’язаних з оптимальним формуванням капіталу з різноманітних 
джерел, а також забезпеченням ефективного його використання у діяльності Товариства. Ключові 
питання та поточні рішення, що впливають на обсяг і структуру, а також джерела його формування, 
розглядають управлінським персоналом. Механізм управління капіталом передбачає чітку постановку 
цілей і завдань управління капіталом, а також контроль за їх дотриманням у звітному періоді; 
удосконалення методики визначення й аналізу використання усіх видів капіталу; розроблення 
загальної стратегії управління капі талом.

Управління капі талом Товариства спрямовано на досягнення наступних цілей:
- зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність гак, щоб воно і надалі 
забезпечувало дохід для учасників Товариства та випла ти іншим зацікавленим с торонам;
- забезпечити належний прибуток учасникам Товариства завдяки встановленню цін на послуги 
Товариства, що відповідають рівню ризику;
- дотримання вимог до капіталу, встановлених регулятором, і забезпечення здатності Товариства



функціонувати в якості безперервного діючого підприємства.
Товариство вважає, що загальна сума капіталу, управління яким здійснюється, дорівнює сумі капіталу, 
відображеного в балансі.
7.4. Події після Балансу.

Керівництво Товариства вважає, що в його господарській діяльності не мають місце події, після 
звітної дати, які можуть суттєво вплинути на показники фінансової звітності року, що закінчився 31 
грудня 2020 року та, в свою чергу, можуть вплинути на вартість чистих активів Товариства.

Голова Наглядової

1 Іідписано та затверджено j 
від імені А Г «І ІАМІР»

Логінов М.М.
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