
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОТ ЗВIТНОСТI
за перiод з 01 сiчня по 31 грудня2019 року

Товар uсmво з обмесrcеною вidповidсъ,tьнiсmю
<КУА <Львiв кепimал>l

ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ

Iнформачiя про компанiю з управлiння активами ТОВ (кУд (ЛьВIВ кЕПIТдЛ)
тоВ (КУА (ЛЬВIВ КЕПIТАЛ) (надалi Компанiя) заре€строване вiдповiдно до

Господарського та IJивiльного Кодексiв. Законiв УкраIни кПро господарськi товариства) та
iнших законодавчих aKTiB.

товариство с юридичною особою, мас самостiйний баланс, рахунки в банках, печатки та
штампи зi своiм найменуванням.

У своiЙ дiяльностi Товариство керусться чинним законодавством, iншими внутрiшнiми
нормативними док}ментами, рiшеннями.

OcHoBHi вiдомостi про Компанi

Учасниками ТоВ (КУА (ЛЬВIВ КЕПIТАЛ> с:
1. Михайлiв Роман Свгенович
Адреса засновника: 7903l, Львiвська обл., MicTo Львiв, Сихiвський район, вулиця

Боднарська. булинок 4
Розмiр внеску до статутного фонду (грн.): 2 485 000,00

2, привАтнЕ пIдприсмство ,,лЕв MICTA 2012,,
Код С!РПоУ засновника: З824з971
Адреса засновника: 79031, Львiвська обл., MicTo Львiв, Сихiвський район. вулиця

Стрийська, будинок 61, квартира 49
Розмiр внеску до статутного фонду (грн.): 4 615 000,00

***.,.".---""''"-@

ЛiЦеНЗiЯ На ЗДiйснення професiйноi дiяльностi на фондовому ринку дiяльнiсть з управлiння
активами iнституцiйних iHBecTopiB (дiяльнiсть з управлiння активами): рiшення Нацiональньi koMicii з
ЦiННИх паперiв та фондового ринку Nb 684 вiд l2.09.20l 7 р., TepMiH дii лiцензiТ необмежений.

Станом на 31 .12,2018 Товариство здiйснювало управлiння активами, в тому числi
ведення бу<га,rтерського облiку:

()IiHI в п омпанlю
повна назва Компанiт ТОВАРИСТВО

(КоМПАнIЯ
КЕПIТАЛ)

ОБМЕЖЕНОЮ
УПРАВЛlННJI

вIдповrдАльнIстю
АКТИВАМИ (ЛЬВIВ

з
з

Скорочена назва Компанii ТоВ (КУА (ЛЬВIВ кЕПIТАЛ)
Органiзацiйно-правова форма
Компанii

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

ознака особи Юридцчна
Форма власностi Приватна
код за Сдрпоу 413l l021

мiсцезнаходження 79017, Львiвська обл., MicTo Львiв, вулиця Водогiнна.
будинок 2, офiс 8-М

Щата державноТ ресстрацiТ !ата ресстрачiТ 28.04.2017 р.
Рiшення про видачу ЛiцензiТ професiйноТ

з управлiння
з управлiння
Nb 684 вiд

Рiшення про видачу лiцензiТ на провадження
дiяльностi на фондовому ринку дiяльнiсть
активами iнститучiйних iHBecTopiB (лiяльнiсть
активами) ТОВ кКУА кЛЬВIВ КЕПIТАЛ)
12.09,2017 р.
66.З0 Управлiння фондами (основний)



- пМовий вЕнчурний нЕдивЕрсиФIковАний зАкритий
IнвЕстицIЙниЙ Фонд "гАлицькиЙ" товАриствА з оБмЕжЕною дIяльнIстю
"компАнIя з упрАвлIння АктивАми ,,львIв кЕпIтАл,,

Код за СЩРПОУ: 41З 1 1021.
Види дiяльностi за КВЕ!: трасти, фонди та подiбнi фiнансовi суб'скти (КВЕД - 64.30).
Тип, вид та клас Фонду: закритий тип. недиверсифiкований вид.
.Щата та номер свiдоцтва про вIrесення Фонду ло СЩРIСI 27 .10.20|7 року, Jф 00556.
Реестрацiйний код Фонду за CIPICI: 23З00556.
Строк дiяльностi Фонду: 20 poKiB.
Мiсцезнаходження: 79017, УкраТна, Львiвська область, MicTo Львiв, вулиця Водогiнна,

будинок 2, офiс 8-М.

Станом на 31 .|2.2019 Товариство здiйснювilло управлiння активами, в тому числi
ведення бухгалтерського облiку:

- плйовий ввнчурний нЕдивЕрсиФlковАний зАкритий lнввстицIйний
ФОНД "ЛЕВ КАПIТАЛ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ДIЯЛЬНIСТЮ ..КОМПАНIЯ З
упрАвлшня жтивАми *лъвlв кЕпIтАл,,
Код за СДРПОУ: 4131l02l.

Види дiяльностi за КВЕ!: трасти. фонди та подiбнi фiнансовi суб'екти (КВЕД - 64.30).
Тип, вид та клас Фонду: закритий тип, недиверсифiкований вид.
!ата та номер свiдоцтва про внесення Фонду до СДРIСI: 15.08.20l8 року, J\Ъ 00651.
Реестрачiйний код Фонду за CЩPICI: 2ЗЗ651.
Строк дiяльностi Фонду: 20 poKiB.
Мiсцезнаходження: 7901], УкраТна, Львiвська область, MicTo Львiв, вулиця Водогiнна,

булинок 2, офiс 8-М.

- АКЦIОНЕРнЕ ТовАриство (зАкритиЙ нЕдивЕрсиФIковдний
ВЕнЧУРниЙ корпорАтивний IнвЕстицIйний Фонд (дIловий CBIT)
(iдентифiкацiйний код юридичноi особи 4204977|) заресстровано в Печерському районi
05.04.2018 року (номер запису 1 070 102 0000 074486) вiдповiдно до чинного законодавства.

Мiсцезнаходження Фонду: ]9026, Львiвська обл., MicTo Львiв, вулиця Персенкiвка,
булинок 70.

Скорочене найменування: АТ (ЗНВКIФ (ДIЛОВИЙ CBIT). Фiлiй Фонд не мас.
2З.04,20|8 року Фонд внесено до Сдиного державного ре€стру iнститутiв спiльного

iнвестування, ресстрацiйний код за СДРlСI 13З006l6, свiдоцтво Jф 00616 вiд 23 квiтня 2018 р..
Тип Фонду - закритий. вид Фонду - недиверсифiкований, належнiсть - венчурний. Строк
дiяльностi Фонду 20 poKiB з дня внесення вiдомостей про Фонд до Сдиного державного ресстру
iнститутiв спiльного iнвестування.

Вiдповiдно до Статуту предметом дiяльностi Фонду с провадження дiяльностi iз
спiльного iнвестування, пов'язаноТ iз об'сднанням (залученням) та розмiщенням (вкладенням)
коштiв учасникiв Фонду та доходiв, отриманих Фондом вiд здiйснення дiяльностi iз спiльного
iнвестування.

Прiоритетним е iнвестування в наступнi га_пузi наролного господарства: будiвельну,
виробництво продовольчих ToBapiB, оптова та роздрiбна торгiвля. здiйснення операцiй з
нер}хомим маЙном. транспорт i складське господарство. Iнвестування в зазначенi га_llузi може
здiЙснюватися шляхом вкладення коштiв в майновi права! корпоративнi права, цiннi папери,
пОхiднi фiнансовi iнструменти, в тому числi ul,.le не виключно деривативи, HepyxoMicTb
пiдприсмств зазначеноi га,тузi з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством
УкраТни та в iншi активи, дозволенi чинним законодавством УкраТни.

!оговiр про управлiння активами корпоративного iнвестицiйного фонду JФ З-КIФ вiд
05 червня 2019 року

- АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД (ГЕРМЕС)
(iдентифiкацiйний код юридичноТ особи 41917394) заресстровано в Шевченкiвському районi м.



КИСВа 06.02.2018 року (номер запису 1 074 102 0000 07З011) вiдповiдно до чинного
законодавства.

Мiсцезнаходження Фонду: 0l001, Киiвська обл., MicTo КиТв, вулиця Мала Житомирська,
булинок 9-Б.

Скорочене найменування: АТ кЗНВКIФ кГЕРМЕС>. Фiлiй Фонд не мас.
2|.02.2018 року Фонд внесено до Сдиного державного ре€стру iнститутiв спiльного

iнвестування. ресстрацiйний код за СДРIСI l3300595. свiдоцтво J\Ъ 00595 вiд 21 лютого 2018 р.
ТИП ФОндУ - закритий, вид Фонду недиверсифiкований, належнiсть венчурний. Строк
дiяльностi Фонду 30 poKiB з дня внесення вiдомостей про Фонд до Сдиного державного ре€стру
iнститутiв спiльного iнвестування.

ВiдпОвiдно до Статуту предметом дiяльностi Фонду € провадження дiяльностi iз
спiльногО iнвестування, лов'язаноТ iз об'сднанням (залученням) та розмirценням (вкладенням)
коштiв учасникiв Фонлу та доходiв, отриманих Фондом вiд здiйснення дiяльностi iз спiльного
iнвестування.

ПрiоритеТним € iнвестуваНня в насТупнi галуЗi народнОго госпоДарства: будiвельну,
виробництво продовольчих ToBapiB, оптова та роздрiбна торгiвля, здiйснення операчiй з
нерухомим майном, транспорт i складське господарство. Iнвестування в зазначенi га,rузi може
здiйснюватися шляхом вкладення коштiв в майновi права, корпоративнi права, цiннi папери,
похiднi фiнансовi iнструменти, в томУ числi, але не виключно деривативи, HeplxoMicTb
пiдприсмств зазначеноi гаrузi з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством
Украiни та в iншi активи, дозволенi чинним законодавством Украiни.

flоговiр про управлiння активами корпоративного iнвестицiйного фонду JФ 2-КIФ вiд 14
лютого 201 9 року.

-АКЦIОНЕРНЕ ТОВАриСтво (зАкритиЙ нЕдивЕрсиФIковдний
ВЕНЧУРНИЙ корпорАтивний IнвЕстицIйний Фонд (Актив кдпIтдл)
(iдентифiкацiйний код юридичноi особи 4ЗЗ664З7) заре€стровано в Шевченкiвському районi м.
Киева 26.11.20|9 року (номер запису 1 074 102 0000 08S729) вiдповiдно до чинного
законодавства.

Мiсцезнаходження Фонду: 0l030, Киiвська обл., MicTo Киrв, вулиця Леонтовича,
булинок 7.

Скорочене найменування: АТ кЗНВКIФ кАКТИВ КАПIТАЛ>. Фiлiй Фонд не мас.
lз.|2.2019 року Фонд внесено до Сдиного державного ресстру iнститутiв спiльного

iнвестування, ре€страцiйний код за СДРIСI 13300821, свiдоцтво J\Ъ 002037 вiд 13 грудня 20l9 р.
Тип ФонДу - закрИтий, виД ФондУ - недиверсифiкований, належнiсть - венчурний. Строк
дiяльностi Фонду 30 poKiB з дня внесення вiдомостей про Фонд до Сдиного державного реес1ру
iнститутiв спiльного iнвестування.

ВiдпОвiдно до Статуту предметом дiяльностi Фонду € провадження дiяльностi iз
спiльного iнвестування, пов'язаноi iз об'еднанням (залученням) та розмiшенням (вкладенням)
коштiв учасникiв ФондУ та доходiв, отриманих Фондом вiд здiйснення дiяльностi iз спiльного
iнвестування.

ПрiоритеТним € iнвестуваНня в насТупнi галуЗi народнОго госпоДарства: будiвельну,
виробництво продовольчих ToBapiB, оптова та роздрiбна торгiвля, здiйснення операцiй з
нерухомим майном, транспорт i складське господарство. Iнвестування в зазначенi га,rузi може
здiйснюватися шляХом вкладення коштiв в майновi права, корпоративнi права, цiннi папери,
ПОХiДнi фiнансовi iнструменти, в тому числi, але не виключно деривативи, HeplxoMicTb
пiдприсмств зазначенот га,чузi з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством
Украiни та в iншi активи! дозволенi чинним законодавством УкраТни.

!оговiр про управлiння активами корпоративного iнвестицiйного фонду J\b 4-КIФ вiд 2б
листопада 201 9 року.

Кiлькiсть працiвникiв станом на 31.|2,2018р. склала,ча 4 особи, станом на 31.12.2019р.
склала 5 осiб.

2. Загальна основа формування фiнансовоI звiтностi
2.1. Щостовiрне подання та вiдповiднiсть МСФЗ



Фiнансова звiтнiсть Товариства с фiнансовою звiтнiстю зага,тьного призначення, яка

сформована з метою достовiрного подання фiнансового стану, фiнансових результатiв

дiяльностi та грошових потокiв Товариства.
Фiнансова звiтнiстЬ була складена вiдпОвiднО до Мiжнаролних стандартiв фiнансовоТ

звiтностi (далi _ кI\4СФЗ>), законодавства Украiни та чинних нОрМаТИВНИХ aKTiB ЩОДО ПОДаННЯ

рiчних звiтiв емiтентами i професiйними учасниками фондового ринку Нацiона,rьнiй koMicii з

цiнних паперiв i фондового ринку.
На вимогу cTaTTi 12l <Застосування мiжнародних стандартiв> Закону УкраТни кПро

бухгштерСький облiК i фiнансоВу звiтнiсть в YKpaTHi>, Товариства складае фiнансову звiтнiсть у
вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi (мсФз), опублiкованих Радою з

Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО).

при формуваннi фiнансовоi звiтностi Товариство керуваJIося також вимогами

нацiональних законодавчих та нормативних akTiB щодо органiзацiт i ведення бухгалтерського

облiку та складання фiнансовот звiтностi в ykpaTHi. якi не суперечать вимогам мсФз.

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

Концептуа,rьнi основи фiнансовоТ звiтностi (опублiкованi 29 березня 201 8 РОКУ i

вступають у сиJIу для рiчних перiодiв, якi починаються з l сiчня 2020 року або пiсля цiсi дати).

Концептуальна основа фiнансовоТ звiтностi у новiй редакцiТ мiстить новий розлiл про ouiHKy.

рекомендацii щодо вiдображення у звiтностi фiнансових результатiв" удосконаленi визначення

та рекомендацiт (зокрема, визначення зобов'язання) i роз'яснення таких важливих питань, як

функчii управлiння, обачливiсть та невизначенiсть оцiнки у ходi пiдготовки фiнансовоi
йiтностi. Наразi Товариство оцiнюс вплив цього нового стандарту на iT фiнансову звiтнiсть.

мсБО 1 та МСБО 8 (опублiкованi 31 жовтня 2018 року iвступають у силу для рiчних
перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2020 року або пiсля цiсi дати). Щi змiни уточнюють
визначення сут,гсвостi та застосування цього поняття завдяки включенню рекомендацiй щодо

визначенНя, якi ранiше були навеДенi в iншИх стандарТах МСФЗ. KpiM того, були допрацьованi

11ояснення до цього визначення. Змiни також забезпечують послiдовнiсть використання

визначення сут,гсвостi в ycix стандартах мсФз. Iнформачiя вважасться суттсвою. якщо

обrрунтовано очiкуеться, що ii пропуск, викривлення або складнiсть li розумiння може

вплинути на рiшення, якi приймають ocHoBHi користувачi фiнансовоТ звiтностi загального

призначення на ocHoBi такоi фiнансовот звiтностi, яка вiдобража€ фiнансову iнформаuiю про

конкретнУ органiзаuiЮ, ЩО звiтус. Наразi Товариство оцiнюс вплив цього нового стандарту на if

фiнансову звiтнiсть.

2.3. Припущення про безперервнiсть дiяльностi
Фiнансова звiтнiстЬ ТоваристВа пiдготоВлена вихОдячи З припуlцення безперервностi

дiяльностi. вiдповiдно до якого реалiзачiя активiв i погашення зобов'язань вiдбува€ться в ходi

звичайноТ дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включас коригування, якi необхiдно було б

провести в тому випадкУ, якби Товариство не могло продовжити подfulьше здiйснення

фiнансово-господарськоТ дiялыlостi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi.

2.4. Валюта подання фiнансовоi звiтностi та функцiональна валюта, сryпiнь округлення
ва,чюта подання фiнансовот звiтностi вiдповiдае функцiона,чьнiй валютi, якою с

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

2.5. Звiтний перiод фiнансовоi звiтностi

звiтним перiодом. за який формусться фiнансова звiтнiсть, вважа€ться перiол з 01 сiчня

по 31 грулня 2019 року.

2.б. Рiшення про затвердження фiнансовоТ звiтностi
Фiнансова звiтнiстЬ Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення)

керiвником Товариства 14 лютого 2020 року. Hi учасники Товариства, Hi iHtпi особи не мають

права вносити змiни до цiст фiнансовоi звiтностi пiсля if затвердження до випуску.

3. CyTTcBi положення облiковоi полiтики



3.1. Основа (або основи) оцiнки, застосована при складаннi фiнансовоi звiтностi
Idя фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на ocHoBi iсторичноТ собiвартостi та справедливоТ

BapTocTi або амортизацiйноi собiвартостi окремих фiнансових iHcTpyMeHTiB вiдповiдно до
МСФЗ 9 <Фiнансовi iнструменти), а також iнвестицiйноТ HepyxoMocTi, яка вiдображасться за
справедливою вартiстю вiдповiдно до I\4СБО 40 кIнвестицiйна HepyxoмicTb). Оцiнка
справедливоi BapTocTi здiйснюсться з використанням методiв оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB,
Дозволених МСФЗ 13 кОцiнки за справедливою вартiстю>. TaKi методи оцiнки включають
використання справедливоТ BapTocTi як цiни, яка була б отримана за продаж активу, або
сПЛачена за передачу зобов'язання у звичаЙнiЙ операцiТ мiж учасниками ринку на дату оцiнки.
Зокрема, використання бiржових котирувань або даних tlpo IIоточну ринкову BapTicTb iншого
аналогiчного за характером iHcTpyMeHTy, ана,riз дисконтованих грошових потокiв або iншi
моделi визначення справедливоi BapTocTi. Передбачувана справедлива BapTicTb фiнансових
аКТИВiв i зобов'язань визначасться з використанням наявноТ iнформачiТ про ринок i вiдповiдних
методiв оцiнки.
3.2. Загальнi положення щодо облiкових полiтик
3.2.1. Основа формування облiкових полiтик

ОблiКОвi полiтики KoHKpeTHi принципи, основи! домовленостi, правила та практика,
Застосованi суб'ектом господарювання при складаннi та поданнi фiнансовоi звiтностi. МСФЗ
наВоДиТЬ облiковi полiтики, якi. за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фiнансову
звiтнiсть, яка мiститиме доречну та лостовiрну iнформацiю про операцiТ, iншi подiI та умови. до
ЯКих вОни застосовуються. TaKi полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив Тх застосування с
несуттевим.

Облiкова полiтика Товариства розроблена вiдповiдно до вимог МСБО 8 <Облiковi
полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки) та iнших чинних МСФЗ.

В своiй облiковiй полiтицi Товариство керу€ться принципами наступностi, достовiрностi,
повноти висвiтлення, превалювання cyTHocTi над формою, несуперечностi, рацiональностi,
ВiдКРитОСтi, cyTTcBocTi, свосчасностi вiдображення, aBToHoMHocTi, обачностi, безперервностi,
нарахування та вiдповiдностi доходiв та витрат, послiдовностi та iсторичнот (фактичноi)
собiвартостi.

Облiкова полiтика Товариства застосову€ться до подiй та операцiй з часу iх виникнення.

З.2.2.Iнформацiя про змiни в облiкових полiтиках
Товариство обирас та застосовус облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцii,

iНших подiй або умов. якщо МСФЗ конкретно не вимага€ або не дозволяс визначення категорiТ
статей, для яких iншi полiтики можуть бути доречними.

3.2.З. Форма та назви фiнансових звiтiв
Перелiк та назви форп,r фiнансовоi

встановленим НП(С)БО 1 <Зага,чьнi вимоги до
звiтностi Товариства вiдповiдають вимогам,

фiнансовоТ звiтностi >.

3.2.4. Методи подання iнформацii у фiнансових звiтах
Згiдно МСФЗ та враховуючи НП(С)БО 1 кЗвiт про сукупний дохiд> передбача€ подання

ВИТРаТ! ВиЗнаних у прибутку або збитку, за класифiкацiсю, основаною на методi кфункцiТ
ВиТРаТ) або <собiвартостi реа,riзацii>>, згiдно з яким витрати класифiкують вiдповiдно до ix
фУнкцiй як частини собiвартостi чи, наприклад, витрат на збут або адмiнiстративну дiяльнiсть.
ПРедставлення грошових потокiв вiд операцiйноi дiяльностi у кЗвiтi про рух I,рошових коштiв>
зДiЙснюсться iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкривасться iнформацiя про
ocHoBHi класи надходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв. Iнформацiя llpo
ocHoBHi види грошових надходжень та грошових виплат формусться на пiдставi облiкових
записiв Товариства,

3.3. OcHoBHi принципи бухгалтерського облiку
Межа cyTTcBocTi при застосуваннi до активiв, зобов'язань та капiталу встановлюсться з

УРаХУВаНням вимог нормативних aKTiB та становить 1 О^ вiд вilJIюти балансу. При
ВсТаНовлюваннi межи Товариство, враховус не тiльки розмiр cTaTTi, але i економiчну cyTHicTb,



яка повиНна бутИ проанfu,IiзОвана У вiдповiдностi до обставин. Межа cyTTcBocTi при складаннi

фiнансовоТ звiтностi за МСФЗ застосовусться тiльки до суттсвих статей.

3.3.1. Облiковi полiтики щодо фiнансових iHcTpyMeHTiB

[t шсuф i кацi я ф il шt t с oBux акmuв i в

товариство класифiкус фiнансовi активи як Taki, що надалi оцiнюються за

амортизованою собiвартiстю, справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд або

справедливоrо вар,гiстю через прибуток або збиток, на ocнoBi обох таких критерiiв:

а) бiзнес-моделi суб'скта господарювання з управлiння фiнансовими активами; та

6) установленими договором характеристиками грошових потокiв за фiнансовиМ
активом.

Фiнансовий актив оцiнюсться за амортизованою собiвартiстю в разi одночасного

дотримання обох зазначених нижче умов:
а) фiнансовий актив утриму€ться в рамках бiзнес-моделi. метою якот с утримання

фiнансових активiв для одержання договiрних грошових потокiв; i

6) договiрнi умови фiнансового активу генерують у певнi дати грошовi потоки, KoTpi с

суто виплатами основнот суми та процентiв на непогашену частку основнот суми.

Фiнансовий актив оцiнюсться за справедливою вартiстю через iнший сУКУПНИЙ ДОХiД У

разi одночасного дотримання обох зазначених нижче умов:

а) фiнансовий актив утримусться в рамках бiзнес-моделi, мета якот досягаеться як

шляхоМ одержаннЯ договiрних грошових потокiв, так i шляхом продажу фiнансових активiв, i

6) договiрнi умови фiнансового активу генерують у певнi дати грошовi потоки, KoTpi

€ суто виплатами основнот суми та процентiв на непогашену частку основнот суми.

основна сума- це справедлива BapTicTb фiнансового активу при первiсному визнаннi.

ПроцентИ складаютЬся з комПенсацii за часову BapTicTb грошей, за кредитний ризик,
пов'язаний iз заборгованiстю за основною сумою протягом певного перiоду. а також за iншi

ocHoBHi ризики кредитування та витрати, а також iз маржi прибутку.

Фiнансовий актив оцiнюсться за справедливою вартiстю через прибуток або збиток.

якщо BiH не оцiнюеться за амортизованою собiвартiстю або за справедливою вартiстю через

iнший сукупний дохiд, Однак, Товариство може на власний розсуд прийняти пiд час первiсного

визнання певних iнвестицiй в iнстрlменти власного капiта,ту, якi в ушному випадку

оцiнювалися б за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, безвiдкличне рiшення про

вiдображення подаJIьших змiн справедливоi BapTocTi в iншому сукупному доходi

Незважаючи на положення пунктiв 4.|.1-4.1.4 мсФЗ 9, Товариство пiд час первiсного

визнання мае право безвiдклично призначити фiнансовий актив як такий, шо оцiню€ться за

справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо таке рiшення усувас або значно

зменшус невiдповiднiсть в оцiнцi або визнаннi (яку подекуди називають (неузгодженlстю

облiкуi>1, шо в iншОму випадКу виникла б прИ оцiнцi активiВ або зобов'язань, або при визнаннi

прибуткiв i збиткiв за ними на рiзних основах.

Класttфiкацiя фilшl tcoBux зобов'язаI lb

товариство здiйснюс класифiкацiю Bcix фiнансових зобов'язань як таких, шо в

подальшому оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, за винятком:

а) фiнансОвих зобов'язань, що оцiнюЮться за справедливою вартiстю через прибуток або

збиток. TaKi зобов'язаНня, вклюЧаючи похiднi iнструментИ, Що € зобов'язаннями, нада,ri

оцiнюються за справедливою вартiстю;

6) фiнансових зобов'язань, шо виникають у разi невiдповiдностi передавання

фiнансовОго активУ критерiяМ для припИненнЯ визнаннЯ або в разi застосування пiдходу

подальшоТ ylacTi.

в) договорiв фiнансовоi гарантiТ,

Пiсля первiсногО визнання eMiTeHT такого договору (якшо не застосову€ться пiдпункт а)

або б) надалi оцiнюе його за бiльшою з таких сум:



- сумою резерву пiд збитки, визначеною згiдно з роздiлом 5.5 МСФЗ 9, i

- первiсно визнаною сумою за вирахуванням, за потреби, сукупного розмiру доходу,
визнаного згiдно з принципами МСФЗ 15.

г) зобов'язань iз надання позики за ставкою вiдсотка, нижчою вiд ринковоТ, eMiTeHT

такого зобов'язання (якщо не застосовусться пiдпункт а) надалi оцiнюс його за бiльшою з таких
сум:

- сумою резерву пiд збитки, визначеною згiдно з роздiлом 5.5 МСФЗ 9, i

- первiсно визнаною сумою за вирахуванням, за потреби, сукупного розмiру доходу,
визнаного згiдно з принципами МСФЗ 15.

д) умовноi компенсацii, визнаного набувачем при об'еднаннi бiзнесу, до якого
застосову€ться МСФЗ 3. Така умовна компенсацiя надалi оцiнюсться за справедливою вартiстю
з визнанням змiн у прибутку або збитку. Можливiсть призначення фiнансового зобов'язання як
такого, шо оцiнюсться за справедливою вартiстю через прибуток або збиток

Товариство ма€ право пiд час первiсного визнання безвiдклично призначити фiнансове
зобов'язання як таке, що оцiнюеться за справедливою вартiстю через прибуток або збиток,
якщо це дозволено пунктом 4.З.5 МСФЗ 9 або якщо таке рiшення забезпечу€ надання бiльш
доречноТ iнформачiТ через одну з таких причин:

а) воно усувас або значно зменшус невiдповiднiсть в оцiнцi або визнаннi (яку подекуди
називають (неузгодженiстю облiку>), що в iншому випадку виникла б при оцiнцi активiв або
зобов'язань, або при визнаннi прибуткiв i збиткiв за ними на рiзних основах; або

6) група фiнансових зобов'язань або фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань
перебувас в управлiння, а iT показники ефективностi оцiнюються на ocнoBi справедливоТ
BapTocTi згiдно з документаrIьно оформленою стратегi€ю управлiння ризиком або стратегiсю
iнвестування, причому iнформацiя про групу лля внутрiшнього користування подасться на цiй
ocHoBi провiдному управлiнському персона,'tу суб'екта господарювання (згiдно з визначенням,
наведеним у МСБО 24 кРозкриття iнформацiТ щодо пов'язаних cTopiH> .

Перек,tасчфiкацiя

Товариство здiйснюс перекласифiкацiю Bcix охоплених вiдповiдними змiнами

фiнансових активiв тодi й лише тодi, коли BiH змiнюс свою бiзнес-модель управлiння
фiнансовими активами.

Товариство не проводить перекласифiкацiю жодних фiнансових зобов'язань.

Первiс,ttu оцittкu

Товариство пiд час первiсного визнання оцiнюс фiнансовий актив або фiнансове
зобов'язання за його справедливою вартiстю плюс або MiHyc (у випадку фiнансового активу або

фiнансового зобов'язання, що не оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або
збиток) витрати на операцiю, що можуть бути безпосередньо вiднесенi на придбання або
випуск фiнансового активу або фiнансового зобов'язання.

якщо Товариство застосову€ облiк за датою розрахунку для активу. який нада,тi
оцiнюеться за амортизованою собiвартiстю, то актив первiсно визнасться за його
справедливою вартiстю на дату операцii.

При первiсному визнаннi Товариство оцiнюс торговельну лебiторську заборгованiсть за

цiною операцii (згiдно з визначенням, наведеним у МСФЗ 15), якrцо торговельна дебiторська
заборгованiсть не мiстить значного компоненту фiнансування згiдно з МСФЗ 15 (або якщо
суб'скт господарювання застосовус практичний прийом згiдно з пунктом 63 МСФЗ 15).

Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнюс фiнансовий актив:

а) за амортизованою собiвартiстю;

6) за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд; або в) за справедливою
вартiстю через прибуток або збиток.

Товариство застосовуе до фiнансових активiв. якi оцiнюються за амортизованою
собiвартiстю та до фiнансових активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший
сукупний дохiд вимоги щодо зменшення корисностi.



товариство безпосередньо зменшуе вirлову балансову BapTicTb фiнансового активу, якщо
Товариство немае обrрунтованих очiкувань шодо вiдновлення фiнансового активу в цiлому або
його частини. Списання явJuI€ собою подiю припинення визнання.

П ерекLtасttфi кацiя ф il шl tcoBttx а кmuв iB

я*що, Товариство проводить перекласифiкачiю фiнансових активiв. BiH застосову€
перекласифiкацiю перспективно, починаючи з дати перекласифiкацiт. Товариство не переглядас
визнанi ранiше прибутки, збиткИ (включаюЧи прибутКи абО збитки вiд зменшення корисностi),
або проценти.

Якщо Товариство здiйсню€ перекласифiкацiю фiнансового активу з категорiй тих, що
оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, до категорii тих, що оцiнююr,ься за справедливою
вартiстю через прибуток або збиток, то його справедлива BapTicTb оцiнюсться станом на дату
перекласифiкацiт. Будь-який прибутOк або збиток, шо виник iз рiзниui мiж попередньою
амортизованою собiвартiстю фiнансового активу та його справедливою вартiстю. визнаеться в
прибутку або збитку.

ЯКЩО ТОвариство здiйсню€ перекласифiкацiю фiнансового активу з категорiТ тих, що
оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, до категорiт тих, що
оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, то його справедлива BapTicTb станом на дату
перекласифiкацiТ стас його новою ваJтовою ба,тансовою вартiстю.

якщо Товариство здiйсню€ перекласифiкацiю фiнансового активу з категорii тих, що
оцiнюються за амортизованою собiвартiстю. до категорiт тих, що оцiнюю,гься за справедливою
вартiстю через iнший сукупний дохiд, то його справедлива BapTicTb оцiнюсться станом на
дату [ерекласифiкацii. Будь-який прибуток або збиток, ulo виник iз рiзницi мiж попередньою
амортизованою собiвартiстю фiнансового активу та його справедливою вартiстю, визна€ться в
iншомУ сукупномУ доходi. Ефективна ставка вiдсотка та оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв у
результатi перекласифiкацiй коригуванню не пiдлягають.

ЯкщО ТоваристВо здiйснЮе перекласифiкацiЮ фiнансовОго активу з категорiТ тих, що
оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, в категорiю тих, шо
оцiнюються за амортизованою собiвартiстю. то фiнансовий актив перекласифiковусться за
своею справедливою вартiстю станом на Дату перекласифiкаuiТ. Однак" кумулятивний
прибуток або збиток, tцо був ранiше визнаний в iншому сукупному доходi, виключасться з
власного капiталу та вiдповiдно коригусться справедлива BapTicTb фiнансового активу станом
на дату перекласифiкацiт. Внаслiдок цього фiнансовий актив оцiнюсться станом на дату
лерекласифiкацii так, нiби BiH завжди оцiнювався за амортизованою собiвартiстю. Таке
коригуваНня впливас на iншиЙ сукупниЙ дохiд, а]Те не позначаеться на прибутку або збитку, а
тому не с коригуванням перекласифiкаuiТ. Ефективна ставка вiдсотка та оцiнка очiкуваних
кредитних збиткiв у результатi перекласифiкацiй коригуванню не пiдлягають.

Я*що Товариство здiйснюс перекласифiкацiю фiнансового активу з категорiТ тих, що
оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, у категорiю тих, rцо
оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, то фiнансовий актив i
надzuri оцiнюе,гься за свосю справедливою вартiстю.

Япщо Товариство здiйсню€ перекласифiкацiю фiнансового активу з категорii тих, що
оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, у категорiю тих, що
оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, то фiнансовий актив i надалi
ОЦiНЮСТься За свосю справедливою вартiстю. Кумулятивний прибуток або збиток, шо був
ранiше визнаний в iншомУ сукупномУ доходi, перекласифiковуеться з власного капiталу в
прибутоК або збитоК як коригуВання переКласифiкаЦii станом на дату перекласифiкацii.

зобов'язання, призначенi як Taki, що оцiнюються за справедливою вартiстю через
прибуток або збиток.

товариство вiдображас прибуток або збиток за фiнансовим зобов'язанням. призначеним
як таке, шо оцiню€ться за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, у такому
порядку:

а) сума змiни справедливоi BapTocTi фiнансового зобов'язання, обумовлена змiнами в
кредитноМу ризикУ за такиМ зобов'язаНням. вiдображасться в iншому сукупному доходi, а



б)за:lишок суми змiни справедливоТ BapTocTi зобов'язання вiдобража€ться в прибутку
або збитку, якщо пiдхiд до впливу змiн у кредитному ризику за зобов'язанням, описаний у
пiдпунктi (а), не призводить до виникнення або збiльшення неузгодженостi облiку в прибутку
або збитку (а в такому разi застосовусться пункт 5.7.8 МСФЗ 9). Якrцо дотримання даних
вимOг може призвести до виникнення або збiльшення неузгOдженOстi облiку в прибутку або
збитку, то Товариство вiдображас Bci прибутки або збитки за таким зобов'язанням (у тому
числi, впливу змiн у кредитному ризику за таким зобов'язанням) у прибутку або збитку

Акmuвu, tцо rlцiнлоtоmься за спраriеОlttвою варmiсmю через iнul,uй сукупнutt dохir)

Прибуток або збиток за фiнансовим активом, що оцiнюсться за справедливою вартiстю
через iншиЙ сукупниЙ, визнасться в iншому сукупному доходi, oKpiM прибутку чи збитку вiд
зменшення корисностi та прибутку чи збитку вiд курсових рiзниць доти, доки не вiдбудеться
припинення визнання або перскласифiкацiя фiнансового активу. У разi припинення визнання
фiнансового активу кумулятивний прибуток або збиток, шдо був ранiше визнаний в iншому
сукупному доходi. перекласифiковуеться з власного капiта,rу в прибуток або збиток як
коригування перекласифiкацiТ. У разi перекласифiкацiii фiнансового активу з категорii активiв,
що оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, суб'скт господарювання
облiковус кумулятивний прибуток або збиток, що був ранiше визнаний в iншому сукупному
доходi. Проценти, HapaxoBaнi за методом ефективного вiдсотка, визнаються в прибутку або
збиткlr.

Якщо фiнансовий актив оцiнюсться за справедливою вартiстю через iнший сукупний
дохiд, то суми, що визнаються в прибутку або збитку, € такими самими, що й суми, якi було б
визнано в прибутку або збитку, якби фiнансовиЙ актив оцiнювався за амортизованоIо
собiвартiстю.

(' праве d:t uва в арm i с m ь

Справедлива BapTicTb - це цiна, яка була б отримана вiд продажу активу або сплачена
за зобов'язанням при звичайнiй операцiй мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Найкращим
свiдченням справедливоТ BapTocTi с цiна на активному ринку. Активний ринок - це ринок, на
якому операцii tцодо активiв i зобов'язань мають мiсце iз достатньою частотою та в достатнiх
обсягах для того. щоб забезпечити iнформачiю щодо цiноутворення на поточнiй ocHoBi.

Товариство застосовуе методи оцiнки BapTocTi. якi вiдповiдають обставинам та для яких
с достатньо даних. щоб оцiнити справедливу BapTicTb. максимiзуючи використання доречних
вiдкритих вхiдних даних та мiнiмiзуючи використання закритих вхiдних даних. Мета
застосування методу оцiнки BapTocTi - визначити цiну, за якаю вiдбулася б звичаЙна операцiя
продажу активу чи передачi зобов'язання мiж r{асниками ринку на дату оцiнки поточних
ринкових умов. Товариство застосову€ наступнi методи оцiнки BapTocTi :ринковий пiдхiд,
витратниЙ пiдхiд та дохiдниЙ пiдхiд. Якшо для оцiнки справедливоi BapTocTi застосовують
кiлька методiв оцiнки, то результати оцiнюють. врахов}точи прийнятнiсть дiапазону значень. на
якi вказують TaKi результати. Оцiнка справедливоi BapTocTi - це точка в дiапазонi, яка найкраще
представля€ справедливу BapTicTb за даних обставин, Товариство вiдбирас вхiднi данi, якi
вiдповiдаlоть характеристикам активу .Iи зобов'язанIIя, що ik бра,ти б до уваги учасI{ики ринку в
операцiТ з активом чи зобов'язанням. Товариство використовуе вхiднi данi з бiржових ринкiв.

Оцiнки справедливоТ BapTocTi ана,тiзуються за рiвнями icpapxiT справедливоi BapTocTi
наступним чином:

PiBeHb 1 - це оцiнки за цiнами котирування (без застосування кориryвань) на активних
ринках для iдентичних активiв та зобов'язань;

PiBeHb 2 - це методики оцiнки з yciMa суттсвими параметрами, наявними для
спостереження за активами та зобов'язаннями, безпосередньо (тобто, цiни) або опосередковано
(тобто, визначенi на ocHoBi цiн), та

PiBeHb З це оцiнки, якi не базуються виключно на наявних на ринку даних (тобто,
оцiнка вимагае значного застосування параметрiв, за якими вiдсутнi спостереження).

3.3.2. Грошовi кошти та еквiваленти грошових коштiв



грошовими коштами Товариство € залишки грошових коштiв на рахунках в банках.

залишки грошових коштiв облiковуються у нацiональнiй ва"чютi - гривня за номiнальною

вартiстю.

Еквiва,rенти грошових коштiв це KopoTкocTpoKoBi, високолiквiднi iнвестицiТ, якi вiльно

конвертуються У вiдомi суми грошOвих кOштiв i яким притаманний незначний ризик зпliни

BapTocTi. Iнвестицiя визнача€ться зазвичай як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi
короткого строку погашення, наприклад, протягом не бiльше нiж три мiсяцi з дати пРидбаННЯ.

Грошовi кошти та Тх еквiваленти можуть утримуватися, а операчiТ з ними проводитися В

нацiональнiй валютi та в iноземнiй ва,rютi.

Iноземна вfuтюта - це ваJIюта iнша, нiж функцiона,rьна вzulюта, яка визначена в п.2.4 цих
Примiток.

Грошовi кошти та ix еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визНаННЯ

активами.

Пода,тьша оцiнка грошових коштiв здiйснюеться за справедливою вартlстЮ, ЯКа

лорiвнюс Тх номiна-гrьнiй BapTocTi.

Пода:lьша оцiнка eKBiBa,TeHTiB грошових коштiв, представЛеНИХ

здiйснюсться за амортизованою собiвартiстю.

Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та Тх еквiвалентiв в iноземнiй Ba,TtoTi

здiйснюсться у функцiональнiй валютi за офiцiйними курсами Нацiона"rьного банку УкраТни
(нБу).

У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках в у банках
(наприклад, у випадку призначення НБУ в банкiвськiй ycTaHoBi тимчасовоi адмiнiстрацii) ui
активи можуть бути класифiкованi у складi непоточних активiв. У випадку прийняття НБУ

рiшення про лiквiдацiю банкiвськоТ установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових
коштiв, визнання ix як активу припиня€ться i iх BapTicTb вiдображасться у складi збиткiв
звiтного перiоду.

3.4. Облiковi полiтики щодо нематерiальних активiв
HeMaTepia,,lbHi активи Товариство враховуються i вiдображаються в фiнансовому звiтi

згiдно МСБО З8 кНематерiа,чьнi активи).

Нематерiа,rьними активами визнаються контрольованi Товариства HeMoHeTapHi аКтиви,

якi не мають MaTepiarrbHoi форми та мо}куть бути iдентифiкованi окремо вiд Товариства на

протязi перiолу бiльше 1 року (або операцiйного циклу) для виробництва, торгiвлi, в

адмiнiстративних цiлях або передачi в оренду iншим особам.

HeMaTepia_lIbHi активи оцiнюються по первиннiй BapTocTi (собiвартостi), яка включае в

себе BapTicTb придбання i витрати пов'язанi з доведенням нематерiа,rьних активiв до
експлуатацii.

Наступнi витрати на нематерiальнi активи збiльшують собiвартiсть нематерiа,чьних
активiв, якщо:

icHyc вiрогiднiсть того, що цi витрати призведуть до генерування активом майбУтнiх
економiчних вигод, якi перевищать його первинно оцiнений piBeHb ефективностi;

цi витрати можна достовiрно оцiнити i вiднести до вiдповiдного активу.

Якщо наступнi витрати на нематерiальний актив необхiднi для пiдтримки первинноТ

оцiненоi ефективностi активу, вони визнаються витратами перiоду.

HeMaTepia,TbHi активи з невизначеним строком корисного використання визнаються
в тому випадку, якLцо не icHyc обмеження перiоду, протягом якого актив генеруваТиМе

надходження чистих грошових потокiв.

Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного викориСтанНЯ

не амортизуються.

Згiдно з МСБО 36 Товариство повинно тестувати нематерiальнi активи з невизначеним
строком корисного використання щодо знецiнення:

щороку;

щоразу, коли icHlToTb ознакИ можливого зменшення корисностi нематерiального активу.

депозитами,



Строк корисного використання нематерiального активу, який не амортизуеться,
переоцiнюеться в кожному звiтному перiодi, щоб визначити, чи пiдтверджусться i нада,чi оцiнка
невизначеного строку корисного використання активу. Якшо така оцiнка не пiдтверджусться,
змiна оцiнки строку використання активу з невизначеного на визначений облiкову€ться як змiна
в облiкових оцiнках вiдповiдно до I\4СБО 8.

Змiна строку корисного використання активу може свiдчити про зменшення корисностi
такого активу. Внаслiдок цього суб'скт господарювання тестус актив на знецiнення шляхом
порiвняння Його BapTocTi, шо вiдшкодовусться, визначеноi вiдповiдно до МСБО З6, з його
балансовою вартiстю. Якщо ба,тансова BapTicTb перевищуе BapTicTb. пlо вiдшкодовусться,
рiзниця визна€ться як збиток вiд знецiнення i вiдображасться у Звiтi про прибутки i збитки.

3.5. Облiковi полiтики щодо iнвестицiйноТ HepyxoMocTi
.ЦО iнвеСтицiйноi HepyxoMocTi Товариства вiдноситься HepyxoMicTb (земля чи будiвлi, або

ЧасТина бУлiвлi, або iх посднання). утримувана на правах власностi або згiдно з угодою про
фiнансову оренду з метою отримання орендних платежiв або збiльшення BapTocTi капiталу чи
ДЛя ДОСЯГнення обох цiлеЙ, а не для: (а) використання у виробництвi чи при постачаннi ToBapiB,
При наДаннi послуг чи для адмiнiстративних цiлей, або (б) продажу в звичайному ходi
дiяльностi.

Iнвестицiйна Hep}xoMicTb визнасться як актив тодi i тiльки тодi, коли: (а) с ймовiрнiсть
ТоГо, що Товариство отримас майбутнi економiчнi вигоди, якi пов'язанi з цiсю iнвестицiйною
нерухомiстю, (б) собiвартiсть iнвестицiйноТ HepyxoмocTi можна достовiрно оцiнити.

ЯКщо бУлiвлi включають одну частину, яка утримусться з метою отримання орендноТ
плати та другу частину для використання у процесi дiяльностi Товариства або для
адмiнiстративних цiлеЙ, в бlхга,ттерському облiку TaKi частини об'скту HeplxoMocTi
оцiнюються та вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо.

Первiсна оцiнка iнвестицiйноТ HeplxoMocTi здiйснюсться за собiвартiстю. Витрати на
операцiю включаються до первiсноi BapTocTi. Собiвартiсть придбаноi iнвестицiйноТ HepyxoMocTi
ВКлЮчас цiну ii придбання та будь-якi витрати, якi безпосередньо вiднесенi до придбання.
Безпосередньо вiднесенi витрати охоплюють, наприклад, винагороди за надання професiйних
Юридичних послуг, податки, пов'язанi з передачею права власностi, та iншi витрати на
операцiю.

Оцiнка об'сктiв iнвестицiйноТ HepyxoMocTi пiсля визнання проводиться за моделлю
Оцiнки за собiвартiстю вiдповiдно до МСБО lб та застосовуеться такий пiдхiд до BcicT
iнвестицiйноТ HepyxoMocTi.

3.6. Облiковi полiтики щодо непоточних активiв, утримуваних для продажу
Товариство класифiку€ непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його

балансова BapTicTb буле в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiТ продажу, а не
ПОТОЧноГо Використання. Непоточнi активи. утримуванi для продажу, оцiнюються i
вiдОбражаються в бухгалтерському облiку за найменшою з двох величин: ба,чансовою або
Справедливою вартiстю з вирахуванflям витрат на операцii, Itов'я:]анi з продажем. Аморт,изацiя
На TaKi акТиВи не нарахову€ться. Збиток вiд зменшення корисностi при первiсному чи
ПОДаЛЬШОМУ СПисаннi активу до справедливоТ BapTocTi за вирахуванням витрат на продаж
визнасться у звiтi про фiнансовi результати.

3.7. Облiковi полiтики щодо оренди

Мiжнародний стандарт фiнансовоТ звiтностi 16 кОренда)> (да,ri - (МСФЗ 16>) набрав
ЧИНнОСтi З 01 сiчня20l9року та замiнив Мiжнародний стандарт бухга,rтерського облiку 17
<ОРеНДа>. У вiдповiдностi до МСФЗ 1б активи при використаннi яких до Товариства не
ПеРеХОДЯТЬ ПРаКТИЧНО Bci ризики та вигоди, пов'язанi з володiнням вважаються орендованими.
!оговори оренди вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан шляхом визнання активiв у формi
ПРаВа КОРИСТУВання i зобов'язань з оренди, або якшо приЙнято рiшення про застосування
необов'язкового звiльнення щодо короткостроковоi оренди та необов'язкового звiльнення щодо
ОРеНДИ Об'СКтiв з низькою вартiстю, платежi з оренди визнаються як витрати у звiтi про
прибутки i збитки рiвними частками протягом строку оренди.



Товариство оренду€ нежитлове примiщення. в якому знаходиться офiс. згiдно !оговtlру
оренди нежитлового примiщення вiд 01.01.2019 року Jф 47lAl19. Строк дiТ договору
пролонгований додатковою угодою вiд 01.01.2020 року та дiе до З|.12.2020 року.

!о складу нематерiа:lьних активiв Товариства вiднесено орендований актив (нежитлове
офiсне примiщення) за адресою: 79017, м. Львiв, вулиця Водогiнна,, будинок 2-А, офiс 8-1VI, у
формi права користування, згiдно вимог I\4СФЗ 16. Товариство облiковус орендований актив з
ПраВоМ використання, починаючи з 01,01.2019р., за величиною, що дорiвнюе орендномч
зобов'язаНню, скорИгованоЮ на сумУ сплачениХ авансоМ або нарахованих орендних платежiв,
пов'язаних з орендою, визнаних у звiтi про фiнансовий стан перед датою першого застосування.
ТоваристВо оренду€ нежитлове примiщення згiдно {оговору оренди нежитлового примiщення
ВiД 01.01.2019 року }l9 47lА/19 Строк оренди - 12 мiсяцiв, до 31.12.202Ор. Щомiсячний
фiксований платiж 1З 027,20 грн,

Товариством було застосовано МСФЗ 16 до оренди по !оговору ореIIди нежитлового
примiшення вiд 01.01.2019 року Ns 47lД19, починаючи з дати початку оренди. Враховуючи
TepMiH оренди до 31.|2.2020 р., суму орендних зобов'язань було продисконтовано строком на
12 Mic. iз застосуВанняМ ставки дисконтуВання в розмiрi 16,39оА. Зага,rьна сума фiнансових
витрат за2019 р. склала 9 тис. грн.

СТаНОм на 01.01.2019 року Товариством визнано нематерiальний актив (право оренди) в
cyMi 120 тис. грн.

3.8. Податок на прибуток
Податковi активи та зобов'язання з поточного податку на прибуток оцiнюються в сlплi,

що передбача€ться до вiдшкодування податковими органами або що передбачасться до сплати
податковим органам. Податковi ставки та податкове законодавство, що застосовуються для
РОЗРаХУНКУ цiсТ сУМи - це ставки i законодавство, фактично прийнятi на звiтну дату.

Витрати з податку на прибуток вiдображаються у фiнансовiй звiтностi Товариства
вiдповiдно до МСБо 12 <Податки на прибуток>>. Поточний податок на прибуток визначасться
виходячИ з оподатКовуваногО прибутку за piK, розрахованого згiдно норм податкового
законодавства УкраТн и.

4. Iншi застосованi облiковi полiтики; Що € доречними для розумiння фiнансовоi звiтностi.
4.1. Доходи та витрати

Доходи та витрати Товариства визнаються за методом нарахування. Витрати, понесенi у
зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи.

!оходи та витрати визнаються за методом нарахування.
Дохiд - Це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi

надходження чи збiльшення корисностi активiв або у виглядi зменшення зобов'язань,
результатом чого е збiльшення чистих активiв, за винятком збiльшення. пов'язаного з внесками
учасникiв.

дохiд визнасться у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та
критерiям визнання. Визнання доходу вiдбувасться одночасно з визнаrrttям збiльшення активiв
або зменшення зобов'язань.

дохiд вiд продажу фiнансових активiв визнаеться У прибутку або збитку в разi
задоволення Bcix наведених далi умов:

а) Товариство передае договiрнi права на одержання грошових
фiнансового активу;

б) Товариство передав покупцевi ризики та переваги вiд володiння. пов'язанi з
фiнансовим активiв;

в) за Товариством не залишасться aHi подальша участь управлiнського персоналу у
формi, яка зазвичай пов'язана з володiнням. aHi ефективний конl,роль за проданими
фiнансовими iнструментами, iнвестицiйною нерухомiстю або iншими активами;

г) суму доходу можна достовiрно оцiнити.
л) ЙМОВiРНо, Що до Товариство надiйдуть еконоплiчнi вигоди, пов'язанi з операцiсю,
та
е) витратИ, якi булИ або булуТь понесеНi у зв'язКу з операцiсю, можна достовiрно

оцiнити.

потокiв вiд такого



Дивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштiв.
Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi

вибуття чи амортизацii активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого €

зменшення чистих активiв, за винятком зменшення. пов'язаного з виплатами учасникам.
Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню

та одночасно з визнанням збiльшення зобов'язань або зменшення активiв.
Витрати негайно визнаються у звiтi про прибутки та збитки. коли видатки не надають

майбутнiх економiчних вигiд або тодi та тiсю мiрою, якою майбутнi економiчнi вигоди не
вiдповiдають або перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан.

Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки також у тих випадках. коли
виникають зобов'язання без визнання активу.

Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, tцо й
вiдповiднi доходи.

Витрати за позиками, якi не € частиною фiнансового iHcTpyMeHTy та не капiталiзуються як
частина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Товариство капiта,riзу€ витрати
на позики, якi безпосередньо до придбання, будiвництва або виробництва ква,riфiкованого
активу, як частина собiвартостi цього активу.

5. OcHoBHi припущення, оцiнки та судження
При пiдготовцi фiнансовоТ звiтностi здiйснюсться оцiнка та припущення, якi мають

вплив на елементи фiнансовоТ звiтностi, грунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях,
розроблених KoMiTeToM з тлумачень мiжнародноi фiнансовоi звiтностi. Оцiнки та судження
базуються на попередньому досвiдi та iнших факторах, що за iснlточих обставин вважаються
обГрунтованими i за результатами яких приймаються судження щодо балансовоТ BapTocTi
активiв та зобов'язань. Хоча цi розрахунки базуються на наявнiй iнформацii про поточнi подii
Товариства, фактичнi результати можуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв. Областi, де
TaKi судження е особливо важливими, областi, що характеризуються високим piBHeM
складностi, та областi, в яких припущення Й розрахунки мають велике значення для пiдготовки
фiнансовоТ звiтностi за МСФЗ. наведенi нижче.

5.1. Сулження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ
Якщо немас МСФЗ. який конкретно застосову€ться до операцiТ, iншоi подiТ або умови

Товариство застосовуються судження пiд час розроблення та застосування облiковоТ полiтики
Товариство, щоб iнформацiя була доречною для потреб учасникiв Товариства для прийняття
економiчних рiшень та достовiрною, у тому значеннi. що фiнансова звiтнiсть:

- подас достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки
Товариства;

- вiдобража€ економiчну cyTHicTb операцiй. iнших подiй або умов, а не лише юридичну
форму;

- с нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень;
- с повною в ycix суттсвих аспектах.
Пiд час злiйснення судження. щодо фiнансовоТ звiтностi Товариства посилаються на

прийнятнiсть наведених далi джерел та враховують ix у низхiдному порядку:
- вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов'язанi з ними питання;
- виЗначення, критерii визнання та концепцiТ оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв та

витрат у Концептуальнiй ocHoBi фiнансовоi звiтностi,
Пiд час здiйснення судження. шодо фiнансовоТ звiтностi Товариства враховуються

найостаннiшi положення iнших органiв, шдо розробляють та затверджують стандарти, якi
застосовують подiбну концептуальну основу для розроблення стандартiв, iншу професiйну
лiтературу з облiку та прийнятi га,тузевi практики, тiсю мiрою. якою вони не суперечать
вищезазначеним джерелам.

5.2. Сулження щодо справедливоi BapTocTi активiв Товариства
Справедлива BapTicTb iнвестицiй. що активно обертаються на органiзованих фiнансових

ринках, розраховусться на ocHoBi поточноi ринковоi BapTocTi на момент закриття торгiв на
звiтну дату. В iнших випадках оцiнка справедливоТ BapTocTi грунтуеться на судхtеннях щодо
передбачуваних майбутнiх грошових потокiв, iснуючоi економiчноТ ситуацiТ, ризикiв,



Властивих рiзним фiнансовим iнструъ,rентам, та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ l3
<Оцiнка справедливоТ BapTocTi >.

5.3. Сулження щодо змiн справедливоi BapTocTi фiнансових активiв
облiковi оцiнки та припушення, якi мають стосунOк до 0цiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB

Товариства, де ринковi котирування не достуIrнi. с ключовим джерелом невизначеностi оцiнtlк,
тому що:

- вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки
базуються на припущеннях tцодо вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн ваJ,lютних KypciB,
показникiв кредитоспроможностi контрагентiв, коригувань пiд час оцiнки iHcTpyvreHTiB. а також
специфiчних особливостей операцiй; та

- вплив змiни в оцiнках на активи, вiдоброкенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на
доходи (витрати) мо}ке бути значним.

Якби використовувались iншi припУщення щодо вiдсоткових ставок, волатильностi,
KypciB обмiну вzLIIют, кредитного рейтингу контрагентаl дати оферти i коригувань пiд час
оцiнки iнстррлентiв, бiльша або менша змiна в оцiнцi BapTocTi фiнансових iнструплентiв
ТоваристВа у разi вiдсутносТi ринкових котирувань мала б iстотний вплив на вiдображений у
фiнансовiй звiтностi Товариства чистий прибуток та збиток.

використання рiзних маркетингових припущень таlабо методiв оцiнки також може мати
значний вплив на передбачувану справедливу BapTicTb.

5.4. Сулження щодо очiкуваних TepMiHiB утримування фiнансових iHcTpyMeHTiB
Професiйне судження щодо TepMiHiB утримання фiнансових iHcTpyMeHTiB Товариства

грунтуеться на оцiнцi ризикiв фiнансового iHcTpyMeHTy, його прибутковостi й динамiцi та iнших
факторах. Проте iснуютЬ невизначеностi, якi можуТь бутИ пов'язанi з призупиненням обiгу
цiнних паперiв, що не € пiдконтрольним фактором i може суттсво вплинути на оцiнку
фiнансових iHcTpyMeHTiB Товариства.

5.5. Використання ставок дисконryвання
Ставка дисконтУ це процентна ставка, яка використову€ться для перерахунку

майбутнiХ потокiВ доходiВ в сдине значення теперiшньоТ (поточноТ) BapTocTi, яка . б*о- лп"
визначення ринковоТ BapTocTi бiзнесу. З економiчноТ точки зору, в ролi ставки дисконту е
бажана iHBecTopy ставка доходу на вкладений капiтал у вiдповiднi з piBHeM ризику ,rодiб*ri
об'скти iнвестування, або _ ставка Доходу за альтернативними 

"upiunrur. 
iнвеьтицiй iз

зiставляння рiвня ризику на дату оцiнки. Ставка дисконту мас визначатися з урахуванням трьох
факторiв:

а) BapTocTi грошей у часi;
б) BapTocTi джерел, якi залучаються для

вимагають рiзнi piBHi компенсацiТ;
фiнансування iнвестицiйного проекту, якi

в) факторУ ризикУ або мiрИ ймовiрноСтi отримаНня очiкуваних У майбутньому доходiв.
СтаноМ на 31.12.2019 р. серелнЬозважена ставка за портфелем банкiВських депозитiв у

нацiона,тьнiй ва,rютi в банках, у яких не введено тимчасову адмiнiстрацiю або не запроваджено
лiквiдацiйну комiсiю, становила 9,з о/о рiчних. Iнформачiя, що використана для визначення
середньозваженот ставки одержана з офiцiйного сайту нБу за посиланням
https://bank.gov.u/statistici sector-financial/data-sector-financial#2fs.

5.б. Сулження щодо виявлення ознак знецiнення активiв
Вiдносно фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, Товариство на

дату виникнення фiнансових активiв та на кожну звiтну дату визначас piBeH" прaд"r"о.о
ризику. У Товариства вiдсутнi фiнансовi кредити.

б. Розкриття iнформацii щодо використання справедливоТ BapTocTi
б.1. Методики оцiнювання та вхцнi данi, використанi для складання оцiнок за
справедливою вартiстю

Товариством здiйснюються виключно безперервнi оцiнки справедливоi BapTocTi активiв
тазобов'Язань ТоваРитва, тобТо TaKi оцiнки. якi вимагаютьсЯ мсФЗ 9 та МСФЗ 13 у звiтi прo
фiнансовий стан на кiнець кожного звiтного перiоду.



класи активiв та
зобов'язань.
оцiнених за

справедливOю
вартiстю

Методики оцiнювання

метод оцiнки
(ринковий,

дOхiдний,
витратний)

Вихiднiданi

Грошовi кошти Первiсна та подальша оцiнка
грошових коштiв здiйснюеться за
справедливою вартiстю. яка _rорiвнюс
Тх номiнальнiй BapTocTi

Ринковий Офiчiйнi курси НБУ

Iнструменти капiталу Первiсна оцiнка iHcTpyMeHTiB капiталу
здiйснюсться за Тх справедливою
вартiстю. яка зазвичай лорiвнюс uiHi
операrrii, в ходi якоi був отриманий
актив. По.lальша оцiнка iHcTpyMeHTiB
капiталу здiйснюсться за
справедливою вартiстю на дату
оцiнки.

Ринковий.
витратний

Офiчiйнi бiржовi курси
органiзаторiв торгiв на

дату оцiнки. за вiдсутностi
визначеного бiржового
курсу на дату оцiнки,
використовусться остання
балансова BapTicTb, цiни
закриття бiржового
торгового дня

,Щебiторська
заборгованiсть

Первiсна оцiнка лебiторськоТ
заборгованостi здiйснюсться за
справедливою вартiстю. яка лорiвнюс
BapTocTi погашення, тобто cyMi
очiкуваних контрактних грошових
потокiв на дату оцiнки.
подальша оцiнка лебiторськот
заборгованостi вiдбувасться за
амортизованою ваDтiстю

,Щохiдний KoHTpaKTHi умови,
ймовiрнiсть погашення,
очiкуванi Bxi:Hi грошовi
потоки

поточнi зобов'язання Первiсна оцiнка поточних зобов'язань
здiйснюсться за вартiстю погашення.
Поточнi зобов'язання оцiнюються у
подzuIьшому за амортизованою
вартiстю.

Витратний KoHTpaKTHi умови]
ймовiрнiсть погашення,
очiкуванi вихiднi грошовi
потоки

б.2. PiBeHb icpapxiТ справедливоi BapTocTil до якого належать оцiнки справедливоТ BapTocTi

класи активiв
та зобов'язань,

оцiнених за
справедливою

вартiстю

l piBeHb
(Ti. шо мають

котирування, та
спостережуванi)

2 piBeHb
(Ti, шо не мають
котирувань, але
спостережуванi)

3 piBeHb
(Ti, шо не мають
котирувань i не с

спостережуваними)
Усього

,Щата очiнки з1.1220l8 з 1.12.20l9 з l .l2.20l8 з 1.12.20l9 з 1.12.2018 з1.1220l9 з 1.12.20l8 з1.122019

Iншi фiнансовi
iнвестицii

|2 542 57 849 \2 542 57 849

Грошовi кошти J _)

6.3. Рух активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю з використанням вихiдних даних 3-го

рiвня icpapxii

б.З.1. В складi активiв ТОВ кКУА кЛьвiв кепiта,,l) облiковано фiнансовi активи, а саме:
iнвестицiйнi сертифiкати пайового венчурного н€диверсифiкованого закритого iнвестицiйного
фонду <<Галицький>> (далi- Фонд) в кiлькостi б 850 шт. За результатами роботи Фонду у 20l9 рочi
BapTicTb чистих активiв iнстиryту спiльного iнвесryвання складас 154 022 тис.грн.

6.4. Розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 <<Оцiнка справедливоi BapTocTi))

класи активiв.
оцiнених за

справедливою
вартiстю з

використанням З-го
рiвня icpapxii

залишки станом
наЗ1.12.20l8р.

придбання
(продажi)

залишки станом
Ha31.12.20l9p.

Стаття (cTaTTi) у
прибутку або збитку, у

якiй прибутки або
збитки визнанi

Iншi фiнансовi
iнвестицii

l 2 542 57 849 45 307 дооrtiltка фittilttсових
iHc,r,pl,MeHтiB



У Товариствi за звiтний перiод переведень мiж рiвнями icpapxiT не було.
Справедлива BapTicTb нансових l MeHTlB в по вняннi з Тх балансовою вартiстю:

Балансова BapTicTb, тис. грн. Справедлива BapTicTb, тис. грн.

31.12.2018р. 31.12.20l9p. 31.12.2018p. 31.12.2019р.

Грошовiкошти J 3

Iншiфiнансовi
iнвестицi

|2 542 5,7 849 |2 542 57 849

Товариство вважас, tцо наведенi розкриття tцодо застосування справедливоi BapTocTi €

достатнiми, i не вважас, що за межами фiнансовоТ звiтностi залишилась будь-яка суттева
iнформацiя щодо застосування справедливоТ BapTocTi, яка може бути корисною для
користувачiв фiнансовоi звiтностi.

7. Розкриття iнформацii', що пiдтверджус cTaTTi поданi у фiнансових звiтах Товариства
7.1. Доходи та витрати

.Що складу фiнансових витрат вiднесено вiдсотки вiд дисконтування орендних платежiв на
загаJIьну суму 9 тис. грн.

7.2. Нематерiальнi активи

Станом на 3l,12.2019 року у Товариствi облiковусться нематерiа,rьнi активи: програма
<<Медок> по зzlJlишковiй BapTocTi в cp,ri 1 тис.грн:

ис н
Операчiйнi , iншi доходи, фiнансовi доходи 01.01.-31.12.2018 01.01-31.12.2019
Чистий дохiд вiд реалiзацiТ ToBapiB (робiт.
послуг)

5з2 986

lншi фiнансовiдоходи 248
|ншi доходи l83
Всього 963 98б

ти н
Адмiнiстративнi вцтрати 01.01.-31.12.2018 01.01-31.12.2019
Послуги банку, розрахунково-касове
обслуговування

4 J

Винагорода за iнформацiйно
консультацi йнi послуги

з20 338

Зберiгання цiнних паперiв. депозитарнi
послуги, оцiнка, послуги торговця тощо

J 4

Аудиторськi послуги 72 9з
Членськi внески в УАIБ 40
Послуги оренди |4,7 з9
Послуги iHTepHeTy l 4з
Сертифiкацiя спеца,rtстtв 26
Послуги HoTapiyca 4
Послуги по оновленню бухгалтерськоТ
програми

4

Витрати на оплату працi l4l 20l
Вiдрахування на соцiальнi заходи 55 45
Амортизацiя 22 49
Матерiальнi витрати 1 4
технiчна пiдтримка сайтч l

,/

Мито 176
Iншi |,7 80
Всього 9б0 324

Фiнансовi доходи i витрати 01.0l.-31.12.20l8 0t.01-3l.t 2.20l9
Фiнансовi витрати (дисконтування оендних
платежiв)

9



- первiсна BapTicTb програми складас 1.б тис.грн.
- нарахований знос 0,6 тис.грн.

бухга,чтерська програма 1С <>Бухгалтерiя для Украiни> по заJtишковiй BapTocTi 8 тис.грн,

- первiсна BapTicTb tlрограми склада€ 10 тис.грн.
- нарахований знос 2 тис.грн.

електроннi ключi ЕIJП TepMiHoM на 2 роки по з€lJIишковiй BapTocTi 1 тис.грн.:

- первiсна BapTicTb програми склада€ 1,2 тис.грн.
- нарахований знос 0,2 тис.грн,

KPiM ТОГО, ТОВаРистВо орендус примiщення на пiдставi ло.оuору оре*rди пежrrтпоuою
примirцення вiд 01.01.2019 рокУ Na 47lА/19. [-IyHKToM 10.1 визначено TepMiH дii договору 12
календарних мiсяцiв з 01.01.2019 по з1.12.2019 року. Товариством прийнято рiшення про
виконаннЯ вимоГ параграфiВ 22-49 мсФЗ 16 щодО такоi оренди. Товариство визна€ оренднi
платежi за договорами операцiйноi оренди як нематерiа,rьний актив та облiковувало протягом
2019 року в регiстрах облiку, як право користування майном з нарахуванням дисконту.

Товариством було застосовано МСФЗ 16 до оренди по [оговору оренди нежитлового
примiщення вiд 01.01.2019 року J\ъ 47iAll9, починаючи з дати початку оренди. Враховуючи
TepMiH оренди до 31.12,2020 р., суму орендних зобов'язань було продисконтовано строком на
12 Mic. iз застосуванням ставки дисконтування в розмiрi 16,з9оА. Загальна сума фiнансових
витрат за2019 р. склала 9 тис. грн.

СтаноМ на 01.01 .2019 рокУ ТоваристВом визнано нематерiа,тьний актив (право оренди) в
cyMi 120 тис. грн.

7.3. {овгостроковi фiнансовi iнвестицii (iншi фiнансовi iнвестицii).

Враховуючи положення МСФЗ l0 <Консолiдована фiнансова звiтнiсть> Товариство не
консолiдуе фiнансову звiтнiсть.

СтаноМ на 31 грудня 2019 р., Товариство оцiнюс фiнансовi iнвестицiТ в cyMi
57 849 тис.грн., а саме: iнвестицiйнi сертифiкати пайового венчурного недиверсифiкованого
закритого iнвестицiйного фонду <<Галицький>> (далi- Фонд) в кiлькостi б 850 шт. За реЪультатами
роботи Фонду у 2019 роцi BapTicTb чистих активiв iнституry спiльного iнвесryвання скJIада€ 154 022
тис.грн.

Оцiнку справедливоi BapTocTi визначае МСФЗ l3 <Оцiнка справедливоi BapTocTi>. I_{ей
мсФЗ визнача€ справедливу BapTicTb як цiну, яка була б отримана за продаж активу. або
сплачена за передаЧу зобов'яЗання У звичайнiЙ операцii мiж учаснИками ринкУ на дату оцiнки.

7.4. Поточна дебiторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги)

СТаНОМ На 31.12.2019 рокУ у Товариствi облiковu"u .roroura л"О,rор""*u *Oop-*"i.r,
за товари (роботи, послуги) та складас 307 тис.грн., а саме:

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КЗАКРИТИЙ НВДИВЕРСИФIКОВДНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
корпорАтивниЙ IнвЕстИцIЙниЙ ФонД <Магiстрат IHBecT> (iдентифiкацiйний код
юридичноТ особи 4084677З) в cyMi 97 тис.грн.

АкцlонЕрнЕ товАриство кЗАКРИТий нвдивЕрсиФIковдниЙ вЕнчурниЙ
КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНд кflIловий CBIT) (iдентифiкацiйний код
юридичноi особи 42049771) в cyMi 20 тис.грн.

тис.грн.

31.12.2018р. 31.12.2019р.
Нематерiальнi активи 0 l0

тис.грн.

31.12.2018р. 31.12.2019р.
Поточна дебiторська заборгованiсть за
товари (роботи, послуги)

337 307



АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (ЗАКРИТИЙ НВДИВЕРСИФIКОВДНИЙ ВВНЧУРНИЙ
коРПоРАтивниЙ IНвЕСТИцtЙниЙ ФоНд (гЕРМЕС> (iдентифiкацiйний код юридичноТ
особи 4|9|7З94) в cyMi 21 тис.грн.

пАйовий вЕнчурний нЕдивЕрсиФIковАний зАкритий IнвЕстицlйний Фонд
"ЛЕВ КАПIТАЛ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ДIЯЛЬНIСТЮ "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ
АКТИВАМИ "ЛЬВIВ КЕПIТАЛ" в cyMi l l0 тис.грн.

пдйовий ввнчурний FIЕдивЕрсиФIковлний здкритий IнвЕстицlйний
ФОНД "ГАЛИЦЬКИЙ" ТОВДРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ДIЯЛЬНIСТЮ "КОМПДНIЯ З УПРДВЛIННЯ
АКТИВАМИ "ЛЬВIВ КЕПIТАЛ" в cyMi 59 тис.грн.

ПРОстрочена дебiторська заборгованiсть вiдсутня. Товариство проводить аналiз та
ОцiнкУ рiвня кредитного ризику з використанням iндивiдуального пiдходу. Враховуючи пiдходи
ЗаТвердженi в Товариствi у межах системи управлiння ризиками, вiдсутнi факти, якi б свiдчили
про ризик невиконання зобов'язання.

7.5. Щебiторська заборгованiсть за виданими авансами

Станом на 31 .12.2019 року у Товариствi облiковано дебiторську заборгованiсть за
виданими авансами та склада€ 9 тис.грн., а саме:

Украiнська асоцiацiя iнвестицiйного бiзнесу (код СДРПОУ 2З152037) в cyMi 8 тис.грн.
(членськi внески):

ТоВ <Пронем> (код €ДРПоУ 309l8474) в cyMi l тис.грн. ( за матерiали).

7.б. Грошовi кошти та ik еквiваленти.

тис.грн.

31.12.2018р. 31.12.2019р.

Щебiторська заборгованiсть за виданими
авансами

9

тис.грн.

31.12.2018p. 31.12.2019p.
Грошi та ii еквiваленти 0 3

Станом на З1.12.2019 р. на
вартiстю грошовi кошти на суму 3

(мФо 334851),

7.7. Кредиторська заборгованiсть

поточному рахунку у банку
тис. грн. Поточний рахунок

облiковуються за номiнальною
вiдкрито у банку АТ "ПУМБ)

Тис.грн.

31.12.2018р. 31.12.2019р.

Торговел ьна кредиторська заборгован icTb 20 5

lншi поточнi зобов'язання l
Всього кредиторська заборгован icTb 2l 5

Сума кредиторськоТ заборгованостi с короткостроковою. тому вплив змiн на
СПРаведливу BapTicTb с несуттевий. В фiнансовiй звiтностi показники заборгованостi
вiдображенi по BapTocTi виникнення заборгованостi.

7.8. Стаryтний капiтал

Станом на 31 грудня 2018 р. заресстрований статутний капiтал становив 7 100 тис. грн.
Сплачений статутний капiтал складав 7 100 тис. грн.

Станом на 31 грудня 2019 р. заре€стрований статутний капiтfu,I становив 7 100 тис. грн.
Сплачений статутний капiтал складав 7 100 тис. грн.

Власний капiтал Товариства станом на З1.12.2018 р. становив 12862 тис. грн. та
складався з:

заре€стрований капiтал-7 100 тис. грн.;
капiтал у дооцiнках - 5 692 тис.I,рн.;



резервний капiтаll - 4 тис.грн.:
нерозпридiлений прибуток - 66 тис. грн.;

Власний капiта,т Товариства станом на 31.12.2019 р. становить 58 186 тис.грн. та
складасться з:

заресстрований калiтал-7 100 тис. грн.;
капiтал у дооцiнках - 50 999 тис.грн.;
резервний капiтац - 4 тис.грн.;
нерозпридiлений прибуток - 83 тис. грн.;

8. Розкриття iншоi iнформацii
Станом на З1 грудня 2018 р. та станом на З1.|2.2019 р. проти Товариства не вiдкрито

судових проваджень та протягом 2019 року Товариство не Mzulo судових спорiв.
8.1. Пов'язанi особи

На вимогу МСБО 24 <Розкриття iнформацii шодо зв'язаних cTopiH> нада€ться наступна
iнформаuiя про суми дебiторськоТ або кредиторськоТ заборгованостi. що утворилася в

результатi операцiй з пов'язаними сторонами.
Щля uiлей цiсi фiнансовоi звiтностi сторони вважаються пов'язаними, якIцо одна з них

Мас Можливiсть контролювати iншу сторону або чинить iстотниЙ вплив на iншу сторону IIри
прийняттi фiнансових та операцiйних рiшень. Пр" розглядi взасмовiдносин з кожною
можливою пов'язаною стороною особлива увага придiляеться c}"THocTi вiдносин, а не лише ix
юридичнiй формi.

Пов'язанi сторони можуть бути залученi в операцii, що не здiйснюва,rися б з
непов'язаними сторонами, операцii з пов'язаними сторонами можуть здiйснюватися на таких
умовах i на TaKi суми, якi неможливi в операцiях з непов'язаними сторонами.

Перелiк пов'язаних осiб Товариства:
нформацiя про власникiв Товарис ва

Груrrа
Ns
з/l t

I loBtlc ttай:vсtIуваllIIя
кlри;lичноТ особи

I]jiaclIиKa (акцiоrrсра.

учасtlика)'|'овариста чи
ltрiзвиIItе. iм'я. tto

ба,r,ьковi tРiзично[ особи
- в]lасIIика (aKuiorrcpa.

учасltика)'I'овариства

Вид учас,r,i
(одIIо-

осiбно або
ctIi:rbHo)

Ilelгr,и(l iкачiй Ir и й

код tоридичttоТ
особи - в,rIасIIика
'lilварис,r,ва або

рсr,с,r,раrriй rlий
tloMcp об.ltiковоТ
картки п,rIатIIика

tro;ta,t,KiB (за

ttаявrtос,t,i)

М iсItезнахtr.,lжен ня
rоридичttоi особи
чи ltacttop,t,tti даtti

фiзичlrоТ особи.
I Ipo як), I tо/i(а("гься

irrформrацiя (ссрiя i
lIoMcp ttacllop,l,a.

лата вилачi та
найменчвання

opl,alt),. що йоt,о
видаtr)

Частка в

c,I,al,v,|,HoMv

Kattir,zuIi

Товарис,l,ва.
о//\,

3аt,ii.llыtий

розпr ip
вIi.Jlиt]у на

'IЬварис,гво

В.ltасltики фiзичrri
особи

l
михайлiв poMall

Свl,енович
одllоосlоllо 2,7801l2,7,75

Сiсрiя КСi
Ns 922920.

3 l. l0.20 |2 р..
Сихiвським РВ у м.

Львовi ГУ ЩМС'
Украillи у

.] lьвiвськiй об;Iас,I,i

35 l00

Б
l}ласtlики - IсlриличIIi
особи

1

привАтнЕ
пIдпри(]мс]тв() "лЕв
м lC l,A 20l2"

ОДIIООСlОIIО 3 821397 1

7903 I. JIbBiBcbKa
об.;t.. ptic,t,o Львiв.
B1,';t. (-'r,рийська.

бу.rиrrок б l.
квап,r,ипа 49

65

Усього: l00 I00

Iнформацiя про пов'язаних осiб власникiв Товариства - фiзичних осiб:

Ns
з/I r

l[рiзвиlrtе.
iм'я. llo ба-

,r,bKoBi 
фiзи-

чtrоi особи
вJIасника

Товарисr,ва
,l,a iT ttряшtих

ро-,цичiв. itl-

Рссс,r,рачiй-
ttий ttoMcp
облiковtli

карl,ки
tt,Jlal,ttиKa

tlолагкiв

Силлво,ll
Iорили-

чttоi
особи.
II((.),r(()

якоТ
icrryc,

пов'яза-

Iлсrrтифiка-
ltiйний Ko,lt

кrри,:1ич H<ri

особи.
II(одо

якоi icH_t,t

I ltlв'язан ic,t,b

Повttс ttaйltctIyBallllя
tсrридичttоТ особи.

II(tr,r(tl якtlТ icH},t,

t to в'язаt tic,t,b

мiсцсзttttхо-
джсltlIя

lоридичttоi
ОСt'tблt. t I11,1,,11,1

якоi ictryc
ttов'язаl t ic,t,b

Час,гкti в

сl,атуl,ном}
каIriгыti

пов'я,rаtlоТ
особи. о/о

I Ioca;ta у
ttов'язаtriй

особi



IIIих iIов'я-
заних осiб
(cтy,rrirrb

родиllного
зв'язкл,)

н ic,t,b *

l
михайlriв

PoMtalt
свгсttови.t

2780l 127,7 5 к 4lз l l02l

I,оl}Ари(]Il]о з
оБмl-]ж|-]lI0lо

вIдп()вIдлльнIс]тк)
кК()МПАНIЯ З
yllPAI}JlIllIlя

АК'I'Иl]дМИ кJIЫ]II]
КDПIТАJI)

79017.

J]bBiBcbKa
об;r.. пtic,t,o

Львiв. B1,.;I.

[}о,,ltlгitlttа.
б1,.,r. 2. o(lic 8-

м

35

2
Михай'lriв

Pomtatt

свгсttович
2,780l12J,7 5 I 3 l 896750

llI,иl]л,1,1Il-.
пIдпри(]мс]тв()

(I]I]ll lYC))

7903 l.
lt. Львiв. B\,,lt.

Стрийська. l 95

l00

_)

Михай';tiв
PoMalt

Свl,енt,lвич
2,7801127,7 5 I зl6579l7

привлтнЕ
Il|лlIрисмс,1,1]о

кДI I7Г|Оl)А>

790з l.
пr. JIbBiB. By,;l.

C,r,rl и йська. l 95
l00 ,Г[ирсктор

4
Михайлiв

Poпlatt
Свt,ен<lвич

z7801 12775 l 3 9848479

lIl,иl]л,l lI},.

lllлlll,исмс 1,I}o
(ЗАХIД КЛАС

ltJIlO(])

7903 l.
м. JIbBiB. B1,.lr.

('t,рийська.
l0]a

l00

Л,]

з/п

Прiзвищс.
iм'я. по ба-

,r,bKoBi 
фiзи-

чIlоi особи
в.lасIlика

'l'овариства
,га iJ lIрямих

ро-личiв. ill-
ших ttов'я-
заtlих осiб
(cтyl liHb

ролиIlllоl,о
зв-язку)

I)есс,r,раrliй-
ний номер
об'lIiковоi

картки
l l,,Iа,l,ника

l{ojla|,Kil]

Симвоll
юриди-

чIIоi
особи.
IIlo]tc}

якот
icr l1,c

пов'яза-
нiс,гь*

I.rсrгr,ифiка-

цiйrrий кол
ttlрили.tllоТ

особи.
щодо

якоТ ictl},c
пов'язаtI icTb

IIовне наймен},l]ання
tори.tичIIоi особи.
ltltlдо якtli icllyc

l ttlв'язан ic,t,b

м iсrtезнахо-
,ilження

IОРИЛИЧIIОi

особи. Illодо
якоТ icH_,-t,

tttl в'язан ic,t,b

Час,t,ка в

cTaT},TIION.ly

каtti,гаti
ttов'язаttоi
особил 7о

lIoca,ra у
t tов'язанiй

особi

5

михайlliв
PoMatl

СвI,енович
278(\l 127,7 5 I 3 985089 l

привлтнЕ
I lIлlIрисм(,,I,1}о
(I)OMl-.O lIJlI()C])

7903 l.
м. .JlbBiB. вул.
С,r,рийська. 47

l00

6

михайlriв
Poпlatt

(]вгенович
2,780]' |277 5 I 3984849 l

привлтнЕ
l IIлl Iрисмс,I,во
(l'оМлI IIIJIIOC))

7903 l.
м. JlbBiB. Br,.ll.

С,r,рийська.
7l-ru86

l00

J

Михай-rriв
Porratl

Свl,енович
2,I80l |21,7 5 I з 0 l 62974

IIриI]д,1,IIF,.
пlдпри(,мств()
(ЗЛХIД-КЛАС],)

7903 l.
N{.JIbBiB. вул.
Сr,ри йськir.

7l_л/86

l00 ffирскr,ор

8

Михай.lriв
Pollatt

СвгсtIови.t
2780112,7,7 5 I ] tl243 97l

привлтнЕ
пlдпри(,мс]тв()

(JII]I] MIC'l А 20l2)

790з l.
bt. Львiв. B1,,r.

(-'r,рийська.

буr.6l.
квап,r,ира 49

l00

9

михайlliв
Свгенiй

€вгеlIiйович
( Бпат)

27 12420ззl I 3550 l 709
привлтнЕ

llIлlIри(,мс ll]O
(КлЗI{л 74D

7903 l. пlicrrl
JIbBiB. Bylr.
Сl,грийська.

буд. бl. кв. .t9

l00 7r{ирсктор

10

Михай';riв
Свгсlriй

свr,енiйович
(БраL )

2,712420ззl I 3 9tl4lt547
lIриI]л,|,l Il_]

пlдпри(,мс]тв()
(жl]КА>>

7903 l.
пл. JIbBiB. ву,л.

С,r,рийська.
,7lб

l00 !,ирск,r,ор

ll
Михай,:liв
€'Bгerriй

свгсlliйович
(Бра,г)

27 12420з3| I 398,1853l
lIРИl}А l'I IIl

IlIлlll,исмс I l]o
(КАЛIП(]() ПЛк)С>)

7903 |.

м. JIbBiB. By';r.

Гашска. l7
l00

{' К KoMпattii з управ,чitltIя актива]\ли itlституrliйltих irrBccTopiB. I itltIlc госп0.,1арсl,кс тоRариство (якtrlо .tacTKa особи tlи
t,руttи tIов'язаних з нек) осiб l, ньому, IIеревиIItч(, l0 % ,r а/або особа (, керiвникOм Itb()1,0 1,()варис,l }ra).

Iнформачiя про юридичних осiб, в яких власники Товариства - юридичнi особи беруть участь:

Nc
зltl

1,1tев,r,иф iKar цi

йttий кол
ltlриличttоТ

trссlби
в;tасttикiв

Симвtl;t
tориличltоi

особи. rtlоло
якоТ iснyс

ttов'язаtliсr,ь

Ilсrrтиt}iкаltiйrlий
KOjt к)ри,l(ичн()Т

особи. цtодо якоi
ictlyc пов'я,заttiстl,

Повltс ttаймсtlуtsаlIIIя
tориди.ttlоТ особи. ltlодо яксtТ

icH1,,t, ttов'язанiсr,ь

М iсtIсзtIахсlд;ксIlltя
кlри,,1ичнtlТ осrrби.
шо:tо якоТ icttyc

пilв'я:заtl icTb

Часr,ка в

ста-г)"тIIом"ч

Karri,l,alli. %о

l 3 824397 l к 4l з l l02l l,оl]лрис,1,1]о з оБмl-.жF]-
н()к) вIдп()вIдлльнI-

790l7. JlbBiBcbKa
об.r.. Mic,t,o Львiв. б5



с I lO (КОМlIдIlIЯ з
yl Il,дl]JIIl lI Irl дк,I,иl]дми

кЛЬВIВ КDПlТАЛ)

By.;r. l}o,1toгiHHa.

бу;t. 2. офiс 8-М

Iнформаuiя про керiвника Товариства та його пов'язаних осiб:

ль
з/ll

IIрiзвиruс.
iм'я. tro ба-
,l,bKoBi кс-

рiвrrика Фо-
llлу та його
llрямих ро-
личiв (c,r,y-

tIiltb родиlt-
llСlГО ЗВ'ЯЗку--)

Рссстраrtiй-
trий troп,tcp

об.lli ковоТ
карl,ки

пJатIIика
полаткiв

(]иплвол

к)ри j(и-

чtIоТ

особи.
IIlодо
якtri
icrryc

tlов'яза-
tlicTb

l;tенr,ифiка-

цiйrrий кол
tори..tичllоi

<rсоби-

ttto.,ttl якоi
icrryс

t tов'язаt tic,t,b

Повtlа ttазва tсlриличtlоТ
особи. tllоло якоi icrlyc

ltов'язанiс,t,ь

мiсltсзlrахо-
лжсllIIя

кlри;цич Hoi
особи. шодо

якоi icllyc
пов'язаtt icTb

Час,l,ка в

c,l,ar),1,I IoM},

кап iTa,-li

t ttrв'я занilт
особи. 7о

Поса;.tа 1,

пов'язаll iй
особi

l
Захаров
'I'apac

свt,енiйович
29729 l 0599 к 4l з l l02l

l,оl]Арис 1,1]O з оБ-
Мl]ЖI]IIОIО I]IЛI IO-
l]IЛДJIЫllС'IIО кКО-
мплнIя з упрлвлl-

IIIIя Ак,I,иI}Ами
кJIЫ}II] KIlIIllAJl>>

790l7. JIbBiB-
ська об.r..

плiс,ю JIbBiB.
By^;t. Водоr,itt-

rla. буr. 2.
офiс 8-М

.Г[ирсктор

З iншими пов'язаними особами нiяких операцiй не було.
Станом на 31 грудня 2019 р. безналiйноТ або простроченоТ заборгованостi за операцiями

з пов язаними особами немас.

8.2. Оподаткування
У зв'язку з неоднозначним тлумаченням податкового законодавства Украiни з боку

податкових органiв можливi донарахування податкiв та зборiв, нарахування штрафiв та пенi,
якi Товариство змушене буде сплатити. Така невизначенiсть може вплинути на BapTicTb

фiнансових iHcTpyMeHTiB, втрати та резерви пiд знецiнення, а також на ринковий piBeHb цiн на

угоди. На лумку керiвництва Товариства. ним сплачено yci податки, тому фiнансова звiтнiсть
не мiстить резервiв пiд податковi збитки. Податковi звiти можуть переглядатися вiдповiдними
податковими органами протягом трьох poкiB.

Внаслiдок наявностi в украТнському податковому законодавствi положень, якi
дозволяють бiльш нiж один BapiaHT тлумачення, а також через практику, що склfuлася в

нестабiльному економiчному середовиrцi, за якоТ податковi органи довiльно тлумачать аспекти
економiчноi дiяльностi, у разi, якщо податковi ограни пiддадуть cyMHiBy певне тлумачення,
засноване на оцiнцi керiвництва Товариства економiчноТ дiяльностi Його, Ймовiрно, що
Товариство змушене буде сплатити додатковi податки, штрафи та пенi.

8.3. Нестабiльнiсть на мiжнародних фондових ринках та фондовому ринку Украiни
Протягом року економiки багатьох краiн вiдчули нестабiльнiсть на фондовому ринку.

Внаслiдок ситуацiя. яка склfuтIась в YKpaTHi та за кордоном. незважаючи на можливе вживання
стабiлiзацiйних заходiв Урядом УкраТниl на дату затвердження даноТ фiнансовоi звiтностi
мають мiсце фактори економiчноi нестабiльностi. Як наслiдок, icнye ймовiрнiсть того, що
активи Товариства не зможуть бути peitJ.IiзoBaнi за iхньою балансовою вартiстю, що вплине на

результат його дiяльностi.
Е ко н ом iчн е с е р еd о в u ulе.
Товариство здiйсню€ свою основну дiяльнiсть на територiТ УкраТни. Закони та

нормативнi акти. якi впливають на операцiйне середовище в yKpaTHi, можуть швидко
змiнюватися. Подirльший економiчний розвиток залежить вiд спектру ефективних заходiв, якi
вживаються украТнським урядом, а також iнших подiЙ. якi перебувають поза зоною впливу
Тоариства. Майбутнс спрямування економiчноТ полiтики з боку украТнського уряду може мати
вплив на реалiзацiю активiв Товариства, а також на здатнiсть Товариства сплачувати
заборгованостi згiдно зi строками погашення.

Керiвництво Товариства провело найкращу оцiнку щодо можливостi повернення та
класифiкацiТ визнаних активiв, а також повноти визнаних зобов'язань. Однак, Товариство ще
досi знаходиться пiд впливом нестабiльностi. вказаноТ вище.

3н ецiнення н о цiон ал ьн oi' вал юmu.
Операцii з валютою вiдсутнi.

8.4. Щiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками



fliяльнiсть Товариства пов'язана з ризиками i BapTicTb чистих активiв у нестабiльному

ринковому середовищi може суттсво змiнитись унаслiдок впливу суб'сктивних чинникiв та
об'ективних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких заздалегiдь точно передбачити
неможливо.

Система управлiння ризиками - це комплекс правових та органiзацiйно-технiчних
заходiв та процедур! який забезпечус надiйний процес виявлення, вимiрювання, оцiнки,
контролю та монiторингу Bcix видiв ризикiв Товариства.

Основними ризиками для Товариства с:

Рuнковай рuзuк
Ринковий ризик - це ризик того. що справедлива BapTicTb майбутнiх грошових потокiв за

фiнансовим iHcTpyMeHToM коливатиметься внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковi цiни
включають в себе три типи ризику: ризик змiни процентноi ставки, ва,rютний ризик та iншi
цiновi ризики, наприклад, ризик змiни цiн на iнструменти капiта,rу або непоточнi активи.

утримуванi для продажу. Фiнансовi iнструменти, схильнi до ринкового ризику включають в

себе iнвестицii. Ринковий ризик контролюсться за допомогою рiзних заходiв: статистично (з

використанням VaR i вiдповiдних аналiтичних процедур); стрес-тестування i сценарний анапiз.
Виявленi cyTTcBi ризики повiдомляються вищому керiвництву.

Рuзuк зм.iна BidcomKoBoi сmавкu
Ризик змiни вiдсотковоТ ставки - це ризик того. що справедлива BapTicTb майбутнiх

грошових потокiв за фiнансовим iHcTpyMeHToM коливатиметься, зважаючи на змiни ринкових
вiдсоткових ставок.

Станом на 31 грулня 2019 року Товариство не мас довгострокових активiв i зобов'язань.
якi б могли знецiнюватись в заlrlежностi вiд ринкових коливань.

Валюmнuй рuзuк
Валютний ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb майбутнiх грошових потокiв

за фiнансовим iHcTpyMeHToM коливатиметься внаслiдок змiн у валютних курсах.
Валютнi ризики у Товариствi MoxtyTb виникати у зв'язку з володiнням фiнансовими

iнструментами, номiнованими в iноземнiй ва,rютi.
Станом на 3l грудня 2019 року Товариство не мас банкiвських депозитiв, фiнансових

активiв i зобов'язань. номiнованих в iноземних ва,.Iютах.

Разuк змiнu цiн на iнсmруменmu капimолу
Котируванi i не котируванi цiннi папери Товариства схильнi до ризику, зумовленого

невизначенiстю щодо майбутньоТ BapTocTi iнвестицiйних цiнних паперiв та корпоративних прав
компанiй. Товариство управля€ ризиком змiни цiн на iнстрlп,тенти капiталу. диверсифiкуючи
вкладення i встановлюючи лiмiти для окремих iHcTpyMeHTiB i iHcTpyMeHTiB в цiлому.

На звiтну дату З 1 грулня 2019 р. не icHyc ризик, пов'язаний з фiнансовими iнвестицiями.
Креdumнuй рuзuк
Кредитний ризик ризик того, шо Товариство понесе фiнансовi збитки, оскiльки

контрагенти не виконують cBoi зобов'язання за фiнансовим iHcTpyMeHToM або клiснтським
договором. Товариство схильне до кредитного ризику, пов'язаного насамперед з його

фiнансовою дiяльнiстю.
Креdumнi рuзuкu, пов'язанi з mор?овOtо mа iHutclto 0e(limopcbKoto за(лорzrлванiсmю,.
Управлiння кредитним ризиком. пов'язаним з клiентами, здiйснюсться кожним

операчiйним пiдроздiлом у вiдповiдностi з полiтикою, процедурами i системою контролю,
встановленими Товариством. На пiдставi критерiiв внутрiшнього рейтингу для Bcix клiентiв
встановлюються лiмiти на здiйснення операцiй у кредит.

Кредитна якiсть клiснта оцiнюеться на ocнoBi докладноТ форми оцiнки кредитного

рейтингу. Здiйснюсться регулярний монiторинг непогашеноi дебiторськоi заборгованостi
клiснтiв.

Креdumшй рuзuк, пов'язаltuй з фhшrcовu,vtt iнсmру.\lutmа.vll mа ?роulовu.|4u Koluma.\lll:
Управлiння кредитним ризиком, обумовленим залишками коштiв на рахунках у банках

та фiнансових органiзацiях" здiйснюсться у вiдповiдностi з рiшеннями органiв управлiння
Товариства. Надлишки коштiв iнвестуються лише в затверджених контрагентiв i в рамках
кредитних лiмiтiв, встановлених для кожного контрагента. Кредитнi лiмiти, встановленi для
контрагентiв шоквартаJIьно ана,riзуrоться Товариством i можуть бути змiненi протягом року.



Лiмiти встановлюються з метою мiнiмiзацii концентрацiТ ризикiв i, таким чином, зменшують
фiнансовi збитки, що виникають в результатi потенцiйного банкрутства контрагента.

Грошовi кошти Товариства розмiщенi в АТ кПУМБ> (МФО 3З485l). Станом на
11.06.2019 року рiшенням рейтингового KoMiTeTy ТОВ "Кредит-Рейтинг" було оновлено
довгостроковиЙ кредитниЙ реЙтинг Акцiонерному товариству (ПУI\4Б) (код СДРПОУ
|4282829) за наlцiона-гrьною шкullrою на piBHi uаААА. Додатковi позначення +/- це промiжнi
категорiт рейтингу по вiдношенню до основних категорiй.

Банк або окремий борговий iHcTpyMeHT з рейтингом uaAAA характеризусться найвищою
кредитоспроможнiстю у порiвняннi з iншими украiнськими позичаJIьниками або борговимIt
iнструментами. PiBeHb кредитоспроможностi чутливий до впливу несприятливих комерцiйних,
фiнансових та економiчних умов. ll червня 2019 року оновлено кредитний рейтинг АТ
(ПУМБ>.

!жерело : http ://www.credit-rating.ua/ua/ratings/#results.
8.5 Подii пiсля звiтноi дати.

.Щата затвердження фiнансовоi звiтностi Товариства- |4 лютого 2020 р,
Пiсля звiтноi дати, а саме станом на 31 грулня 20|9 року, не вiдбулося жодних подiй, якi

справили б iстотний вплив на показники фiнансовоТ звiтностi Товариства та вимагають
розкриття iнформацii в примiтках до цiеi фiнансовоТ звiтностi.
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