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Корисryвачам фiнансовоi звiтностi
ТОВАРИСТВА З ОБМE)КЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ <ПРО КАПIТАЛ
сЕк,юрIтIз>
Нацiональнiй KoMiciT з цiнних паперiв та фондового ринку

I. Звiт щодо аудиту фiнансовоi звiтностi
.Щумка iз застереженням
Ми провепи аудит фiнансовоi звiтностi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРО КАПIТДЛ СЕК'ЮРIТIЗ" (код €ДРПОУ 378154З6)
(ДаЛi - Тсlвариство)/ яка вюIючас Баланс (Звiт про фiнансовий стан) cTaI{oM на
31,.1,2.2021Рокуl Звiт про фiнансовi резупьтати (Звiт про сукупний дохiд), Звiт про
РУХ ГРОШОВИХ КоIптiв(за прямим методом), Звiт про власний капiта.п за piK що
закiнчився зазначеною датою/ та Примiток до фiнансовоi звiтностi, вIо'Iючаючи
стислий виклад значущих облiкових полiтик.

На нашУ Думку/ за винятком можливого впJIиву питань/ описаних в Роздiлi
uOcHoBa N7Я Думки iз застереженням> нашого Звiту, фiнансова звiтнiсть
ТОВАРИСТВА З ОБМE)КЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЪНIСТЮ "ПРО КАПIТАЛ
сЕк,юрIТIЗ", що додаеться/ вiдобража€ достовiрно, в ycix суттевих аспектах
фiнансовий стан Товариства станом на 31 групня 2021 роКУ, його фiнансовi
результати i грошовi потоки за piK, rrдо закiнчився зазначеною датою/ вiдповiдно
ДО Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi (МСФЗ) та вiдповiдас в ycix
суттсвих аспектах вимогам законодавства !краiни, що регулюе питання
бухгалтерського облiку та фiнансовоТ звiтностi.

Основа для думки iз застереженням
На ДУмкУ аудитора/ до вис.повлення аудиторськоI думки iз застереженням

призвiв впJIив коригувань/ що могли б бути потрiбними/ якщо б Товариство
здiйснювало подальшу оцiнку поточних фiнансових iнвестицii, що облiковуються
станом на З1.12.2021 року на балансi в cyMi 7 447 тис. грн. за справедпивою
вартiстю. До склIаду поточних фiнансових iнвестицiй вiднесенi iнвестицiйнi
сертифiкати ПВНЗIФ "Фоri2д регiонального розвитку" ТОВ "К}А "КФС,' (*од
€ДРПОУ З5394082, код €ДРIСI 2331013) на суму 3 900 тис. грн. у кiлькостi 2957
штук/ що ск,Iада€ 5,91% вiд загальнот кiлькостi цiнних паперiв у випуску;
iнвестифЙнi сертифiкати пвнзIФ ,,ФонД соцiального розвиТку> ТОВ "КУд .,КФС,,
(код €ДрПоУ 35З94082, код €ЩРIСI 2331011) на суму З 547 тис. грн. у кiлькостi 18
Ilггук, що сюIадае 0,018% вiд загальноi кiлькостi цiнних паперiв у випуску.



Ринковi котирування по зазначеним фiнансовим iнвестицiям не доступнi, rrдo
€ ЮIючовим джерелом невизначеностi оцiнок зазначених фiнансових
iHcTpyMeHTiB.

На дУмкУ аудитора вплив змiни в оцiнках може бути значним проте IJe
всеохопJIюючим дтя фiнансовоi звiтностi Товариства.

Ми провели ауди-г вiдповiдно до Закону }краiни "Про аудит фiнансовоi
звiтностi та аудиторську дiяльнiсть>, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
КОНТРОпю якостi, ауцитуl огляду/ iншого наданнrI впевненостi та супутнiх
ПОСЛУг та у вiдповiдностi до рiшень Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв та
фОндОвОго ринку/ в тому числi ,,Вимог до iнформацii, що стосуеться аулиту або
ОГляДУ фiнансовоТ звiтностi учасникiв ринкiв капiталу та органiзованих товарних
Ринкiв, нагляд за якими здiйснюе Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фОНдОвОго ринку>/ що затвердженi Рiшенням НацiональноТ KoMicii з цiнних
паперiв та фондового ринку !краiни М 555 вiд 22,07.2021 року/ iнших
3аконодавчих aKTiB !краiни та нормативних документiв Нацiональноi KoMicii з
цiнних паперiв та фондового ринку.

НашУ вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викJIадено в роздiлi
"Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоТ звiтностi,, нашого звiту.

Ми е незаJIе)(ними по вiдношенню до ТОВАРИСТВД З ОБМE)КЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЪНIСТЮ "ПРО КАПIТАЛ СЕК'ЮРIТIЗ" згiдно з Кодексом етики
ПРОфеСiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики дrя бухгалтерiв
(КОДеКС РМСЕБ) та етичними вимогами/ застосовними в }KpaiHi до нашого аудиту
фiнансовоi звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих
вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми ВВажа€мо, що отриманi нами аудиторськi докази е достатнiми i
прийнятними дJIя використання iх як основи ддIя нашоi думки iз застереженням.

Ключовi питання аудиту
ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження/

бУЛИ найбiльш значущими пiд час нашого аудиту фiнансовоi звiтностi за
поточний перiод. IJi питання розглядапись у KoHTeKcTi нашого аудиту фiнансовоi
звiтностi в цiлому та враховувались при формуваннi думки щодо неi, при цьому
ми не висловлю€мо окремоi думки щодо цих питань. Ми визначили, Що ключовi
питання аудиту, про якi необхiдно повiдомити в нашому Звiтi, вiдсутнi.

Iнша iнформацiя
}пРавлiнський персонал несе вiдповiдапьнiсть за iншу iнформацiю. Iнша

iнформацiя е iнформацiею, яка мiститься у Звiтностi до Нацiональноi koMicii з
ЦiННИХ паперiв та фондового ринку за 202'J, piK, у Поясненнях управлiнського
персонаJI}, у Положеннях Товариства.

Наша Думка Iцодо фiнансовоi звiтностi не поширюеться на iншу
iнформацiю та ми не робимо висновок з будь-яким piBHeM впевненостi щодо цiеТ
iншоi iнформацii.

! Зв'язку з нашим аудитом фiнансовоi звiтностi нашою вiдповiдальнiстю с
ознайомитися з iншою iнформацiею та при цьому розглянути| чи icHye сутт€ва
Невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiею i фiнансовою звiтнiстю або нашими
знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи lJ,я iнша iнформацiя виглядае
такою/ що мiстить суттеве викрив]fення.
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Якщо на ocHoBi проведеноi нами роботи ми доходимо висновку, що icHye
суттеве викривлення цiеi iншоТ iнформацii, ми зобов'язанi повiдоми-ги про цей
факт. Ми не виявипитаких фактiв, якi потрiбно було б вюtючити до звiту.

Ми адекватнiсть бухгалтерськогоМи можемо зазначити про адекватнiсть системи бухгалтерського облiку,
ПРОЦеДУР внУтрiшнъого аудитуl внутрiшнього контролю та систем управлiнrrя
ризиками в Товариствi.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих| кого надiлено
найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть

}правлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i
дОстовiрне подання фiнансовоi звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему
внУтрiшнього контролю/ яку управлiнський персонал визначае потрiбною дпя
Того/ щоб забезпечити сюIадання фiнансовоi звiтностi, що не мiстить сутт€вих
викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

Пр' складаннi фiнансовоi звiтностi управлiнський персонал несе
вiДповiдальнiсть за оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на
безперервнiй ocHoBi, розкриваючи/ де це застосовано/ питання/ що стосуються
беЗПеРервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть
дЙльностi як основи дJ7я бухгалтерського облiку, KpiM випадкiв, якщо
УПРавлiнський персонал або ппануе лiквiдувати Товариство чи припинити
дiяльнiсть, або не ма€ iнших реаJIьних альтернатив цьому.

Ti, кОго надLтено найвищими повноваженнями/ несуть вiдповiдальнiсть за
нагляд за процесом фiнансового звiтування Товариства.

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi
Нашими цiлями € отримання обrрунтованоi впевненостi, що фiнансова

ЗВiТНiСть } uiлому не мiстить суттевого викривлення внаслiдок шахрайства або
помилIки/ та випуск Звiту аудитора, який мiстить нашу Д}мку. Обгрунтована
впевненiсть € високим piBHeM впевнеrrостi, проте не гарантуе/ що ауцит,
ПРОВеДеНИй Вiдповiдно до МСА, завжди вияви,tь суттеве викривлення/ якщо таке
icHye.

ВИкривлення можуть бути результатом шахрайства або помилIки; вони
ВВажаються суттевими/ якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкуеться,
вони можуть впIIивати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на
ocHoBi цiеi фiнансовоi звiтностi.

ВИКОНУЮчи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використову€мо
ПРОфеСiйне судження та дотримусмось професiйного скептицизму протягом
усього завдання з ауди,гу,

KpiM того/ ми:
О iДентифiкуемо та оцiнюемо ризики суттевого викривлення фiнансовоi

Звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки/ розробляемо й викону€мо
аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отриму€мо
аУДИТОРСькi докази, що € достатнiми та прийнятними дпя використання iх
ЯК ОСНОВИ N7Я нашоi думки. Ризик невиявлення суттевого викривлення
внаспiдок шахрайства € вищим, нiж дпя викривлення внаслiдок помиJIки/
ОСкiльки шахрайство може включати змову, пiдробку/ навмиснi пропуски,
неправильнi твердження або *r""ry"u*r*r" заходами u.ryrpi-.ruo.o
контролю;

о отримусмо розумiння системи внутрiшнього контролю, Що стосу€ться
ауДИТуl дJ7я розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали
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обставинам, а не дгIя висловлення думки щодо ефективностi системи
внутрiшнього контро.цю.

. Оцiнюемо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть
облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацii, зроблених
управлiнським персоналом;
ДОхОДИМо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським
персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи д/,Iя
бухгалтерського облiку та на ocHoBi отриманих аудиторських доказiв
робимо висновок, чи icHye суттева невизначенiсть щодо подiй або умов, що
Може поставити пiд значний cyMHiB здатнiсть Товариства продовжити свою
дiяльнiстъ на безперервнiй ocHoBi. Якщо ми доходимо висновку шIодо
iснУвання такоi cyTTeBoi невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в
нашоМУ Звiтi аупитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацii у фiнансовiй
звiтностi або, якщо TaKi розкриття iнформацii € неналежними/
мОдифiкувати свою д}мку. Нашi висновки rрунтуються на аудиторських
ДоКаЗах/ отриманих до дати нашого Звiту аудитора. BTiM майбутнi подiТ або
УМови можуть примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на
безперервнiй ocHoBi;

О Оцiнюемо загальне подання/ структуру та змiст фiнансовоТ звiтностi
ВклюЧно з розкриттям iнформацii, а також те/ чи розкривас фiнансова
Звiтнiсть операцii та подii, покпаденi в основу iх складання/ так/ щоб було
забезпечено ixHc достовiрне подання.

МИ ПОвiдоМля€мо тим/ кого надiлено найвищими повноваженнями/ разом з
iншими питаннjIми iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту
Та СУТТ€Вi аулиторськi результати| включаючи будь-якi значнi недолiки системи
внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.

Ми Також надаемо тимl кого надiлено найвищими повноваженнями,
тверджеНня/ щО ми викоНали вiдпОвiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та
повiдомляемо iм про Bci стосунки й iншi питання, якi могпи б обrрунтовано
вважатись такими/ що впJIивають на нашу незалежнiсть, а також/ де це
застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

II. Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних aKTiB

В цьОМУ Роздiлi наведена iнформацiя, розкриття якоi передбачено у
ВiДПОВiдностi до рiшень НацiональноТ KoMicii з цiнних паперiв та фондового
ринку/ в тому числi ,,Вимог до iнфорплацii) trдо стосу€ться ауди,гу або огляду
фiНанСовоi звiтностi учасникiв ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв,
НаГЛЯД За ЯКИМИ зДiйснюс Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового
РИНКУ>/ ЩО ЗаТВеРпженi Рiшенням НацiональноТ KoMicii з цiнних паперiв та
фОндового ринку }краiни М 555 вtд 22.07.2021 року, iнших законодавчих aKTiB
!КРаiНи та ноРмативних документiв Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв та
фондового ринку.
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OcHoBHi вiдомостi про Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю (ПРО
КАПIТЫI СЕК'ЮРIТIЗ> наведено в Таблицi 1.

Загальними Зборами }часникiв ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ .ПРО КАПIТАЛ СЕК'ЮРIТIЗ" (Протокол N9 03/2021 вiд
29.03,2021 Року) було затверджено рiшення про звiльнення з посади Щиректора
Товариства Севастьяновоi Ганни Володимирiвни за угодою cTopiH з 29.0З.2021

Таблиrдя 1

Ns
п/п

1
Повне найменування
Товариства

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

"ПРО КАПIТАЛ СЕК' ЮРIТIЗU

2
Скорочене найменування
Товариства

ТоВ "ПРо КАПIТАЛ СЕК'ЮРIТiЗ"

J
Органiзацiйно-правова форма
господарюван}I'I Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

4 Код за СДРПОУ 37в15436

5

Виписка з едчпrого державного
ресстру юридисIних осiб,

фiзичних осiб-пiдприемцiв та
громадських формуваrть

Щата та номер запису в €диному державному peccTpi
юридичних осiб та фiзи.птих осiб - пiдприсмцiв
1 070 102 0000 044490;

Щата проведеннlI державноi реестрацii юридиtlноi особи
07,09,2011, року;

6
Мiсцезнаходже}fiIя юридичноi
особи

lKpa'rrra, 01133, MicTo Киiв, провулок Лабораторний,
будинок 1, секцii 3 та 4

7 Види дiяпьностi за КВЕЩ-2010

66.12 Посередництво за договорами по цiнних паперах
або товарах;
64.99 Надаrтrrя iнших фiнансових послуг (*pi.
cTpaxyBaHHjI та пенсiйного забезпечеrшя), н. B.i.y.
66.19 Irтша допомi;кна дiяльнiсть у сферi фiнансових
послуг/ KpiM страхуванюI та пенсiт,пrого забезпеченнrI

8 Лiцензii Товариства

Лiцензii Нацiона,тьноi KoMicii з цiнrтих паперiв та
фондового ринку:
- Професiйна дiяльнiсть на ринках капiталу з торгiвлi
фiнансовт,пчли iнструментами/ Iцо передбачае
брокерську пiяльнiсть - Cepii АЕ N9185449 вiд 20:rrотого
2011 року, строк цliз07,11,.2011 року - необмежений;
Щата прийнrtття та номер рiшеrтня про видачу лiцензii
07 .11.,2011 року No 1031;
- Субброкерська дiяльнiсть - Ns420 вц 01.07.2022 року,
строк дii з 01.07.2022року - необмежеътий;
- Професiйна дiялrьнiсть на ринках капiталу з торгiвлi
фiнансовт.п,rи iнструментами/ що передбача€ диJIерську
дi.ят,тьнiсть - Cepii АЕ N9185450 вiд 20 лютого 2011 року,
строк дii з 07.11.2011 року - необмехtений;
Щата прит,rн.rггя та номер рiшенrrя про вт4дачу лiцензiI
07 .11.2011 року No 1031;
-,Щепозитарна дiялrьнiсть депозт.ттарноi установи - Cepii
АЕ Na286581 ьй 1,2 жовтня 2013 року, строк дii з
12.10.2013 року - необме;кений.
Щата прий}uIття та номер рiшенrrя про видачу лiцензii
08.10.2013 року М 2252

9 KepiBHT,rr< Литвиненко IBaHHa BiKTopiBHa

Значення



року та прийнято рiшення про призначення Директором Товариства Катренко
Тетяну Анатолiiвну з 30.03.2021 року.

Загальними Зборами !часникiв ТОВАРИСТВА З ОБМЕ)(EНОЮ
ВIДПОВIДАЛЪНIСТЮ <ПРО КАПIТАЛ СЕК'ЮРIТIЗ> (Протокол М 1112021 вiд
2З.11,.2021, року) було затверджено рiшення про звiльнення з посади Щиректора
Товариства Катренко Тетяну Анатолiiвну за власним бажанням з 2З.11,.2021 року
та прийнято рiшення про призначення Щиректором Товариства Питвиненко
IBaHHy BiKTopiBHy з 24.11,.2021 року.

Назва Товариства, його органiзацiйно-правова форма господарювання та
вицидiяльностi вiдповiдають Статуту та вiдобрах<енi в CTaTyTi достовiрно,

Думка ауdumора u4оdо побноео розкрummя юрuOuчною особою (заяOнuком
або учаснuком puHKiB капimалу mа ор?анiзоOанuх mоВарнuх рuнкi6) iнформацii
про кiнцеВоео бенефiцiарноео Власнuка (у разi наяВносmi) mа сmрукmуру
бласносmi сmаном на dаmу ауdumу або о?lяdуl бidпоВidно do бu*tое,
бсmаноOленuх Положенням про форму mа змiсm сmрукmурu Власносmi,
заm0ерdженuм наказом Мiнiсmерсmба фiнансiб |краiнu Bid 19 березня 2021 року
No 163, зареесmроВанuм В MiHicmepcm0i юсmuцii |краiнu 08 черВня 2021 року за Ns
768/36390:

На д}мку аудитора/ станом 31 грудня 2021 рок}, ТОВАРИСТВОМ З
ОБМE)КЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЪНIСТЮ "ПРО КАПIТАЛ СЕК'ЮРIТIЗ" в повному
обсязi розкрита iнформацiя про кiнцевого бенiфiцiарного власника та структуру
власностi вiдповiдно до вимог чинного законодавства.

КiнцеВuмu бенефiцiарнuмu 0ласнuками ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (ПРО КАПIТАЛ СЕК'ЮРIТIЗ> е;

ПОЛIIЦУК ВОЛОДИМИР ВIКТОРОВИЧ (громадянин }краiни,
реестрацiйний номер облiковоI картки платника податкiв 28799154З4, паспорт
серiI СН М311908, виданий Радянським Р}Г} МВС }краiни в м. Киевi 25.10.1996

року).
Частка Полirrдука В, В. в ТОВ "ПРО КАПIТАЛ СЕК'ЮРIТIЗ": - з часткою не

прямого володiння у розмlрi З9,96% (тридrцть дев'ять цiлих дев'яносто шiсть
сотих вiдсотка).

ОЛIЙНИК ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ (громадянин }кратни/ паспорт cepii
ТТ Ns257872, виданий Солом'янським РВ ГУДМС }краiни в MicTi Киевi 18.12.201,4
poK/l ресстрачiйний номер облiковоi картки платника податкiв 27116045З5,).

Частка Олiйника Д. М. в ТОВ <ПРО КАПIТАЛ СЕК'ЮРIТIЗ": з часткою не
прямого володiнrrя у розмiрi 59,94% (п'ятдесят дев'ять цiлих дев'яносто чотири
сотих вiдсотка).
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Схемаmuчне з о бр аження с|пру кmурu Власно спi
товлриствл з оБмЕжЕною вIдповIдллънлстю <про клпlтлл

сЕк,юрIтIз>
сmанол,l на 31,.1-2.2021- року

Iнформацiя про mе| чu е суб'екm еоспоOарюВання: конmролером/учаснuком
небанкiOськоi фiнансоOоi ?рупu; пidпрuемсmВом, лцо сmаноOumъ суспiльнuй
iнmерес:

ТОВАРИСТВО З ОБМDКЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРО КАПIТАЛ
СЕК'ЮРIТIЗ" не е контролером/учасником небанкiвськоi фiнансовоi групи; та не
с пiдприсмством/ що становить суспillьний iHTepec вiдповiдно до норм Закону
!краiни "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в }KpaTHi,,.

lнформацiя про наяВнiсmъ у суб'екmа еоспоdарюбання
маmерuнсъкuddочiрнiх компанiй iз зазначенням найtчtенуВання, орzанiзацiйно-
праВоВоТ формu, мiсцезнахоdження (у разi наяOносmi):

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРО КАПIТДЛ
СЕК' ЮРIТIЗ " не мае матер инських f дочiрнiх компанiй.

Щу мка ау dumо р а що 0 о пр а бuльно сmi р о зр аху нку пру 0 енцiйнuх п оказнuкi 6,
бсmаноВленuх нормаmuбно-праВобuм акmом НКЦПФР dля бidпоВidноео \udу
diялъносmi, за зOimнuй перiоd (dля професiйнuх учаснuкiб рuнкiб капimалу mа
о р е анiз о 0 aHux m о В арнuх puHKi 0) :

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю

(ПРо кАПIТАЛ сЕк'ЮРIТIЗ))
кол еЩРПОУ 37815436

севастьянова Ганна Володимирiвна
Громадянка УкраТни, д. н. 24.08.1980 р., lПН

294561444З, паспорт cepiT АА N9 34602З,
виданий Замостянським РВ УМВС УкраТни

у Вiнничькiй обл. l8.10.1996 р., мiсце
peecTpauiT: м. Вiнниrи, вул. К. Маркса, бул.

28, кв. 53

товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
(ГРУПА коМпАН IЙ (ПРо-кАПlтАЛ)

Украiна, кол С,ЩРПОУ З7930648
01 133, м. Киiв, Провулок Лабораторний, бул.1,

секцiТ 3 та 4

Олiйник .Щмитро Михайлович
Громадянин Украiни, l,. н. 29.0З.\974 р.,

IПН 27l 1б045З5, паспорт cepiT ТТ
.ПlЪ257872, виданий Солом'янським РВ

ГУДМС УкраТни в MicTi Кисвi
l8.12.20l4p., мiсце проживання м. КиТв,
вул. Борщагiвська, бул,.l7Зl 187, кв. 1З8

Полiщук Володимир Вiкторович
Громадянин УкраТни, д, н. 06.1 1.1978 р.,

IПН 28799l5434, паспорт cepii СН
J',lЪ3 1 1908, виданий Радянським РУГУ МВс

УкраТни в м. Кисвi 25.10.1996p., мiсце
проживання м. КиТв, вул. Ревучького, бул.

l8-A, кв. 125

99,90/о



Вiдповiдно до ,.Положення щодо пруденцiйних нормативiв професiйноi
дiяльностi на фондовому ринку та вимог до системи управлiння ризиками),,,
ЗаТВеРДженого Рiшенням Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв та фондового
РиНкУ 01.10.2015 року М 1597 (зi змiнами та доповненнями) Товариство такий
розрахунок здiйснюе.

Товариство розраховуе TaKi показники:
1,) розмiр регулятивного капiталу;
2) норматив адекватностi регулятивного капiталу;
3) норматив адекватностi капiталу першого рiвня;
4) коефiцiент фiнансового леверI4джу;
5) коефiцiент абсопютноi лiквiдностi;
6) норматив концентрацii кредитного ризику.
Розмiр регулJIтивного капiталу Товариства станом на 31,12.2021, року

сЮIадае 2З 397 803,15 грн., що вкJIючае заре€стрований статутний капiтал
30 000 000,00 грн./ резервний капiтал З4064,69 грн./ нерозподiлений прибуток на
початок звiтного року 958 384,88 грн., що зменшуеться на суму простроченоi
поНад 30 днiв дебiторськоi заборгованостi 1З3 065,07 грн./ нематерiальних активiв
За ЗаJIИшковою вартiстю 4234,92 грн. та балансова BapTicTb цiнних паперiв, що не
перебувають в бiрж списку фо"д бiржi, щодо яких не встановлена заборона щодо
ТОРгiвлi на фонд бiржi 7 447 З22,25 грн. Мiнiмальний розмiр регулятивного
капiталу Товариства повинен становити не менше мiнiмального розмiру
статутного капiталу/ встановленого законодавством дгiя професiйноТ дiяльностi на
фондовому ринку - депозитарноi дiячьностi депозитарноi установи. Розмiр
регулrIтивного капiталу Товариства вiдповiдае встановленим вимогам.

Дпя розрахунку нормативiв адекватностi регулятивного капiталу та
капiталУ першого рiвня Товариство розрахову€ додатково наступнi показники:

- Величина вимоги до капiталу установи пiд кредитнийризик, що станом на
31,,122021 року мае значе ння 12 1 65 596, 70 грн.

- величина вимоги до капiталу установи пiд операцiйний ризик, що станом
на 31.12,2021 року мае значе ння 27 6 7 7 2,З1, грн.

НОрматив адекватностi регулятивного капiталу Товариства станом на
31, .12.2021 р оку сюIада€ 1 49,7 4З5 Yo, що в iдпов iдае встан овленим вим огам.

Норматив адекватностi капiталу першого рiвня Товариства станом на
З1,.1,2.202'J, року скJ-Iада€ 149,74З5%, що вiдповiдае встановленим вимогам.

Коефiцiент фiнансового левериджу Товариства станом на 31,122021 року
СКЛаЛае 0,1151%, що вiдповiда€ встановленим вимогам. Коефiцiент фiнансового
леВеРиджу розраховуеться як вiдношення балансовоi BapTocTi загальноТ суми
Зобов'язань (довгострокових та поточних), що складае 3 580 541,,67 грн./ до розмiру
власного капiталу.

Коефiцiент абсопютноi лiквiдностi Товариства станом на З1,.12.2021 року
СЮIаДае 3,0376%, що вiдповiдае встановленим вимогам. Коефiцiент абсолютноi
лiквiдностi розраховуеться як вiдношення BapTocTi високолiквiдних активiв в

РОЗМiРi 369 567,07 грн., до величини поточних зобов'язань Товариства в розмiрi
1"21 664,35 грн.

НОРматив концентрацii кредитного ризику визначаеться окремо щодо
КОЖНОГО КОНТРагента Товариства як вiдношення суми Bcix його активiв, що
СТаноВлять вимоги до такого контрагента, до розмiру регулятивного капiталу
Товариства. У Товариства станом на З1.12.2021 року вiдсутнi контрагенти/



ЗнаЧеНня норМативу концентрацii кредитного ризику щодо яких перевищу€
Нормативне значення (бiльше 25У"). Максимальне значення нормативу

РОЗРахоВане дтя контрагента/ що не е банком або торгiвцем -ТОВ ,,Лани карпат,, i
СТаноВИтЬ 17,7538% та дпя контрагента банку АТ <}крексiмбанк> i становить
1,0,6322%.

В 2021, Роцi прупенчiйнi показники Товариством розраховувались з
01.01.2021 року по З1,.12.2021 року.

Щумка ауOumора u4оdо бidпоВidносmi розмiру сmаmуmно?о mа бласноео
капimалу Вuмо еам законо d аВ сm0 а |кр alHu

Вidпо 0idнiсmъ р о змiру сmаmуmн о е о капimалу у сmано 0чuм d оку менmам
Статутний капiтал ТОВАРИСТВА З ОБМE)КЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЪНIСТЮ

"ПРО КАПIТАЛ СЕК'ЮРIТIЗ" станом на 31 групня 2021 року скJ,Iада€ 30 000 000
ГриВень 00 копiйок/ сплачений в повному обсязi викпючно грошовими коштами/
що вiдповiдае вимогам чинного законодавства.

Розмiр статутного капiталу Товариства вiдповiдае вимогам чинного
законодавства.

На д}мку аулиторiв розмiр статутного капiталу ТОВАРИСТВА З
ОБМDКЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЪНIСТЮ <ПРО КАПIТАЛ СЕК'ЮРIТIЗ> вiдповiдае
вимогам чинного законодавства та встановленим нормативам.

Частка держави у статутному капiталi Товариства вiдсутня.
НОва редакцiя Статуту Товариства затверджена Загальними Зборами

}часникiв ТоВАРИСТВА З оБМЕжЕНоЮ ВIДПоВIДАЛъНIСТЮ "ПРОКАПIТАЛ СЕК'ЮРIТIЗ> (Протокол N9 28l05/]"9-1 вiд 28.05.2019 року),

Ауdumорu зазначаюmь про |idпоВidнiсmъ розмiру сmаmуmноео капimалу
Т о В арuсmВ а у сmано Вчuм d окуменmам.

ПоВноmа формуOання mа сплаmu сmаmуmноео капimа,,tу
Статугний капiтал

Щля облiку статутного капiталу Товариство використовуе рахунок
бухгалтерського облiку 40 "Зареестрований (пайовий) капiтал".

} Товариства станом на З1.12.2021, року зареестрований та повнiстю
СПлачений грошовими коштами статутний капiтал становить 30 000 тис. грн.

].. Загальними зборами учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
(АБСОЛЮТ ФIНАНС" (Протокол М 1 Загальних зборiв учасникiв Товариства вiд
25.08.2011 року) було затверджено рiшення про заснування Товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю (АБСОПЮТ <DIHAHC".

Мiсцезнаходженням Товариства вважати наступну адресу: 01014, MicTo Киiв,
вул. Бастiонна,15.

Статутний капiтал було заявлено в розмiрi 1 000 000,00 грн. та прийнято
рiшення сформувати Статутний капiтал Товариства за рахунок грошових коштiв
Засновникiв (учасникiв) Товариства, також було затверджено рiшення про
РОЗподiл Статутного капiталу Товариства мiж Засновниками (учасниками)
Товариства (iнформацiя наведена в Таблицi 2).

,Щержавну реестрацiю юридичноi особи проведено 07.09,2011 року.

9



Табпшя2
м
п/п

Засновник (}часник)
Товариства

,Щанi про Засновника
(}часника) Товариства

Загальна сума
внеску (.р*r.)

Частка в
статrгному
капiталi ('И,)

1
,Щ,енисова Ольга
Олександрiвна

€ фiзичною особою згiдно iз
законодавством }кра'rrти,
iдентифiк ацiйюltй н оме р
2892910803

1 000 000,00 100,00

ВСЬоГо: 1 000 000,00 100,00

Сrстад Засновникiв (учасникiв) Товариства, Тх частка у статутному капiталi
вiдповiдно до Статуту Товариства наведено у Табпицi2,

Вiдповiдно до наданих на розгляд аупиторiв банкiвських виписок вiд
12.10.2011, року по рахунку 26002001000119 в ПАТ "АПЕКС _ БАНК" (МФО 380720)

,Щенисова О. О. здiйснила свiй внесок до Статутного капiталу Товариства
грошовими коштами в розмiрi 1 000 000,00 грн.

2. Загальними зборами учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю

"АБСОЛЮТ ФIНАНС" (Протокол Nq 2 Загальних зборiв учасникiв Товариства вiд
1,21Ю2011, року) було затверджено рiшення про збiпьшення розмiру Статутного
капiталу Товариства до 10 000 000,00 грн. за рахунок додаткового грошового
внеску вiд Щенисовоi О. О. на суму 9 000 000,00 грн.

Було затверджено Статут Товариства в новiй редакцiТ.
Склад }часникiв Товариства, iх частка у статутному капiталi вiдповiдно до

Статуту Товариства наведено у Таблицi 3.

Вiдповiдно до наданих на розгляд аупиторiв банкiвських виписок вiд
12.1,0.2011, року по рахунку 26002001000119 в ПАТ "АПЕКС - БАНК" (МФО 3S0720)
Щенисова О. О. здiйснила свiй внесок до Статутного капiталу Товариства
грошовими коштами в розмiрi 9 000 000,00 грн.

,Щержавна реестрацiя зшriн до установчих документiв проведена 12.10.2011

року.

3. Загальними зборами учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю

"АБСОЛЮТ ФIНАНС" (Протокол М 5 Загальних зборiв учасникiв Товариства вiд
10.11.2011 року) було затверджено рiшення про вiдчуженгrя Щенисовою О. О.
належноi iй частки в Статутному капiталi Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю <АБСОПЮТ ФIНАНС" у розмiрi 100% вiд Статутного капiталу
Товариства/ що вiдповiдно склIада€ 10 000 000,00 грн., шIruIхом продажу на користь
ТОВ "ГР}ПА КОМПАНIЙ "ПРО-КАПIТАЛ>.

Було прийнято рiшення про прийняття до скпаду Учасникiв Товариства
нового }часника/ а саме/ ТОВ "ГРУПА КОМПАНIЙ <ПРО-КАПIТАЛu.

Таблиrдя З

Ns
п/п !часник Товариства Щанi про }часника

Товариства
Загальна сума
внеску (.рr.)

Частка в
статrп{ому
капiталi (%)

1
,Щ,енисова О:rьга
Олександрiвна

€ фiзичною особою згiдно iз
законодавством }кра'rrти,

iд ентиф iK ацiйtлли номе р
2892910803

10 000 000,00 100,00

ВСЬоГо: 10 000 000,00 100,00
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Таблиrц 4

Na
п/п }часник Товариства ,Щанi про }часника

Товариства
Загальна сума
внеску (.рн.)

Частка в
стацлгt{ому
капiталi (oll)

1

ТОВАРИСТВО З
оБмЕ)(Eною

ВIДПОВIДАЛЪНIСТЮ

"ГР}ПА КОМПАНIЙ
"ПРО- КАПIТАЛ"

€ юрилr,тчною особою
згiдно iз законодавством
!кра'rни, коп €ЩРПО}

37930648
10 000 000,00 100,00

ВСЬоГо: 10 000 000,00 100,00

Було затверркено Статут Товариства в новiй редакцii.
Склад }часникiв Товариства/ iх частка у статутному капiталi вiдповiдно до

Статуту Товариства наведено у Таблицi 4.

Щержавна реестрацiя змiн до установчих документiв проведена 15.11.2011

року.

4. Загальними зборами учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
uАБСОЛЮТ ФIНАНС" (Протокол М б Загапьних зборiв учасникiв Товариства вiд
01.1,2.2011 року) було затверджено рiшення про затвердження HoBoi редакцii
Статуту Товариства/ що пов'язано зi змiною мiсцезнаходженнjl Товариства та
змiною вiдомостей про }часника Товариства.

Мiсцезнаходженням Товариства вважати наступну адресу: }KpaiHa, 03150,
MicTo Киiв, вулиIJя Предславинська/ будинок 11-А.

Вищезазначенi змiни не стосуються розмiру Статутного капiталу Товариства
та складу }часникiв Товариства.

Щержавна реестрацiя змiн до установчих документiв проведена 06.12.2011

року.

5. Загальними зборами учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю

"АБСОЛЮТ ФIНАНС" (Протокол М 10 Загальних зборiв учасникiв Товариства
вiд 07.1,2.2012 року) було затверджено рiшення про збiльшення розмiру
Статутного капiталу Товариства до 30 000 000,00 грн. за рахунок додаткового
грошового внеску вiд ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
<ГРУПА КОМПАНIЙ "ПРО- КАПIТАЛ> на суму 20 000 000,00 грн.

Було затверджено Статут Товариства в новiй редакцii.
Сюrад !часникiв Товариства, iх частка у статутному капiталi вiдповiдно до

Статуту Товариства наведено у Таблицi 5.

Таблиця 5

Na
п/п }часник Товариства Щанi про }часника

Товариства
Загальна сума
внеску (грr.)

Частка в
стачrп{ому
капiталi (Уо)

1

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

"ГРУПА КОМПАНIЙ
"ПРо- КАПIТАЛ"

€ юридичною особою
згiдно iз законодавством
}кра'rrrи, код €ДРПОУ

37930648
30 000 000,00 100,00

ВСЬоГо: 30 000 000,00 100,00
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Вiдповiдно до наданих на розгляд аулиторiв банкiвських виписок вiд
18.12,2012 року по рахунку 2650800013711 в ПАТ Банк "КОНТРАКТ, (МФО 322465)
ТОВАРИСТВО З ОБМE)КЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГРУПА КОМПАНIЙ
<ПРО- КАПIТАЛ> здiйснило свiй внесок до Статутного капiтапу Товариства
грошовими коштами в розмiрi 20 000 000,00 грн.

Щержавна реестрацЬ змiн до установчих документiв проведена 11,.12.201,2

року.

Iнформацiя стосовно напрямiв використання коштiв, що були BHeceHi дтя
формуваннrI статутного капiталу Товариства/ наступна:

Вiдповiдно до наданих на розгляд аудиторiв документiв (Щоговiр купiвлi-
продажу цiнних паперiв Ns Б77-101]. вiд 12.10.2011 poK}l Акту приймання-передачi
цiнних паперiв та виконаних зобов'язань вiд 25.10.2011 року) Товариством були
придбанi цiннi папери/ а саме/ акцiТ простi iMeHHi eMiTeHTa Публiчного
акцiонерного товариства "Закритий недиверсифiкований венчурний
Корпоративний iнвестицiйний фо"д ,,Iнвестицii плюс> (код €ДРПОУ 3504370S)
кiлькiстю 2 000 штук/ договiрна BapTicTb пакету цiнних паперiв 10 000 000,00 грн.

Вiдповiдно до наданих на розгляд аупиторiв документiв (Щоговори купiвлi-
продажу цiнних паперiв М ДД-12-02/1,2; ДД-746/12 вiд 18.12.2012 року, AKTiB
приймання-передачi цiнних паперiв та виконаних зобов'язань, банкiвських
ВИпИсок вiд 18.12.2012 року) Товариством бупи придбанi цiннi папери, а саме/
акцii простi iMeHHi eMiTeHTa Публiчного акцiонерного товариства <Щомiнанта-
Колект,, (код €ЩРПОУ 38003301) кiлькiстю 4 000 000 штук, договiрна BapTicTb
пакету цiнних паперiв 20 010 000,00 грн.

6. Загальними Зборами !часникiв Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю <АБСОЛЮТ ФIНАНС" (Протокол М 13 вiд 01.02.2013 року) було
3атверджено рiшенrrя про перейменування Товариства на ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРО КАПIТАЛ СЕК'ЮРIТIЗ". } зв'язку зi
змiною найменування Товариства бупи BHeceHi вiдповiднi змiни до Статуту
Товариства та затверджено Статут в новiй редакцii.

,Щержавна реестрацiя змiн до установчих документiв проведена 06.02.2013

року.

7. Загальними Зборами }часникiв ТОВАРИСТВА З ОБМЕ)КЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЪНIСТЮ .ПРО КАПIТАЛ СЕК'ЮРIТIЗ, (Протокол Ns 15 вiд
03.07.2013 року) було затверджено рiшення про прийняття до сюIапу }часникiв
Товариства Севастьяновоi Г. В. з часткою 0,1%, що в грошовому виразi скJIадае
30 000,00 грн., у зв'язку з вiдчуженням }часником ТОВАРИСТВА З ОБМE)КЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЪНIСТЮ "ПРО КАПIТАЛ СЕК'ЮРIТIЗ" "ПРО КАПIТАЛ
СЕК'ЮРIТIЗ" ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГР}ПАКОМПАНIЙ "ПРО-КАПIТАЛ> частини належноi йому частки в розмiрi 30 000,00
грн. на користь Севастьяновоi Г. В.

} зв'язку зi змiною склIаду }часникiв та розмiру Тх часток в Статутному
капiталi Товариства та у зв'язку з необхiднiстю приведення установчих
документiв Товариства у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства були
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BHeceHi вiдповiднi змiни до Статуту Товариства та затверджено Статут в новiй
редакцii.

,Щержавна реестрацй змiн до установчих документiв проведена 04.07.201з
року.

Склад }часникiв Товариства, ix частка у статутному капiталi вiдповiдно до
новоi редакцii Статуту Товариства наведено у Таблицi 6.

Таблиtп 6

Отже, станоМ на 31 грудня 2021, роКУ/ зареестрований та повнiстю
сгrлачений грошовими коштами Статутний капiтал Товариства сюlадае 30
000 000,00 грн.

Неоплачений капiтал Товариства станом 31.12.2021 року вiдсутнiй.
Нова редакцiя Статуту Товариства затверджена Загальними Зборами

!часникiв ТоВАриствА з оБмE)кЕною вIдповIдАльнIстЮ ,.ПРо
кАпIтАЛ сЕк,юрIТIЗ" (Протокол м 28l05/19-1 вiд 28.05.2019 року).

Аупитори за3начають про вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу
Товариства установчим документам.

На Д/мку аудиторiв розмiр статутного капiталу товАриствд з
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ <ПРО КАПIТАЛ СЕК'ЮРIТIЗ,, вiдповiдае
вимогам чинного законодавства та встановленим нормативам.

Частка держави у статутному капiталi Товариства вiдсутня.

_ Ауdumорu 3а3начаюmъ про ВidпоВidнiсmъ розмiру сmаmуmноео капimалу
Т о 0 арuсm0 а у сmано Вчuм d о ку менmам.

ЩОДО МОЖлиВостi (спромо:кностi) Товариства безперервно здiйснювати свою
дiяльнiсть протягом найбли:кч их 12 мiсяцiв

припущення про безперервнiсть дiяльностi розг.пядаеться аудитором у
вiдповiдНостi дО мсА 570 "Безперервнiсть дiяльностi" (переглянутий) як таке, що
товариство продовжуватиме свою дiяльнiсть у близькому майбутньому, не
маючи Hi HaMipy, Hi потреби лiквiдува-гися або припиняти iT. Фiнансова звiтнiсть
Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi.
}правлiнський персонал Товариства пrIануе вживання заходiв для покращення
показникiв дiяльностi та подальшого розвитку Товариства.

Зiбранi докази та аналiз дiяльностi Товариства не дають аудиторам пiдстав
сумнiватись в здатностi Товариства безперервно продовжувати свою дiяльнiсть.

м
п/п

Щанi про }часника
Товариства

Загальна сума
внеску (.рн.)

Частка в
статупrому
капiталi ('7о)

1

ТОВАРИСТВО З
оБмЕ)(Eною

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

"гр}пА компАнIЙ
"ПРО- КАПIТАЛ"

е юриплтчною особою
згiдно iз законодавством
}краrrти, код €ЩРПО}Z

з7930648
29 970 000,00 99,99

2
севастьянова Ганна

Володимирiвна

€ фiзчг.шою особою
згiдно iз законодавством

!кра'rни,
iдентифiкацiйюлй
номер 2945674443

30 000,00 0,1

ВСЬоГо: 30 000 000,00 100,00
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Використовуючи звичайнi процедури та згiдно аналiзу фiнансового стану
Товариства ми не знайшли доказiв про порушення принципiв функчiонувангrя
Товариства.

Не вносячи додаткових застереr(ень до цього висновку/ зверта€мо увагу на
те/ що в }KpaiHi icHye невпевненiсть щодо можливого майбутнього напрямку
внутрiшньоi економiчноi полiтики/ нормативно-правовоТ бази та розвитку
полiтичноi ситуацii. Ми не ма€мо змоги передбачити можливi майбутнi змiни у
цих умовах та iх вгtлlив на фiнансовий стан/ результати дiяльностi та економiчнi
перспективи Товариства.

Щодо вiдповiдностi прийнятоi управлiнським персоналом Товариства
облiковоi полiтики вимогам законодавства про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть та МСФЗ.

Концептуальною основою фiнансовоi звiтностi Товариства за piK, tцо
закiнчився 31 грушtlя 2021, року/ е Мiжнароднi стандарти фiнансовоi звiтностi
(МСФЗ), вкJIючаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та
Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв
бухгалтерського облiку (РМСБО).

Принципи побупови/ методи i процедури застосування облiковоi полiтики
Товариства, здiйснюються згiдно Наказу "Про органiзацiю бухгалтерського обпiку
та облiкову полiтику товариства>.

Облiкова полiтика Товариства в перiодi, який перевiрявся/ визначае ocHoBHi
засади ведення бухгалтерського облiку та сюIадання фiнансовоi звiтностi з

дотриманням основних принципiв та забезпеченням методiв оцiнки та реестрацiТ
господарських операцiй, якi передбаченi Законом }краiни "Про бухгалтерський
облiк та фiнансову звiтнiсть в }KpaiHi> М 996-XIV вiд1,6,07.1999 року (зi змiнами та
доповненнями) та МЬкнародними стандартами фiнансовоi звiтностi, (надалi
мсФз).

Облiкова полiтика Товариства розкривае основи/ стандарти, правила та
пРоцедури облiку, якi Товариство використову€ при веденi облiку та сiQ,Iадання
звiтностi вiдповiдно до МСФЗ. Облiкова полiтика встановлю€ принципи визнання
та оцiнки об'ектiв облiку, визначення та деталiзацiТ окремих статей фiнансовоi
звiтностi Товариства.

Розкриття iнформацii у фiнансовiй звiтностi.
Р озкрummя iнформацii сmосоВно акmuOiВ

Нематерiальнi активи
У результатi проведеноi перевiрки аудиторами встановлено/ що станом на

З1,.1,2.2021, року на балансi Товариства облiковуються нематерiальнi активи
первiсною вартiстю 2З тис. грн. Знос нематерiальних активiв станом на З1.12,2021

року сюIадав 19 тис. грн., що вiдповiдас даним первинних документiв та
облiкових регiстрiв.

Амортизацiя нематерiальних активiв проводиться iз застосуванням
прямолiнiйного методу.

На думку аупиторiв, облiк нематерiальних активiв у Bcix сутт€вих аспектах
вiдповiдае вимогам МСБО.

Iнформацiя щодо нематерiальних активiв розкрита Товариствам в
Примiтках до рiчноi фiнансовоТ звiтностi,
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OcHoBHi засоби
За даними фiнансовоi звiтностi Товариства станом на З1,.12,2021 року на

балансi облiковуються ocHoBHi засоби первiсною вартiстю 66 тис, грн., що
вiдповiдае даним первинних документiв та облiкових регiстрiв.

Сума нарахованого зносу основних засобiв станом на31,.12.2021 року склала
49 тис, грн./ що вiдповiда€ даним первинних документiв та облiкових регiстрiв.

Слiд зазначити, що вiдображення в облiку надходження вибуття основних
засобiв та нарахування амортизацii на ocHoBHi засоби в цiлому вiдповiда€ вимогам
мсБо.

На думку аудиторiв, данi фiнансовоi звiтностi Товариства стосовно основних
засобiв в цiлому вiдповiдають даним peecTpiB аналiтичного та синтетичного
облiку Товариства та первинним документам/ наданим на розгляд аудиторам.

Iнформачiя rrdодо основних засобiв розкрита Товариствам в Примiтках до
рiчноi фiнансовоi звiтностi.

(DiHaHcoBi iнвестицii
За наслiдками проведеного аудиту на пiдставi даних первинних документiв,

регiстрiв аналiтичного та синтетичного облiку встановлено/ що станом на
31.12.2021 року на балансi Товариства не облiковуються довгостроковi фiнансовi
iнвестицii

За наслiдками проведеного аудиту на пiдставi даних первинних документiв,
регiстрiв аналiтичного та синтетичного облiку встановлено/ що станом на
31,,12,2021, року на балансi Товариства облiковуються поточнi фiнансовi iнвестицiТ
в cyMi 7 447 тис. грн.

На думку аудитора, до висловлення аудиторськоi думки iз застерех(енням
призвiв вп.гIив коригувань, що могли б бути потрiбними/ якщо б Товариство
здiйснювало подальшу оцiнку поточних фiнансових iнвестицii, що облiковуються
станом на 3'J,.12.2021 року на бапансi в cyMi 7 447 тис. грн. за справеддIивою
вартiстю. До складу поточних фiнансових iнвестицiй вiднесенi iнвестицiйнi
сертифiкати ПВНЗIФ "Фоrrд регiонального розвlлгку" ТОВ .,К!А "КФС" (*од
€ДРПОУ 35З94082, код €ДРIСI 2331013) на суму 3 900 тис. грн. у кiлькостi 2957
штук, що сюIадас 5,91,% вiд загальноi кiлькостi цiнних паперiв у випуску;
iнвестифйнi сертифiкати ПВНЗIФ "Фоrц соцiального розвитку" ТОВ "К}А "КФС"
(код €ДРПОУ 35394082, код €ДРIСI 2331011) на суму З 547 тис. грн. у кiлькостi 18
штук/ що ск,Iадас 0,018% вiд загальноi кiлькостi цiнних паперiв у випуску.

Ринковi котирування по зазначеним фiнансовим iнвестицiям не доступнi, шо
е кJIючовим джерелом невизначеностi оцiнок зазначених фiнансових
iHcTpyMeHTiB.

На думку аудитора впJIив змiни в оцiнках може бути значним проте не
всеохогIJIюючим ддrя фiнансовоi звiтностi Товариства.

Керiвництво Товариства вважас/ що наведенi розкриття щодо застосування
справедпивоi BapTocTi е достатнiми, i не вважа€, що за межами фiнансовоi звiтностi
залишиJIась будь-яка суттева iнформацiя щодо застосування справеддивоi
BapTocTi, яка може бути корисною д/,Iя користувачiв фiнансовоi звiтностi.

Iнформацiя шдодо фiнансових iнвестицiй розкрита Товариствам в Примiтках
до рiчноi фiнансовоi звiтностi.
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Щебiторська заборгованiсть
СТаНОм на З1,.122О21 року на балансi Товариства не облiковуеться

довгострокова дебiторська заборгованiсть.
,Щебiторська заборгованiсть Товариства за товари/ роботи, послуги станом на

31,.12,2021, Року сIс'Iадае 330 тис. грн., що вiдповiда€ первинним документам та
даним peecTpiB аналiтичного та синтетичного облiку. Щебiторська заборгованiсть
За ТОВаРИ/ роботи, послуги вiдображена в балансi Товариства за первiсною
вартiстю.

Щебiторська заборгованiсть Товариства за розрахунками за виданими
авансами станом наЗ1J22021 року вiдсутня.

Щебiторська заборгованiсть Товариства за розрахунками з нарахованих
доходiв станом на31.12.2021 року становить 4 тис. грн.

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть Товариства станом на З1,.12.2021,

РОКУ сIа'IаДа€ 24 1,01, тис. грн./ п{о вiдповiдас даним peecTpiB аналiтичного та
синтетичного облiку. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть Товариства станом
на 31,122021 року вIстюча€:

- заборгованiсть ТОВ "ВИРОБНИЧО-ТОРГIВЕПЬНИЙ ЩIМ "ГЕРМЕС" (оод
43321878) з оггIати за цiннi папери по договору купiвлi-прода_lку цiнних паперiв No
ДД-201,/21 вrд 26.05.2021, року на суму 3 968 тис. грн./ що мас бу* погашена на
протязi 365 днiв тобто до 25.05.2022 року;

- заборгованiсть ТОВ <ЛАНИ КАРПАТ" (код 41493481) з огIJIати за цiннi
папери по договору купiвлi-продажу цiнних паперiв М ДД-644/21 вtд З0J22021
Року на суму 4 154 тис. грн./ що ма€ бути погашена на протязi 365 днiв тобто до
20.11,.2022 poK}i

- заборгованiсть ТОВ "Трейдвторакцепт,, (код 3S994552) з опJIати за цiннi
папери по договору купiвлi-продажу цiнних паперiв М ДД_588/21 вй 08J22021
РОКУ на сУМу 4070 тис. грн./ що ма€ бути погашена на протязi 365 днiв тобто до
06.\2,2022 poK/i

- заборгованiсть ТОВ <Iнвестицiйна булiвельна компанiя <СIНЕРГIЯ" (код
34978977) з оггIати за цiннi папери по договору купiвлiпродажу цiнних паперiв М
ДД-590/21 вiд 09.\2.2020 року на суму 4 058 тис. грн./ що ма€ бу- погашена на
протязi 365 днiв тобто до 06.12.2022 року;

- заборгованiсть ПВНЗIФ ,,Фонд модернiзацii виробниLгIва> ТОВ "КУД..Комппексний фiнансовий cepBic" (код 35394082) з оплати за цiннi папери по
договору купiвлi-продажу цiнних паперiв N9 ДД-116 /21, вtд 18.03.2021 року на суму
3 870 тис. грн./ що ма€ бути погашена на протязi 365 днiв тобто до17.03.2022року;

- заборгованiсть ТОВ "ХАРОН ХОПДИНГ> (код З9319577) з опJIати за цiннi
Папери по договору купiвлi-продажу фнних паперiв N9 ДД-591/21 вlд 1,0.1,2.202l,

роКУ на суму З 894 тис. грн./ що ма€ бути погашена на протязi 365 днiв тобто до
06.1,2.2022 року;

- iнша дебiторська заборгованiсть в cyMi 83 тис. грн. € поточною дебiторською
заборгованiстю по сгшIачених Товариством авансових гIлатежах за ще ненаданi
послум.

При визначеннi погашення дебiторськоi заборгованостi Компанiя врахову€
бУпь-якi змiни кредитоспроможностi дебiтора за перiод з дати виникненнrI
заборгованостi та до звiтноi дати.
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Щебiторська заборгованiсть Товариства не ма€ забезпечення. Прострочена
дебiторська заборгованiсть станом на31,.12.2021 року складае 133 065,07 грн.

Товариство проводитъ анапiз та оцiнку рiвrrя кредитного ризику з
використанFuIм irцивiдуального пiдходу.

Iнформацiя щодо дебiторськоi заборгованостi розкрита Товариством в
Примiтках до рiчноi фiнансовоi звiтностi.

Грошовi кошти та ix еквiваленти
Залишок грошових коштiв Товариства cTaHoN,I на31,,1,2.2021 року cюIaB 2774

тис. грн., що вiдповiдас банкiвським випискам та даним/ вiдображеним в

фiнансовiй звiтностi Товариства.
- До складу грошових коrrrгiв вiдносяться:

- власнi грошовi кошти Товариства на поточному рахунку у банку АТ

"Райффайзен Банк Аваль,, у розмiрi 278 Tvrc, грн.;

, 
- невигfrlачений Товариством як депозитарною установою залишок грошових

коштiв, що надiйшr,rи вЦ ЦентраJIьного депозитарiю дчя виплатlл дивiдендiв
депонентам/ на поточному рахунку у банку АТ <Райффайзен Банк Аваль,, в

розмiрi ]::*,r:,,,л_;,-власнi грошовi кошти Товариства на поточному рахунку у банку ПАТ КБ
<ПРИВАТБАНК> у розмiрi б тис. грн.;

- власнi грошовi кошти Товариства на поточному рахунку у банку АТ
<}крексiмбанко у розмiрi 85 тис. грн.;

. 
- невиггIаче_ний Товариством як депозитарною установою залишок грошових

KoпrTiB, що надiйпrлrи вiд ЦентраlIьного депозитарiю ддrя виfтrIаT и дивiдеrцiв
депонентам/ на поточному рахунку у банку АТ "}крексiмбанк,) в розмiрi 2 403 тис.
грн.

Iнформацiя щодо грошових коштiв розкрита Товариством в Примiтках до
рiчноi фiнансовоТ звiтностi.

Р о зкрummя iH ф о р мацii u4o 0 о з о б о В' яз анъ
Забезпечення витрат i платежiв

При проведеннi перевiрки було встановлено/ що поточнi забезпечення
Товариства станом наЗ1.12.2021 року сюIадають 35 тис. грн.

Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань Товариства
Аудиторами дослiджено, що визнанFuI, обпiк та оцiнка зобов'язань- Товариства в цiлому вiдповiдають вимогам МЬкнародного стандарту

бухгалтерського облiку 37 uЗабезпечення/ yMoBHi зобов'язання та yMoBHi активи)/
якийвицаний Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО)
та застосову€ться з 01 липня1999 року (зi змiнами та доповненнями).

Щовгостроковi кредити банкiв на балансi Товариства станом на З1.1,2,2021,

року не облiковуються. KopoTKocTpoKoBi кредити банкiв на балансi Товариства
станом на31,122021 року не облiковуються.

Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання Товариства (векселi виданi)
станом на 31,.1,2.2021 року облiковувапися в cyMi 1 054 тис. грн. Щовгостроковi
зобов'язаннrI скJIадаються з виданих Товариством на користь ТОВ "Венчурнi
Будiвельно-технологiчнi iнвестицii" (код 35211140) в рахунок погашенFuI
заборгованостi по ,Щоговору купiвлi-продажу цiнних паперiв М ДД-3/21, вiд
06.01.2021 року простих iменних векселiв у кiлькостi 2 штуки загальною
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номiнальною вартiстю 1, 710 000,00 грн., що облiковуються Товариством за
амоРтизованою собiвартiстю вiдповiдно до МСФЗ. ,Щата видачi векселiв - 06.01.2021

року.Щата погашення векселiв - 04.01.2030 року.
Вiдстроченi податковi зобов'язання Товариства станом на 31.12.2021 року

вiдсутнi.
Станом на 31,.12.2021 року на бухгалтерських рахунках Товариства

облiковуються поточнi зобов'язання, а саме:
- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в cyMi 56 тис. грн.;
- поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом в cyMi 26 тис. грн.;
- iншi поточнi зобов'язання за розрахунками скцадають 2 409 тис. грн./ шlо

вiдповiдае даним первинних документiв та даним peecTpiB аналiтичного та
синтетичного обпiку.

Що сюrаду iнших поточних зобов'язань вюIюча€ться:
- - заборгованiсть Товариства як депозитарноi установи перед власниками

простих iменних акцiй ПДТ ,.ЗМКr, (код UД4000140917) з виплати дивiдеrrдiв, що
надiйrrrли вiд I-{еrrгрального депозитарiю, в розмiрi 1 380 тис, грн.;

- - заборгованiсть Товариства як депозитарноi установи перед власниками
простих iменних акцiй ПАТ .,Баштанський сирзавод), (коп UA4000140875) з вигLrIати
дивiдеtцiв, що надiйшrrrи вiд I-{ентраJIьного депозитарiю, в розмiрi 958 тис. грн.;

- - заборгованiсть Товариства як депозитарноi установи перед власниками
привiлейованих iменних акцiй ПАТ ,,Баштанський сирзавод), (коп UA4000140891) з
ВигIIIати дивiдендiв, що надiйшrли вiд IJеrrгрального депозитарiю, в розмiрi 65 тис.
гРн.;

заборгованiсть Товариства як депозитарноi установи перед ПрАТ
..Страхова компанiя "}краiнська страхова група ,rЖvtrтяrr, що е власником простих
iменних акцiй ПАТ "Щонбасенерго> (коп UA400080675) з виплати дивiдендiв, що
надiйrrrли вiд I_{ентрального депозитарiю, в розмiрi 2 тис. грн.;

- - iнша кредlfгорська заборгованiсть в cyMi 4 тис. грн./ ш{о € поточною
КРеДИторською заборгованiстю по авансових пIIатежах за ще ненаданi Товариством
послуги.

Аулитор пiдтверджу€, що зобов'язання вiдображенi на балансi Товариства
За достовiрно визначеною оцiнкою, та в майбутньому icHye ймовiрнiсть iх
поГашення. На пiдставi проведеноi перевiрки аудитор робить висновок про
вiдповiднiсть розкриття Товариством iнформацii про зобов'язання вимогам
мсФз.

Iнформацiя щодо кредиторськоi заборгованостi розкрита Товариством в
Примiтках до рiчноi фiнансовоI звiтностi.

Р о зкрummя iH ф о р мацit u4 о d о ф iH анс о Вuх р езу лъmаmi В

,Щоходи
Вiдображення доходiв в бухгалтерському облiку Товариства здiйснюеться на

пiдставi наступних первинних документiв: aKTiB виконаних робiт (послуг),
Виписок банку, розрахункових вiдомостей та iнших первинних документiв,
передбачених статтею 9 Закону М 996.

За результатами аудиторськоТ перевiрки встановлено/ що данi вiдображенi в
жyPHaJIax - ордерах та оборотно - сальдових вiдомостях/ наданих аудиторам
Стосовно доходiв Товариств а за 2021 piK вiдповiдають первинним документам.
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На думку аушиторiв бухгалтерський облiк доходiв Товариства в ycix
сутт€вих аспектах ведеться у вiдповiдностi до норм Мiжнародного стандарту

фiнансовоТ звiтностi 15 "Щохiд вiд договорiв з клiентамиu.
Згiдно даних бухгалтерського облiку та звiтностi величина чистого доходу

вiд реалiзацii продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) Товариства за 2021 piK склала 18 143
тис. грн.

Iншi операцiйнi доходи Товариства за цей перiод становиJIи 146 тис. грн. та
складаються з нарахувань вiдсоткiв на заJIишок грошових коштiв на поточному
рахунку, вiдкритому в АТ uОщадбанк>/ з доходiв вiд операцiй з та з доходiв ранiше
списаноi дебiторськоТ заборгованостi.

Iншi фiнансовi доходи Товариства за 2021, piK склали 712 тис. грн.. та
сюIадаються з нарахованого дискоrrry по виписаним вексеruIм виданi Компанiею
на користь ТОВ "ТОВ ,,Венчурнi Бупiвельно-технологiчнi iнвестицii" (код 35211140)
в рахунок погашенFuI заборгованостi по Щоговору купiвлi-продажу цiнних паперiв
ДД-3/21вiд 06.01.2021 року простих iменних векселiв у кiлькостi 2 штук загаJIьною
номiнальною вартiстю 1 710 000,00 грн.

Витрати
На думку аудиторiв, облiк витрат Товариства ведеться в цiлому вiдповiдно до

норм МСБО.
Бухгалтерський облiк витрат Товариства здiйсню€ться на пiдставi наступних

первинних документiв: aKTiB виконаних робiт (послуг), накладних/ iнших
первинних та розрахункових документiв.

За результатами аудиторськоi перевiрки встановлено/ що данi, якi
вiдображено в журналах-ордерах та оборотно-сальдових вiдомостях, наданих
аудиторам/ в основному вiдповiдають первинним документам та даним
фiнансовоi звiтностi Товариства за 2021 piK.

Собiвартiсть реалiзованоI продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) Товариства за
piK, що закiнчився 31 групня2021, року/ сюIала 1,6125 тис. грн.

Адмiнiстративнi витрати Товариства за 2021 piK сюlали 2 496 тис. грн., iншi
операцiйнi витрати сюIадають 106 тис. грн., iншi фiнансовi витрати
(амортизафйнi вiдрахуваннrl/ що нараховуються за методом ефективноi ставки
вiдсотка на виданi Товариством простi iMeHHi векселi) склали 140 тис. грн.

Витрати з податку на прибуток сlс,Iадають 24тис. грн.
Таким чином/ з урахуванням доходiв отриманих та витрат/ понесених

Товариством за 2021 piK, фiнансовим результатом дiяльностi Товариства став
прибуток у розмiрi 110 тис. грн.

Аупитори вважають, що звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний
дохiд) за 2021, piK в ycix суттевих аспектах повно i достовiрно вiдображае величину
i структуру доходiв та витрат Товариства.

19



lнформацiя 0о ЗOimу про рух ерошоВuх кошmi0 (за прямuм меmоdом).
Iнформацiя про грошовi потоки Товариства надае користувачам

фiнансових звiтiв змоry оцiнити спроможнiсть Товариства генерувати грошовi
кошти та iх еквiваленти, а також оцiнити потреби суб'екта господарювання у
використаннi цих грошових потокiв.

Залишок грошових коштiв станом на З1,1,22021 року на рахунках у банках
складае 2774тис. грн.

lнформацiя do ЗВimу про 0ласнuй капimал (змiнu у 0ласному капimалi)
За даними Балансу власний капiтал Товариства станом на 31 групня 2021

року склада€ суму 31,097 тис. грн.
BiH сrстада€ться iз статутного капiталу в розп,riрi 30 000 тис. грн./ суми

нерозподiленого прибутку в розмiрi 1 063 тис, грн. та резервного капiталу в

розмiрi 34 тис. грн.
На думку аудитора, розмiр та структура власного капiталу вiдображенi у

фiнансовiй звiтностi Товариства станом на 31.12.2021 року достовiрно,
Розмiр власного капiталу Товариства вiдповiда€ вимогам/ що встановленi

рiшенням Натdональноi koMicii з цiнних паперiв та фондового ринку М 819 вiд
14.05.2013 року "Про затвердження Пiцензiйних умов провадження професiйноi
дiяльностi на фондовому ринку (ринку цiнних паперiв) - дiяльностi з торгiвлi
цiнними паперами,, та Рiшенням Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв та
фондового ринку М 862 вiд 21,.05.2013 року "Про затвердження Лiцензiйних умов
провадження професiйноI дiяльностi на фондовому ринку (ринку цiнних
паперiв) - депозитарноi дiяльностi та клiринговоТ дiяльностi,,.

Розкриття iнформацii про змiни у скпадi власного капiталу Товариства
протягом 2021 року наведено Товариством в Звiтi про власний капiтал вiдповiдно
до Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 1 <Подання фiнансовоi
звiтностi,,, який виданий Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського
облiку (РМСБО) та застосову€ться з 01 сiчня 2009 року (.i змiнами та
доповненнями).

Вidпо 0 id нiсmъ сmану корпор аmuВно е о упр аВ лiння часmuнi mр еmiй сmаmmi
127 Закону |краiнu пПро рuнкu капimалу mа ореанiзоOанi mоOарнi рuнкu>>

Стан корпоративноrо управлiння
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАПЪНIСТЮ "ПРО КАПIТАЛ

СЕК'ЮРIТIЗ" створено у формi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю.
Чинним законодавством не передбачено розкриття i, вiдповiдно/ наведення в

аудиторському звiтi iнформацii про стан корпоративного управлiння товариств з
обмеженою вiдповiдальнiстю.

Тому iнформацiя щодо корпоративного управлiння в Товариствi вiдсутня.

!,оmрuмання Вuмо? нормаmuбно-праВобuх aKmi| НКЦПФР, 1цо ре?улююmь
поряdок Вuзначення барmосmi чuсmuх акmuбiВ ICI

Щодо BapTocTi чистих активiв
BapTicTb чистих активiв Товариства станом на 31.12,2021 року становить

З1097 тис. грн./ що вiдповiдае пiдсумку роздiлу I пасиву Балансу Товариства на
вказану дату.

BapTicTb чистих активiв бiльша вiд розмiру статутного капiталу
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ,,ПРО КАПIТАЛ
СЕК'ЮРIТIЗ" станом на З1,1,22021, року.
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Аушитори пiдтверджують достовiрнiсть, повноту та вiдповiднiсть чинному
законодавству в ycix сутт€вих аспектах даних щодо визнання, юtасифiкацiТ та
оцiнки активiв та зобов'язань.

Система внутрiшнього аудиry (контролю)
Товариством створена служба внутрiшнього аудиту (контролю).

Загальними зборами учасникiв ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЪНIСТЮ (ПРО КАПIТАЛ СЕК'ЮРIТIЗ" (Протокол М 24 вiд
13.05.2016 року), затверджено Положення про службу внутрiшнього аудиту
(контролю) в новiй редакцii та призначено внутрiшнього аудитора/ з метою
сюlаданнrl фiнансовоi звiтностi, яка не мiстить сутт€вих викривлень унаслiдок
шахрайства або помилок.

Iнформацiя про пов'язаних осiб
Вiдповiдно до вимог МСБО 24 "Розкриття iнформацii про зв'язанi сторони,,

та МСА 550 "Пов'язанi сторони> ми звертались до управлiнського персоналу iз
3апитом щодо надання списку пов'язаних осiб т&, за наявностi таких осiб,
характеру операцiй з ними.

Згiдно МСФЗ, пов'язаними сторонами вважаються: пiдприемства/ що
ЗНаходяться пiд контролем або значним впливом iнших осiб; пiдприемства або
фiзичнi особи, що прямо або опосередковано здiйснюють контроль Товариством
або суттево вI]JIивають на його дiяльнiсть/ а також близькi wIени родини такоТ

фiзичноI особи.

Iнформацiя щодо пов'язаних осiб Товариства наступна:
Табпичя7

Повне найменування
юридIтЕIноi особи -

власника (акцiонера,
учасника Товариства чи

прiзвиrце, iм'я, по
батьковi фiзичноi особи -

власника (акцiонера,
учасника) та посадовоi

Iдентифiка
код юридтrчноi
особи - власника
Товариства або
реестрацiйний

lro}Iep облiковоi
картки платника

податкiв

Мiсцезнаходження
юридI,f.Iноi особи.ти

паспортнi данi фiзичноi
особта, про яку подаеться

iнформацiя (серй i
номер паспорта/ дата

видачi та найменування
оргаЕу/ що його видав)

Власники - фiзичнi особи

294561444з
севастьянова Ганна

Володимирiвна

паспорт/ серй: АА, М
346023, виданий:18

жовтIIяI 1996 р,
Замостянським РВ УМВС

}краrни в Вiннт,пдькiй
обл.

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Група
компанiй "Про-Капiтал"

}Kpa'lrra, 01].33, MicTo Киi:
пр овулок Ла бор аторнтлrа,

динок 1, секцii 3 та 4
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з/п

Частка в
crary Itruмy

капiталi
компанil з

||/
/(,

1 0,].

Власники - юридичнi
особи

1 з7930648 99,9



Литвиненко IBaHHa

BiKTopiBHa
(з24,11,.2021 року)

2707з09749

паспорт М 002782135,

вwданий 8025, 04. 01. 201 9

року, дiйсний до
04.10.2029 року

Iнформацiя про осiб, якi володiють бiльш Hix< ].0 0Д статугного капiталу
юридичних осiб - власникiв Товариства

Таблиця 8

особи або фiзичноi особи -

Ns
з/п

реестрацiйний : _;_:_:_::
,омер обr,iковоr "У'_]:Ч", УЧ"':111::,1.1"""

rденти(рlк ацtиний картки.rrrчrrrr*ч .'1]:1:. :*:1111', Частка в

код юридичноi податкiв*- ?атьков1. управ"II1ння стач/тно}lу

. власника видачlта
з чпDавлlнн-я- J --r ---' --л- --л--:т л i ,-л--__ -л-

управлiння органу/ rцо йоrо
активами видав)

iПаспорт серiя ТТ No
i

л !_ i 257872,виданий
\JлlИник ! л; i ;..'-^'-' i Солом'янським РВ i37930648 i 2711,604535 j ,Щмитро iiil,nn.\/_л_.i,,,__; бО%

л,:.:___::___ i ГУДМС }кра'rлrи в
NIИха'LцоВИЕI 

| м. Киевi 1,8.12,2О1,4

р.

Iz
I

379з0648 28799154з4

I

Полiщук 
i

Володимир 
i

Вiкторовтлч 
i

Паспорт серй СН
Ns 311908, видантrй
Радянськr,шл РУ ГУ
МВС }кра'ши у м.
Кисвi,25.10.1996 р.

40%

Оцiнка можливоТ наявностi проведення операцiй з пов'язаними сторонами
проводиться Товариством в кожному фiнансовому роцi за допомогою аналiзу
балансу вiдповiдноi пов'язаноi сторони та стану ринку, на якому така сторона
веде дiяльнiсть.

Операцiй з пов'язаними сторонами/ що виходять за межi нормальноi
дiяльностi, не встановлено.

В процесi перевiрки фiнансовоi звiтностi Товариства, в iнформацii ш{одо
перелiку пов'язаних осiб та операцiй з такими особами невiдповiдностей не
встановлено.

Iнформацiя щодо пов'язаних осiб наведена Товариством в Примiтках до
фiнансовоi звiтностi.

В процесi перевiрки фiнансовоi звiтностi Товариства/ в iнформацii щодо
перелiку пов'я3аних осiб та операцiй з такими особами невiдповiдностей не
встановлено.
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Товариство в цiлому дотриму€ться вимог нормативно-правових aKTiB
НацiОнальноi KoMicii з цiнних паперiв та фондового ринку, що реryлюють
порядок складання та розкриття iнформацii компанйми з управлiння
активами, якi здiйснюють управлiння активами iнстиryчiЙних iHBecTopiB.

} Товариства вiдсутнi простроченi зобов'язання щодо сплати податкiв та
зборiв, несплачених штрафних санкцiй за порушення законодавства про
фiнансовi послуги/ у тому числi на ринку цiнних паперiв.

IНфОРмацiя про HMBHicTb подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли
вiдображення у фiнансовiй звiтностi, проте можугь мати суттсвий вплив на
фiнансовий стан.

подiй пiсля цати балансу, що можуть мати суттевий вплив на фiнансовий
стан Товариства по заявi управпiнського персоналу,6упи вiдсутнi.

IНфОРМацirо про наявнiсть та обсяг непередбачених активiв тУабо
зобов'язань, ймовiрнiсть визнання яких на балансi е достатньо високою, пiд
час перевiрки не виявлено.

имовiрнiсть визнання на балансi Товариства непередбачених активiв
тУабо зобов'язань дуже низька.

Iнформацiя про наявнiсть iнших фактiв та обставин, якi мож)rть сутт€во
вплинути на дiяльнiсть ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (ПРО КАПIТАЛ СЕК'ЮРIТIЗ> за твердженнями
управлiнського персоналу у майбутньому вiдсутня.

Iдентифiкацii та оцiнки аудитором ризикiв сyтг€вого викривлення
фiнансовоi звiтностi внаслiдок шахрайства

Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаноi з ними дiяльностi
для отримання розумiння суб'екта господарювання та його середовища/
вкJIючаючи його внутрiшнiй контроль/ як цього вимагае мсА 315 "Iдентифiкацiята оцiнювання ризикiв сутт€вого викривлення через розумiння суб'екта
господарювання i його середовища)/ нами були виконанi процедури необхiднi
дпя отримання iнформацii, яка використовувалася пiд час iдентифiкацii ризикiв
сутт€вого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до мсд 240

"Вiдповiдальнiсть аудитора, Що стосу€ться шахрайства/ при ауаитi фiнансовоi
звiтностiо. Нами були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших
працiвникiв Товариства, якi на нашу думку/ можуть мати iнформаuiю, яка,
ймовiрно/ може допомогти при iдентифiкацii ризикiв суттсвого викривлення в
наслiдок шахрайства або помилки. Нами виконанi аналiтичнi процедури, в тому
числi по cyTi з використанням деталiзованих даних/ спостереження та iншi. Ми
отримали розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб'екта господарювання/
структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб
фiнансування/ облiкову полiтику, цiлi та стратегii i пов'язанi з ними бiзнес-
ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.

Ми не отримаjIи доказiв обставин, якi можутъ свiдчити про можливiсть
того/ що фiнансова звiтнiсть мiстить сутт€ве викривлення внаслiдок шахрайства.
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Iншi питання
Оснобнi BiOoMocmi про ауdumорську фiрrу mа yMo?u dоеобору на пробеdення

ауdumу

OcHoBHi вiдомостi про аудиторську фiрму наведенi в Таблицi 9.

Таблиrи 9

Ns
п/п Показник Значення

1
Повне найменування та
iдентифiкацiйний код
юридичноi особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКО-
КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА <КИТА€ВА ТА
ПАРТНЕРИ", 401З14З4

2
Включено
Реестру
суб'сктiв
дiяльностi

до Роздiлiв
аупиторiв та

аудиторськоi

Свiдоцтво АПУ про те/ що
суб'ект
дiяльностi
зовнiшню

аудиторськоi
пройшов

перевiрку
системи контролю якостi
аудиторських послуг/
створеноi вiдповiдно до
стандартiв аудиту, норм
професiйноi етики та
законодавчих i
нормативних вимог/ що
регупюють аудиторську
дiяльнiсть

Роздiл : Суб'екти аудиторськоi дiяльностi
(номер реестрацii у PeecTpi та дата
включення вiдомостей до роздiлу Реестру
М4657 вiд 17.10.18 року);
Роздiл: Суб'екти аудиторськоi дiяльностi, якi
мають право проводити обов'язковий ауцит
фiнансовоТ звiтностi (номер реестрацii у
PeecTpi та дата вкJIючення вiдомостей до
роздiлу Реестру Na4657 вiд 13.12.18 року)

Номер бланку 1591 Рiшенням АПУ М 363/5
вtд1,2.07.2018 року,

J Прiзвище, iм'я, по батьковi
аудитора, який проводив
аудиторську перевiрку

Номер реестрацiТ у PeccTpi
аудиторiв та суб'ектiв
аудиторськоi дiяльностi
(Роздiл *Аудитори,)

якименко Микола Миколайович

100078
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4 Прiзвище, iм'я, по батьковi
директора

Номер реестрацii у PeecTpi
аудиторiв та суб'ектiв
аудиторськоi дiяльностi
(Роздiл "Аудитори")

якименко Микола Миколайович

100078

5 Мiсцезнаходження
(юридична адреса)

02099, м. Киiв, вул, Ялтинська/ будинок 5-Б,
KiMHaTa ].2

6 Телефон/ факс 098 473-97-70
7 e-mail mail@acg.kiev.ua
8 веб-сайт www.acg.kiev.ua

Згiдно з Щоговором М21-2/1 про проведення аудиту (аупиторськоi
перевiрки) вiд 21 сiчня 2022 року про наданюI аудиторських послуг року ТОВ

"АКГ "КИТА€ВА ТА ПАРТНЕРИ,,, що включене до Роздiлiв Реестру аудиторiв та
суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi, а саме:

Роздiл: Суб'скти аудиторськоi дiяльностi (номер ресстрацiТ у PeecTpi та дата
включення вiдомостей до роздiлу Реестру М4657 вiд 17.10.18 року);

Роздiл: Суб'екти аудиторськоi дiяльностi, якi мають право проводити
обов'язковий аудит фiнансовоi звiтностi (номер реестрацiТ у PeecTpi та дата
вю-Iючення вiдомостей до роздiлу Реестру М4657 вiд 13,12.18 року);

Свiдоцтво АПУ про вiдповiднiсть системи контролю якостi (номер бланку
М1591, Рiшення АПУ вiд12.07.2018 року N9363/5),

провела незалежну аудиторську перевiрку первинних та установчих
документiв, бухгалтерського облiку та фiнансових звiтiв ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРО КАПIТАЛ СЕК'ЮРIТIЗu у сютадi;
Балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2021 року, Звiту про
фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) за 2021, piK, Звiту про рух
ГРошоВих коштiв за 202l piK, Звiтч про власний капiтал за 2021, piK i Примiток до
фiнансовоi звiтностi за 2021 piK на предмет повноти/ достовiрностi та вiдповiдностi
чинному законодавству i встановленим нормативам.

Фiнансова звiтнiсть ТОВАРИСТВА З ОБМE)КЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЪНIСТЮ
"ПРО КАПIТАЛ СЕК'ЮРIТIЗ> затверркена керiвником Товариства 18 лютого
2022року.

Перiод проведення перевiрки: з 21
Аупитор

2022 року,
именко М.М.

(Номер peccTpauii у PeecTpi аудиторiв та суб'ектiв аупф!фс "Аудитори")

кименко М.М.
PeecTpi аупито р iB та су б' cKTiB аупlггЪ\SОrtlпМ Роздiц "Аудrтгори")

100078)

.^Щиректор
(Номер реестрацii у
100078)

.Щата складання Звiry незалежного аудитора 21 лютого 2022 року
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Додаток l

до Нацiонмьного положення (станларту) бухгалтерського
облiку
| "Загмьнi вимоги до фiнансовоi звiтностi"

Баланс (Звiт про фiнансовий стан)
На 3l ГРУДНЯ 20 2l Р' 

ФормаN l колза!куд гlбюOг-l

Актив код

рядка

на початок
звiтного
перiоау

На кiнець
звiтного
перiолу

l 2 4

I. Необоротнi nKTttBrt
HeMaTepiMbHi активи ] 000 6 4

nepBlclla Bapтlcтb 00l 2з 23
накопичена амортизацlя 002 1,7 l9

Незавершенi капiталыtt iнвестицtt 005
CcHoBHi засоби 0l0 22 |"l

,цtрв19на BapTlcтb 0ll 66 66
знос 0l2 44 49

lнвестицiйна HepyxoMicTb 0l5
Первiсна BapTicTb iнвестицiйноi нерчхомостi 0lб
Знос lнвестицiй Hoi HepyxoMocTi 0l7

,Д|овгостроковi бiологtчн i активи 020
IlepBicHa BapTicTb довгострокових бiологiчних активiв 02]
накопичена амортизачtя довгострокових бiологiчних активiв 022

.Щовгостроковi фiнансовi iнвестицii:
якl облiковуються за методом участi в капiтмi iнших пiдпоисмств

l 0з0

iншi фiнансовi iнвестsцii l 035

Довгострокова дебiторська заборгованiсть l 040
Вiлстроченi податковi активи l 045
Гулвiл l 050
Вiлстроченi аквiзицiйнi витратt l 060
3алишок коштiв у центрмiзованих страхових резервних сЬондах l 065
Iншi необоротнi активи l 090
Усього за розлiлом I l 095 z8 2|

Il. Оборотrti актrrви
l l00

Виробничi запаси 0l
Незавершене виробництво 02
l отова продукц|я 0з
Товари 04
поточнi бiологiчнi активи l0
Щепозити перестрахування l5
Векселl олержанi 20
Дебiторська зlборгованiсть за пролукцtю, товари, роботи, послуги 25 408 330
Це0l,t,орська заборгованiсть за розрахунками:

за 8иданими авансами I lз0
з бюджетом 35

у тому числl з податку на прибуток 36

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв 40 l2 4

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками iз BHyTpiulHix розрахункiв 45
Iнша поточна д9бiторська заборгованiсть 55 20з62 24l0l
Поточнi фiнансовi iнвестицiТ 60 l l466 744,1
Грошi та ix еквiвменти 65 282з 2,7,74

Готiвка 66
Рахунки в банках 6,1 282з 21,14
Витрати майбутн ix перiодiв ,l0

Частка перестраховика у страхових резервах 80
lншi оборотнi активи 90
)/сього за роздiлом ll 95 3507 l 34656

III. Необоротшi aKTllaи, чтршлtчвашiдля продаж},l та гlrупrr впбутrt 200
Ба,,l а tt с ]00 35099 3467,7

2.6

Товариство з обмеженою вiдловiдальнiстю кПро капiтал сек'юрiтiз) за сдрпOуП iлприсrrство

Територiя м

Орган iзаttiйно-правова форма господарювання
вид економiчноi дiяльностi

Серелня кlлькiсть прачiвникiвl

за КоПФГ
Посередництво за договорами ло цiнних паперах або товарах за КВЕД

Алреса, телефон

Оаиничя вимiру



Пасив
Код

рядка

на початок
звiтного
перiоду

На кiнець
звiтного
перiолу

l 2 з 4

l. Власнпй капiтал
]аDесстDований (пайовий) капiтал l 400 ]0000 30000
Внески до незаре€строваного стаryтного капiталу 40l
капiтал у дооцiнках 405

додатковий капiтал 4l0
Емiсiйний дохiд 4ll
Накопиченi KypcoBi рtзницi 412

Резервний капiтал 4l5 28 J4
нерозподiлений прибчток ( непокритий збиток) 420 959 l 063
неоплачений капiтал lf<

Вилучений капiтм 4з0
lншi резерви ,l35

Усього за роздiлом I .l95 30987 зl097
I[. .Щовгостроковi зобов'язlння i забезпечення

вiдстрочен i податковi зобов'язання l 500
пенсiйнi зобов'язання 505
,Д,овгостроковi кредити банкiв 5l0
lншi довгостроковi зобов'язання 5l5 l 054
Ловгостроковl заOезпечення 520
.Щ,овгостроковi забезпечення витрат персонаJIч 52l
I_{iльове фiнансування 525
Благодiйна допомога 526
Страхоsl резерви 5з0
lнвестицiйнi контракти 5з5
IIризовий фонл 540
Резерв на виплаry джек-поry 5,15

Усього за роздiлом ll 5у5 l 05J
III. Поточпi зобов'язання i lабезпечення

KopoTKocTpoKoBi крелити банкiв l б00
векселi виданi l 605
Поточна кредиторська заборгованiсть за

довгостроковими зобов'язаннями lбl0 lбз2
товари, роботи, послуги lбl5 8 56
розрахунками з бюджетом l 620 zб 26
у тому числi з податку на прибlток lб2l 25 z4
розрахунками зi страхування 625 3

розрахунками з оплати працi 630 8

Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами бз5
поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з ччасниками 640
Поточна кредиторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв 645
Iоточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю б50

поточнi забезпечення 660 2| ]5
Щоходи майбутнiх перiодiв 665
Вiлстроченi комiсrйнi доходи вiд перестраховикiв 6,70

Iншt поточнi зобов'язання 690 2409
}'сього за роrдiлом IIl 695 ,ll l2 252б
lV. Зобов'язання, пов'я]анi з пеоборотними актпвамll,
утримчванпмп для продажч, та гпчцrf|ffiЕSВft* l 700

\'. Чиста BapтicTb актпвiв недепд бqгiffOрпду l 800
Ija:l а п с * i,l' l 900 35099 34677

Керiвник

Головний бухгалтер 
{

' "-оо*a, ""a*о"ra"о"
8иконшчоi вл8ди, що pcmiryc держшЕу

;..*

Литвиненко I.B

Орлова Ю, М.



!ата (piK, мiсяць, число)

за еflРПОУ

Звi,г llpo

(найменування)

фiнансовi резуJIьтати (Звiт
за piк

Форма N 2

I, ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

про сукупний лохiд)
20 2| р.

Код за ДКУД

Стаття
Код

рядка

за звiтний
перiол

за аналогiчний
перiол

попередн ього

року
1 2 3 4

Чистий дохiд вiд реалiзачii продукчii (ToBapiB, робiт, послуг) 2000 l 8l43 l7 679
Чистi заробленi cTpaxoBi премiТ 20l0
Собiвартiсть реалiз9ваноi пролукцiТ (ToBapiB, робiт, послуг) 2050 lбl25 16123
Чистi понесенi збитки за страховими виплатами 2070
Валовий:

прибуток 2090
20l8 l 556

збиr,ок 2095 (

дохiд (витрати) вiд змiни у резервах довгострокових зобов'язань 2l05
,Щохiд (витрати) вiл змiни iнших страхових резервiв 21 l0
Iншi операцiйнi доходи 2120 l46 242

Щохiл вiл змiни BapTocTi активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю 2|2|

Дохiд вiд первiсного визнання бiологiчних активiв i сiльськогосполарськоТ
пролукrriТ

2l22

Алм i н iстра,ги BHi витрати 2l30 2496 l447
Витрати на збут 2l50 )
Iншi опеfачiйнi витрати 2180 106 ) ( 9з )
Витрат вiд зrп{iни

вартiстю
BapTocTl активiв, якi оцiнюються за справедливою 2l8l

витрат вiд первiсного визнанiя бiологiчних активiв i сiльськогосполарськот
пролукчiТ 2182

Фiнансовий результат вiд операцiйноi дiяльностi:
прибуток 2190

258

збиток 2195 438

цохiд вiд участi в капiталi 2200
Iншi фiнансовi доходи 2220 712
lншiдоходи 2240
Щохiл вiл благодiйноТ допомоги 224]l
Фiнансовi витрати 2250 140 ll8
Втрати вiд участi в капiталi 2255
Iншi витрати 2270
Прибуток (збиток) вiд впливу iнфляцiТ на MoHeTapHi cTaTTi 2275
Фiнансовий результат до оподаткуванtlяi

прибуток 2290
l34 l40

збиток 2295
Витрати (дохiд) з податку на прибуток 2300 -24 -25
Прибуток (збиток) вiд припиненоТдiяльностi пiсля оподаткування 2305
Чистий фiнансовий результат:

прибуток 23 50
l l0 l l5

збиток 2355

Z,?



Стаття
Код

рядка

за звiтний

перiол

за аналогiчний
перiод

попсрсднього
Dокч

l 2 з 1

Щооuiнка (уцiнка) необоротних активiв 2400

Щоочiнка (vuiHKa) фiнансових iHcTpyMeHTiB 2.105

Накопиченi KypcoBi рiзницi 241.0

частка iншого сyкупного доходу аьоцiйованих та спiльних пiдприемств 24l5
[нший сукупний дохiд 2445

Iнший сукупний дохiд до оподаткування 2rl50

Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455

Ilrшлlй сyкyпнlrй дохiд пiсля оподаткyван}lя 2460
Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 2460) 2165 1l0 l l5

II. сукупниl'л дохlд

ItI. ЕлЕмЕнтl.i опЕрАцlЙнI,1х витрАт

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI АКЦIЙ

Назва cTaTTi
код

рядка

5а звlтнии
перiол

за аналогiчний
перiол

попереднього

року

l 2 J 4

Матерiальнi затрати 2500 l9 l9
Витрати на оплату працi 2505 549 265

Вiдрахування на соцiальнi заходи 25l0 ll8 бl
дмортизацiя 25l5 7 ll
lншi операцiйнi витрати 2520 l 909 l l84
Разом 2550 2602 l 540

Назва cTaTTi
Код

рядка

Ja звlтнии
перiол

за аналогiчний
перiол

попереднього

року
l 2 J 4

середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2600

Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2605

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю 26l0
к о р и го в а н и й ч и ст и й п р и б уто к ( з бЁffк_Т s'МТfu ро с ту а к u i ю 26l5

Дивiденди на одну просту акцiцfз*;//.z--ffiо\, 2650

Керiвник

Головний бухгалтер

х|
Фt
-l
t_)

\,'l.

:i

ч^нъчti W Литвиненко LB.

Орлова Ю. М.



пiдприемство
.Щата (piK, мiсяць, число)

товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю кпро капiтал
сек,юоiтiз> за еЩРПОУ

Звiт про рух гропlових KoIlITiB (за прямим методом)

за piK 20 2t р.

Форма N 3 Код за ДКУД

Стаття Код

рядка
За звiтний перiол

За аналогiчний перiол
попереднього року

1 2 J 4
I. Рух коштiв у результатi операцiйноIдiяльностi

надходження вiд:

РеалiзацiТ продукцiТ (ToBapiB, робiт, послуг) 3000 2015 l8l0
Повернення податкiв i зборiв з005
у тому числl податку на додану BapTicTb 3006
Цiльовог9 фiнансування з0l0
надходження вiд отримання субсидiй, дотацiй з0l l
надходження aBaHciB вiд покупцiв i замовникiв 30l5
надходження вiд повернення aBaHciB 3 020 з
надходження вiд вiдсоткiв за залишками коштiв н.а поточн"х
рахунках з025

90 2|2
надходження вiд бQржникiв неустойки (штрафiв, пёнi) з035
Надходження вiд операцiйноТ оренди з 040

надходх<ення вiд отримання роялтi, авторських винагород з 045

Надходженн! вiд страхових премiй 3 050
надходження фiнансових установ вiд повернення позик з055
Iншi надходження 3 095 9046 з240
Витрачання на оплату:
I99qpi, (робiт, послуг) з l00 1509 ) l 486
Праui J 05 440 22,|
Вiлрахувань на соцiальнi заходи J l0 |24 64
Зобов'язань з податкiв i зборiв з l5 l80 100
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток J lб 25 ( 20 )
витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
BapTicTb зl 11

Витрачання на оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв зll8
l55 80

Витрачання на оплату aBaHciB з l35
Витрачання на оплату повернення aBaHciB з l40 |4
Витрачання на оплату цiльових BHecKiB J l45

витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами з l50

Витрачання фiнансових установ на надання позик 3155 ) ( )
lншi витрачання з l90 8834 3 l90
LIt,tcTи й рух коштiв вiд опера цiйпоi дiял bHocTi з I95 64 I84

lI. Рух коштiв у результатi iнвестицiйноiдiяльностi
Надходження вiл реалiзачiТ:

фiнансових iнвестицiй з200
необоротних активiв з205

Надходження вiд отриманих:

jd



вiдсоткiв з2|5
дивiдендiв з220

Надходження вiд деривативiв з225

надходження вiд погашення позик з2з0

Надходження вiл вибуття лочiрнього пiлприемства та iншоТ
господарськоТ одиницi

з2з5

Iншi надходження 3250 2028,1з 122187

Витрачання на придбання :

фiнансових iнвестицiй з255 l lз ) ( )

необоротних активiв з260 )

Виплати за деривативами з270
Витрачання на надання позик з2,75 ) ( )

Витрачання на придбання дочiрньOго пiдприемства та iншоТ
господарськоi одиницi

з280
( ) ( )

Iншi платежi з290 ( 20287з 122]'8,7

Чистий rryx коштiв вiд iнвестltцiйноi дiяльностi 3295 lIз
III. Рух коштiв у результатi фiнансово'i дiяльностi

надходження вiд:

Власного капiталу 3300
Отримання позик зз05

Надходження вiд пролажу частки в лочiрньому пiлприемствi зз l0

Iншi надходження зз40
Витрачання на:

Викуп власних акцiй з 345

погашення позик зз50
сплаry дивiдендiв 3355

Витрачання на сплаry вiдсоткiв з360

Витрачання на сплаry заборгованостi з фiнансовоТ оренди зз65

Витрачання на прилбання частки в лочiрньому пiдприсмствi з370

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у лочiрнiх
пiдпри€мствах

зз,l5
)

Iншi платежi з 390

чистиir Dух коштiв вiд фiнансовоiдiяльностi 3395
Чистllй рух грошових коштiв за ]BiTHlll"l перiод 3100 -,l9 l84
Залишок коштiв на початок року 3405 282з 26з9
Вплив змiни валютних KypciB на залишок коштiв з4 l0
Залишок коштiв на кiнець ряffi'iна "}Ъ. 34l5 2714 2823

Керiвник

Головний бухгалтер

#ч*
Hýl

Чil.а.a
'е}.

ч

Литвиненко l.B.

Орлова Ю. М.

-Ч*Рд-о-firrs qУ



пiлприсмство Товариствозобмеrкеноtо вiдповiдальнiстюкпро

(найменування)

Звiт про

за

!,ата (piK, мiсяLtь, число)

капiтал сек'юрiтiз> за еДРПОУ

власний капiтал

piк 20 20 р.

Форма N 4 I(од за ДКУД

Стаття

Чttстлll"r прltбуток
(збrrr,ок) за звiтниl"t
перiод

частка iншого
с)/купног0 доходу
асоuiйованих i

спiльних пiдприсмств

'Ja.,t 
lt tлок

lla поt|а,гок

I(орltгува н ня:

змiна облiковоi
полiтики

[ншi змiни

Скорltгован tll"t

залllшок на початок

ltttrtltй сукупнltl-t
llt звi t ltttii

(уцiнка)
необоротних активiв

(уцi нка)

lHcTpyMeHTlB

Накопиченi KypooBi

Iнший сукупний дох

Розподiл прибутку:

виплатлt власникам

Спрямування
прибi,тку ло
заресстрованого
капiтму

2S



}

вiдрахування до

ма ч}lстого

прибутку, належна до

законодавства

чiльових) фондiв

Внески учасникiв:
Внески ло капiталу

погашення
заборгованостi

Викуп акчiй (часток)

Анулювання
куплених акцlи

Вилучення частки

Iншi змiни в капiталi

Iншi змiни в капiталi

Керiвник Литвиненко I.B

Головний бухгалтер Орлова Ю. М



.Щата (piK, мiсячь, число)

Пiлприемство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <Про капiтал сек'юрiтiз> за еДРПОУ
(найменуван ня)

Звiт про

за

Форма N 4 Код за ДКУД

власний капiтал

piк 20 2l р.

Статгя
Код

рядка

3ареестро-

ваний
капiтал

Капiтм у
дооцiн-

ках

Додатко-
вий капiтм

Резерв-

ний
капiтм

Нерозпо-

дiлений
прибуток
(непокри-

тий збиток)

Неопла-

чен ий

капiтм

Вилу-
чений

капiтм
Всього

l 2 3 4 5 6
,7

8 9 l0
Залlrшок
lla початок року

4000 300[l0 28 959 309ti7

Корltгування:
JMlHa ooJIlKoBoI
полiтики

4005

В иправлення
поIчl илок

40l0

lншi змiни 4090

Ско ри гованlt й

зал]lшок на початок

року
1095 30000 28 959 30987

ЧltстtrГl прибуток
(збиток) за звiтltиГr
перiоа

1l 00 l10 ll0

lншнii сукупнlrй
дохiл зд звiтнIlit
п ер iод

4l l0

!ооцiнка (yuiHKa)

необоротних активiв
411l

.Щооuiнка (уцiнка)
(liнансових
iнс,грументiв

4l]l2

Flакопичеtri KypcoBi

рiзrrи ui
4l lз

частка iншого
сукупного доходу
асоцiйованих i

спiльних пiдприсмств

41 |4

Iнший сукупний
лохiд

4l lб

Розподiл прибутку:

виплати власникам
(ливiленли)

4z00

Спря пtування

прибутку ло
заресстрованого
капi,гму

4205

З-о



резервного капiталу

прибутку, напежна до

юджету вlдповlдно

до законодавства

спецl&tьних
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Сума чистого

прибутку на

матерiальне
заохочення

ргованостi з

Перепродаж
викуплених акчiй
(часток)

икуплених акцlи

зменшення
номiнальнот

{i;r. ri

,А::]ъчfrвlý

Керiвник

Головний бцг

литвиненко

.// ОрловаЮ, М.(l1р0
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1. ЗАГАЛЬНI ВIДОМОСТI ПРО ТОВАРИСТВО

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (ПР0 КДПIТДЛ
СЕк'ЮРIТIЗ), коД за сдрпоУ 37815436 (надалi Компанiя або Товариство) було
заре€стровано 07 вересня 201 l року згiдно iз законодавством Украiни.

Мiсцезнаходження Товариства: 0l l3З, м.Киiв, провулок Лабораторний, буд. 1, секцii 3

та 4.

офiчiйна cTopiHKa в IHTepHeTi, на якiй доступна iнформацiя про Товариство:
www. s. pro-capital. ua, адреса електронноi пошти : info@s. рrо -capital. ua

Вищим органом управлiння Товариства с Загальнi збори учасникiв.

Кiлькiсть працiвникiв станом на 3l грулня2020 р. та 3l грулня 2021 р. складала 8 та 7
осiб, вiдповiдно.

Компанiя пропонус юридичним та фiзичним особам послуги з торгiвлi фiнансовими
iнструментами та послуги депозитарноi установи вiдповiдно до отриманих лiцензiй:

Лiцензiя, видана Нацiона,rьною комiсiею з цiнних паперiв та фондового ринку, Серiя
АЕ }'lЪ l85449 на здiйснення професiйноi дiяльностi на фондовому ринку - дiяльнiсть з

торгiвлi цiнними паперами, брокерська дiяльнiсть;
.Щата прийняття та номер рiшення про видачу лiцензii 07.1 1.201 1 року ]ф l031;
Строк дiТ лiцензiT: з 07.1 1.201 1 року - необмежений;
дата видачi лiцензii 20.02.20|з року;
Лiцензiя, видана Нацiональною комiсiею з цiнних паперiв та фондового ринку, Серiя

АЕ J\b l85450 на зДiйснення професiйноi дiяльностi на фондовому ринку - дiяльнiсть з
торгiвлi цiнними паперами, дилерська дiяльнiсть;

.Щата приЙняття та номер рiшення про видачу лiцензii 07.1 l .20l l року }{Ъ 103 l ;

Строк дii лiцензii: з 07.1 1.20l l року - необмежений;
дата видачi лiцензii 20.02.2013 року;
ЛiЦенЗiя, ВиДана Нацiона,тьною комiсiсю з цiнних паперiв та фондового ринку, Серiя

АЕ j\b 28658l на здiйснення професiйноi дiяльностi на фондовому ринку - депозитарноi
дiяльностi, депозитарна дiяльнiсть депозитарноi установи;

.Щата приЙняття та номер рiшення про видачу лiцензii 08.10.201З року Ns2252;
Строк дii лiцензii: з 12.10.20l3 року - необмежений;

дата видачi лiцензiТ 08.10.2013 року

лiцензii Нацiональноi koMicii з цiнних паперiв та фондового ринку:
- ПРофесiйна дiяльнiсть на ринках капiталу з торгiвлi фiнансовими iнструментами, що

ПеРеДбачас брокерську лiяльнiсть - Серii АЕ J\Ъ185449 вiд к20> лютого 2011р., строк дii з

07.1 1.201 lp.- необмежений;

.Щата приЙняття та номер рiшення про видачу лiцензii 07. l 1 .201 1 року JФ l03 1 ;

- СУбброкерська дiяльнiсть - Jф420 вiд 01 .07.2022 року, строк дiТ з 0l .О7.2О22р,-
необмежений;

- ПРОфеСiйна Дiяльнiсть на ринках капiталу з торгiвлi фiнансовими iнструментами, що
передбачас дилерську лiяльнiсть - Cepii АЕ N9l85450 вiд <20> лютого 20llp., строк дii з
07.11.20l lp. - необмежений;

.Щата приЙняття та номер рiшення про видачу лiцензii 07. i 1.201 l року J\b l03l;
- !епозитарна дiяльнiсть депозитарноТ установи - Cepii дЕ Ns286581 вiд <l2 >

жовтня 20l3p., строк дii з 12.10.201Зр.- необмежений.
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Щата прийняття та номер рiшення про видачу лiцензii 08.10.2013 року Jrlb 2252
Професiйна дiяльнiсть на ринках капiта;lу Украiни е виключним видом дiяльностi

Товариства.

Станом на 3 l грулня 2021 р. та 3 1 грулня 2020 р. учасниками Товариства були:

Учаснлlки товариства: 3|.|2.202l 31.12.2020

о//о о//о

ТоВ (ГРУПА коМПАНIЙ кПРо-КАПIТАЛ) 99,9 99,9

Севастьянова Ганна Володимирiвна 0,1 0.1

Всього 100,0 100,0

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (ГРУПА КОМПДНIЙ
(ПРО-КАПIТАЛ), с юридичною особою згiдно iз законодавством Украiни, кол СЩРПОУ
з7930648, загаJIьна сума внеску 29 970 000,00 грн., що складае 99,9о^ частки в статутному
капiталi;

- Севастьянова Ганна Володимирiвна, е фiзичною особою згiдно iз законодавством
Украiни, iдентифiкацiйний номер 29456\4443, загальна сума внеску 30 000,00 грн., що
складае 0,10% частки в статутному капiта_пi.

Станом на 31.I2.202lp. заре€стрований та повнiстю сплачений грошовими коштами
Статутний капiтал Товариства складае 30 000 000,00 грн.

Неоплачений капiтал Товариства станом на 31.12.202|p. вiдсутнiй,

2. принципи шдготовки ФIнАнсовоi звtтностl

2.1. locToBipHe подання та вiдповiднiсть МСФЗ
Фiнансова звiтнiсть Товариства е фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка

сформована з метою достовiрного подання фiнансового стану, фiнансових результатiв
дiяльностi та грошових потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб широкого
кола користувачiв при прийнятгi ними економiчних рiшень.

Концептуальною основою фiнансовоi звiтностi Товариства за piK, що закiнчився 31
ГРУДня 202| Року, е Мiжнароднi стандарти фiнансовоi звiтностi (МСФЗ), включаючи
Мiжнаролнi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ),
виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бlхгалтерського облiку (рмсБо), в редакцii чиннiй
на 1 сiчня 2021 року, що офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни.

ПiдгОтовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень
вiДповiДае BciM вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО, дотримання
яких забезпечус достовiрне подання iнформацii в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречноiо
достовiрноi, зiставноi та зрозумiлоi iнформацii,

ПРИ фОРмУваннi фiнансовоТ звiтностi Товариство керувалося також вимогами
нацiональних законодавчих та нормативних aKTiB щодо органiзацii i ведення бухгаrrтерського
облiку та складання фiнансовоi звiтностi в УкраIнi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ.

Jз
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2.2. МСФЗ, якi прийнятi, та набули чинностi

В складi МСФЗ, офiцiйно наведених на веб-сайтi MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни,
оприлюднено стандарт МСФЗ lб <оренда>, який набув чинностi 0l сiчня 2019 року.

За рiшенням керiвництва Товариство МСФЗ 16 <Оренда) до дати набутгя чинностi не
застосовусться.

Товариство орендуе нежитлове примiцення, в якому знаходиться офiс, згiдно !оговору
оренди нежитлового примiщення Jrlb 604121 ьiд27.04.202lр.., який дiе по 26 квiтня 2022року
вкJIючнO.

Оскiльки станом на кiнець звiтного 2021 року Товариство не застосовувало вимоги
СТаНДаРТУ МСФЗ 16 <Оренда> i плануе застосовувати з 0l травня 2022 року то, вiдповiдно,
ефективна ставка Щоговору оренди Товариством буле розрахована з моменту застосування
МСФЗ lб <Оренла), якщо буде заключено договiр оренди на наступний piK.

МСФЗ 16 коренда> - набув чиннiсть з 27 квiтня 2021 року;

МСФЗ 17 <!оговори страхування) - набув чинностi з 01 сiчня 2021 року;

Поправки до МСБо 40 <Переведення iнвестицiйноi HepyxoMocTi з категорii в
категорiю>> - набув чинностi лля рiчних звiтних перiодiв, починаючи з 01 сiчня 2018 року;

РОЗОяСнення КРМФЗ 23 <Невизначенiсть стосовно правил розрахунку податку на
пРибУток> - набув чиннiсть для рiчних звiтних перiодiв, починаючи з 01 сiчня 2019 року.

ТОвариство не очiкуе, що застосування в майбутнiх перiодах цих стандартiв, поправок
та iнтерпретацiй до стандартiв матиме суттевий вплив на iT фiнансову звiтнiсть.

З 1 Сiчня2018 року набув чинностi МСФЗ (IFRS) 9 кФiнансовi iнструменти).

Стандарт BBiB HoBi вимоги щодо класифiкацiй та оцiнки фiнансових iHcTplMeHTiB, а
також облiку знецiнення та хеджування.

у частинi класифiкацii та оцiнки новий стандарт вимЕгае, щоб оцiнка Bcix
фiнансових активiв, за винятком пайових та похiдних iHcTpyMeHTiB, проводилася на ocHoBi
комбiнованого пiдходу виходячи з бiзнес-моделi, яка використовуеться для управлiння
фiнансовими активtll\{и та характеристик фiнансового активу, пов'язаних iз передбаченими
договором грошовими потоками. Замiсть категорiй, встановлених МСФЗ (IAS) 39, вводяться
TaKi категорii фiнансових iHcTpyMeHTiB: оцiнюванi за справедливою вартiстю через прибуток
або збиток, за справедливою вартiстю через iнший сукупний лохiд (IСД) та за
амортизованою вартiстю.

МСФЗ (IFRS) 15 кВиручка за договорilми з покупцями вступив в силу для рiчних
звiтних перiодiв з 01 сiчня 20l8 року.

МСФЗ (IFRS) l5 визнас принципи визнання доходу i повинен застосовуватися до Bcix
договорiв з покупцями. , oKpiM тих, якi безпосередньо пов'язанi з фiнансовими
iнструментами та договорами оренди та мають регулюватися iншим дiючим стандартом
МСФЗ (IFRS) 9 <Фiнансовi iнструиенти).

ЗГiДнО МСФЗ (IFRS) 15, виручка повинна визнаватися за фактом передачi ToBapiB або
послуг в розмiрi вiдшкодування, право на яке Товариство очiкуе отримати в обмiн на
передачу цих ToBapiB або послуг.
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2.3. Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, сryпiнь округлення
валюта подання звiтностi вiдповiдас функцiона,,lьнiй валютi, якою е нацiональна

ваjцюта Украiни - гривня.
Фiнансова звiтнiсть складена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч.
2.4. Припущення про безперервнiсть дiяльностi
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi

дiяльностi, вiдповiдно до якого реа-пiзацiя активiв i погашення зобов'язань вiдбуваеться в

ходi звичайноi дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включас коригування, якi необхiдно було б
провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подаJIьше здiйснення
фiнансово-господарськоi дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi,

2.5. Рiшення про затвердження фiнансовоI звiтностi
Фiнансова звiтнiсть Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення)

керiвником Товариства 18 лютого 2022 року. Hi учасники Товариства, Hi iншi особи не
МаЮТЬ ПраВа Вносити змiни до цiеi фiнансовоi звiтностi пiсля if затверлження до випуску.

2.б. Звiтний перiод фiнансовоi звiтностi
Звiтним перiодом, за який формуеться фiнансова звiтнiсть, вважаеться перiод з 01

сiчня по 31 грудня 2021 року.

3. CУTT€BI положЕння оБлIковоi полIтики

3.1. Основа (або основи) оцiнки, застосованоi при складаннi фiнансовоi звiтностi
I-[я фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на ocHoBi iсторичноi собiвартостi та справедливоi

BapTocTi або амортизацiйноi собiвартостi окремих фiнансових iHcTpyMeHTiB вiдповiдно до
МСФЗ 9 <Фiнансовi iнструменти>. Оцiнка справедливоi BapTocTi здiйснюеться з

ВИКОРиСТанняМ методiв оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB, дозволених МСФЗ 13 <Оцiнки за
СПРаВеДЛИВОЮ ваРтiстю>, TaKi методи оцiнки включають використання справедливоi
BaPTocTi як цiни, яка була б тримана за продаж активу, або сплачена за передачу зобов'язання

У ЗвичаЙнiЙ операuii мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Зокрема, використання бiржових
КОТиРУВань або даних про поточну ринкову BapTicTb iншого аналогiчного за характером
iHcTpyMeHTy, аналiз дисконтованих грошових потокiв або iншi моделi визначення
справедливоi BapTocTi. Передбачувана справедлива BapTicTb фiнансових активiв i зобов'язань
ВиЗнача€ться з використанням наявноi iнформацii 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'сктом 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 достовiрну iнформацiю про операцii, iншi подii та умови,
до яких вони застосовуються. TaKi полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив iх
застосування е несуттевим.
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Облiкова полiтика Товариства розроблена та затверджена керiвництвом Товариства
вiдповiдно до вимог мсБо 8 <облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки) та
iнших чинних МСФЗ, зOкрема, МСФЗ 9 кФiнансовi iнструменти) , МСФЗ 15 к!охiл вiл
договорiв з клiентами) та МСФЗ 16 <Оренда>.

3,2.2.Iнформачiя про змiни в облiкових полiтиках

ТОВариСтво обирае та застосовуе своI облiковi полiтики послiдовно для подiбних
ОПеРацii, iнших подii або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагае або не дозволяе
визначення категорii статей, для яких iншi полiтики можуть бути доречними,

МСФЗ (IFRS) 9 кФiнансовi iнструменти).

Стандарт BBiB HoBi вимоги щодо класифiкацiй та оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiBo
а також облiку знецiнення та хеджування.

у частинi класифiкацii та оцiнки стандарт вимагас, щоб оцiнка Bcix фiнансових
аКТИВiв, за Винятком паЙових та похiдних iHcTpyMeHTiB, проводилася на ocHoBi
комбiнованого пiдходу виходячи з бiзнес-моделi, яка використовуеться для управлiння
фiНанСОвиМи активами та характеристик фiнансового активу, пов'язаних iз передбаченими
договором грошовими потоками. Замiсть категорiй, встановлених МСФЗ (IAS) 39, вволяться
TaKi категорii фiнансових iHcTpyMeHTiB: оцiнюванi за справедливою вартiстю через прибуток
абО збиток, за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд (IСД) та за
tlмортизованою вартiстю.

МСФЗ (IFRS) l5 к!охiд вiд договорiв з клiснтЕlми)

мсФЗ (IFRS) l5 визнае принципи визнання доходУ i повинен застосовуВатися до Bcix
договорiв з покупцями, oKpiM тих, якi безпосередньо пов'язанi з фiнансовими
iнструментами та договорами оренди та мають регулюватися iншим дiючим стандартом
МСФЗ (IFRS) 9 <Фiнансовi iнструменти).

Згiдно мсФЗ (IFRS) 15, виручка повинна визнаватися за фактом перелачi ToBapiB
або послуг в розмiрi вiдшкодування, право на яке Товариство очiкус отримати в обмiн на
передачу цих ToBapiB або послуг,

З 1 сiчня 2018 року Товариство застосову€ МСФЗ 15 к!охiд вiд договорiв з
клiентами>). МСФз 15 визнас принципи визнання доходу i повинен застосовуватися до Bcix
договорiв з покупцями, oKpiM тих, якi безпосередньо пов'язанi з фiнансовими
iнструментами та договорами оренди та мають регулюватися iншим дiючим стандартом
МСФЗ (IFRS) 9 <Фiнансовi iнструменти). Згiдно МСФЗ l5, виручка повинна визнаватися за
фактом передачi ToBapiB або послуг в розмiрi вiдшкодування, право на яке Товариство
очiкус отримати в обмiн на передачу цих ToBapiB або послуг.

ТОВаРиство отримус основний лохiд вiд депозитарноi дiяльностi депозитарноi
установи та брокерськоi дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами. Застосування МсФз l5
<дохiд вiд договорiв з клiснтами) на вiдображення результатiв дiяльностi не ма,то суттсвого
впливу Керiвництвом Товариства було прийнято рiшення про застосування мсФз 9
<Фiнансовi iнструменти)) з l сiчня 20l5 року (ранiше дати набуття чинностi).

З 1 сiчня 20l8 року мсФЗ 9 <Фiнансовi iнструменти)) мас нову редакцiю, яка серед
iншого передбачас змiну пiдходiв до зменшення корисностi фiнансових iHcTpyMeHTiB.
Враховуючи класифiкацiю фiнансових активiв, що використовуеться Товариством,
розрахунок очiкуваних кредитних збиткiв застосовусться до фiнансових активiв, що
оцiнюються за амортизованою вартiстю. Iнформацiя про облiковi полiтики щодо очiкуваних

й

6



кредитних збиткiв наведена у примiтцi з.з.з., а iнформацiя про суми, обумовленi
очiкуваними кредитними збитками наведена у роздiлi 9 Примiток.

3,2.3. Форма та назви фiнансових звiтiв

ПеРеЛiК Та назви форм фiнансовоi звiтностi Товариства вiдповiдають вимогам,
встановленим НП(С)Бо 1 <Загальнi вимоги до фiнансовоi звiтностi>.

3.2.4, Методи подання iнформацiiу фiнансових звiтах

Згiдно МСФЗ та враховуючи НП(С)БО 1 Звiт про сукупний дохiд перелбачас подання
витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класифiкацiею, основаною на методi "функцii
витрат" або "собiвартостi реа,тiзацii", згiдно з яким витрати класифiкlтоть вiдповiдно до ix
фУНКЦiй як частини собiвартостi чи, наприклад, витрат на збут або адмiнiстративну
дiяльнiсть. Проте, оскiльки iнформацiя про характер витрат е корисною для прогнозування
майбутнiх грошових потокiв, то ця iнформацiя наведена в п. 3.8.1 цих Примiток.

ПРедставлення грошових потокiв вiд операцiйноi дiяльностi у Звiтi про рух грошових
коштiв здiйснюеться iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкрива€ться
iнформацiя про ocHoBHi класи надходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв.
Iнформаuiя про ocHoBHi види грошових надходжень та грошових виплат формусться на
пiдставi облiкових записiв Товариства.

3.3. облiковi полiтики щодо фiнансових iHcTpyMeHTiB
3.З.1. Визнання та оцiнка фiнансових iHcTpyMeHTiB
!о фiнансових iHcTpyMeHTiB Товариство вiдносить дебiторську заборгованiсть за

наданi послуги та iншу дебiторську заборгованiсть, грошовi кошти та ix еквiваленти, цiннi
папери, позики, а такоЖ кредиторськУ заборгованiстЬ за наданi послуги та iншу
кредиторську заборгованiсть.

товариство спочатку визнае позики та дебiторську заборгованiсть i депозити на датуix видачi /виникнення/. Первiсне визнання Bcix iнших фiнансових активiв (включаючи
активи, визначенi в категорiю iHcTpyMeHTiB, якi оцiнюються за справедливою вартiстю з
вiдображенням переочiнки як прибутку або збитку за перiод) здiйснюеться на Дату
укладення угоди, в результатi якоi пiдприемство стас стороною за договором, який являе
собою фiнансовий iHcTpyMeHT.

Товариство визна€ фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi вiдповiдно
до МСФЗ, коли i тiльки коли воно стае стороною контрактних положень щодо фiнансового
iHcTpyMeHTa. Операцii з придбання або продажу фiнансових iHcTpyMeHTiB визнаються iз
застосуванням облiку за датою розрахунку.

За СТРОКОМ виконання фiнансовi активи та фiнансовi зобовОязання подiляються на
поточнi (зi строком виконання зобов'язань до l2 мiсяцiв) та довгостроковi (зi строком
виконання зобов'язань бiльше l2 мiсяцiв).

Товариство класифiкус фiнансовi активи як TaKi, що оцiнюються у подальшому або за
амортизованою собiвартiстю, або за справедливою вартiстю на ocHoBi обох таких чинникiв:

а) моделi бiзнесу суб'екта господарювання для управлiння фiнансовими активами; та

б) характеристик контрактних грошових потокiв фiнансового активу.

Товариство визна€ TaKi категорii фiнансових активiв:

о фiнансовi активи, Що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiлображенням
результату переоцiнки у прибутку або збитку;

о фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю,
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Товариство визнае TaKi категорii фiнансових зобов'язань:

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

результату переоцiнки у прибутку або збитку.
пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання

товариство оцiнюе ix за iхньою справедливою вартiстю .

ПРи припиненнi визнання фiнансового активу повнiстю рiзниця мiж балансовою
вартiстю (оцiненою на дату припинення визнання) та отриманою компенсацiею (включаючи
буль-який новий отриманий актив MiHyc буль-яке нове взяте зобов'язання) визнають у
прибутку або збитку.

ПОДа.гlьша оцiнка фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань описана нижче.
Yci фiнансовi активи, пiдлягають розгляду на предмет знецiнення принаймнi на кожну

звiтну дату для визначення на наявнiсть об'ективних ознак знецiнення фiнансового активу
або групи фiнансових активiв. Рiзнi критерii для визначення категорiй застосовуються для
кожноi категорii фiнансових активiв, якi описанi нижче.

Фiнансовi активи списуються з облiку, коли договiрнi права на грошовi потоки вiд
фiнансового активу закiнчуються, або коли фiнансовий актив i Bci icToTHi ризики i вигоди
переданi. Фiнансове зобов'язання припиняеться в разi його виконання, скасування або
закiнчення TepMiHy .

Bci доходи i витрати, що вiдносяться до фiнансових активiв, якi визнаються у склалi
прибутку або збитку за перiод, представленi у фiнансових витратах, фiнансових доходах та
iнших фiнансових показникЕtх, за винятком знецiнення лебiторськоI заборгованостiо яка
представлена в складi iнших операцiйних витрат.

OKpeMi лебiтори вважаються предметом знецiнення, коли вони € простроченими, або
icHyToTb iншi об'ективнi свiдчення того, що певний агент збанкрутуе.

Фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки
у прибутку або збитку.

Фiнансовий актив оцiнюеться за амортизованою собiвартiстю, якщо BiH придбаваеться з
метою одержання договiрних грошових потокiв i договiрнi умови фiнансового активу генерують
грошовi потоки, KoTpi е суто виплатами основноТ суми та процентiв на непогашену частку основноТ
суми.

товариство визнас резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовим
активом, який облiковуеться за амортизованою вартiстю.

облiкова полiтика щодо подальшоi оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB розкриваеться
нижче у вiдповiлних розлiлах облiковоТ полiтики.

3.З.2. Грошовi кошти та iхHi еквiваленти
Грошовi кошти складаються з готiвки в Kaci та коштiв на поточних рахунках у банках.
Еквiваленти грошових коштiв - це KopoтKocтpoкoBi, високолiквiднi iнвестицii, якi

вiльно конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик
змiни BapTocTi. Iнвестицiя визначаеться зазвичай як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi
короткого строку погашення, наприклад, протягом не бiльше нiж три мiсяцi з дати
придбання.

грошовi кошти та iх еквiваленти можуть утримуватися, а операuii з ними проводитися
в нацiона-пьнiй ва-пютi та в iноземнiй валютi.

и
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Iноземна валюта - це валюта iнша, нiж функцiональна вaulюта, яка визначена в п.2.3

чих Примiток.

Грошовi кошти та ii еквiваленти визнаються за умOви вiдповiдностi критерiям
визнання активами.

Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та ix еквiвалентiв здiйснюеться за
справедливою вартiстю, яка лорiвнюе iх номiнальнiй BapTocTi.

Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та iх еквiвалентiв в iноземнiй валютi
здiйснюсться у функцiона.гlьнiй ва,тютi за офiцiйними курсами Нацiонального банку Украiни
(нБу).

У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках у банках
(наприклад, у випадку призначення НБУ в банкiвськiй ycTaHoBi тимчасовоi адмiнiстрацii) цi
активи можуть бути класифiкованi у складi не поточних активiв. У випадку прийнятгя НБУ
рiшення про лiквiдацiю банкiвськоi установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення
грошових коштiв, визнання ix як активу припиняеться i ix BapTicTb вiдображаеться у складi
збиткiв звiтного перiоду.

3.3.3. Фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю

.ЩО фiнансових активiв, Iцо оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, Товариство
вiдносить лебiторську заборгованiсть, у тому числi позики.

Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнюс iх за амортизованою собiвартiстю,
застосовуючи метод ефективного вiдсотка.

Застосовуючи аналiз дисконтованих грошових потокiв, Товариство використовуе
ОДНУ чи кiлька ставок дисконту, KoTpi вiдповiдають переважаючим на ринку нормам доходу
ЛЛЯ фiнансових iHcTpyMeHTiB, якi мають в основному полiбнi умови i характеристики,
ВКЛЮЧаЮЧИ КреДиТну якiсть iHcTpyMeHTa, з€L,Iишок строку, протягом якого ставка вiдсотка за
КОНТРаКТом е фiксованою, а також зЕlлишок строку до погашення ocнoBHoi суми та валюту, в
якiй здiйснюватимуться платежi.

ТОвариство оцiнюе станом на кожну звiтну дату резерв пiд збитки за фiнансовим
iHcTpyMeHToM у розмiрi, що дорiвнюе:

- 12-мiсячним очiкуваним кредитним збиткаtr.t у разi, якщо кредитний ризик на звiтну
дату не зiвнав значного зростання з моменту первiсного визнання;

- очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дii фiнансового iHcTpyMeHTy, якIло
КРеДИтниЙ ризик за таким фiнансовим iHcTpyMeHToM значно зрiс iз моменту первiсного
визнання.

У випадку фiнансових активiв кредитним збитком с теперiшня BapTicTb рiзницi мiж
договiрними грошовими потоками, ншIежними до сплати на користь Товариства за
ДОГОВОРоМ; i грошовими потоками, якi Товариство очiкуе одержати на свою користь.

Станом на кожну звiтну дату Товариство оцiнюс, чи зазнав кредитний ризик за

фiнансовим iHcTpyMeHToM значного зростання з моменту первiсного визнання. При виконаннi
такоi оцiнки Товариство замiсть змiни суми очiкуваних кредитних збиткiв використовус
змiнУ ризику настання дефолту (невиконання зобов'язань) протягом очiкуваного строку лii
фiнансового iHcTpyMeHTa, .Щля виконання такоi оцiнки Товариство порiвнюс ризик настання
дефолту (невиконання зобов'язань) за фiнансовим iHcTpyMeHToM станом на звiтну дату з

РиЗикоМ настання дефолту за фiнансовим iHcTpyMeHToM станом на дату первiсного визнання,
i враховус при цьому обrрунтовано необхiдну та пiдтверджувану iнформацiю, що е
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ДостУпною без надмiрних витрат або зусиль, i вказуе на значне зростання кредитного ризику
з моменту первiсного визнання.

ТОвариство може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фiнансовим
iHcTpyMeHToM не зазнав значного зростання з моменту первiсного визнання, якщо було
З'яСОВано, що фiнансовий iHcTpyMeHT ма€ низький piBeHb кредитного ризику станом на звiтну
дату.

У випадку фiнансового активу, що с кредитно-знецiненим станом на звiтну дату, але
Не е ПРидбаним або створеним кредитно-знецiненим фiнансовим активом, Товариство
оцiнюс очiкуванi кредитнi збитки як рiзницю мiж ва-повою балансовою вартiстю активу та
теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, дисконтованою за первiсною
ефективною ставкою вiдсотка за фiнансовим активом. Буль-яке коригування визнасться в
прибутку або збитку як прибуток або збиток вiд зменшення корисностi.

Товариство визнае банкiвськi депозити зi строком погашення вiд чотирьох до
ДВаНаДЦяти мiсяцiв з дати фiнансовоТ звiтностi, в разi, якщо дострокове погашення таких
Депозитiв Ймовiрно призведе до значних фiнансових втрат, в складi поточних фiнансових
iнвестицiй.

Товариство вiдносно банкiвських депозитiв мае наступну модель розрахунку збитку
вiд знецiнення фiнансового активу:

- при розмiщеннi депозиту в банку з високою надiйнiстю (iнвестицiйний piBeHb

рейтингУ uaAAA' uaAA' uaA, uaBBB та банкИ, Що маютЬ прогноЗ кстабiльний>, що
присвоюетьсЯ рейтинговимИ агентствами, якi BHeceHi до [ержавного реестру
УПОВНОВаЖених реЙтингових агентств НКЦПФР) на дату розмiщення коштiв резерв
збиткiв розрахову€ться в залежностi вiд строку та умов розмiщення (при розмiщеннi
вiд l до 3-х мiсяцiв - розмiр збитку складас 0%, вiд 3-х мiсяцiв до l року - 1о/о вiд
суми розмiщення, бiльше l року - 2%);

- ПРИ РОЗмiщеннi депозиту в банку з бiльш низьким кредитним рейтингом
(СпекУлятивний piBeHb рейтингу, Iцо присвоюеться рейтинговими агентствамио якi
BHeceHi До Державного реестру уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР) на
дату розмiщення коштiв резерв збитку розраховуеться у розмiрi вiд 7yо до 20% вiд
суми вкладу в залежностi в розмiру ризикiв.

3.З.4. ФiНанСОвi активиl що оцiнюються за справедливою вартiстюо з
вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку

.ЩО фiнансоВих активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням
результату переоцiнки у прибутку або збитку, вiдносяться iнвестицiйнi сертифiкати, акцiТ
та паi (частки) господарських товариств.

Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнюе ix за справедливою вартiстю.

СпРаведлива BapTicTb акцiй та iнвестицiйних сертифiкатiв, якi BHeceHi до бiржового
списку, оцiнюеться за бiржовим курсом органiзатора торгiвлi.

Якщо акцii та iнвестицiйнi сертифiкати мають обiг бiльш як на одному органiзаторi
ТОРгiвлi, при розрахунку BapTocTi активiв TaKi iнструменти оцiнюються за курсом на
ОСнОВноМу ринку для цього активу або, за вiдсутностi основного ринку, на
найсприятливiшому ринку для нього. За вiдсутностi свiдчень на користь протилежного,
ринок, на якому Товариство зазвичай здiйснюе операчiю продажу активу, приймаеться за
ОСновниЙ ринок або, за вiдсутностi основного ринку, за найсприятливiший ринок.
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При оцiнцi справедливоi BapTocTi активiв застосовуються методи оцiнки BapTocTi, якi
вiдповiДають обставинам та для яких е достатньо даних, щоб оцiнити справедливу BapTicTb,
МаКсимiзуючи використання дOречних вiдкритих даних та мiнiмiзуючи викOристання
закритих вхiдних даних.

Якщо е пiдстави вважати, що балансова BapTicTb суттево вiдрiзняеться вiд справедливоi,
Товариство визначас справедливу BapTicTb за допомогою iнших методiв оцiнки. Вiдхилення
можуть бути зумовленi значними змiнами у фiнансовому cTaнi eMiTeHTa таlабо змiнами
кон'юнктУри ринкiв, на яких eMiTeHT здiйснюе свою дiяльнiсть, а також змiнами у
кон'юнктурi фонлового ринку.

одним iз методiв € застосування понижувальних коефiцiентiв (далi - Пк):

l) АКцii, обiг яких зупинено, протягом 12 мiсяцiв з дати оприлюднення рiшення про
зупинення обiгу оцiнюються за останньою балансовою вартiстю.

2) АКЦiТ, Обiг яких зупинено, бiльше нiж l2 мiсяцiв з дати оприлюднення рiшення про
зупинення обiгу оцiнюються з використанням пк, що застосовуються до балансовоi
BapTocTi таких акцiй, що склалася на дату оцiнки, наступну за датою оприлюднення
рiшення про зупинення, а саме:

-ПК становить 0,5' якщо з дати оприлюднення рiшення про зупинення пройшло вiд 12
до l5 мiсяцiв;

-ПК становить 0,25, якщо з дати оприлюднення рiшення про зупинення пройшло вiд l5
до 18 мiсяцiв;

-пк становить 0, якщо з дати оприлюднення рiшення про зупинення пройшло бiльше
нiж 18 мiсяцiв.

з) Справедлива BapTicTb акцiй, обiг яких зупинено, у тому числi цiнних паперiв
eMiTeHTiB, якi включенi до Списку eMiTeHTiB, що мають ознаки фiктивностi, визначасться iз
урахуванням наявностi cTpokiB вiдновлення обiгу таких цiнних паперiв, наявностi
фiнансовоi звiтностi таких eMiTeHTiB, результатiв iх дiяльностi, очiкування надходження
майбутнiх економiчних вигiд.

4) У разi вiдновлення обiгу акцiй ix оцiнна BapTicTb збiльшуеться до BapTocTi, що
склаJIась до застосування ПК.

Для оцiнки акцiй та iнвестицiйних сертифiкатiв, що входять до складу активiв
Товариства та не перебувають у бiржовому списку органiзатора торгiвлi, та паiв (часток)
господарськиХ товаристВ за обмежених обставин наближеною оцiнкою справедливоi
BapTocTi може бути собiвартiсть. I_{e може бути тодi, коли наявноi останньоi iнформацii
недостатньо, щоб визначити справедливу BapTicTb, або коли icHye широкий дiапазон
можливих оцiнок справедливот BapTocTi, а собiвартiсть е найкращою оцiнкою справедливоi
BapTocTi у цьому дiапазонi.

3.3.5. Щебiторська заборгованiсть
щебiторська заборгованiсть - Че фiнансовий актив, який являе собою контрактне право

отримати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб'екта господарювання.
Первiсна оцiнка дебiторськоi заборгованостi здiйснюеться за справедливою вартiстю.
Поточну лебiторську заборгованiсть без встановленоi ставки вiдсотка Товариство

оцiню€ за сумою первiсного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування с несуттсвим.
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!ебiторська заборгованiсть - це фiнансовий актив, який являс собою контрактне право
отримати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб'екта господарювання.

!ебiторська заборгованiсть визнасться у звiтi пр0 фiнансOвий стан тOдi i лише тодi,
коли Товариство стас стороною контрактних вiдношень щодо цього iHcTpyMeHTy. Первiсна
оцiнка дебiторськоi заборгованостi здiйснюсться за справедливою вартiстю, яка дорiвнюс
BapTocTi погашення, тобто cyMi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки,

ПiСЛЯ ПеРвiсного визнання подальша оцiнка дебiторськоi заборгованостi здiйснюеться
за амортизованою собiвартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка.
,,щисконтування не використовусться, коли ефект вiд дисконтування с несуттсвим або
першi три мiсяцi з дня виникнення дебiторськоi заборгованостi.

Якщо с об'ективне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi,
балансова BapTicTb активу зменшуеться на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку
резервiв.

товариство регулярно проводить оцiнку дебiторськоi заборгованостi та передплат
ВИДаНИХ ПОСТач€IJIЬникам. Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi
визначаеться як рiзниця мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних
майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення
корисностi вiдбувасться на ocHoBi аналiзу дебiторiв та вiдображае суму, яка, на думку
керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Фактори, якi Товариство розглядас
при визначеннi того, чи с у нього об'ективнi свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення
корисностi, включають iнформацiю про тенденцii непогашення заборгованостi у строк,
лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника. Для групи лебiторiв такими факторами е
негативнi змiни у cTaHi платежiв позичальникiв у групi, таких як збiльшення кiлькостi
прострочених платеЖiв; негатиВнi економiчнi умовИ у галузi або географiчному регiонi.

Сума збиткiв визнасться у прибутку чи збиткУ.Якщо в наступному перiодi сума збитку
вiд зменшення корисностi зменшусться i це зменшення може бути об'ективно пов'язаним з
подiею, яка вiдбуваеться пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний
збиток вiд зменшення корисностi сторнуеться за рахунок коригування резервiв. Сума
сторнування визнаеться у прибутку чи збитку. У разi неможливостi повернення
дебiторськоi заборгованостi вона списуеться за рахунок створеного резерву на покриття
збиткiв вiд зменшення корисностi.

,Щебiторська заборгованiсть може бути призначена як така, що оцiнюеться за
справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку,
якщо таке призначення усувас або значно зменшус невiдповiднiсть оцiнки чи визнання (яку
iнколи називають (неузгодженiстю облiку>), що iнакше виникне внаслiдок оцiнювання
активiв або зобов'язань чи визнання прибуткiв або збиткiв за ними на рiзних пiдставах.

Подальша оцiнка лебiторськоi заборгованостi здiйснюеться за справедливою вартiстю,
яка дорiвнюе BapTocTi погашенняо тобто cyMi очiкуваних контрактних грошових потокiв на
дату оцiнки.

У разi змiн справедливоi BapTocTi лебiторськоi заборгованостi, що мають мiсце на
звiтну дату, TaKi змiни визнаються у прибутку (збитку) звiтного перiоду.

3.3.б. Зобов'язання.
Кредиторська заборгованiсть за наданi товари

тодi, коли Товариство стас стороною договору та,
зобов'язання сплатити грошовi кошти.

(послуги) визнаеться як зобов'язання
внаслiдок цього, набувае юридичне
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Кредиторська заборгованiсть щодо платежу за виданим векселем визнаеться як
зобов'язання тодi, коли Товариство видас (передае) вексель.

Поточнi зобов'язання - це зобов'язання, якi вiдповiдають 0днiй або декiльком iз
нижченаведених ознак:

- Товариство сподiваеться погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягае
погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;

- Товариство не мае безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання протягом
щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiолу.

Yci iншi зобов'язання визнаються довгостроковими.
Фiнансовi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям

визнання зобов'язань.
ФiНаНСОвi зобов'язання пiсля первiсного визнання оцiнюються у подальшому за

амортизованою вартiстю.
ПОТОчнУ кредиторську заборгованiсть без встановленоi ставки вiдсотка Товариство

оцiнюе за сумою первiсного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування е несуттсвим.

3.3.7. Згортання фiнансових активiв та зобов'язань

Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство мас юридичне право
здiйснювати за.пiк визнаних у балансi сум i мае HaMip або зробити взаемоза_пiк, або
реа,тiзувати актив та виконати зобов'язання одночасно

3.4. облiковi полiтики щодо основних засобiв та нематерiальних активiв
3.4.1. Визнання та оцiнка основних засобiв
Товариство визнае матерiальний об'ект основним засобом, якщо BiH утримусться з

метою використання його у процесi cBoci дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення
адмiнiстративних i соцiа;lьно-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного
використання (експлуатацii) якого бiльше одного року та BapTicTb якого бiльше 20 000 грн з
23,05.2020р.

Первiсно Товариство оцiнюе ocHoBHi засоби за собiвартiстю. Розглянувши доречнiсть
застосування буль-якого з виключень, передбачених МСФЗ l, щодо ретроспективного
застосування, керiвництво вирiшило застосувати справедливу BapTicTb або переочiнку як
лоuiльну собiвартiсть основних засобiв. Товариство здiйснило оцiнку основних засобiв за
справедливою вартiстю на дату перехоДу на мсФЗ (0l сiчня 2014 року) та використовус цю
справедливу BapTicTb як доцiльну собiвартiсть основних засобiв на цю дату.

У подальшомУ ocHoBHi засобИ оцiнюються за ik собiвартiстЮ MiHyc будь-яка
накопичена ЕIмортизацiя та буль-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Сума
накопиченоi амортизацii на дату переоцiнки виключаеться з валовоi балансовоi BapTocTi
активу та чистоi суми, перерахованот до переоцiненоi суми активу. .щооцiнка, яка входить до
складу власного капiталу, переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припиняеться
визнання вiдповiдного активу.

3,4.2. Подальшi витрати.
товариство не визнае в ба_пансовiй BapTocTi об'екта основних засобiв витрати на

щоденне обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'екта. I-{i витрати визнаються
в прибутку чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй BapTocTi об'екта основних засобiв
визнаються TaKi пода_пьшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу.
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3.4.3. Амортизацiя основних засобiв.

Амортизачiя основних засобiв Товариства нараховусться прямолiнiйним метOдом
протягом очiкуваного строку корисного використанням таким чином:

машини та обладнання - 5 poKiB,

iнструменти, прибори та iHBeHTap - 4 роки.
Капiта,rьнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом TepMiHy ix

корисного використання.

АмОРтизацiю активу починають, коли BiH стас придатним для використання.
Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбуваеться ранiше: на дату, з якоi
актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якоi припиняють визнання
активу.

З.4,4. Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активИ оцiнюютьс Я за собiваРтiстЮ за вирахуванням буль-якоi

накопиченоi амортизацii та буль-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Амортизацiя нараховуеться прямолiнiйним способом протягом строку корисного
використання нематерiа-пьних активiв. Очiкуванi строки корисного використання та метод
нарахування амортизацii аналiзуються на кiнець кожного звiтного Року, при цьому Bci змiни
в оцiнках вiдображаються в облiку i звiтностi за наступнi перiоли. Очiкуваний строк
корисного використання по класах нематерiальних активiв представлений таким чином:
Лiцензii' - TepMiH корисного використання обмежений 12 poKiB, амортизуеться
прямолiнiйним методом (постiйнi вiдрахування протягом строку корисноТ експлуатаuii).

нематерiальнi активи, якi виникають у результатi договiрних або iнших юридичних
прав, амортизуються протягом TepMiHy чинностi цих прав.

3.4.5. ЗМеНшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв
На кожну звiтну дату Товариство оцiнюе, чи с якась ознака того, що кориснiсть

активУ може зменшитИся. ТоварИство змеНшус балаНсову BapTicTb активу ло суми його
очiкуваного вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу
менша вiд його ба.пансовоi BapTocTi. Таке зменшення негайно визнасться в прибутках чи
збитках, якlцо актив не облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з МСБО l6. Збиток вiд
зменшення корисностi, визнаний для активу (за винятком гулвiлу) в попереднiх перiодах,
товариство сторнус, якщо i тiльки якщо змiнилися поперелнi оцiнки' застосованi для
визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшення
корисностi амортизацiя основних засобiв коригуеться в майбутнiх перiодах з метою
розподiлення переглянутоi балансовоi BapTocTi необоротного активу на систематичнiй ocHoBi
протягом строку корисного використання.

3.5. Облiковi полiтики щодо оренди
Фiнансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному Bci ризики та

винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив. Товариство як орендатор на початку
строку оренди визнае фiнансову оренду як активи та зобов'язання за сумами, що дорiвнюють
справедливiй BapTocTi орендованого майна на початок оренди або (якщо вони меншi за
справедливу BapTicTb) за теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. MiHiMa,,rbHi
оренднi платежi розподiляються мiж фiнансовими витратами та зменшенням непогашених
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зобов'язань. Фiнансовi витрати розподiляються на кожен перiод таким чином, щоб
забезпечити стаJIу перiоличну ставку вiдсотка на залишок зобов'язань. Непередбаченi
оренднi платежi вiдображаються як витрати в тих перiодах, у яких вони були понесенi.
Полiтика нарахування амортизацii на орендованi активи, що амортизуються, узгоджена iз
стандартною полiтикою Товариства щодо подiбних активiв.

Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив,
фактично заJIишаються в орендодавця, класифiку€ться як операцiйна оренда. Оренднi
платежi за угодою про операцiйну оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй ocHoBi
протягом строку оренди. Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну оренду Товариство
ви3нас на прямолiнiйнiй ocнoBi протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацiю,
понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, визнаються як витрати.

3.6. облiковi полiтики щодо податку на прибуток
витрати 3 податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та

вiдстроченого податкiв. Поточний податок визначасться як сума податкiв на прибуток, що
пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний
перiод. Поточнi витрати Товариства за податками розраховуються з використанням
податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу.

вiдстрочений податок розрахову€ться за ба-гlансовим методом облiку зобов'язань та
являе собою податковi активи або зобов'язання, що виникають у результатi тимчасових
рiзниць мiж балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в ба;lансi та ix податковою базою.

Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються, як правило, щодо Bcix тимчасових
рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з

урахуванням iMoBipHocTi наявностi в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок
якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Ба_пансова
BapTicTb вiдстрочених податкових активiв переглядаеться на кожну дату й зменшусться в тiй
Mipi, у якiй бiльше не icHyc ймовiрностi того, що буде отриманий оподаткований прибуток,
достатнiй, щоб дозволити використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу
повнiстю або частково.

Вiдстрочений податок розраховуеться за податковими ставками, якi, як очiкусться,
булуть застосовуватися в перiодi реалiзаuii вiдповiдних активiв або зобов'язань. Товариство
визнас поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включас в прибуток або збиток
за звiтний перiод, oKpiM випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, якi
визнаються прямо у власному капiталi або вiд об'еднання бiзнесу.

товариство визнае поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок нzшежить
до статей, якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому
перiодi.

3.7. Облiковi полiтики щодо iнших активiв та зобов'язань

3.7.1. Забезпечення

Забезпечення визнаються, коли Товариство мае теперiшню заборгованiсть (юридичну
або конструктивну) внаслiдок минулоi подii, icHyc ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж
неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття pecypciB, KoTpi втiлюють у собi
економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання.
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товариство також створюс резерв витрат на оплату Щорiчних (основних та
додаткових) вiдпусток. Розрахунок такого резерву здiйснюеться на пiдставi правил облiковоi
ПОЛiТИКи Товариства. Розмiр створенOго резерву оплати вiдпусток пiдлягае iнвентаризацii на
кiнець року. Розмiр вiдрахувань до резерву вiлпусток, включаючи вiдрахування на соцiальне
страхування з цих сум, розраховуються виходячи з кiлькостi днiв фактично невикористаноi
працiвниками вiдпустки та iхнього середньоденного заробiтку на момент проведення такого
розрахунку. Також можуть враховуватися iншi об'ективнi фактори, що впливають на
розрахунок цього показника. У разi необхiдностi робиться коригуюча проводка в
бухга.llтерському облiку згiдно даних iнвентаризацii резерву вiдпусток.

З.7,2. Виплати працiвникам
ТОВаРИСТво Визнае KopoTкocTpoKoBi виплати працiвникам як витрати та як

зобов'язання пiсля вирахування буль-якоi вже сплаченоi суми. Товариство визнас очiкувану
BapTicTb короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд
час надання працiвниками послуг, якi збiльшутоть ixHi права на майбутнi виплати
вiдпускних.

3.7.3. Пенсiйнi зобов'язання
Вiдповiдно до украiнського законодавства, Товариство утриму€ внески iз заробiтноТ

плати працiвникi" до Пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi
вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтноi платнi, Taki витрати вiдображаються у
перiодi, в якому були наданi працiвниками послуги, що надають iM право на одержання
BHecKiB, та зароблена вiдповiдна заробiтна платня,

3.8. Iншi застосованi облiковi полiтики, що € доречними для розумiння фiнансовоi
звiтностi

З.8.1. Щоходи та витрати
Щоходи 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.

Товариство визнас дохiд вiд надання послуг, коли (або у Mipy того, як) воно
задовольняе зобов'язаннЯ щодО виконаннЯ, передаючИ обiцянУ послугУ (тобто актив)
клiентовi. Актив переда€ться, коли (або У Mipy того, як) клiснт отримуе контроль над таким
активом.

При визначенi BapTocTi винагороди вiд здiйснення депозитарноТ дiяльностi
депозитарноi установи та брокерськоТ дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами Товариство
вiДповiДно До МСФЗ 15 використовуе метод оцiнювання за результатом. !о методу
оцiнювання за результатом нсtJIежить, зокрема, аналiз виконання, завершеного на
сьогоднiшнiй день, оцiнки досягнутих результатiв, кiлькiсть виготовлених (переданих)
одиниць. Враховуточи принцип професiйного скептицизму для змiнноi BapTocTi винагороди
вiД здiйсненнЯ депозитарноI дiяльностi депозитарноi установИ розрахуноК Доходу
здiйснюеться на кiнець кожного мiсяця. Розрахунок доходу для винагороди вiд здiйснення
брокерськот дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами здiйснюеться при виконаннi
Товариством зобов'язань за договором.
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Результат визначення розмiру винагороди вiд здiйснення депозитарноi дiяльностi
депозитарноi установи оформлюеться актом-рахунком, в якому вiдображасться розрахунок
(оцiнка) досягнутих результатiв на звiтну дату. Результат визначення розмiру винагOрOди вiд
здiйснення брокерськоi дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами оформлюсться звiтом
повiреного (брокера), в якому вiдображаеться розрахунок (оцiнка) досягнутих результатiв.

Дохiд вiд продажу фiнансових активiв визнаеться у прибутку або збитку в разi
задоволення Bcix наведених лалi умов:

а) Товариство передае договiрнi права на одержання грошових потокiв вiд такого

фiнансового активу;

б) Товариство передаJIо покупцевi ризики та переваги вiд володiння, пов'язанi з фiнансовим
активом;

в) за Товариством не зшIишаеться aHi подальша участь управлiнського персоналу у
формi, яка зазвичай пов'язана з володiнням, aHi ефективний контроль за проданими
фiнансовими iнструментами або iншими активами;

г) суму доходу можна достовiрно оцiнити;
Д) ЙМОВiРнО, Що до Товариства надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiею;
r) витрати, якi були або будуть понесенi у зв'язку з операцiею, можна достовiрно

оцiнити.
товариство визнас одиницею облiку виручки окремий договiр (контракт).

товариство облiковуе логовiр з клiснтом, який належить до сфери застосування цього
стандарту, тiльки тодi, коли виконуються Bci перелiченi лалi критерii (параграф 9 МСФЗ 15):
а) СТОРОни договору схвалили договiр (письмово, усно чи у вiдповiдностi з iншою звичною
практикою ведення бiзнесу) i готовi виконувати cBoi зобов'язання;
б) Товариство може визначити права кожноi сторони вiдносно ToBapiB або послуг, якi будуть
передаватися;
в) Товариство може визначити }мови оплати за товари або послуги, якi булуть передаватися;
г) договiр мас комерцiйну cyTHicTb (тобто очiкуеться, що ризик, час або величина майбутнiх
грошових потокiв Товариство змiняться внаслiдок договору); та
д) цiлком ймовiрно, що Товариство отримае компенсацiю, на яку вона матиме
на товари або послуги, якi будуть переданi клiенту,

право в обмiн

товариство щокварталу аналiзуе угоди на вiдповiднiсть критерiям визнання
контрактами.

Коли якась частина договору виконана, Товариство вiдображае договiр у звiтi про
фiнансовий стан як контрактний актив або контрактне зобов'язання, заJIежно вiд
спiввiдношення мiж виконанням Товариством свого зобов'язання за договором та оплатою,
ЗДiЙСНеНОЮ клiентом. Товариство вiдображае буль-якi безумовнi права на компенсацiю
окремо як дебiторську заборгованiсть (параграф l05 МСФЗ 15).

пiсля первiсного визнання лебiторськоi заборгованостi внаслiдок договору з клiснтом
буль-яка рiзниця мiж оцiнкою дебiторськоi заборгованостi вiдповiдно до мсФз 9 та
ВiДПОВiДНОi визнаноi суми доходу подаються як витрати (наприклад, як збиток вiд
зменшення корисностi) (параграф l08 МСФЗ l5).

товариство вiдображае контрактне зобов'язання в момент здiйснення платежу
клiснтом або в момент, коли такий платiж пiдлягас сплатi (залежно вiд того, яка дата
ранiше), якIцо клiент компенсуе Товариству BapTicTb активу/послуги або у Товариства €

безумовне право на суму компенсацii (дебiторська заборгованiсть) до дати фактичного
надання послуги клiснry.

товариство вiдобража€ контрактний актив, за винятком сум, якi вiдображаються як
лебiторська заборгованiсть, якщо Товариство передае активи або надае послуги клiенту ло
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ТОГО, яК клiснт компенсуе ix BapTicTb, або до дати, коли компенсацiя пiдлягатиме сплатi
клiснтом.

[ля облiку контрактних активiв та кOнтрактних зобов'язань Товариство використовуе
рахунки 36l; та 6852,

Для прогресивного визнання виручки за iншими договорами Товариство
використовус метод результатiв.

Дивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштiв, е
ЙМОВiРнiстЬ, Що економiчнi вигоди, пов'язаннi з дивiдендами, надiйд}ть дб Товариства та
суму ливiлендiв можна лостовiрно оцiнити.

Щивiденди визнаються доходом лише у pmi, якщо:

- право Товариства на одержання виплат задивiдендами встановлено;
- С ЙМОВiРнiсть, що економiчнi вигоди, пов'язанi з дивiдендами, надiйдуть до

Товариства;

- суму дивiдендiв можна достовiрно оцiнити.

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

Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiолу у виглядi
вибуття чи амортизацii активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого е
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 тiею 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, що й
вiдповiднi доходи.

3.8.2. YMoBHi зобов'язання та активи.

товариство не визнае yMoBHi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан Товариства.
Iнформацiя про умовне зобов'язання розкриваеться, якщо можливiсть вибуття pecypciB, якi
втiлюють у собi економiчнi вигоди, не с вiддаленою. Товариство не визнае yMoBHi активи.
Стисла iнформацiя про умовний актив розкриваеться, коли надходження економiчних вигiд е
ймовiрним.

4. ocHoBHI припущЕння, оцIнки тА с}цжЕння

При пiдготовцi фiнансовоi звiтностi Товариство здiйснюс оцiнки та припущення, якi
мають вплив на елементи фiнансовоi звiтностi, rрунтуючись на мсФз, мсБо та
тлумаченнях, розроблених KoMiTeToM з тлумачень мiжнародноi фiнансовоi звiтностi. Оцiнки
та суджеНня базуюТься на попередньому досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих
обставин вважаються обrрунтованими i за результатами яких приймаються судження щодо
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балансовоi BapTocTi активiв та зобов'язань. Хоча цi розрахунки базуються на наявнiй у
керiвництва Товариства iнформацii про поточнi подii, фактичнi результати можуть зрештою
вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв. областi, де Taki судження с особлив0 важливими, областi,
що характеризуються високим piBHeM складностi, та областi, в яких припущення й

розрахунки мають велике значення для пiдготовки фiнансовоi звiтностi за МСФЗ, наведенi
нижче.

4.1. СУЛЖення Щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ
якщо нема€ мсФз, який конкретно застосовуеться до операцii, iншоi подii або умови,

керiвництво Товариства застосовус судження пiд час розроблення та застосування облiковоi
полiтики, щоб iнформачiя була доречною для потреб користувачiв Для прийняття
економiчних рiшень та достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть:

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

- вiдображае економiчну cyTHicTb операцiй, iнших подiй або умов, а не лише
юридичну форму;

- е нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень;
- е повною в ycix суттевих аспектЕж.
пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства посилаеться на прийнятнiсть

наведених далi джерел та враховуе iх у такому порядку:
- вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов'язанi з ними питання;
- визначення, критерii визнання та концепцii оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв та

витрат у Концептуа-гlьнiй ocHoBi фiнансовоi звiтностi.
пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства враховус найостаннiшi

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

4.2. Сулження щодо справедливоi BapTocTi активiв Товариства
Справедлива BapTicTb iнвестицiй, Що активно обертаються на органiзованих

фiнансових ринках, розраховуеться на ocHoBi поточноI ринковоi BapTocTi на момент закриття
торгiв на звiтну лату. В iнших випадках оцiнка справедливоi BapTocTi грунтусться на
судженнях щодо передбачуваних майбутнiх грошових потокiв, iснуючоi економiчноi
ситуацii, ризикiв, властивих рiзним фiнансовим iHcTpyMeHTaM, та iнших факторiв з
врахуванням вимог МСФЗ 13 кОцiнка справедливоi BapTocTi>.

4.3 СУлження щодо змiн справедливоi BapTocTi фiнансових активiв
керiвництво Товариства вважае, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають

стосунок до оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB, де ринковi котирування не доступнi, с
ключовим джерелом невизначеностi оцiнОК, Tolv{y що вони з високим ступенем ймовiрностi
зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки базуються на припущеннях керiвництва щодо
вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн валютних KypciB, показникiв кредитоспроможностi
контрагентiв, коригувань пiд час оцiнки iHcTpyMeHTiB, а також специфiчних особливостей
операцiй; та вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а
також на доходи (витрати) може бути значним.

ЯКби Керiвниltтво Товариства використовувtlJIо iншi припущення щодо вiдсоткових
ставок, волатильностi, KypciB обмiну в€UIют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти i
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КОРИГУВаНЬ пiД час оцiнки iHcTpyMeHTiB, бiльша або менша змiна в оцiнцi BapTocTi

фiнаНсОвих iHcTpyMeHTiB у разi вiдсутностi ринкових котирувань маJIа б iстотний вплив на
вiдображений у фiнансовiй звiтностi чистий прибуток та збиток.

РОзУrиiючи важливiсть використання облiкових оцiнок та припущень щодо
СПРаведливоi BapTocTi фiнансових активiв в разi вiдсутностi вхiдних даних щодо
справедливоi BapTocTi першого рiвня, керiвництво Товариства планус використовувати
оцiнки та судження якi базуються на професiйнiй компетенцii працiвникiв Пiлприемства,
досвiдi та минулих подiях, а також з використанням розрахункiв та моделей BapTocTi

фiнансових активiв.

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

4.4. Сулження щодо очiкуваних TepMiHiB утримування фiнансових iHcTpyMeHTiB
Керiвництво Товариства застосовуе професiйне судження щодо TepMiHiB утримання

фiнансових iHcTpyMeHTiB, що входять до складу фiнансових активiв. Професiйне судження за
ЦИМ питанням rрунтуеться на оцiнцi ризикiв фiнансового iнструпленту, його прибутковостi й
динамiцi та iнших факторах. Проте iснують невизначеностi, якi можуть бути пов'язанi з

призупиненням обiгУ uiнних паперiв, що не е пiдконтрольним керiвництву Товариства
фактором i може суттево вплинути на оцiнку фiнансових iHcTpyMeHTiB.

4.5. Використання ставок дисконтування
СТавКа Дисконту - це процентна ставка, яка використовуеться для перерахунку

маЙбУтнiх потокiв доходiв в €дине значення теперiшньоi (поточноi) BapTocTi, яка с базою для
ВИЗНаЧенНя ринковоi BapTocTi бiзнесу. З економiчноi точки зору, в ролi ставки дисконту с
бажана iHBecTopy ставка доходу на вкладений капiта-гt у вiдповiднi з piBHeM ризику подiбнi
об'скти iнвестування, або - ставка доходу за альтернативними варiантами iнвестицiй iз
Зiставляння рiвня ризику на дату оцiнки. Ставка дисконту мас визначатися з урахуванням
трьох факторiв:

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

вимагають рiзнi piBHi компенсацii;
в) фактору ризику або мiри ймовiрностi отримання

доходiв.
Станом на 31 грудня 202l року середньозважена ставка за портфелем банкiвських

депозитiв у нацiона,тьнiй ва,тютi в банках, у яких не введено тимчасову адмiнiстрацiю або не
запроваджено лiквiдацiйну комiсiю, становила 4,8 о^ рiчних. IнформацiЯ, Що використана
для визначення середньозваженоi ставки одержана з офiцiйного сайту НБу за посиланням
https://bank.gov.ua/statistic/sector-financial/data-sector-Гrnancial#2fs роздiл K4.1.3.3. Процентнi
стаВки за новими депозитами нефiнансових корпорацiй у розрiзi видiв ваJIют i cTpoKiB
погашення).

4.6. Сулження щодо виявлення ознак знецiнення активiв
На кожну звiтну дату Товариство проводить аналiз лебiторськоi заборгованостi, iншоi

ДебiтОрськоi заборгованостi та iнших фiнансових активiв на предмет HaJIBHocTi ознак iх
знецiнення. Збиток вiд знецiнення визнасться виходячи з власного професiйного судження
КеРiвництва за HarIBHocTi об'ективних даних, що свiдчать про зменшення передбачуваних
маЙбУтнiх грошових потокiв за даним активом у результатi однiсi або кiлькох подiй, що
вiдбулися пiсля визнання фiнансового активу.

iнвестицiйного проекту, якi

очiкуваних у майбутньому
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4.7. Судження щодо фiнансовоi звiтностi гiперiнфляцiil+. /. LУДження щодо перерахунку фlнансовоI звlтностi в умовах гiперiнфляцii
пiсля проведення аналiзу критерiiв, якi характеризують показники гiперiнфлячii i

передбаченi У параграфi 3 МСБо 29 кФiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцii>,
керiвництво Товариства прийняло рiшення не проводити перерахунок фiнансовоi звiтностi
за 2020 piK, оскiльки вважас, що економiчний стан В YKpaiHi не вiдповiдае ситуацii, що
характеризуеться гiперiнфляцiею, п.7.5. роздiл 7 цих Примiток.

5. розкриття IнФормАцIi щодо використАнIIя спрАвЕдливоi
BAPToCTI

5.1. Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за
справедливою вартiстю

Товариство здiйснюе виключно безперервнi оцiнки справедливоi BapTocTi активiв та
зобов'язань, тобто TaKi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ l3 у звiтi про фiнансовий
стан на кiнець кожного звiтного перiоду.

класи активiв та
зобов'язань,
оцiнених за

справедливою
вартiстю

Методики оцiнювання Метод
оцiнки

(ринковий,

дохiдний,
витратний)

Вltхiднi данi

Грошовi кошти
еквiваленти

lx Первiсна та подальша оцiнка
грошових коштiв та ix
еквiвалентiв здiйснюеться за

справедливою вартiстю, яка

дорiвнюс ix номiнальнiй BapTocTi

Ринковий Офiчiйнi курси НБУ

Iнструменти
капiталу

Первiсна оцiнка iHcTpyMeHTiB

капiталу здiйснюеться за ix
справедливою вартiстю, яка
зазвичай дорiвнюе цiнi операцii, в

ходi якоТ був отриманий актив.
Подальша оцiнка iHcTpyMeHTiB

капiталу здi йснюеться за

справедливою вартiстю на даry
оцiнки.

Ринковий,
витратний

офiцiйнi бiржовi курси
органiзаторiв торгiв на

даry оцiнки, за

вiдсутностi визначеного
бiржового курсу на даry
оцiнки,
використовуеться
остання балансова
BapTicTb, цiни закриття
бiржового торгового дня

Щебiторська
заборгованiсть

Первiсна та подальша оцiнка
дебiторськоТ заборгованостi
здiйснюеться за справедливою
вартiстю, яка дорiвнюе BapTocTi
погашення, тобто cyMi очiкуваних
контрактних грошових потокiв на

дату оцiнки.

Дохiдний KoHTpaKTHi умови,
ймовiрнiсть погашення,
очiкуванi вхiднi грошовi
потоки

Поточнi
зобов'язання

Первiсна та подulльша оцiнка
поточних зобов'язань
здiйснюеться за вартiстю
погашення

Витратний KoHTpaKTHi умови,
ймовiрнiсть погашення,

очiкуванi вихiднi
грошовi потоки
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.Щовгостроковi
зобов'язання

(векселi)

Первiсне визнання оцiнюються за

амортизованою собiвартiстю iз

урахуванням вимог до зменшення

корисностi,

Витратний KoHTpaKTHi умови,
ймовiрнiсть погашення,

очiкуванi вихiднi

грошовi потоки

5.2. Вплив використання закритих вхiдних даних (3-го рiвня) для перiодичних оцiнок
справедливоi BapTocTi на прибуток або збиток

У результатi змiн ймовiрностi погашення та очiкуваних вхiдних грошових потокiв (данi
3-го рiвня iepapxii) було визнано знецiнення дебiторськоi заборгованостi на суму 5 тис. грн,
що зменшило прибуток Товариства за звiтний2021 piK на аналогiчну суму.

5.3. PiBeHb icpapxiT справедливоi BapTocTi, до якого належать оцiнки справедливоi
BapTocTi

5.4. Перемiщення мiж 2-м та 3-м рiвнями iepapxii справедливоТ BapTocTi

у 202l роцi переведень мiж рiвнями iepapxii не було.

5.5. Iншi розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 <оцiнка справедливоI вартостЬ>

СПРаведлива BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB в порiвняннi з ix баrrансовою вартiстю

класи активiв та
зобов'язань,
оцiнених за

справедливою
вартiстю

1 piBeHb

(Ti, що мають
котирування, та
спостережуванi)

2 piBeHb

(Ti, що не мають
котирувань, irле
спостережчванi)

3 piBeHb

(Ti, що не мають
котирувань i не е

спостережуваними)

Усього

202]l 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020

!ата оцiнки з1.12,21 з1.|2,20 з1.12.21 з1.12.20 з1,12.21 з1.|2.20 з1.12.21 31,\2,20

Iнвестицiйнi
сертифiкати

,7 
44,7 |1 466 7 447 11 466

АкцiТ

Фiнансовi активи Балансова BapTicTb Справеллива BapTicTb

з1.12.202l з1.12.2020 31.12.202l 31.12.2020

1 2 3 1 5

Iнструменти капiталу (акчiТ)

Iнструменти капiтагry
(iнвестицiйнi сертифiкати)

,7 
44,7 11 466 7 44,7 l1466

грошовi кошти 2 7,74 2 82з 2 7,74 2 82з

Щебiторська заборгованiсть 24 4з5 20 782 24 4з5 20,782
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Керiвництво Товариства вважае, що наведенi розкриття щодо застосування справедливоi
BapтocTi с достатнiми, i не вважас, що за межами фiнансовоi звiтностi заJIишилась будь-яка
суттева iнформачiя щод0 застосування справедливоI BapTocTi, яка мOже бути корисною для
користувачiв фiнансовоi звiтностi.

6. розкриття IнФормАцIi, що пIдтвЕрджу€ CTATTI, подАнI у
ФIНАНСОВИХ ЗВIТАХ

б.1. OcHoBHi засоби Балансова BapTicTb основних засобiв на звiтнi дати:
OcHoBHi
засобrr

За iст,ори.lною вар,гiстю Накопичена амOртизацiя чиста балан-
сова BapTicTb

ёl
(\l
бl

Ф
Е

хч
:Ei

ь\о

N
(\l
(\l

I

+

2

бl
N
ёl

N
Ф:
0J с-
ллу

бl
оl
N

I

+

2

oi
N
бl

N
(\l
бl

I

+

ё

Машини та

обладнання

47 4,7 з0 з4 +4 17 1з -4

Меблi та
ппилалля

19 19 14 15 +l 5 4 -l

Разом бб 66 11 49 +5 22 I7 -5

За даними фiнансовоi звiтностi Товариства станом на з|.12,202О року "а оалансi
ОбЛiКОВУЮТьСя ocHoBHi засоби первiсною вартiстю 66 тис. грн., lцо складають: машини та
обладнання- 47 тис. грн., меблi та приладдя - 19 тис. грн.
За даними фiнансовоi звiтностi Товариства станом на з|,|2.2о21 року на ба-пансi
ОбЛiКОВУЮтЬся ocHoBHi засоби первiсною вартiстю 66 тис. грн., що складають: машини та
обладнання- 47 тис. грн., меблi та приладдя - 19 тис. грн.
надходження основних засобiв протягом 202l року не вiдбувалося. Вибуття не вiдбувалося.
Знос основних засобiв станом на 3l,\2.2020 року скJIав 44 тис. грн., станом на 3 1.12.202l року
- 49 тис. грн.; змiни *5 тис. грн.

б.2. Нематерiальнi активи
в таблицi наводяться данi в розрiзi груп нематерiальних активiв, якi використовуваJIа

Компанiя в господарськiй дiяльностi за 202l р:
Нематерiаль
Hi активлr

За iсторичною вартiстю Накопичена амортLrзацiя чиста балан-
сова BapTicTb

бl
бl
бl

Ф

х
х

:Ei
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\о

N
N
(\l

I

+

2

бl
бl
бl

N
с!

iл Е!

Ф:
с) с-
ллу

бl
бl
ёl

l

+

2

€\

бl
ёl

ёl
бl
бl

I

+

Лiцензii l2 12 0 9 10 +l J 2 -1

Програмне
забеqпе.rення

l1 11 0 8 9 +-1 3 2 1

Разом z5 2з 0 L7 19 +2 б 4 -)

Протягом 202l року Товариство Ma-]-Io наступнi лiцензii:

zэ

ёЗ



- Лiцензiя, видана Нацiонаrrьною комiсiсю з цiнних паперiв та фондового ринку, Серiя ДЕ М
l85449 на здiйснення професiйноi дiяльностi на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi
цiнними паперilми, брокерська дiяльнiсть; дата прийняття та нOмер рiшення пр0 видачу
ЛiЦеНЗii 07.11.2011 року М 10З1; строк дii лiцензii: з 07.11.20ll року - необмежений; дата
видачi лiцензii 20,02,20IЗ року;
- Лiцензiя, видана Нацiона,тьною комiсiею з цiнних паперiв та фондового ринку, Серiя АЕ м
l85450 на здiйснення професiйноi дiяльностi на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi
цiнними паперами, дилерська дiяльнiсть; дата прийняття та номер рiшення про видачу лiцензii
07.11.20ll року J\гs 10Зl; строк дii лiцензii: з 07.11.2011 року - необмежений; дата видачi
лiцензii 20,02.2013 року;
- Лiцензiя, видана Нацiональною комiсiею з цiнних паперiв та фондового ринку, Серiя АЕ }{b

28658l на здiйснення професiйноi дiяльностi на фондовому ринку - депозитарноi дiяльностi,
Депо3итарна дiяльнiсть депозитарноi установи; дата приЙнятгя та номер рiшення про видачу
лiцензii 08.10.201З року Nч 2252; строк дii лiцензii: з l2.10.2013 року - необмежений; дата
видачi лiцензii 08.10.2013 року.

Комп'ютернi програми, якi використовуються на пiдприсмствi та утримуються в

нематерiа-гlьних активах протягом 2020 року:
- Програмне забезпечення конвертацii даних "CONVERTR" - 4 тис. грн.;
- Програмне забезпечення "Надiйний засiб електронного цифрового пiдпису <Cryptolibv2) _ 2
тис. грн.;

- Програмний комплекс засобiв захисту iнформацii вiд несанкцiонованого доступу (ГРИФ)
версii3-5тис.грн.

НаДходження та вибуття нематерiальних активiв протягом 2021 року не вiдбува_гlося.

Знос нематерiальних активiв станом на 31.12.2020 року склав 17 тис. грн., станом на
З1.12.202| року - l9 тис. грн.

6.3. Iншi розкриття, tIIo ви}tагаються МСФЗ 13 <Оцiнка сtlравел.irивоТ BapToc.l.i>

Фiнансовi активи На 31 грудня
2020

На 31 грудня
202l

Змiни (+,-)

Поточнi фiнансовi iнвестицii \\ 466 ,l 
44,7 4 019

Iнвестицii, до погашення

Iнша поточна дебiторська
заборгованiсть

20 з62 24 |0l +з7з5

!ебiторська заборгованiсть за
продукцiю, товари, роботи, послуги

408 зз0 -78

Грошовi кошти та ix еквiва_гlенти 2 82з 2,174 -49

Фiнансова оренда

KopoTKocTpoKoBi позики

Торговельна кредиторська
заборгованiсть

Справедлива BapTicTb лебiторськоi та кредиторськоi заборгованостi, а також iнвестицiй,
ДОСтУпних дJIя продажу, неможливо визначити достовiрно, оскiльки немас ринкового
котирування цих активiв,
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керiвництво Товариства вважао, Що наведенi розкриття щодо застосування
справедливоi BapTocTi е достатнiми, i не вважас, що за межами фiнансовоi звiтностi
залишилась будь-яка суттева iнформаuiя шOдо застосування справедливOi BapTocTi, яка може
бути корисною дJIя користувачiв фiнансовоi звiтностi.

б.4. Поточнi фiнансовi iнвестицii
СТаНОм на 3l .12,2020 року на ба,rансi Компанii облiковува.пися поточнi фiнансовi

iнвестицii в cpli l 1 466 тис. грн. На 31 )22021 р. на ба,тансi Компанii облiковув€ulися поточнi
iнвестицii в clMi 7 447 тис. грн. Змiни - 4 0l9 тис. грн.

,ЩО iНВеСтиuiй другого рiвня, а саме тих що не мають котирувань, ElJIe спостережуванi,
вiдносяться цiннi папери eMiTeHTiB, стосовно яких станом на звiтну дату не приймалися
рiшення Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв та фондового ринку про зупинку внесення змiн
До системи депозитарного облiку цiнних паперiв, але якi не мають котирувань на бiржi.

Iнвесmuцii dpyzozo рiвня на 31 zруdня 2020 року в,о,lючаюmь:
Iнвестицiйнi сертифiкати ПВНЗIФ кФонд сприяння розвитку булiвничтва> ТоВ (кУд

ККФС> (КОд еЩРПОУ 35394082, код СДРIСI2З31014) на суму 4 0|2 тис. грн. у кiлькостi 3 201
штУк, Що скJIаДае3,20|о/о вiд зага.гlьноТ кiлькостi цiнних паперiв у випуску;

EMiTeHT BapTicтb станом на
31.12.2020 р.

BapTicTb станом
на 31.12.2021 р.

PiBeHb icpapxiT
справедливоi
BapTocTi

кlлькlсть кlлькlсть

Акцii ПАТ "Щомiнанта-
Колект", 38003301

0,00 0,00 3 piBeHb

20 990 20 990
АкцiТ ПАТ <<ЕЛIТ IHBECT
ПРоЕкТ)), 38450233

0 ,00 0 ,00 З piBeHb

зl 725 з1 ]25

Акцii ПАТ "ГЛОБАЛ 0 ,00 0 ,00 3 piBeHb
l PAHсII()P,l, JIOI,IC,I IKc,,,
2000б855

3 97з 000 3 973 000

Iнвесr,ицiйнi сертифiкати
ПВНЗIФ "ФОНД СПРИЯННЯ

розвитку булiвничтва" ТОВ
"куА "кФс,,о 35391082

4 012 005,86 2 piBeHb

3 20l

Iнвестицiйнi сертифiкати
ПВНЗIФ "Фонд
регiонального розвитку"
тов "куА,,кФс,,, 35394082

з 787 0з5,з7 з 900 035,37 2 piBeHb

2 900 2 95,7

Iнвестицiйнi сертифiкати
ПВнЗIФ "Фонд соцiального

розвитку" ТОВ "КУА
"кФс",35394082

з 666 49з,з8 3 547 28б,88 2 piBeHb

|7 l8
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- Iнвестицiйнi сертифiкати ПВНЗIФ <Фонд регiонального розвитку> ТОВ кКУД (КФС)
(кол С.ЩРПоУ з5394082, код СДРIСI 2З3l01з) на суму з 787 тис. грн. у кiлькостi 2 900 штук,
що склада€ 5,8% вiд загаJ,Iьноi кiлькостi цiнних паперiв у випуску;

- IнвестицiЙнi сертифiкати ПВНЗIФ кФонд соцiапьного розвитку)) ТОВ (КУД кКФС>
(код еДРПоУ 35394082, код СДРIСI 23з l0l 1) на суму з 667 тис. грн. у кiлькостi 17 штук, що
скJIада€ 0,077Уо вiд загальноi кiлькостi цiнних паперiв у випуску.

У разi, якщо цiннi папери, що включенi до портфелю Компанii, матимуть котирування
на бiржi, вони булуть переведенi до першого рiвня iepapxii, або до третього рiвня iepapxii, у
випадку прийняття Нацiональною комiсiею з цiнних паперiв та фондового ринку рiшення про
зупинку внесення змiн до системи депозитарного облiку цiнних паперiв.

.Що iнвестицiй третього рiвня, що не мають котирувань i не с спостережуваними,
вiдносяться акцii пiдприемств, стосовно яких були прийнятi рiшення Нацiона-гlьною комiсiею з

Цiнних паперiв та фондового ринку про зупинку внесення змiн до системи депозитарного
облiку цiнних паперiв.

Iнвесmuцi|i dpyzozo рiвня на 3I еруdня 2021 року вкпючаюmь:
- Iнвестицiйнi сертифiкати ПВНЗIФ <Фонд регiоналtьного розвитку> ТоВ (кУА <КФС> (код
еДРПоУ з5з94082, кол CIPICI 23310l3) на суму 3 900 тис. грн. у кiлькостi2957 штук, що
склада€ 5,9|Уо вiд загальноi кiлькостi цiнних паперiв у випуску;
- Iнвестицiйнi сертифiкати ПВНЗIФ <Фонд соцiального розвитку)) ТОВ (КУА <КФС> (кол
СДРПоУ з5з94082, кол С.ЩРIСI 2з3101l) на суму з547 тис. грн. у кiлькостi 18 штук, що
складае 0,0l8% вiд загальноi кiлькостi цiнних паперiв у випуску.

У Разi, якщо цiннi папери, що включенi ло портфелю Компанii, матимуть котирування
на бiржi, вони булуть переведенi до першого рiвня icpapxii, або до третього рiвня iepapxii, у
ВИПаДкУ приЙнятгя Нацiональною комiсiсю з цiнних паперiв та фондового ринку рiшення про
зупинку внесення змiн до системи депозитарного облiку цiнних паперiв.

.ЩО iнвестицiй третього рiвня, що не мають котирувань i не е спостережуваними,
вiДносяться акцii пiдприемств, стосовно яких були прийнятi рiшення Нацiональною комiсiею з

цiнних паперiв та фондового ринку про зупинку внесення змiн до системи депозитарного
облiку цiнних паперiв.

Iнвесmацii mреmьо?о рiвня на 31 zруdня 2020 року вкJlючаюmь:
- АКЦii пРоСтi iMeHHi ПАТ <!омiнанта-Колект> (код СДРПОУ 3S00330l) на суму 0 тис. грн, в
кiлькостi 20 990 штук, що складае 0,004l% вiд зага,пьноi кiлькостi цiнних паперiв у випуску.
нацiональною комiсiсю з цiнних паперiв та фондового ринку було прийнято рiшення М889 вiд
2З.06.20|5 рокУ про зупинення обiгу uiнних паперiв. Товариством було прийнято рiшення про
УЦiНКУ аКцiй ПАТ <Щомiнанта-Колект> iз застосуванЕям понижувального коефiцiснта 0;
- Акцii простi iMeHHi ПАТ (ЕЛIТ IHBECT ПРоЕкТ) (код СДРПоУ 38450233) на суму 0 тис.
грн.в кiлькостi Зl 725 штук, що складае 0,0li0% вiд загальноi кiлькостi цiнних паперiв у
випуску. Нацiона-пьною комiсiею з цiнних паперiв та фондового ринку було прийнято рiшення
J\ъl133 вiд22.|1.20lб рокУ про зупиНення внесення змiН до системи депозитарного облiку
цiнних паперiв. Товариством було прийнято рiшення про уцiнку акцiй ПАТ кЕЛIТ IHBECT
ПРОЕКТ>> iз застосуванням понижувального коефiчiснта 0. Суму знецiнення за 2018 piK в

розмiрi l25 тис. грн. було вiднесено на iншi витрати;
- АКцii простi iMeHHi ПАТ <Глобап Траспорт Логiстiкс> (код еДРПОУ 20006S55) на суму 0
тис. грн. в кiлькостi 3 973 000 штук, що скJIадае 0,061]rYо вiдзагальноi кiлькостi цiнних паперiв
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у випуску. Нацiональною комiсiею з цiнних паперiв та фондового ринку було прийнято

РiШеННя J\Ъ258 вiд 19.04.2017 року про зупинення внесення змiн до системи депозитарного
облiку цiнних паперiв, Товариством було прийнят0 рiшення пр0 уцiнку акцiй ПАт кглобал
траспорт Логiстiкс> iз застосуванням понижувального коефiцiснта 0. Суму знецiнення за 20l8
piK в розмiрi 715 тис. грн. було вiднесено на iншi витрати.
У разi вiдновлення обiгу акцiй, згiдно Рiшення дкцпФР }{b 104 вiд 18.03.2002 р. (зi змiнами та
ДОПОВненнями), ix оцiнна BapTicTb збiльшиться до BapTocTi, що склаJ,Iась до застосування
понижувальних коефiцiентiв.

Iнвесmuцit mреmьо?о рiвня на 31 zруdня 202l року включаюmь:
- Акцii простi iMeHHi ПАТ к,Щомiнанта-Колект> (кол СДРПОУ 3800З301) на суму 0 тис. грн. в

кiлькостi 20 990 штук, що складас 0,0041% вiд зага_пьноi кiлькостi цiнних паперiв у випуску.
Нацiона,rьною комiсiею з цiнних паперiв та фондового ринку було прийнято рiшення J\Ъ889 вiд
2З.06,20|5 року про зупинення обiгу чiнних паперiв. Товариством було прийнято рiшення про

УчiнкУ акцiй ПАТ к!омiнанта-Колект> iз застосуванням понижувЕuIьного коефiцiента 0;
- Акцii простi iMeHHi ПАТ (ЕЛIТ IHBECT ПРОЕКТ) (кол СЩРПОУ 38450233) на суму 0 тис.
грн. в кiлькостi зl'725 штук, що складас 0,0l l0% вiд загальноi кiлькостi цiнних паперiв у
ВипУскУ. Нацiона,тьною комiсiею з цiнних паперiв та фондового ринку було прийнято рiшення
Jфl133 вiд22.|1.20lб року про зупинення внесення змiн до системи депозитарного облiку
цiнних паперiв. Товариством було прийнято рiшення про ушiнку акцiй ПАТ (ЕЛIТ IHBECT
ПРОЕКТ) iз застосуванням понижувального коефiцiента 0;

- Акцii простi iMeHHi ПАТ <Глобал Траспорт Логiстiкс> (кол СДРПОУ 20006855) на суму 0
тис. грн. в кiлькостi 3 973 000 штук, що складас 0,06l |о/о вiдзагальноi кiлькостi цiнних паперiв

У ВИПУСКУ. Нацiональною комiсiею з цiнних паперiв та фондового ринку було прийнято

рiшення J\Ъ258 вiд 19.04.2017 року про зупинення внесення змiн до системи депозитарного
облiку цiнних паперiв. Товариством було прийнято рiшення про уцiнку акцiй ПАТ <Глоба_tr

Траспорт Логiстiкс> iз застосуванням понижувального коефiцiента 0.

У разi вiдновлення обiгу акцiй, згiдно Рiшення ДКЦПФР },lЪ l04 вiд l8.03.2002 р. (зiзмiнами та
ДОПОВненнями), ix оцiнна BapTicTb збiльшиться до BapTocTi, Iцо склалась до застосування
понижуваJIьних коефiцiентiв.

6.5. ТорговеJьна та iнша лебiторська заборгованiсть

На 31 грудня
2о2о

На 31 грудня
2п),1

Зпliни (*,-)

Щебiторська заборгованiсть за

продукцiю, товари, роботи, послуги
408 330 -78

.Щебiторська заборгованiсть за

розрахунками виданими авансами

.Щебiторська заборгованiсть за
позпахчнками з бто пжетом

.Щебiторська заборгованiсть за

розрахунками з нарахованих доходiв
12 4 -8

Iнша поточна дебiторська
заборгованiсть

20 з62 24 097 +З7З5

2,7
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Резерв пiд зменшення корисностi

дебiторськоi заборгованостi
20 24 +4

Чис,та BapTicTb торговельноi
,IeOlToncbKa)l ]апопгоRrl HocTI

20 524 20 802 +3653

ЩебiторсьКа заборгоВанiсть за процукцiю, товари, Роботи, послуги станом на 3l грулня 2020

РОКУ СКЛаДае 408 тис. грн. !ебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги
СТаНОМ на 31 ГРУдня 2021 року складае 330 тис. грн. Зазначена дебiторська заборгованiсть
скJIадасться з наданих, аJIе ще не сплачених, послуг при здiйсненнi Товариством брокерськоi
дiяльностi та депозитарноi дiяльностi депозитарноi установи.
!ебiторська заборгованiсть за розрахункаN{и з нарахованих доходiв станом на 3l грулня2O2о
РОКУ СклаДае 12 тис. грн. !ебiторська заборгованiсть за розрчжунками з нарахованих доходiв
станом на 31 грулня2021 року складае 4 тис. грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть Компанii на З1.12.2020р. в розмiрi20 З62 тис. грн.
вкJIючае наступне:
- Заборгованiсть ТОВ "Залiзпостачтранс" (код 34713392) з оплати за цiннi папери по договору
КУпiвлi-продажу цiнних паперiв JфДД-34S/20 вiд |lJ22020p.Ha суму 3 840 тис. грн., що мас
бути погашена на протязi 365 днiв тобто до 10.12.202| р;
- заборгованiсть ТоВ "дльтера Фiнанс" (код 3521l1З5) з оплати за цiннi папери по договору
купiвлi-продажу цiнних паперiв Nч!!-42l20 вiд l9.03.2020p..Ha суму 3 968 тис. грн., що мае
бути погаlтlена на протязi 365 днiв тобто до l8.0З.202| р,;
- заборгованiсть ТоВ <Трейдвторакцепт) (кол 38994552) з оплати за цiннi папери по договору
КУПiвлi-продажу цiнних паперiв Nч !ff-347 l20 вiд |1.12.2020p.. на суму 4 019 тис. грн., Iцо мас
бути погашена на протязi З65 днiв тобто до l0.12.202|p,;
- Заборгованiсть ТОВ "Iнвестицiйна булiвельна компанiя "СIНЕРГIЯ" (кол 34978977) з оплати
за цiннi папери по договору купiвлi-продажу цiнних паперiв N9 ДД-349l20 вiд ||,|2,202О р. на
СУМУ 4 135 тис. цн., що мае бути погашена на протязi 365 днiв тобто до 10. |2.202|р.;
- ЗабОРгОванiсть ТОВ "РОЛМЕКС-СIТI" (код З2910З46) з оплати за цiннi папери по договору
купiвлi-продажу цiнних паперiв N ДД-4З120 вiд 19.03.2020р. на с}му 3 870 тис. грн., що мас
бути погатттена на протязi 365 днiв тобто ло l8.03.202lp.;
- заборгованiсть Соколов олександр Сергiйович (код 305lS20376) з повернення грошових
коштiв по ,Щоговору безвiдсотковоi поворотноi фiнансовоi допомоги Ns 0l/06-0l вiд 01.06.2020
р. в cyMi 4 тис, грн., що мае бути погашена на протязi 365 днiв тобто до З 1.05.2021 р.;
- заборгованiсть Соколов Олександр Сергiйович (код З05l820376) з повернення грошових
коштiв по !оговору безвiдсотковоi поворотноi фiнансовоi допомоги ]ф 02106-0l вiд 02.06,202О

р. в clMi 30 тис. грн., що мае бути погашена на протязi 365 днiв тобто до 01.06.202| р.:
- Заборгованiсть ТОВ "Компанiя "Про-Консалтiнг" (кол 37930655) з повернення грошових
коштiв по .Цоговору безвiдсотковоi поворотноi фiнансовоi допомоги J\9 О9l|2lО2О-lвtд
09.12.20р.. в cyMi 50 тис. грн., що мас бути погашена на протязi 365 днiв тобто до 08. 12,2О2lр;
- заборгованiсть ТоВ "Компанiя "Про-Консалтiнг" (кол 37930655) з повернення грошових
коштiв по ,.Щоговору безвiдсотковоi поворотноi фiнансовоi допомоги J\Ъ l8/121020-1вiд
l8,12.20p.. в суплi l00 тис. грн., що мае бути погашена на протязi 3б5 днiв тобто до
17.12.202lp,;
- iнша дебiторська заборгованiсть в cyMi З66 тис. грн. е поточною лебiторською
Заборгованiстю по сплачених Товариством авансових платежах за ще не наданi послуги.

28
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Резерв пiд зменшення корисностi дебiторськоi заборгованостi Компанii на З|.|2.2020р.
нарахований в розмiрi 20 тис. грн,

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть Компанii на Зl,|2.202|р. в розмiрi24097 тис. грн.
включа€ наступне:
- заборгованiсть тов "вИроБничО-торгIвЕльниЙ дIм "гЕРмЕс" (кол 4ЗЗ2l878) з
оплати за цiннi папери по договору купiвлi-продажу цiнних паперiв }lъ дд-20ll2l вiд
26.05.202lp. на суму 3 968 тис, цн., що мае бути погашена на протязi 365 днiв тобто до
25,05.2022 р.;
- 3абОРГОВанiСть ТОВ "ЛАНИ КАРПАТ" (код 41493481) з оплати за цiннi папери по договору
КУпiвлi-проДажу цiнних паперiв ]ф ДД-64412| ьiдЗ0.12,202|р. на суму 4 |54 тис. грн., Iдо мае

- бути погашена на протязi 365 днiв тобто до 20. l|.2022 р.;
- заборгованiсть ТОВ <Трейдвторакцепт) (код 38994552) з оплати за цiннi папери по договору
кУпiвлi-проДажУ цiнних паперiв Jф ДД-588l21 ьiд08,|2.202|р. на су!{у 40'70 тис. грн., що мас
бути погашена на протязi 365 днiв тобто ло 06.12.2022р.;
- ЗабОРгованiсть ТОВ "Iнвестицiйна булiвельна компанiя "СIНЕРГIЯ" (кол З4978917) з оплати
За цiннi папери по договору купiвлi-продажу цiнних паперiв Jф ДД-59012| вiд 09.12.2020 р, на
СУМУ 4 058 тис. цн., що мае бути погашена на протязi 365 днiв тобто до 06. |2.2О22р;
- заборгованiсть пвнзIФ "Фонд модернiзацii виробництва'' тоВ ,,куА ''Комплексний
фiнансовий cepBic" (кол 35394082) з оплати за цiннi папери по договору купiвлi-продажу
цiнних паперiв ]ф ДД-l |612l вiд l8.03.202lp. на суму 3 870 тис. грн., що мае бути погашена на
протязi 365 днiв тобто ао |7,0З.2022р.;

ЗабОРГОванiсть ТОВ "ХАРОН ХОЛДИНГ (код 393195'77) з оплати за цiннi папери по
ДОГОВОрУ купiвлi-продажу цiнних паперiв М ДД-591/2l вiд |0.|2.2021р. на суму 3 894 тис. грн.,
що мае буги погаlпена на протязi 365 днiв тобто до 06. |2.2022р-
- iнша дебiторська заборгованiсть в cyMi 83 тис. грн. с поточною дебiторською заборгованiстю
ПО СПлачених Товариством авансових платежах за ще ненаданi послуги.
Резерв пiд ЗМеншення корисностi дебiторськоi заборгованостi Компанii на Зl.|2,2О20р.
FIарахований в розмiрi 24 тис. грн.

при визначеннi погЕIшення лебiторськоi заборгованостi Компанiя враховуе будь-якi змiни
кредитосПроможносТi дебiтора за перiод з дати виникнення заборгованостi та до звiтноi дати.
!ебiторська заборгованiсть Товариства не мас забезпечення. Прострочена дебiторська
заборгованiсть станом на 31.|2,202|р. скJIадае l33 065,07 грн. Товариство проводить ана,тiз та
оцiнку рiвня кредитного ризику з використанням iндивiдуального пiдходу.,' Змiни щодо очiкуваних кредитних збиткiв були наступними:

На 31 грудня
2020

На 31 грудня
202l

Змiни (+,-)

Сума резерву пiд збитки за

дебiторською заборгованiстю за
продукцiю, товари, роботи, послуги

41 21 -20

Сума резерву пiд збитки за

лебiторською заборгованiстю за

розрахунками з нарахованих доходiв

29
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Сума резерву пiд збитки за iншою
поточною лебiторською
заборгOванiстю (позики)

сума резерву пiд збитки за iншою
поточною дебiторською
заборгованiстю (продаж цiнних
паперiв)

20 24 +4

Усього сума резерву пiд зменшення
корисностi дебiторськоi
забоDгованостi

б1 45 _16

Змiни у валовiй ба,тансовiй BapTocTi фiнансових iHcTpyMeHTiB, що зробили внесок у
ЗМiНИ РеЗерВУ пiд збитки, пов'язанi зi створенням та придбанням фiнансових iHcTpylleHTiB
протягом 2021 року та припиненням визнання фiнансових iHcTpyMeHTiB (включаючи Ti, якi
було списано) протягом202l року.

6.6. Грошовi кошти
ГРОШОВi Кошти та ik eKBiBaJ,IeHTи включають кошти Компанii в Kaci та в банках на

поточних рilхунках.
Надiйнiсть фiнансовоi установи - один з важливих парап,Iетрiв для будь-якого клiснта,

адже це гарантiя своечасного повернення депозиту i вiлсутнiсть проблем iз погашенням
кредитiв.

_ Нацiона_гtьним Банком Украiни, пiд час складання рейтингу банкiв Украiни за 2021 piK,
, враховуваJIися наступнi моменти:

-ДОСТатнiсть капiталу. Параметр демонструе резерв власних коштiв дJuI екстреного
покритгя втрат.

-лiквiднiсть. Характеризуе можливiсть банку зберiгати свою стiйкiсть в стресовiй
ситуацii.

-ПРибУтковiсть установи. ,Щемонстру€ рентабельнiсть фiнансiв, оцiнюсться як сума
доходiв i витрат фiнансовот ycTaHoBl.t. Позитивна прибутковiсть банку робить його бiльш
стiйким.

-довiра вкладникiв iлюструеться динамiкою депозиту в перiод оцiнювання.
-якiсть активiв. Параметр поке}уе вiдсотки проблемних кредитiв в портфелi установи.
-пiдтримка акцiонерiв. !аний параметр демонструе приналежнiсть до певноТ бiзнес-

- ГРУПИ. У Разi стресових ситуацiЙ банк може додатково фiнансуватися державою, iноземними
iнвесторами, вiтчизняними бiзнесменами.

Банки, в яких вiдкритi рахунки Товариства, а саме АТ <Райффайзен Банк Два,rь> , дТ
КБ <ПРиватбанк> та АТ <Ощадбанк>, увiйшли в десятку надiйних банкiв Украiни. Рейтинг
банкiв за надiйнiстю вкладiв демонструс таку ж закономiрнiсть.

АТ КБ <Приватбанк) та АТ кОщадбанк> за даними рейтингового агенства Fitch Rating
МаЮТЬ ДОВГОстроковиЙ реЙтинг за нацiона.гlьною шкалою AA(uk). АТ КБ <Приватбанк) ма€

рейтинг стiйкостi на piBHi "Ь", АТ <ощадбанк) - на piBHi "Ь-". Поточнi рейтинги, присвоснi дТ
<Райффайзен Банк Ава-гlь> агентством Moody's: рейтинг за нацiона-пьною шкалою Д3.uа,
прогноз стабiльний.
ЗаЛИшОК Грошових коштiв Товариства станом на 3l грулня 2020 року на рахунках Компанii
склав 2 82З тис. грн. [о складу грошових коштiв вiдносяться:

з0
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- Власнi грошовi кошти Товариства на поточному рахунку у банку АТ <Райффайзен Банк
Аваль> у розмiрi 376 тис. грн.;

- НеВИПЛаЧеНиЙ Товариством як депозитарною устанOвою залишOк грошOвих коштiв, що
НаДiйшли вiд I]ентрального депозитарiю для виплати дивiдендiв депонентtlN,I, на поточному
рахунку у банку АТ <Райффайзен Банк Аваль> в розмiрi 2 тис. грн.
- власнi грошовi кошти Товариства на поточному рахунку у банку ПАТ КБ кПРИВАТБАНК> у
розмiрi 0 тис. грн.;

- власнi грошовi кошти Товариства на поточному рахунку у банку АТ <Ощадбанк> у розмiрi
42 тис. грн.;

- НеВиплачениЙ Товариством як депозитарною установою залишок грошових коштiв, що
надiЙшли вiд IJентрмьного депозитарiю для виплати дивiдендiв депонентам, на поточному
рахунку у банку АТ кОщадбанк> в розмiрi 2 403 тис. грн.

За-гtишок грошових коштiв Товариства станом на 3l грулня 202l року на рахунках
Компанii скJIав 2774 тис. грн. !о складу грошових коштiв вiдносяться:
- власнi грошовi кошти Товариства на поточному рахунку у банку АТ <Райффайзен Банк
Ава-пь> у розмiрi 278 тис. грн.;
- НеВИпЛачениЙ Товариством як депозитарною установою залишок грошових коштiв, що
НаДiйшли вiд I_{ентра_tlьного депозитарiю дJtя виплати дивiдендiв депонентам, на поточному
рахунку у банку АТ <Райффайзен Банк Ава-гtь> в розмiрi 2 тис. грн.
- власнi грошовi кошти Товариства на поточному рахунку у банку ПАТ КБ (ПРИВДТБАНК> у
розмiрi б тис. грн.;

- власнi грошовi кошти Товариства на поточному рахунку у банку АТ "Укрексiмбанк" у
розмiрi 85 тис. грн.;

- НеВИПлачениЙ Товариством як депозитарною установою зaшишок грошових коштiв, що
надiйшли вiд I_{ентра-гlьного депозитарiю для виплати дивiдендiв депонентilN{, на поточному
рахунку у банку АТ "Укрексiмбанк"в розмiрi 2 403 тис. грн.

На 31 грулня 2020 На 31 грулня 2021 Змiни (*,-

Каса та рахунки в банках, в грн. 2 82з 2 774 -49
Каса та рах}нки в банках, в долл.
Всього 2 823 2 774 -49

б.7. Щебiторська заборгованiсть за розрахунками з

,Щебiторськоi заборгованостi з бюджетом станом на 3О грудня 2020 року та станом на
грудня 202l року Компанiя не мае.

На 31 грудня
2020

На 31 грудня
2021^

Змiни (+,-)

податок на прибуток

податок на доходи фiзичних осiб

податок на додану BapTicTb

Всього

31

31
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6.8. Власний капiтал
Станом на 31 грудня 2020 рOку зареестрований та сплачений статутний капiтал скJIадав

з0 000 тис. грн. Станом на 3i грулня2021, року зареестрований та сплачений статутний капiта_гr

складав 30 000 тис. грн.

За результатами дiяльностi Товариства у 2020 poui в II кварталi 2021 року частину
ПРИбУТКУ В Розмiрi 50Z, що склада€ б тис. грн., було направлено на створення резервного
капiталу.

зазначенi змiни були вiдображенi у власному капiта,ri Товариства.
Структура власного капiталу наступна:
Найменування cTaTTi На 31 групня 2020 На 31 грулня 2021 Змiни (+,-)

Статутний капiтал 30 000 30 000 0

Резервний капiтал 28 з4 +6

Нерозподiлений прибуток 959 1 06з +l04

Всього 30 987 зl 097 +110

6.9. flовгостроковi зобов'язання i забезпечення
Станом на З l .|2.2020р. облiк зобов'язань за виданими векселями було переведено з

довгострокових на KopoTкocTpoKoBi у зв'язку з тим, що строк погашення векселiв спливае у
наступному роцi.

ЩОВГОСтроковi зобов'язання складаються з виданих Компанiсю на користь ТОВ"
Венчурнi Булiвельно-технологiчнi iнвестицii" (код 352l l140) в рахунок погашення
заборгованостi по !оговору купiвлi-продажу цiнних паперiв J\ъ дд-3121 вiд 06.01.202lp,
простих iменних векселiв у кiлькостi 2 штуки загальною номiнальною вартiстю 1 7l0 000,00
грн., щО облiковутОться КомПанiсЮ за амортиЗованою собiвартiстю вiдповiдно до МСФЗ. Дата
видачi векселiв - 06.01 ,2021,р. Щата погашення векселiв - 04.01.2030р.

Iншi довгостроковi зобов'язання станоМ на 3l грудня 202О та Зl грудня 202l р.
представленi наступним чином:

На 31 грудня
2020

На 31 грудня
202|

Змiни (+,-)

Iншi довгостроковi
зобов'язання

1 054 +l 054

Всього 1 054 +l054

6.10. Поточна та iнша кредиторська заборгованiсть

На 31 грудня
2020

На 31 грудня
202l

Змiни (+,_)

Поточна кредиторська заборгованiсть за
короткостроковими зобов'язаннями

|6з2 -| бз2

Поточна кредиторська заборгованiсть за
товари, роботи, послуги

8 5б +48

Розрахунки з бюджетом 28 26 a

э/.
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Заробiтна плата та соцiальнi внески 11 11

Iншi поточнi зобов'язання 2 4l2 2 409 1-J

Всього кредитOрська забOргOванiсть 4 091 2 491^ -1 б00

СТаНОм на 31.|2,2020р, облiк зобов'язань за виданими векселями було переведено з

довгострокових на KopoTкocTpoKoBi у зв'язку з тим, що строк погашення векселiв спливае у
НаСтУпноМУ роцi. Поточна кредиторська заборгованiсть за короткостроковими зобов'язаннями
скJIадаються з видrtних Компанiсю на користь тоВ <Фондово-Проuесiнгова компанiя
<Акцепт> (кол 376157з6) в рахуноК погашеннЯ заборговаНостi пО .Щоговору купiвлi-продажу
цiнних паперiв м дд-348ll2 вiд к28> серпня2012 року простих iменних векселiв у кiлькостi
l0 штУк загальною номiнальною вартiстю l 7l5 000,00 грн., що облiковуються Компанiею за
амортизованою собiвартiстю вiдповiдно до МСФЗ. Дата видачi векселiв - 28.08.2012р. Щата
погашення векселiв - 27 .08.2021р.

ПОточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31 грудня
2020 року скJIадае 8 тис. грн. Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
cTEIHoM на 3l грудня202| року скJIадае 56 тис. грн.

Кредиторська заборгованiсть з розрахункiв з бюджетом станом на 3l грулня 2020 року
складаеться з з нарахованого податку з доходiв фiзичних осiб, який утримався Компанiею як
ПОДаТКОВиМ агентом iз заробiтноi плати працiвникiв за грулень 2020 року, в cyMi 3 тис. грн., та
нарахованого податку наприбутокза2020 piK в cyMi 25 тис. грн.

Кредиторська заборгованiсть з розрахункiв з бюджетом станом на 3l грулня 202l року
складаеться з нарЕжованого податку на прибутокза202l piK в cyMi 24 тис. грн.
Кредиторськазаборгованiсть з оплати працi станом на 3l грудня2O2О року склЕIла 8 тис. грн.
та зi страхування - 3 тис. грн. Кредиторська заборгованiсть з оплати працi та зi страхування
станом на З1 грулня202|. вiдсутня.
Iншi поточнi зобов'язання станом на 3l грулня 2020 року склаJIи 2 4|2 тис. грн., до iх складу
вкJIючаеться:

- заборгованiсть Товариства як депозитарнот установи перед власниками простих iменних
акцiй ПАТ кЗМК> (код UA4000140917) з виплати дивiдендiв, що надiйшли вiд I_{ентра,тьного

депозитарiю, в розмiрi 1 380 тис. грн.;
- заборгованiсть Товариства як депозитарноТ установи перед ВласникаI\4и простих iменних
акцiй ПАТ <Баштанський сирзавод) (кол UA4000l40875) з виплати дивiдендiв, що надiйшли
вiд Щентра-гlьного депозитарiю, в розмiрi 958 тис. грн.;
- заборгованiсть Товариства як депозитарноi установи перед ВласникаI\4и привiлейованих
iменних акцiй ПАТ "Баштанський сирзавод" (кол UA4000l40891) з виплати дивiденДiв, що
надiйшли вiд I_{ентра-llьного лепозитарiю, в розмiрi 65 тис. грн.;
- заборгованiсть Товариства як депозитарноi установи перед ПрАт "страхова компанiя
"украiнська страхова група "життя", що е власником простих iменних акцiй пдт
",Щонбасенерго" (код UA400080675) з виплати дивiдендiв, що надiйшли вiд I_{ентра_гtьного

депозитарiю, в розмiрi 2 тис. грн.;
- iнша кредиторська заборгованiсть в cpli 7 тис. Грн., Що е поточною кредиторською
заборгованiстю по авансових платежах за ще ненаданi Товариством послуги.

Iншi потоЧнi зобов'яЗання станОм на 3l грулнЯ 2021 рокУ скJIалИ 24о9 тис. грн., до iх складу
включаеться:
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- заборгованiсть Товариства як депозитарноi установи перед власниками простих iменних
акцiй ПдТ кЗМК> (код Uд4000140917) з виплати дивiдендiв, що надiйшли вiд I_{ентра.гtьного

депозитарiю, в розмiрi 1 380 тис. грн.;

- заборгованiсть Товариства як депозитарноi установи перед власниками простих iменних
акцiй ПАТ <Баштанський сирзавод) (код UA4000l40S75) з виплати дивiдендiв, що надiйшли
вiд Щентрального депозитарiю, в розмiрi 958 тис. грн.;
- заборгованiсть Товариства як депозитарноi установи перед власниками привiлейованих
iМеНних акцiй ПАТ "Батптанський сирзавод" (кол UA4000I40S91) з виплати дивiдендiв, що
надiйшли вiд Централlьного депозитарiю, в розмiрi 65 тис. грн.;
- ЗаборгоВанiсть Товариства як депOзитарноi установи перед ПрАТ "Страхова компанiя
"YKpaiHcbKa страхова група "Житгя", що с власником простих iменних акцiй ПдТ
"ЩонбасенерГо" (кол UA400080675) з виплати дивiдендiв, що надiйшли вiд I_{ентрального

депозитарiю, в розмiрi 2 тис. грн.;
- iНШа КРеДиторська заборгованiсть в cyMi 4 тис. грн., що € поточною кредиторською
заборгованiстю по авансових платежах за ще ненаданi Товариством послуги.

6.11. KopoTкocTpoкoBi забезпечення
Забезпечення створюються для вiдшкодування наступних (майбутнiх) операцiйних

витрат. Одним iз видiв поточних зобов'язань с забезпечення на виплату за час вiдпусток
прачiвникам.

ЗагальниЙ розмiр забезпечення станом на 3|.|2.2020р. та З|,|2,2О2| р, представлений
наступним чином:

На 31 груднrt
2020

На 31 грудня
202l

Змiнll (+,-)

Резерви забезпечення виплат
вiдпусток (поточнi зобов'язання)

2I з5 +14

Всього 2l 35 +14

6.12. Щохiл вiд реалiзацii продукцiТ

ДОХiД ВiД Реалiзацii продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) в Компанii за piK, що закiнчився
3l грулня 2020 року, склав |7 6'79 тис. грн. Дохiд вiд решiзачii продукцii (ToBapiB, робiт,
послуг) в Компанii зарiк, що закiнчився 31 грудня 202l року, склав |7 6'79 тис. грн.

За 2020 piK За 202l piK Змiни (+,-)

чистий лохiд вiд реа,тiзацii
продукцii (ToBapiB, робiт,
послуг)

l7 679 18 14з +464

Дохiд вiд реалiзацii iнших
послуг
Всього доходи вiд реалiзачii |7 679 18 143 + 161

Чистий дохiд вiд реалiзацii продукчii (ToBapiB, робiт, послуг) за2020 piK включае в себе:
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- ДохiД вiд надання Компанiею послуг торговця цiнними паперами та депозитарноI установи на
суму l 782 тис. грн.

- дохiд вiд реалiзаuii цiнних паперiв на суму 19 831 тис. грн.;
- сторновЕIний дохiд у зв'язку з розiрванням договору продажу Товариством цiнних паперiв,
ЩО бУв УкладениЙ але не оплачений покупцем у 20l9 роцi, та поверненням цiнних паперiв на
суму 3 934 тис. грн.

пвнзIФ ".ЩомIнвестКапiтал" тов "куА "Комплексний фiнансовий cepBic" ( код 35394082)
змiна }мов догоВору продажу чiнних паперiв дд-299ll9 вiд l3. |2.2}l9p та повернення цiнних
паперiв на суму З 9З4 тис. грн;

Чистий лохiд вiд реалiзацii продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) за202I piK включае в себе:
- ДОхiд вiД надання Компанiею послуг торговця цiнними паперами та депозитарноi установи на
суму l 968 тис. грн.
- дохiд вiд реалiзацii цiнних паперiв на суму 27 981 тис, грн.;
- сторнований дохiд у зв'язку з розiрванням договорiв продажу Товариством цiнних паперiв,
що бУли Укладеннi але не оплачений покупцем у 2020 та 202l роцi, та поверненням цiнних
паперiв на суму 1l 806 тис. грн.:

ТоВ "Альтера Фiнанс" ( код з5211l35) змiна умов договору продажу uiнних паперiв д-42120
вiд l9.03. 2020 року. та повернення цiнних паперiв на суму З 968 тис. грн;
тов "роЛмЕкс-сIТI" ( код 332910346) змiна умов договору продажу цiнних паперiв !!-
4з120 вiд l9.03. 2020 року. та повернення цiнних паперiв на суму 3 870 тис. грн;
пвнзIФ "Фонд соцiа.гtьного розвиткУ" тоВ "куА "Комплексний фiнансовий cepBic" ( код
35з94082) змiна yI!{oB договору продажу чiнних паперiв дд-115/21р вiл l8.02.202lp. та
повернення цiнних паперiв на суму 3 968 тис. грн;

б.13. Собiвартiсть реалiзованоi продукцii
Собiвартiсть реалiзованоi продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) в Компанii за piK, що

закiнчився 31 грудня 2020 рокУ, склав |6 |2з тис. грн. Собiвартiсть реалiзованоi продукцii
(ToBapiB, робiт, послуг) в Компанii за piK, що закiнчився 3l фУдня 202l року, склав 16 l25 тис.
грн,

За 2020 piK За 2021 piK Змiни (+,-)
Собiвартiсть реалiзованоi
пполчктtiТ (ToBaniB. noбiT поспчг)

16 |2з 16 125 +2

Витратнi матерiапи
Витрати на персонал
Амортизацiя
Змiни у залишках незавершеного
виробництва та готовоi пролукчii
Iншi
Всього 16 123 1б 125 +2

Собiвартiсть реа_гtiзованоi продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) за 2О20 piK включае в себе
собiвартiсть цiнних паперiв, що були проланi Товариством, та сторновану собiвартiсть цiнних
паперiв у зв'язку з розiрванням договорiв продажу Товариством цiнних паперiв, що були
укладенi mle не оплаченi покупцями у 2019 роцi, а саме:

з5

бг



- собiвартiсть Векселя простого ТОВ "РОЛМЕКС- CITI" (код 329l0346) на суму 3 968 тис.
грн.;
, собiвартiсть Векселя простого ТОВ "АЛЬТЕРА ФIНАНС" ( кол 352lll35) на cyN{y 3 870
тис. грн.

- сторнована собiвартiсть проданих у 2019 роui, та повернутих у 202О роцi у зв'язку з

розiрванням договорУ цiнних паперiв, а саме Вексель простий тов "IБК "Сiнергiя" (код
З4978977) на суму З 9З4 тис. грн.
- собiвартiсть Векселя простого ТОВ "IБК "Сiнергiя" (кол 34978977) насуму 3 934 тис. грн.
- собiвартiсть iнвестицiйних сертифiкатiв ПВНЗIФ <Фонд соцiального розвитку) ТоВ (кУд
кКФС> на суму 4 3l3 тис. грн.;
- собiвартiсть iнвестицiйних сертифiкатiв ПвнзIФ "Фонд перспективних технологiй> Тов
(КУА (КФС) на cylvIy З 972 тис. грн.

Собiвартiсть реалiзованоi продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) за 202l piK включас в себе
собiвартiсть цiнних паперiв, Що були проданi Товариством, та сторновану собiвартiсть цiнних
паперiв у зв'язку з розiрванням договорiв продажу Товариством цiнних паперiв, tчо були
укладенi але не оплаченi покупцями у 2020 та202| роцi, а саN.Iе:

- собiвартiсть Векселя простого тов "ролмЕкс_ CITI,, (кол 32910З46) на суплу з 968 тис.
грн.;

- cTopHoBElHa собiвартiсть проданих у 2020 роui, та повернутих у 2O2l роцi у зв'язку з

розiрванням договорУ цiнних паперiв, а саме Вексель простий тов "роЛмЕкс- CITI'' ( код
З2910З46) насуму 3 968 тис. грн.
- собiвартiсть Векселя простого тов "АльтЕрд ФIнднс,,( код 35211135) на суму 3 870
тис. грн.
- сторнована собiвартiсть проланих у 2020 poui, та повернутих у 202| роцi у зв'язку з

розiрванням договорУ цiнних паперiв, а саме Вексель простий тов "АльтЕрА ФIнАнс" (

код 352l l lз5) на суму 3 870 тис. грн.
- сторнована собiвартiсть проданих у 202| роцi, та повернутих у 202l роцi у зв'язку з

розiрванням договору цiнних паперiв, а саме Вексель простий тов "роЛмЕкс- CITI" ( код
32910346) на суму 3 968 тис. грн.
- собiвартiсть BeKceJUI простого ТоВ "ролмЕкс- CITI,' (код 32910346) на суму 3 968 тис.
грн.;

- собiвартiсть iнвесТицiйниХ сертифiкаТiв ПВНЗIФ ''ФонД сприяння розвитку будiвництва>
ТОВ (КУА (КФС) на суму 4 0|2 тис. грн.
- собiвартiсть iнвестицiйних сертифiкатiв ПВНЗIФ <Фонд соцiального розвитку)) ТоВ кКУд
(КФС) на ср{у 4 |З9 тис. грн.;
- собiвартiсть Акцii пАт "знВКIФ "Рiелтi- дктив" на суму 3 840 тис. грн.;
- собiвартiсть Векселя простого ТоВ "За_гliзпостачтранс'' ( код з471зз92) на суму 4 |З4 тис.
грн.

6.14 Iншi операцiйнi доходи
Iншi операЦiйНi доходи КомпанiТ за 2О20 piK скла_пи 242 тис, грн. та складаються з

нарахувань вiдсоткiв на зЕUIишок грошових коштiв на поточному рахунку, вiдкритому в ДТ
<ощадбанк.

Iншi операцiйнi доходи Компанii за 202l piK скла,rи 146 тис, грн. та складаються з нарахувань
вiдсоткiв на залишок грошових коштiв на поточному рахунку, вiдкритому в АТ <ощадбанк. 83
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тис. грн., з доходiв вiд операцiй з векселями
дебiторськоi заборгованостi 58 тис грн,

тис.грн., та з доходiв ранiше списаноi

За 2020 piK За 2021 piK Зпriни (+,-)

Iншi операцiйнi доходи 242 146 -96

б.15 Iншi фiнансовi доходи
Iншi фiнансовi доходи КомпанiТ за2020 piK вiдсутнi.

Iншi фiнансовi доходи Компанii за2021рiк скла-гrи 7l2 тис. грн. та складаються з нарахованого
дисконту по виписаним векселям виданi Компанiсю на користь ТоВ (ТоВ" Венчурнi
Булiвельно-технологiчнi iнвестицii"> (код 352ll140) в рахунок погашення заборгованостi по
.ЩОговорУ купiвлi-продажу цiнних паперiв ДД-3121 вiд 0б.0l ,202|р, року простих iменних
ВеКСелiв у кiлькостi 2 штук загальною номiнальною вартiстю 1 7l0 000,00 грн.

б.15. Адмiнiстративнi витрати
основними витратами Компанii, що пов'язанi iз здiйсненням iT господарськоi

дiяльностi, е адмiнiстративнi витрати. Зага-гtьний розмiр адмiнiстративних витрат за 2020 piK
складас l447 тис. грн., за 2021 piK складае 2 496 тис. грн., якi розподiляються за наступними
елементами:

За 2020 piK За 2021 piK Змiни (+,-)

Матерiальнi витрати l9 19

Витрати на оплату працi 265 664 + 399
Утримання основних засобiв ззl з9з +62
Банкiвськi послуги 6 6

Амортизацiя основних засобiв i
нематерiальних активiв

7 6 -1

,Щепозитарнi послуги 278 384 + 106

Зв'язок 2 13 + 1l
Iншi 539 1 01l +472

Всього адмiнiстративних
витрат

l 447 2 496 +1049

б.lб. Iншi операцiйнi витрати
Iншi операuiйнi витрати за 2020 piK склали 93 тис. грн., за 202l piK склЕuIи l06 тис. грн.

що них вiдносяться витрати вiд зменшення корисностi дебiторськоi заборгованостi за товари,

роботи, послуги фезерв сумнiвних боргiв), та страхування робiтникiв пiдприемства

За 2020 piK За 2021 piK Змiни (+,_)

Iншi операцiйнi витрати 93 l0б +1З

6.17. Фiнансовi та iншi витрати
ФiНаНСОвi витрати Компанii за 2020 piK складають l l8 тис. грн. Що них вiдносяться

амортизацiйнi вiдрахування, що нараховуються за методом ефективноi ставки вiдсотка на
виданi Компанiею на користь ТоВ <Фондово-Проuесiнгова компанiя <Дкцепт> (код 3761 57з6)
В PElxyHoK погашення заборгованостi по !оговору купiвлi-продажу цiнних паперiв Jt ДД_
з48ll2 вiд <28> серпня 2012 року простих iменних векселiв у кiлькостi 10 штук загшIьною
номiнальною вартiстю 1 715 000,00 грн.
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Фiнансовi витрати Компанii за 202l piK складають 140 тис. грн. Що них вiдносяться
амортизацiйнi вiдрахування, що нараховуються за методом ефективноI ставки вiдсотка на
виданi Компанiею на кOристь ТOВ кТOВ" Венчурнi БУдiвельно-технологiчнi iнвестицii"> (код
з52|ll40) в рахунок погашення заборгованостi по !оговору купiвлi-продажу цiнних паперiв
дд-зl21 вiд 06.01 ,202|р. року простих iменних векселiв у кiлькостi 2 штук загальною
номiна_пьною варт,iстю l 710 000,00 грн.

За 2{i20 piK За 202l piK Змiни (+,-)
Фiнансовi витрати 118 l40 +22
Iншi витрати

Всього фiнансових витрати 118 140 +22

б.l8. Витрати з податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток за 2020 piK склаJIи 25 тис. грн.., за 202l piK скла,чи 24

тис. грн.,

За 2020 piK За 2021 piK Змiни (+,-)

витрати з податку на прибуток 25 24 _l

7. розкриття Iншоi IнФормАцIi

7.1. YMoBHi зобов'язання.
7.1,1. Оподаткування
внаслiдок наявностi в украiнському податковому законодавствi положень, якi

ДОЗВОЛЯЮТЬ бiЛЬШ Нiж оДин BapiaHT тлумачення, а також через практику, що склалася в
нестабiльному економiчному середовищi, за якоi податковi органи довiльно тлумачать
аспекти економiчноi дiяльностi, у разi, якщо податковi ограни пiддадуть cyMHiBy певне
тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва економiчноi дiяльностi Товариства, ймовiрно,
що Товариство змушене буд. сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. Така
невизначенiсть може вплинути на BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB, втрати та резерви пiд
знецiнення, а також на ринковий piBeHb цiн на угоди. На думку керiвництва Товариство
сплатило yci податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки.
податковi звiти можуть переглядатися вiдповiдними податковими органами протягом трьох
poKiB.

7.1.2. Сryпiнь повернення дебiторськоi заборгованостi та iнших фiнансових
активiв

внаслiдок ситуацii, яка склацась в економiцi Украiни, а також як результат
економiчноi нестабiльностi, що склалась на лату балансу, icHye ймовiрнiсть того, що активи
не зможуть бути реа,чiзованi за ikньою ба;lансовою вартiстю в ходi звичайноi дiяльностi
Товариства.
Ступiнь повернення цих активiв у значнiй Mipi залежить вiд ефективностi заходiв, якi
знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступiнь повернення дебiторськоi
заборгованостi Товариству визначаеться на пiдставi обставин та iнформацii, якi наявнi на
лату балансу.
На думку керiвництва Товариства, виходячи з нiшвних обставин та iнформацii, кредитний
ризик для значноi частини фiнансових активiв Товариством визначений як низький.
Очiкуванi кредитнi збитки складають бl тис. грн.
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враховуючи той факт, що поточна дебiторська заборгованiсть за проданi цiннi папери та
наданi позики (фiнансову лопомогу) буле погашена у 2022 роцi, очiкуваний кредитний
збиток, визнаний Товариством при оцiнцi чих фiнансових активiв, становить 0,0l%.
ПРИ ОЦiНЦi поточноi дебiторськоi заборгованостi за наданi Товариством послуги з
брокерсьКоi дiяльностi та депозитарноi дiяльностi депозитарноi установи, керiвництво
Товариства користува,lось наступним :

- ДЛЯ НеПРОСтроченоi та простроченоi менш нiж на 30 день дебiторськоi заборгованостi
очiкуваний кредитний збиток становить 0,|О/о;

- Для простроченоi вiд 31 до 90 днiв лебiторськоi заборгованостi очiкуваний кредитний
збиток становить 0,25%;
- для простроченоi вiд 9l до 180 днiв дебiторськоi заборгованостi очiкуваний кредитний
збиток становить 0,50/о;

- ДЛЯ ПРОСТРОЧенОi понад l095 днiв дебiторськоi заборгованостi очiкуваний кредитний
збиток становить 100%.

7.2. Розкриття iнформацii про пов'язанi сторони
.Що пов'язаних cTopiH Товариства належать:

- Севастьянова Ганна Володимирiвна (реестрацiйний номер облiковоi картки платника
податкiв 29456|444З);

- Товариство з обмеженою вiдповiда,тьнiстю <Група компанiй кПро-Капiтал> (код за
СДРПОУ 37930648);

- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <компанiя з управлiння активами кпро
КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ) (кол за СДРПОУ З7641656);

- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <компанiя кпро-консалтiнг> (код за
еДРПОУ 37930655);

- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю (ПРо кдпIтАЛ IHBECTMEHT) (код за
€ДРПОУ З82З9640);

- олiйник !митро Михайлович (ресстрацiйний номер облiковоi картки платника
податкiв 27l l604535);

- Полiщук Вололимир ВiкторовлIч (ресстраuiйний номер облiковоi картки платника
податкiв 28799l54З4).

Протягом перiоду з 01 сiчня по 31 грудня 2021 року у Товариства виникали операцii з
пов'язаними сторонами, зокрема:

2020 piK 202l piK
Операцii з

пов'язаними
сторонами

Всього Операцii з

пов'язаними
сторонами

Всього

Операцii з материнським пiдприемством
Надання послуг
Товариством

5 5 6 6

Надання Товариством

фiнансовоi допомоги
Витрати вiд операцiйноi
оренди

9з 9з 164 164

Операчii з iншими пов'язаними сторонами

з9
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Надання послуг
Товариством

10 10 10 10

Надання Товариством

фiнансовоi допомоги
281 281 150 150

Витрати за послуги 104 104

Операu з провiдним управлiнським пе )соt{алом
Компенсацiя провiдному

управлiнському персоналу, в

т.ч. :

67 6,7 59 59

кOроткOстрOков1 виплати
працiвникам

До провiдного управлiнського персоналу вiдноситься директор Товариства. !иректору
Товариства за 2020 piK нарахована i виплачена вчасно заробiтна плата в cyMi 67 тис. грн
!иректору Товариства за 202| piK нарахована i виплачена вчасно заробiтна плата в cyMi 59
тис. грн.

Станом на 3|.l2,2021p. при здiйсненнi операцiй з пов'язаними сторонами залишки
заборгованостi були насryпними :

.що залишкiв дебiторськоi заборгованостi при здiйсненнi операцiй з пов'язаними сторонами
станом на 3 l. |2.202lp. вiдносяться:

- надання Товариством депозитарних послуг Тов <група компанiй <про-капiтал> в п
розмiрi 400 грн. згiдно акту-рахунку J\Ъ 28з9l2l вiд 3l.|2.2O21p., TepMiH сплати - до
З1.0|,2022р., забезпечення i гарантii вiдсутнi;

- надання Товариством депозитарних послуг ТоВ "Компанiя "Про-Консалтiнг" в cyMi
750 грн. згiдно акту-рахунку }ф 28З8121 вiд З1,|2.2О2lр., TepMiH сплати - до
З|.0I.2022р., забезпечення i гарантii вiдсутнi;

- надання Товариством депозитарних послуг ТоВ кКуА кПРо кАпIтАл ЕссЕт
МЕНЕДЖМЕНТ) в cyMi 400 грн. згiдно акту-рахунку J\Ъ 28З7l2l вiд З 1,12.2О2lр,,
TepMiH сплати - до 3 1.0|.2022p., забезпечення i гарантii вiдсутнi;

Станом на 31 .|2.202|р. створено резерв сумнiвних боргiв, пов'язаних iз сумою залишкiв
заборгованостi по операцiях з пов'язаними особами, в розмiрi 4 грн.
Витрати, визнанi протягом 202l року стосовно безнадiйноi або сумнiвноi заборгованостi
пов'язаних cTopiH вiдсутнi.

Щебiторська заборгованiсть Кредиторська заборгованiсть
Операцii з материнським
пiдприемством

1

Операцii з провiдним

управлiнським персоналом
Операuii з iншими
пов'язаними сторонами

1

зага,rьнi зобов'язання
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* Для фiзичних осiб, якГЙЙ;;;оТ];ЁЙi-;йе-*;;й*;й;"й;;*;й ;р;й;;й;
ресстрацiйного номера облiковоi картки платника податкiв, офiцiйно повiдомили про це
вiдповiдний орган державноi податковоi служби та мають вiдмiтку в паспортi, зазначаються
серiя та номер паспорта.

Iнформачiя про пов'язаних осiб B.пacHrrKiB Товариства - фiзlrчних

l li"'", nol lВол l l l i i

liбur"*о"i i {toPri l l iЧастка|
l lbir"u"oT i iличн |Iлентифiкац l | |в 

l

i i]jou#o' - |:.:,..rпачiйн |оi liинии 
^ 

noo l.- ' /вання iмi.u.rr*oo j.rurr* 
ino.*i,, i 

''о , :оуег iособ ioo*r.,no' iffiHll:i""' j*.""" . jo"y. lu в|N iвласника i _

j.z |To"up".r" |oon'**o' 11л_ i::Y, _ _|o*o"l щодо|ЮРИЛИЧНОi |КаПiТаЛ ino",r,

l" hл"л:_ "ffi:;Н-" Ё"^ lffi: "-"'Еi:l_ 
,л*].,r.fi::", Il;:il-,o",",u il;ч.-I lпрямих l_л-л_--,_ * l_-___ l__ 

-, |пов'язанlсть i i .. lособil iродrчiв, iподаткiв 
* jякоТ jno"'"ru"i.r" jПО"'"За"- -- 

!пов,язанiсть iнol 
il ii"-"* | |icHyci l I iособи, l

l ino","r*"*i |ПОВ'Яl l i i* 
il l .- l lзанiсi l l i lllocloll! llil"'^" l |,o**i l I l 1

--Р;;;;,;;"Б 
Рý+ýоi+йJ 

- 
[*-- {з7

i"u Ганнаl l i

|Вололимир i l i,],,""ilj
]севастьяно |zч+sвt4i,ii i'--- BiBis+jo lт;;$;;й-- 

- 
;[0ir jj, ,.кйir,

i"u Ганнаl l i iобмеженою |nporynon
|Вололимирi l i lвiдповiдальнiстю |Лuборчrорп"

1 liBHa l ii i |uПГО КАПIТАЛ lй, буд. l,

l l l i |Сек'юрiтiз>> |секцiтзта4iilili1lllii
l|Rоличl l l l l l i ]|zino",",""ol l i j l i lll.,i".|lilliiL]y::_]__li l l i i

Wб, "-ГЙфере-он;""" вИ"о;иr"ся 
"iд-rрrй";й;реестрацiйного номера облiковоi картки платника податкiв, офiцiйно повiдомили про це

вiдповiдний орган державноi податковот служби та мають вiдмiтку в паспортi, зазначаються
серiя та номер паспорта.
**т-торговцiцiннимипаперами,р-незалежнiресстратори,к-компанiiзуправлiння
активамиiнституuiйнихiнвесторiв,д-депозитарii,з-зберiгачi,о-органiзаториторгiвлi,н-
незалежнi оцiнювачi майна, а - аудитори, i - iнше господарське товариство (якщо частка
особи чи групи пов'язаних з нею осiб у ньому перевиIцуе 10 о/о таJабо особа е керiвником
цього товариства).
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Iнформацiя про юридичних осiб, у яких власники Товариства - юридичнi особи - беруть

участь

ГЬ?9з0648 99,9оА

г
т - торговцl цlнними паперами, р - неза;lежнi ресстратори, к - компанii з управлiння

активамиiнституцiйнихiнвесторiв,д-депозитарii,з-зберiгачi,о-органiзаториторгiвлi,н-
незалежнi оцiнювачi майна, а - аудитори, i _ iнше господарське товариство (якщо частка
особи в ньому перевищус l0 %).
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Iнформацiя про осiб, якi володiють бiльш нiж 10 "h статутного капiталу
юридичних 0сiб - власникiв Товариства

в

l | |кол юридичноi |найменування iор"д"ч"оi особи i

l l {особи аОо |юр"л".,"оi juОЪ nu.nopTri ланij
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Iнформаuiя про юридичних осiб, в яких Товариство бере участь

активамиiнституuiйнихiнвесторiв,д-депозитарii,з-зберiгачi,о-органiзаториторгiвлi,н-
незалежнi оцiнювачi майна, а - аудитори, i - iнше господарське товариство (якщо частка
особи в ньому перевищус 5 %).

l

l
l

;;

Iнформацiя про пов'язаних осiб керiвника Товариства
,--,-- - |--" --,-"-- *-- , - ,

||iм'я, noj i ilдентифi-l ] i.,l l- i ' iкацiинии j- i iчастка 
в

l lli]". 
-"'_ 

iP...rpuuiя jc"*"on l lllo'Ha назва lмiсцез"ахо. '---i |КеРiвника |^ 
""_ lюридичн lкод l l ,I iCTaT}TH

lШ |*o"nu"iT , |n1". 
номер 

|of о.оо". ioo"o"""o |юРиличноi jження io"y
iз/ |ynpaun,H' |ООЛlКОВОl l*ooo 

"*от 
li 

^ 
особи. |ОСОбИ, 

ЩОДО |ЮРИЛИЧНОi |КаПiталi

ln l; |КаРТКИ li."u. irooo "*oil"*oi 
icHyc 

|особи, щодо lпов,язан

l lu*r""u"" |платника. l;;;r"r,. Ё;;; ^^"'|пов'язанiсть jякоi icHyc |оi

i lr" його |ПОДа,п,, 
* 
irr** ino","ru"i. i lпов,язанiсть iособи,

l i;;",;;^"i i" i;;"""*''' l l 'i%

iЦ_чу"| l i j l i

ll l, |з F-- Г_-- ---г----

l l:"" ганна |з l i l, |м.киiв, i] lВопол""" I i i |обмеженоо |npo"yro* i

l, iniBHa l ]* i ]:l:::lж1 i]T"o,:opn" jo,t

l i l i iнiстю (ПРО iй, бул. 1, 
il l l i i lкАпIтАл lсекцiiЗта4;

i l l l j iсЕк,юрIтIli l l i l lзu 
)LLLLI 

l

lll]tll
i|роличt l 1 i l I I

|z|пов,язаноl i ] l l il lcTi Hel l i I i

ll--,^,-llillill'aюTblliiii

и-



* Для фiзичних осiб, якi через своi релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття

РеестрацiЙного номера облiковоi картки платника податкiв, офiuiйно повiдомили про це
вiдповiдний орган державноi податковоi служби та мають вiлмiтку в паспортi, зазначаються
серiя та номер паспорта.
**Т - торговцi цiнними паперами, р - незirлежнi ресстратори, к - компанiТ з управлiння
аКТИВаМиiнститучiЙнихiнвесторiв,д-депозитарii,з-зберiгачi,о-органiзаториторгiвлi,н_
незалежнi оцiнювачi майна, а - аудитори, i - iнше господарське товариство (якщо частка
особи чи групи пов'язаних з нею осiб в ньому перевищус l0 %).

8. СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТI ТОВ КПРО КАПIТАЛ
СЕк'ЮРIТIЗ)

9. ПОЛIТИКА УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ

9.1 Щiлi та полiтики управлiння фiнансовими ризиками
Управлiння ризиками мае першочергове значення для ведення бiзнесу Товариства i е

важливим елементом iT дiяльностi. Полiтика управлiння ризиками сконцентрована на
НеПеРедбачУваностi фiнансових ринкiв i нацiлена на мiнiмiзацiю потенцiйного негативного
впливу на фiнансовi показники Товариства. Оперативний i юридичний контроль мас на MeTi
забезпечувати нЕlлежне функцiонування внутрiшньоi полiтики та процедур з метою
мiнiмiзацii операчiйних i юридичних ризикiв,
керiвництво Товариства визнае, Що дiяльнiсть Товариства пов'язана з фiнансовими ризиками
i BapTicTb чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттево змiнитись
унаслiдок впливу суб'сктивних чинникiв та об'ективних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок
впливу яких заздалегiдь точно передбачити неможливо. Що таких фiнансових ризикiв
вiднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик лiквiдностi.

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ПРО
кАпlтАл сЕкюрlтlз"

37815436

вiдповiдальнiстю " ГРУПА
компАнlЙ "про кАпlтАл"

379з0648

сеsастьянова Ганна
Володимирiвна,

2945614443

Громадянин Украiни,

Олiйник flмитро
Михайлович,

27116045з5,

Громадянин УКРАiНИ,

Полiщук Володимир
Вiкторович,

28799L54з4,

40%
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полiтика з управлiння ризиками opieHToBaнa на визначення, аналiз i управлiння ризиками, з
якими стикаеться Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постiйний
монiтOринг за piBHeM ризикiв, дотриманням встанOвлених обмежень та полiтики управлiння
ризиками.
Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюеться на ocHoBi розумiння причин
виникнення ризику, кiлькiсноi оцiнки його можливого впливу на BapTicTb чистих активiв та
застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення.

9.|.2. Кредитний ризик
Кредитний ризик - ризик того, lцо одна сторона контракту про фiнансовий iHcTpyMeHT

не зможе виконати зобов'язання i це буле причиною виникнення фiнансового збитку iншоi
сторони. Кредитний ризик притаманний таким фiнансовим iHcTpyMeHTaM, як поточнi та
депозитнi рilхунки в банках та дебiторська заборгованiсть.
основниМ методоМ оцiнкИ кредитниХ ризикiВ керiвництвоМ Товариства е оцiнка
кредитоспроможностi контрагентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги та будь-
яка iнша доступна iнформацiя щодо iх спроможностi виконувати борговi зобов'язання,
СтаноМ на 3l .|2.202l р, кредитний ризик по фiнансовим активаNiI, Що оцiнюються за
амортизованою собiвартiстю, € низьким, що пiдтверджуеться чинниками, якi враховують
спеuифiку контрагентiв, загальнi економiчнi умови та оцiнку як поточного, так i прогнозного
напрямкiв змiни умов станом на звiтну дату.
Станом на 3l. |2.2021р. значна частина грошових коштiв Товариства в розмiрi 2 488 тис. грн.
була розмiщена на поточному рахунку в АТ "Укрексiмбанк". При визначеннi рiвня
кредитного ризику фiнансового активу У виглядi грошових коштiв, розмiщених на
поточному рахунку в Ат "Укрексiмбанк", були BpaxoBaHi, в першу чергу, данi щодо
встановлеНих кредиТних рейтИнгiв надiЙностi. За офiцiйними даними рейтингу надiйностi
банкiв АТ "Укрексiмбанк" мае довгостроковий рейтинг за нацiона-пьною шкаJIою на piBHi
AA(ukr) зi стабiльним прогнозом.Стабiльний прогноз вказуе на вiдсутнiсть на поточний
момент передумов для змiни рейтингу протягом року.
ВраховуЮчи провеДений анаЛiз, кредитНий ризиК визначенИй ТовариСтвом як дуже низький,
сума збитку вiд знечiнення визначена на piBHi 0%.

за результатами проведеного аналiзу, керiвництво прийшло висновку, Що з дати
первiсного визнання (видачi позики) кредитний ризик позичаJIьника не зЕLзнав зростання i е
низьким. Вiдсутнi факти, якi б свiдчили про ризик невиконання зобов'язання. Сума збитку
вiд знецiнення даних активiв визначена на piBHi 0,1О/о,

СтаноМ на 3l грудня 202l року В активаХ Товариства е короткострокова лебiторська
заборгованiсть за проданi протягом звiтного року uiHHi папери:
- заборгованiсть тов "виРоБничо-торгIвЕЛьниЙ дIм "гЕРмЕс" (код 4ЗЗ2l878) з
оплати за цiннi папери по договору купiвлi-продажУ цiнних паперiв J\ъ дд_20ll2l вiд
26.05.202|р..на суму 3 968 тис. грн., що мае бути погашена на протязi 365 днiв тобто до
25.05.2022 р,;
- заборгованiсть тов "лАНи кАрпАТ" (код 4149348l) з оплати за цiннi папери по договору
купiвлi-продажУ цiнних паперiв j\ъ дд-64412| вiдЗО.|2.202lр,.на суму 4 |54 тис. грн., що мас
бути погашена на протязi З65 днiв тобто до 20. ||.2О22 р.;
- заборгованiсть ТОВ кТрейдвторакцепт> (код з8994552) з оплати за цiннi папери по
договору купiвлi-продажу цiнних паперiв Jъ дд-5s8l2l вiд 08,|2.202lp. на суму 4 070 тис.
грн., що мас бути погашена на протязi 365 днiв тобто до 06.12.2О22р,;
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- заборгованiсть ТоВ "Iнвестицiйна булiвельна компанiя "сIнЕргUI" (*од З4978977) з

оплати за цiннi папери по договору купiвлi-продахtу цiнних паперiв Nч !!-590/2l вiд
09.|2.2020 р. на суму 4 058 тис. грн., що мае бути погашена на протязi 365 днiв тобто до
06.12.2022р.;

- заборгованiсть пвнзIФ "Фонд модернiзацii виробництва" тоВ "куд "Комплексний
фiнансовий cepBic" (код 35394082) з оплати за цiннi папери по договору купiвлi-продажу
ЦiННИХ ПаПеРiв ]ф ДД-llбl2l ыд l8.0З.202lр. на суму 3 870 тис. грн., що мае бути погашена
на протязi 365 днiв тобто ло |7.0З,2022р.;
- заборгованiсть ТоВ "хАроН холдинГ (код 393195,17) з оплати за цiннi папери по
ДОГОВорУ кУпiвлi-продажу цiнних паперiв J\Ъ ДД-591 l21 вiд l0.12.202|p. на суму 3 894 тис,
грн., що мае бути погашена на протязi Зб5 днiв тобто до 06.122022p;

за результатами проведеного аналiзу Керiвництво прийшло висновку, Що з дати
первiсного визнання кредитний ризик контрагентiв не зазнав зростання i е низьким.
Вiдсутнi факти, якi б свiдчили про ризик невиконання зобов'язання. Сума збитку вiд
знетIiнення даних активiв визначена на piBHi О,|Уо.

[о заходiв мiнiмiзацii впливу кредитного ризику Товариство вiдносить:
- встановлення внутрiшнього обмеження обсягу лебiторськоi заборгованостi в активах;
- диверсифiкацiюструктуриактивiв;
- аналiз платоспроможностiконтрагентiв;
- здiйснення заходiв щодо недопущення H.UIBHocTi в активах Товариства простроченоi

дебiторськоi заборгованостi.
У Товариства для внутрiшньоi системи заходiв iз запобiгання та мiнiмiзацii впливу ризикiв
cTBopeHi: система управлiння ризиками, внутрiшнiй аудит (контроль).
Товариство використовус наступнi методи управлiння кредитними ризиками:
- лiмiти щодо боргових зобов'язань за класами фiнансових iHcTpyMeHTiB;
- лiмiти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою групою);
- лiмiти щодо вкладень У фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за
Нацiональною рейтинговою шкалою;
- лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами.

9.1.3. Ринковий ризик
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик
охоплюе три типи ризику: iнший цiновий ризик, ва_llютний ризик та вiдсотковий ризик.
Ринковий ризик виникае у зв'язку з ризиками збиткiв, з},l\{овлених коливаннями цiн на акцii,
ВiДСОТКОвих ставок та валютних KypciB. Товариство наражатиметься на ринковi ризики у
зв'язку з iнвестицiями в акцiТ, облiгацii та iншi фiнансовi iнструtиенти.
Iнший цiновий ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки
вiд фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (oKpiM тих, що
виникають унаслiдок вiдсоткового ризику чи в€rлютного ризику), незалежно вiд того, чи
спричиненi вони чинниками, характерними для окремого фiнансового iHcTpyMeHTa або його
eMiTeHTa, чи чинниками, що впливають на Bci подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими
здiйснюються операцii на ринку.
основним методом оцiнки цiнового ризику с аналiз чутливостi. Серед методiв пом'якшення
цiнового ризику Товариство використовуе диверсифiкацiю активiв та дотримання лiмiтiв на
вкладення в акцii та iншi фiнансовi iнструменти з нефiксованим прибутком. На ocHoBi
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аналiзу iсторичноi волатильностi фондового iндексу пФтС керiвництво Товариства
визначило, що цiновий ризик для акцiй украiнських пiдприемств становить +1-60,20/o (у
пOпередньому роцi +1-40,4% )Потенчiйна змiна цiн визначена на спостереженнях iсторичноi
волатильностi дохiдностей цього класу активiв. Потенцiйна волатильнiсть визначаеться як
така, що вiдповiдас стандартному вiдхиленню рiчних дохiдностей акцiй протягом ocTaHHix 5
poKiB. Я*що ринковi цiни змiнюватимуться за таким сценарiем, це може впливати на BapTicTb
чистих активiв.

Але в портфелi Товариства станом на 3l грудня 2021 року знаходяться акцii, обiг яких
заблоковано згiдно рiшення нкцпФр, i ik балансова BapTicTb Дорiвнюе к0> грн.
Валютний цизик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iнструrиенту коливатимуться внаслiдок змiн ва,rютних KypciB.
!ля мiнiмiзацii та контролю за валютними ризиками Товариство контролюе частку активiв,
номiнованих в iноземнiй ва-гlютi, у зага.гlьному обсягу активiв. Оцiнка валютних ризикiв
здiйснюсться на ocHoBi аналiзу чутливостi.
Визначення порогУ чутливостi керiвництво Товариства здiйснюва_по на ocнoBi статистичних
даниХ нБУ щодО динамiкИ курсУ гривнi дО iноземниХ в€UIют, на ocHoBi яких була
розрахована iсторична волатильнiсть курсу, Iцо визнача€ться як стандартне вiдхилення
рiчноi дохiдностi вiд володiння iноземною вЕtлютою за перiол.
Протягом 2020-202| poKiB Товариство не володiло фiнансовими iнструментами,
номiнованими в iноземнiй валютi.
Вiдсотковий ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок.
керiвництво Товариства усвiдомлюс' що вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i ц.
впливатиме як на доходи Товариства, так i на справедливу BapTicTb чистих активiв.
усвiдомлюючи значнi ризики, пов'язанi з коливаннями вiдсоткових ставок у
високоiнфляцiйному середовищi, яке с властивим для фiнансовоТ системи Украiни,
Товариства протягом 2020-202| poKiB не мало активiв, розмiщених у боргових зобов'язаннях
у нацiональнiй валютi з фiксованою вiдсотковою ставкою.

9,|.4. Ризик лiквiдностi
ризик лiквiдностi - ризик того, що Товариство матиме трулнощi при виконаннi зобов'язань,
пов'язаних iз фiнансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових
коштiв або iншого фiнансового активу.
товариство здiйснюе контроль лiквiдностi шляхом планування поточноi лiквiдностi.
товариство ана,тiзуе термiни платежiв, якi пов'язанi з лебiторською заборгованiстю та
iншими фiнансовими активами, зобов'язаннями, а також прогнознi потоки грошових коштiв
вiд операцiйноi дiяльностi.
Iнформацiя щодо недисконтованих платежiв за фiнансовими зобов'язаннями Товариства в

розрiзi cTpoKiB погашення представлена наступним чином:

PiK, що закiнчився
31 грудня 2021
noKv

До1
мiсяця

Вiд l
мiсяця до 3

мiсяrтiп

Вiд 3

мiсяцiв до
'l nnKv

Вiд 1

року ло 5

noKiB

Бiльше 5

poKiB
Всього

1 2 з 4 5 6 7
KopoTKocTpoKoBi
гтлаIrrтr 6ячwq
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Торговельна та
iнша кредиторська
qябппгппянiетr

56

Поточна
заборгованiсть за

довгостроковими

Всього 56

PiK, що закiнчився
Зl грудня 2020
Dокч

Доl
мiсяця

Вiд l
мiсяця до 3

мiсяцiв

Вiд J

мiсяцiв до
l року

Вiд 1

року ло 5

poKiB

Бiльше 5

poKiB
Всього

KopoTKocTpoKoBi
пгrаитrL бяrrrrя
Торговельна та
iнша кредиторська
заборгованiсть

8

Поточна
заборгованiсть за

довгостроковими

Всього 8

9.2. Управлiння капiталом
Товариство розглядае управлiння капiталом як систему принципiв та методiв розробки i
реалiзацiТ управлiнських рiшень, пов'язаних з оптимЕlльним формуванням капiталу з

рiзноманiТних джерел. а такоЖ забезпечеНням ефекТивногО його викОристання у лiяльностi
Товариства. Ключовi питання та поточнi рiшення, що впливають на обсяг i структуру
капiталу, а також джерела його формування, розглядаються управлiнським персонЕlJIом.
Механiзм управлiння капiталом передбачае чiтку постановку цiлей i завдань управлiння
капiталом, а також контроль за iх дотриманням у звiтному перiодi; удосконалення методики
визначення й аналiзу використання ycix видiв капiта,rу; розроблення загальноi стратегii
управлiння капiталом.
управлiнський персонал здiйснюе огляд структури капiталу на кiнець кожного звiтного
перiоду. При цьому проводиться аналiз BapTocTi капiталу, його структура та можливi ризики.
На ocHoBi отриманих висновкiв Товариство здiйснюс регулювання капiталу шляхом
залучення додаткового капiталу або фiнансування, а також виплати дивiдендiв та погашення
iснуючих позик. Товариство може здiйснювати регулювання капiта-гlу шляхом змiни
структури капiталу. Система управлiння капiталом може коригуватись з урахуванням змiн в
операцiйНому середОвиIцi, тенденцiях ринку або стратегii розвитку.
Товариство здiйснюс управлiння капiталом з метою досягнення наступних цiлей:

зберегти спроможнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно i
нада,li забезпечува.гlо дохiд для учасникiв Товариства та виплати iншим зацiкавленим
сторонам;

забезпечити належний прибуток учасникам Товариства завдяки встановленню цiн на
послуги Товариство, Що вiдповiдають рiвню ризику;

дотримання вимог до капiталу, встановлених регулятором, i забезпечення здатностi
Товариства функцiонувати в якостi безперервного дiючого пiдприемства.
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Товариство вважа€, що загЕrльна сума капiта-пу, управлiння яким здiйснюеться, дорiвнюе cyMi
капiталу, вiдображеного в балансi.

Склад власнOго капiтаry надату фiнансовоiзвiтностi 31 097 тис. грн.:
- Зареестрований капiтал (оплачений капiтал) 30 000 тис. грн.
- Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) l 06З тис. грн.
- Резервний капiтац 34 тис. грн.
вiдповiдно до Положення щодо пруленчiйних нормативiв професiйноi дiяльностi на

фондовому ринку та вимог до системи управлiння ризиками, затвердженого рiшенням
нкцпФР J\b |59,7 вiд 01.10.2015p. (з врахуванням змiн) Товариство розраховуе TaKi
покtrlники:
l) розмiр регулятивного капiталу;
2) норматив адекватностi регулятивного кап iта_гlу;

3) норматив адекватностi капiталу першого рiвня;
4) коефiцiент фiнансового левериджу;
5) коефiцiснт абсолютноi лiквiдностi;
6) норматив концентрацii кредитного ризику.
РозмiР регулятивНого капiта-гlу ТоварИства станОм на 3l. |2.2О2|р. складае 2з з97 803,15 грн.,
що включае зареестрований статутний капiтал 30 000 000,00 ГРН., резервний капiтал
з4 064,69 грн., нерозподiлений прибуток на початок звiтного року 958 384,88 грн., що
зменшуеться на суму простроченоi понад 30 днiв дебiторськоi заборгованостi 1зз 065,07
грн., нематерiа-пьних активiв за залишковою вартiстю 4 2З4,92 грн. та ба.гlансова BapTicTb L{П,
що не перебувають в бiрж списку фо"д бiржi, щодо яких не встановлена заборона щодо
торгiвлi на фонд бiржi 7 447 З22,25 грн. Мiнiмальний розмiр регулятивного капiталу
Товариства повинен становити не менше мiнiмального розмiру статутного капiталу,
встановленого законодавством для професiйноi дiяльностi на фондовому ринку
депозитарноi дiяльностi депозитарноi установи. Розмiр регулятивного капiта,ту Товариства
вiдповiдае встановленим вимогам.

Щля розрахунку нормативiв адекватностi регулятивного капiталу та капiталу першого рiвня
Товариство розраховуе додатково наступнi показники:
- величина вимоги до капiталу установи пiд кредитний ризик, що станом на 31.12.202lp. мас
значення 12 |65 596,70 грн.
- величина вимоги до капiталу установи пiд операцiйний ризик, що станом на 3l,|2.202|p.
мае значення276 772,З| грн.
Норматив адекватностi регулятивного капiта-гry Товариства станом на 31.|2.2О2|р. склада€
l49 

"74з5%, 

що вiдповiдае встановленим вимогам.
Норматив адекватностi капiталу першого рiвня Товариства станом на 31 ,12.2O2lp. складае
1, 49,7 4З 5ОА, що вiдповiдае встановленим вимогам.
Коефiцiент фiнансового левериджу Товариства станом на 31.12.202|p, складае 0,1l5loZ, що
вiдповiдас встановленим вимогам. Коефiцiснт фiнансового левериджу розрахову€ться як
вiдношення балансовоi BapTocTi загальноi суми зобов'язань (довгострокових та поточних),
що складае З 580 54]r,67 грн., до розмiру власного капiта,чу.
Коефiцiснт абсолютноi лiквiдностi Товариства станом на 31.12.2O2|p. склада€ 3,0376%, що
вiдповiдае встановленим вимогам. Коефiцiент абсолютноi лiквiдностi розраховуеться як
ВiДнОшення BapTocтi високолiквiдних активiв в розмiрi З69 567,07 грн., до величини
поточних зобов'язань Товариства в розмiрi l21 664,З5 грн.
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норматив концентрацii кредитного ризику визначаоться окремо щодо кожного контрагента
Товариства як вiдношення суми Bcix його активiв, що становлять вимоги до такого
контрагента, до розмiру регулятивного капiталу Товариства. У Товариства станом на
31.|2,202]tр, вiдсутнi контрагенти, значення норNIативу концентрацiТ кредитного ризику
щодо яких перевищус нормативне значення (бiльше 25%). Максимальне значення нормативу
розраховане для контрагент?, Що не е банком або торгiвцем -тов <лани карпат) i становить
17,75З8ОА та для контрагента банку АТ <Укрексiмбанк> i становить |0,6З22Yо.

9.3. Стосовно застосування до фiнансовоi звiтностi норм МСБО 29 <Фiнансова
звiтнiсть в умовах гiперiнфлпцiЬ>

Критерii, якi характеризують показник гiперiнфляцiТ i передбаченi у параграфi 3

МСБо 29, асаме:
ОСНОВНа Маса населення вiддас перевагу збереженню cBoix цiнностеЙ у формi немонетарних
активiв або у вiдносно стабiльнiй iноземнiй ва-llютi. Суми, утримуванi в нацiона,тьнiй валютi,
негайно iнвестlтоться для збереження купiвельноi спроможностi;
ОсноВна маса населення розглядае грошовi суми не в нацiональнiй грошовiй одиницi, а у
вiдносно стабiльнiй iноземнiй ва,тютi. I]iни можуть також наводитися в цiй валютi;
ПРОДаЖ Та пРидбання на умовах вiдстрочки платежу здiЙснюеться за цiнами, якi
КОМПеНСУЮТь очiкУвану втрату купiвельноi спроможностi протягом перiоду вiдстрочки
платежу, HaBiTb якщо цей строк с коротким;
вiдсотковi ставки, заробiтна плата та цiни iндексуються згiдно iндексу цiн;
кумулятивний piBeHb iнфляцii за трирiчний перiод наближаеться до l00% або перевищус цей
piBeHb.

Згiдно офiцiйних даних .Щержавноi служби статистики УкраIни, piBeHb iнфляцii 20l9 рочi _

4,|оh, в 2020 Роцi _ 5О/о, в 2021 рочi- l0%. Враховуючи зазначенi показники, кумулятивний
piBeHb iнфляцii за трирiчний перiол, включаючи 2019 ,202О Ta202l роки, склав l9.1oZ, що с
менше за9Oо/о. А отже
проведення перерахунку показникiв фiнансовоi звiтностi за 2020-2021 роки згiдно з МСБО
29 не потрiбно.

10. подIi шсля БАлАнсу

Пiсля звiтноi дати 31 грулня 202l року не вiдбулося жодних
iстотний вплив на покuвники фiнансовоi звiтностi Компанii та
iнформацii в примiтках до цiсi фiнансовоi звiтностi.

подiй, якi справили б

вимагають розкриття

!иректор

Головний бlхга_гlтер

м.п.

Литвиненко I.B.
ýi,
**ýtкlý$,\$г

ilнjьЧ'Ь'ДЦЕ Орлова Ю. М.
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АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАТНИ
орган аудиторського самоврядування

вул. Велика Житомирська, 33, м. КиТв, 01601
Мреса мя листування: вул, CTpiTeHcbKa, 10, оф. 434, м. КиТв, 04053

Тел./факс (044) 279-59-78, 279-59-80
E-mail: iпfо@арч.соm.ча
http:// www,aou.com.ua
Код еДРПОУ 00049972

I0.01.2022 л{ъ 01_03-4/18
lla Л} 2 вiд 05.01.2022

тов <Акг <китА€вА тА пАртнЕри>

вул. Ялтинська" бул. 5-Б, KiMHaTa 12, м. КиТв,02099

IНФОРМАЦIЙНА ДОВIДКА

CeKpeTapiaT Аудиторськоi пшIати УкраТни на запит ТоВ (АкГ
(КИТАеВА ТА ПАРТНЕРИ> повiдомJuIе наступне.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОrО вIдIOBIдАлы{Iс]l,к)
<<AУД4ТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУТIА (КИТДеВД ТД ПДРТНЕРИ)
(код еДПоУ 40Iзl4з4) включено до Реестру аудиторiв та суб'ек,гiв
аУДИТОРСЬКОi Дiяльностi (номор реестрацii 4657), який веде Аудиторська паJIата
УКРаiЪи вiдповiдно до вимог Закону УкраТни <Про аудит фiнансовоi звiтностi
та аудиторську дiяльнiсть> вiд 2|.|2.2017 М 2258-VIII (зi змiнами).

Вiдомостi про ТоВАРИсТВо З оБМЕЖЕНоЮ ВIДПоВIДАЛЬНIСТIо
(АУД4ТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА (КИТАеВА ТА ГЦРТНЕРИ)
BHeceHi дО такиХ роздiлiВ РесстрУ аулиторiв та cy6'eKTiB аудиторськоТ
дiяльцостi:

<Суб' екти аудиторськоТ дiяльностi>;
<суб'скти аудиторськоi дiяльностi, якi мають право проводити

обов'язковий аудит фiнансовоi звiтностi>.
РееСтр аулиторiв та суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi е публiчним,

оприлюдНюеться i пiдтримуеться в актуалькому cTaHi у Mepexci IHTepHeT на
вебсторiнцi Аудиторськоi палати Украiни за посиланням

Уповнова,жена особа АПУ -
Начальник вiдлi.rlу рсестрацii

.Щовiдка видана для подання за мiсцем вимоги.

Тереrценко С. М.
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АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАТН И
орган аудиторського самоврядування

вул, Велика Житомирська, 33, м. КиТв, 0160.1
Адреса для листування: вул. CTpiTeHcbKa, 10, оф. 434, м. Киiв, 04053

Тел./факс (044) 279-59-78 279-59-В0
E-mail, iпfо@арч,соm ua
http:// www, арu.соm. ua
Код е!РПОУ 00049972
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Ду,чи,l,ору
Я[кимеllку М.М.

IнформАцIЙIrл довIдкА

СеКРеТаРiаГ АУЛИ'горсl,ксlТ ,,uлo,," УкраТrlи IIа I}a.Trr заlIи1] ltовillомJIяс
llас,гуll lIe.

I]iдомос,гi lrpo ау/(и,|,ора }Iкимст.тка Микоllу М,иксl:tайовича вкJIIoчеIli ilo
po3J(iJIy <Ау.пи,гори> Pccc,t:py ау/.tи,горill ,t,a суб'с:к,гiв ау,r{и,горст,коi'21ilt"чьttос.l.i, ttlо
ве/{е,гься Bi,цlloBi;lrto /lo вимоt, Закоrlу Украillи <t lpo ауllи,г (littalrcoBcli звiтrrос.гi
,|,а ауi"{иl,орсъку /(iя:l1,1tic,t,l,> lзi,t 21.12,20l7 Nl 2258-VТII (зi змiпами).

IIoMcP pct;c,1,1,1aIliT у l)ccc гpi l0007tt, /(a,l]a t]KJIl()LlcIlllrl у l)c<:c.l.p Oft.l0,20ltt.
Ресс,гр с nyб.rti,lltиM, OllpиJtIOi lllt()(],l,LcrI i rrilггримУС't]rОlI l] aK,I.yaJlbI{pцy с.гаtti

у мерсжi Iн,t,ерше,г lla офirliЙI{oму вебсайтi Аулиторськоi па;tати УщlаТllи за
IIосиJlаIлuям:

lrttps;//www'atlu.corn,ual20l 8/l 0/0I/реgс,l,р-ay;rито 
.

/{oBi7lKa виl{аuа l(JIrI I rоl(.,l,}rllя :Ja MicT.toM l]имоl.и.

Yllotrlltltзaжclla особа дIIУ -
lla чilJl I}Il и к Ili7lililly pccc,l,pa ItiT Ccpl,i й']' El' ti] tlЦЕl,ТКО

W
J'lilra Погребlrа (044 ) 279-59-7ti

.е4'


