
ТоВ кФlНАНсовА компАНlЯ <Прiмlнвест> (код €дрпоу з2979256)

в mчс, zpH,

Фiнансова звiтнiсть, яка скпадена вiдповiдно до МСФЗ
за piK, що закiнчився 3l грулня 2020 року

Звiт про прибугки та збитки
та iнший сукупний дохй за PiK, що закiнчився 31 грулня 2020 року

{иректор ТОВ

Головний бух

Бородавка А.В.

Баштова О.О.

Примiтка
PiK, що закiнчився

31 грудня
2020 2019

I 2 3 4
_1иu1l,tи лlJхlл tslд ре€rлlзацlt продукцtt (ToBapiB, робiт, послуг)
собiвартiсть реалiзованот .продукцiт (товапы пос_rrvг_побiт)

6.1 2833 l зз998
6.2 (6805) (2897\

Iншi операцiйнi доходи 6.1 |792 29з2
лuхuли tslд участl в кацlтацl 6.1 27 86Адмiнiстративнi витрати 6.2 (l3554) (l2з94\

6.2 (l690) (2l56)
Фiнансовi доходи 6.1 6456 95з0rнцl доходи 6.1 10 0l7 l0019
Iншi витрати 6.2 (l0022) l 8596)втрати вiд )частi в капiталi 6.2 (489)
Прибугок до оподаткування 140бз 20522
Витрати з податку на прибуток 6,3 (275l\ (з640)
ПРИБУТОК ЗА PIK l1312 rб882Iншi сукупнi прибугки
УСЬОГО СУКУПНИЙ ПРИБУТОК ЗА PIK 11312 16882

Iншi операцiйнi витрати
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тоВ (ФlНАнсовА компАНlЯ <Прiмlнвест> (код едрпоу з2979256)

в mчo ерн,

Звiт про фiнансовий стан стацом на 31 грудня 2020 року

Примiтка 31 грулня
2020

31 грулня
20l9

2 3 4

6,4 5 6

незавеошенi кяпiтя 6.5 99|4 l4726
4 652rч lrчуулчrvrlvlD

ФiHaHcoBi irвe
Поmочнi акmllRrt 

-

6.6 19527 725
6.7 267 30 l49

Запаси

icTb за:--
lcTID заька

6.8 l 1

6.10 з95 500

з

,

6.10 |682 9245
6.10 2108 з482

I 4зб
6.10 20886 2486
6,9 7709з 6249з

7l 7
l20 ll

в_пАснLrй IcATTIT

1320б9 l35009

гrtlrl
влgснuй капimq]л
Гтапlт,,,,ii ,,л_i-л

6.1 l 56 000 56 000
6.1 l 4026 40з2
6.1 l 14 000 14 000l rv},vJrrvлulwпl trpлvy l kyl

Всього *апiтал 
--

П оm оч н i "nбno'iii u,ij}T) Ь*;-
6.11 5l447 56l65

125473 130197

r rvl чlпо лр9ли lUPUbKa ЗаООРI
_ розрахунками з бюджетомъ
- одержаними авансами
Пптаrr-i . -R л--л.. л..-- -

за: б.l з l5|2 зl5

6. lз 459з l202
6.|2 з58 487
6.1з 1зз 2808

б59б 4812IAJI lA sUbUБ язАнFLя l32069 135009

z Бородавка А.В.

Баштова О.о.
гя птдп

I
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Тов (ФlНАНсовА компдНlЯ <Прiмlнвест> (код €дрпоу з2979256)

в mчс. ерн,

Звiт про змiни в капiталi за piK, що закiнчився 31 грулня 2020 року

Статутний
капiтал Капiтал у

дооцiнках

Резервний
капiтал

Нерозподi
ленi прибутки

Всього
власний
капiтал

5
I 2 3 4\uлuшок на 31 еруdнл 2018 рокv 56000 4085 14000 45080Усього сукупний прибуто,к за piK

16882 l6882списання дооцiнок
Перерозподiл резервного капiтаlry
!шiленли (5з50)
Iншi змiни (53) (44,1)
\алutцок на 3l zруdня 2019 оокч 56000 4032 I4000 561б5Усього сукупний прибуток за piK llз12 l|з12Списанrrя дооцiнок
Дивiденди (1604з) l604зIншi змiни (6)
3алашок на 3l zруdня 2020 оокч 56000 4026 14000 5l447 125473

.Щиректор ТОВ (ФК

Головний

Бородавка А.В.

Баштова О.о.)р
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ТоВ (ФlНАНсовА компАНlЯ <Прiмlнвест> (код €дрпоу з2979256)

в mчo ерн,

Звiт про рух грошових lсоштiв за piK, що закiнчився 31 грудня 2020 року

Прим.
PiK, що закiнчився

31 грудня
2020 20l9

2 3 4

бзз69 з2з59

204l4 |4,716
зз 4з

30

(2485) (35)
(6945) (4087)
l020) (l090)

зоорlв
?лбпп|оао-

(55з6) (7783)
J rrчлФr лу п4 llUиUу lUK (2540) (57з4)

(2з)

у.llрgrgппл п4 vlurcly 5uuuБ язань з lнших податкlв t Зоорlв Q996) (2026)
urrrPqlonш fl(l ullJlat'y aBaHclB (55 l 8) l 54 lз)DпIрalчаннл на OIL]патч повепнення япян.Iр в8442)

ц42\ 1627|
23428 2469
l00l7 l0000на.щодження вiд отриманtrя вiдсоткiв 6456 95з0
l030l 9086чuсmuй рух zрошовuх кошmiв Bio iнвесmiФйiоi diяttiiйi бI72 10444

Сплаry дивiдендiв (l6043) (5350)
1uсmuu рух zроulовuх коulmiв Bio фiнансово.i diяльносmi (16043) (5350)
Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод 14б00 7563

6,9 62493 54930Вплив змiци вirлютнихд/рсiв на за.llишо* по..Б
Заrrишок коштiв на кiнець перiоду 6.9 7709з1 6249з

.Щирекгор ТОВ (

Головн

z Бородавка А.В.

Баштова О.о.
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тоВ (ФlНАНсовА комп,АНlЯ кПрiмlнвест> (код сдрпоу 32979256)

3аява про вidповidалtьнiсmь керiвнацmва за пidzоmовку i заmверduсення фiнансово'i звimносmi

КеРiВНИrЦВО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ КФIНАНСОВА КОМПАНUI
кПРIМIНВЕСТп (д-i - ТоваристВо) вiдповiдае за пiдготоВку фiнансоВоi звiтностi, що достовiрно вiдображае уBcix суттевих аспектах фiнансовий стан Товариства станом на Зl грулня 2020 porcy, сукупнi прrбуr*,,чЪб"r*",
а також рух грошових коштiв i змiни в капiталi за piк, що закiнчився на Iдo даry, вiдповiдно до Мiжнароднпх
стандартiв фiнансовоi звiтностi (дшri - МСФЗ).

При пiдготовцi фiнансовоi звiтностi керiвництво Товариства несе вiдповiдальнiсть за:
. Вибiр належних принципiв бухгалтерського облiку i ix послiдовне застосуваннrI;
. Застосування обlрунтованrо< оцiнок i догryщень;
, .Щотрш,tання вiдповiдних МсФЗ i розкриття Bcix суттевш< вiдхлrлень в примiтках до фiнансовоТ звiтностi;. Пiдготовку фiнансовоТ звiтностi, виходячи з допущення, що Товариство цродовжуватиме свою дiяльнiсть в
наЙближчому майбутньому, за виIuIтком випадкiв, коли таке догryщенIrя неправомiрне.

Керiвництво Товариства також несе вiдповiдальнiсть за:
, Розробку, вцровадження i забезпечення функцiонуванIrrl ефективнот i надiйноi системи внутрiшнього контролю
у Товариствi;

'ПiдтримкУ системи бухгалтерського облiку, що дозволяе у буль-який момент пiдготрати з достатнiм ступенем
точностi iнформацiю про фiнансове положення Товариства i забезпечити вiдповiднiсть фiнансовот звiтностi
вимогам МСФЗ;
' ВжиВання заходiв в мехах своеi компетенцiТ для забезпечення збереження активiв Товариства;
. Запобiгання i виявлення фактiв шахрайства i iнших зловживань.

.Щирекгор ТОВ Бородавка д.В.

Головний Баштова О.О.iffii;ШdЁш;i,



ТоВ кФlНАНсовА компАНlЯ <Прiмlнвест> (код едрпоу з2979256)

в mчс. zpH.

Прuмimкu lo фiнансовоt звimносmi
за piK, лцо закiнчuвся 31 zруdttя 2020 poly

l. Iнформацiя про компанiю

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю кФiнансова компанiя кПрiмIнвест> (нада-тri - Товариство)заре€стровано оболонською район'о' Y_Y: Киевi державною. адмiнiсrрчцi"rо 24.о5,2оо4 р, свiдоцтво проДеРЖаВНУ РееСТРаЦiЮ }lbl 069 l05 0008 00]217 ВiД 24.05'.2О04р. вiдповiд"о до .r"r"о.о законодавства украihи.МiСЦеЗНаХОДЖеНШI ТОВаРиства: цроспект Героiъ Ста-тliнграда t 
j_ж, м. киiъ, 04210, yKpaiHa.

основнrдц видом дiяltьностi Товариства € цровадженнrI дiяльностi iз залучЪння коштiв установникiвуправлiння майном лпя фiнансу"ано об'ектiв будiвництва. 
---

Довiдка вiддiлу статистики: реестрацiйний номер ГУС АБ }lb 5100ЗЗ вiд 30.05.2012 р. - основн ийвпддiяльностi

- 64,99 Надання Iншп< фiнансовиХ посJryг (KpiM cTpaxyBaHIUI та пенсiйного забезпечення), H.B.i.y.

У звiтному роцi Товариство здiйсr*овала дiяльностi iз залучення коштiв установникiв управлiнlи майномдlя фiнансування об'ектiв будiвництва десяти ФФБ.

Наявнiсть Фондiв фiнансування будiвництва станом на 31.12.2020 р.:

l, ФФБ 1000290032 <БУдiВницТво видУ "А" Упр:lвитеJIrI ТоВ "Фк "ПрiмIнвест" забудовником тов ,мжк
"оболонь" обекry будiвництва ж/б з вбудов.-прибулов. прим-шIми на перетинi вул.Боженка(К,Малевича) та Лабораторноi у ГолосiiЪському p-Hi ,.K"""u, I-II rryсковi комIшекси).2. ФФБ 1000290034 кБудiвництво виду "А" уrrрч"йr.- тов "Фк ''ПрiмItвест'' забудовником Тов uмжк
"оболонь" обекry будiвництва ж/б з вбудов.-прибудов. прим-шши на перетинi вул.Боженка
(К.Малевича) та Лабораторноi у Голосiiвському p-Hi й.К"""ч, 4, 5, б секцiЬl.з, ФФБ 1000290044 кБудiвницгво Виду "А" упр{lвитеJи тов "Фк "ПрiмIrвест" забудовником Тов ,,IVDKK
"оболонь" об'екry будiвницгва на цроспектi оболонському, (бiля озера Опечень) у Оболонському
районi м. Киева, пiдземний паркiнг>.

4. ФФБ 1000290049 кФонД фiнансування будiвництва виду ''Д'' тов ,,ФК ''ПрiмIrвест'' забудовникомТоВ "I\DKK "оболонь" об'екry будiвництва - житловий комплекс .rо 
"уrr. 

Тираспольськiй, 4З уПодiльському p-Hi м. Кисва, житловi будинки.I!Ь9, N9l0, NslOа та l0б).
5. ФФБ1000290050 "Фонд фiнансування будiвництва виду ,,дu тоВ ''ФК ''ПрiмIнвест'' забудовникомТоВ "IvDKK "оболонь" об'екту будiвництва - житловий комплекс no 

"уЪ. 
Тираспольськiй, 4З уПодiльському p-Hi м. Киев4 житловий будинок ЛЬ11''

6, ФФБ 1000290051 "Фонд фiнансування будiвництва виду "А" тоВ "ФК ''ПрiмIнвест'' забудовникомТоВ "N,DKK "оболонь" об'екry будiвництва - житловий комплекс no 
"yn. 

Тираспольськiй, 4З уПодiльському p-Hi м. Киев4 наземний паркiнг вiдкритого типу''

Товариство мае TaKi лiцензii та свhоцтва :

- ЛiЦеНЗiЯ НаЦiОНаЛЬНОi KoMicii, ЩО ЗДiЙСшое державне реryлюванIш у сферi ринкiв фiнансовlл< посJIуг cepii дв
Ns б14867 вiд24.10.20l2р. на дiяльнiсть iз залуче"н" *Ъ.iiв y."uro""r*iB управЛЙ майном дrя
фiнансуванНя об'ектiВ будiвництва таlабО здiйсненнЯ оrr"рчцiЙ з нерухомiiй, видана 24.|0.20l2p.. рiшенlrяпро видачу лiцензiiNs l84O вiд 23.10.20l2p. Безстрокова ia продовжуе дiяти.- Свiдоцгво ,Щержавноi KoMicii з реryJIюванIш ринкiЪ фiнансовЙ послуг про реестацiю фiнансовоi установи заNs 13l0l959 з кодом фiнансовоi установи 13, ФК Ns )9 вiд З 1.08.200ар., 

"*" ""дч". 
згiдно розпорядження Nэ

2194 вtд 31.08.2004 р.

СередньообЛiкова численнiсть працiвникiв - наЗ1.12,2О20 р.2З чол., на з1,12.2оlgр. - З0 чол.
Срлiсники -гrаЗ1J22020 р.6 чол., на з1.12.2о19 р. - 7 чол.
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ТоВ (ФlНАнсовА компАНlЯ <Прiмlнвест> (код едрпоу 32979256)

а mчc zрн.

Станом наЗ1j22020 та станом :нa3l,|2.20l9 Учасниками Товариства е фiзичнi особи з часткою :

.]tlb

з/п П.I.Б. учасника

з1.12.2020 з1.12.2019
Частка в Статlтному

капiталi
Частка в Статлному

капiталi
о//о в грн. о/" в грн.l Антонов Васшlь Iванович 40% 22 400 000 40% 22 400 0002. Суховерський Михайло Iванович з0% 16 800 000 з0% 16 800 0003. КаЧкалда евге,нiя IBaHiBHa 12% 6 720 000 |2% 6,720 0004. \Jлександр lванович l2% 6 720 000 8% 6720 000

з 360 000
ý

6% 3 зб0 000 6%rAtUM: I00% 56 000 000 100% 5б 000 000

зареестрований стаryтний капiтал Товариства станом на з1.12.2о20 р. сгшачений повнiстю у встановленiзаконодавством термiни в загальнiй cyMi 56 000 000,00 грн.
Протягом 2020 року змiн у скlIадi 5rчасникiв товариства нЪ вiдбувалось

2. Загальна основа формування фiнанеовоI звiтностi

2.1. .Щостовiрне подання та вiдповiднiсть МСФЗ
Фiнансова звiтнiсть Товариства е фiнансовою звiтнiстю загадьного призначеншI, яка сформована з метоюдостовiрно поданшI фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяllьностi'та й";;; потокiв Товариства дtязадоволенIfi iнформацiйних потреб широкого кола кориЬryвачiв при прийняттi 

"r*и 
е*оrоriчних рiшЁнь.концепryальною основою фiнансовоi звiтностi Товариства iu pi*, що закiнчився 3l грулня 2020 року, еМiжнароднi стандарти фiнансовоi звiтностi (мсФз), "*.Ъ*"r Мiжнаролнi 

"rчrочЙ бухгалтерського облiку(мсБо) та Т,тгумачеНня (КТМФЗ, пкт)' виданi РадоЮ з МiжнароДних стандаРтiв бухгалтерського облiку(РМСБО), В РеДаКЦii чиннiй на 1 сiчня 2020 року, що офiцiйно оприлюдненнi на веб_сайтiмiri"r.р.r"ч qirur.b
Украiни.

пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдае BciM вимогам
:|нних мсФЗ з врilхуванIrям змiн, внесенш( рмсБо, дотримання яких забезпечуе достовiрне поданняiнформацii в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречно'i достовiрноi зiставноi та зрозрлiлоi iнформацii.

при формуваннi фiнансовоi звiтностi Товариство керувалося також вимогами нацiональнlо< законодавчих танормативних aKTiB щодо органiзацiТ i веденrrя бухгалтерського облiку та скJIадаЕня фiнансовоi звiтностi вУкраiЪi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ.

2.2.HoBi i переглянугi МСФЗ та iнтерпретацii

2.2.1. HoBi МСФЗ, ПРИйНЯТi СТаНОм на 31.12.2020, ефекгивна дата яких не настала
При пiдготовцi фiнансовоi звiтностi за piK, що закiнчlвся 3l грудня 2020 року, Товариство застосувало Bci HoBiта переглянутi стандарти та iнтерпретацiil якi м€lють вiдношення до його Ъп.рччlи та е обов'язковими дIязастосраннrI при скJIаданнi звiтностi, почин.lючи з 1 сiчrи 2020 року.
станом на звiтну даry опублiковано насryпнi мсФз, змiни до них та iнтерпретацii, ефективна дата яких не
настала:

МСФЗ та прilвки
до них OCHOBHi ВИМОГИ Ефекгивна

дата
,Щострокове

застосуванIUI

ЗастосуванЬ у
фiнансовiй

звiтносгi за piK,
шо закiнчився
3|.12.2020 р.

Вплив
поправок

мсФз 9
Фiнансовi

iнсгрументи,
мсБо 39
Фiнансовi

iнструмекти:
визнання та

оцiнка, МСФЗ 7
Фiнансовi

iнструменти:
Розкпиггя

У серпнi 2020 року Рада з МСФЗ в
pa]vtкax Реt|lорми IBOR опублiкувала
поправки, що доповнюють виrryщенi у
2019 роцi та зосоредж},ють уваry на
наслiдках реформи базового рiвня
процентних ставок на фiнансовiй
звiтностi компанii, якi виникшоть, коли,
наприкJIад, базовий покaвник процентноi
ставки, який використову€ться длJI
обчислення процентiв за фiнансовим
активом замiнено альтернативною

1 сiчня
202l року

,Щозволено

Поправка у
фiпансовiй

звiтносгi за2020
piK не

застосовув{lлись

Правки
не мtUIи
впливу

7
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ТоВ кФ|НАНсовА компАНlЯ <Прiмlнвест> (код едрпоу з2979256)

в mчс, zpt.

з1.12.2020iнформацii,
мсФз 4
CTpaxoBi

контракти та
мсФз 16
Ореlца

поправки ло фази 2 розглядають
питtlннrl, якi можlть вплин}ти на
фiнансову звiтнiсть пц час реформи
базовог<l рiвня процентних ставок,
включilючи наслiдки змiн договiрншх
грошових потокiв або вiдносин
хеджуваншI, що виникають внаслiдок
за.t,tiни базового рiвня процеrпноi ставки.
з iшьтернативною базовою ставкою
(проблеми iз замiною).
На.gгапi 2 свого проекту Рада внесла
змlни до вимог зtвначених станлартiв,
що стос)aються:
о змiни договiрних грошових потокiв

- компанiТ не доведеться припиtlяти
визнанtш або кориryвати балансову
BapTicTb фiнансових iнсгрументiв
для lзмiн, що вимагаються
реформою, а зilviсгь цього оновить
ефективну процентну ставку, щоб
вцобразити змiну ло альтернативноi
базовоi ставки;

о облiк хеджуваншt - компанiiне
доведеться припиняти облiк
хеджувttншI виключно тому, що
вона вносить змiни, якi вимагае
реформц якщо хеджувitння
вiдповiдае iншим критерiям облiку
хеджування; i

. розкриття iнформачii- компанiя
повинна буде розкривати
iнформацiю про HoBi ризики, що
виникають внаслiдок реформи, та
про те, як вона yпptlBJUIe переходом
до tшьтернативних cTalBoK.

Поправки до Фази 2 поширюються лише
на змiни, якi вимагас реформа базового
рlвня процентних ставок до фiнансових

мсБо lб
KOcHoBHi
засоби>

Поправки забороняють компанii
вирtlховувати з BapTocTi основних
засобiв суми, отриманi вiд реалiзацii
вироблених предмстiв, коли компанiя
готу€ zжтив до його цiльового
використання. HaToMicTb компанiя
визяае TaKi надходження вiд продажу та
пов'язанi з ними витрати у прибlтку або

0l сiчня
2022року ,Щозволено

Поправка у
фiнансовiй

звiтноgгi за2020
piK не,

застосовувались

мсБо 37
<Забезпечоння,
нопередбаченi

зобов'язання та
непередбаченi

{lктиви)

Поправки угочнюють, що (витрати на
виконання договорр) являють собою
витрати, безпосередньо пов'язанi з
договором - тобто або додатковi витрати
виконання договору (наприклад, прямi
витрати на працю i матерiали), або
розподiл iнших витрат, якi також
безпосередньо пов'язанi з договором
(наприклад, розподiл амортизацii
об'скга основних засобiв, що
використовуеться при виконаннi

l сiчня
2022року ,Щозволено

Поправка у
фiнансовiй

звiтностi за2020
piK не

застосовувались

Правки
не мали
впливу



тоВ (ФlНАНсовА компАНlЯ <Прiмlнвест> (код сдрпоу з2979256)

МСФЗ та правки
до них OCHOBHi ВИМОГИ Ефекгивна

дата
.Щострокове

застосування

Застосування у
фiнансовiй

звiтностi за piK,
що закiнчився
Зl.|2.2020 р.

Вплив
поправок

мсФз 3
(об'€днання

бiзнесу>

лкгуtчIlзацlя посилttнь в МСФЗ (IFRS) 3
на Концеmуальнi основи пiдготовки
фiнансовоi звiтносгi, не змiнюючи вимог
до облiку для об'еднання бiзнесiв.
Додано виняток щодо зобов'язшrь i
умовних зобов'язаЕь. Щей виняток
передбачае, що стосовно деякlо< видiв
зобовtязань i рловних зобов'язань
органiзацiя, яка застосовус МСФЗ (IFRS)
3, повинlrа посилатися на МСФЗ (IAS)
37 <Забезпечення, непередбаченi
зобов'язання та непередбаченi акгиви''
або на Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 21
<Збори >, а не на Концептуальнi засади
фiнансовоi звiтноgгi 2018 року.

l сiчня
2022 року .Щозволено

Поправкd у
фiнансовiй

звiтностi за2020
piK не

застосовувtUIись

Правки
Ее мали
впливу

Щорiчнi
попр€lвки в

мсФз (2018-
2020): МСФЗ

0FRS) l

,Щочiрнс пiдприемство, яке уперше
застосувало МСФЗ. Поправка дозволяе
дочiрньому пiдприсмству, що застосову€
IFRS 1: D16 (а) (яке переходить на
МСФЗ пiзнiше своеi материнськоi
компанii), виконати оцiнку накопиченого
ефекту к),рсових рiзниць у складi iншого
сукупного доходу - на пiдставi TaKoi
оцiнки, виконаноi материнською
компанiсю на дату ii переходу на МСФЗ.

1 сiчня
2022року .Щозволено

Поправка у
фiнансовiй

звiтноgгi за2020
piK не

застосовуваJIись

Правки
не маJIи
впливу

Щорiчнi
поправки в

мсФз (20l8_
2020): МСФЗ

(IFRS) 9

Комiсiйна винагородъ що включаеться в
к l 0-вiдсо,гковий> тест при припиненнi
визнання фiнансових зобов'язань.
Поправка угочнюе хараrгер TaKoi
комiсiйноi вин,городи - воно включа€
тiльки виlrагороду, сплачено мiж
позикодавцем i займополучателя,
вкпючаючи винагороду, сплачене або
отримане вiд особи iнших сгорiн.

l сiчня
2022року ,Щозволено

Поправка у
фiнансовiй

звiтностi за2020
piK не

застосовувiIлись

Правки
не мали
впливу

Щорiчнi
попрtlвки в

мсФз (20l8-
2020): МСФЗ

(IFRS) 16

Стимулюючi платежi по орендi.
Поправка уточнюе iлюстративний
прикпад ]ф l3 до МСФЗ (IFRS) lб
шJUIхом виключенIя прикладу
урчIхування вцшкодування, отриманого
ореtцарем вiд орендодавця в якостi
компенсаr(ii за понесенi витрати на
полiпшенrrя об'€кга оDешIи.

Щорiчнi
поправки в

мсФз (20l8-
2020): МСБО

(IAS) 4l

Ефекги оподаткувalння при визначеннi
справедливоi Bapтocтi. Поправка
виключа€ вимогу IAS 4l:22, яка вказуе,
що потоки грошових коштiв, пов'язанi з
оподаткуванЕям, не включ{lються до
розрахункi в справедливоi Bapтocтi
бiологiчних акгивiв. Поправка
призводить до вiдповiдностi IAS 4l i
IFRS l3.

l сiчня
2022 року

,Щозволено

Поправка у
фiнансовiй

звiтностi за 2020
piK не

застосовувtцись

Правки
не мали
впливу

мсБо 1

<Подання

фiнансовоi
звiтностi>

Поправки роз'яснюють критерiй у МСБО
l для класифiкацii зобов'язання як
довгострокового: вимога до суб'екта
господарюв€lння мати право вiдкласти
погаIrIення зобов'язання принаймнi на l2
мiсяцiв пiсля звiтного перiолу.
Сугнiсть поправок:
. )дочнено, що зобов'язання

класифiкусгься як довгострокове,
якщо у органiзацii € право

0l сiчrrя
2023 року

.Щозволено

Поправка у
фiнансовiй

звiтносгi за2020
piк не

застосовувzlлись

Правки
не мали
впливу

9



ТоВ (ФlНАнсовА компАНlЯ <Прiмlнвест> (код црпоу з2979256)

в mчс. zpH,

МСФЗ та прtвки
до них OcHoBHi вимоги | ЕФекгивна

| дата
.Щострокове

застосування

Застосування у
фiнансовiй

звiтностi за piK,
що закiнчився
3|.12.2020 р.

Вплив
поправок

вцстрочити вреryлюванIUI
зобов'язання щонайменше на l2
мiсяцiв, а право компанii на
вiлстрочку розрахункiв мас iснувати
на кiнець звiтного перiоду;
класифiкацiя зtIлежить тiльки BiH
наявностi тtкого права i не залежить
вiд iMoBipHocTi того, чи плану€
компанiя скористатися цим прiвом -
на класифiкацiю не впливають
намiри чи очiкування керiвництва
щодо того, чи компанiя реалiзуе
сво€ право на вiдстрочку
розрахункiв;
роз'яснення впливу умов
кредитувzlння на класифiкацiю -
якщо прaво вiдстрочити
вреryлювання зобов'язання
залежить вiд виконання
органiзацiею певних },N{ов, то дalне
право icHye на дату закiнчення
звiтного перiоду тiльки в тому
випадку, якщо оргalнi3ацiя виконала
цi умови на дату закiнчення звiтного
перiолу. Органiзацiя повинна
виконати цi умови на дату
закiнчення звiтного перiоду, HaBiTb
якщо перевiрка iх виконання
здiйснюсгься кредитором пiзнiше; i
роз'яснення вимог до класифiкацii
зобов'язань, якi компанiя може або
може погасити шJlяхом випуску
власнIд( iHcTpl,rveHTiB власного
капiталу.

мсФз 17
CTpaxoBi

контракти

Виключення деяких видiв
договорiв зi сфери застосув.lння
мсФз 17

спрощене поданtц акгивiв i
зобов'язань, пов'язаних з
договорЕll\.rи стрtlхувalння в звiтi про
фiнансовий сган

Вплив облiкових оцiнок,
зроблених в попереднiх промiжних
фiнансових звiтноgгях

Визнання i розполiл аквiзицiйних
грошових потокiв

Змiна у визнаннi вiдшкодування
за доr,оворчlil4и перестрaйуванЕя в
звiтi про прибутки i збитки

Розподiл маржi за передбаченi
договором стрtlхувalння iнвестицiйнi
послуги (CSM)

можливiсть зниження
фiнансового ризику для договорiв
вхiдного перестрахування i
непохiдних фiнансових
iHcTpyMeHTiB

Перенссення дати вступу в силу
МсФЗ 17, атакож продовження
перiолу звiльнення вiд застосування
МСФЗ (IFRS) 9 для страхових

l сiчня
2023 року

,Щозволено

Поправка у
фiнансовiй

звiтностi за.2020
piK не

застосовувiIлись

Правки
не мали
вIlливу

10



ТоВ кФlНАНсовА компАl-{|Я кПрiмlнвест> (код €дрпоу з2979256)

МСФЗ та прzrвки
до них OCHOBHi ВИМОГИ

Ефекгивна
да.та

.Щострокове
застосування

Застосування у
фiнансовiй

звiтностi за piK,
шо закiнчився
З1.12.2020 р.

Вплив
поправок

компанiй до l сiчня 2023 pol<y
. Спрощений облiк зобов'язань по

вреryлювalнню збиткiв за
договорап.rи, якi виникли до дати
переходунаМСФЗ 17

. Послаблення в засгосуваннi
TexHiK для зниженtu фiншlсового
ризику. Можливiсть визначення
iнвестицiйного договору з умовами
дискрецiйного y{acтi в момент
переходу на новий сгандарт, нiж в
момент виникненЕя договору

2.2.2.МСФ} якi прийнятi та набули чинностi з 01 сiчня 2020 р.
За винятком прийшших HoBlD( стандартiв i розlяснень, що набули чинностi на

полiтика, прийнJIта при скJIаданнi цiеi фiнансовот звiтностi, вiдповiдас полiтицi,
скJIаданнi рiчноi фiнансовоТ звiтностi

l сiчня 2020 р., облiкова
що застосовралась при

Нова реdакцiя КонцепmуальноI основu набула чинностi з l сiчня 2020 року.
у новiй редакцii оновлено струкryру документq визначеш{я активiв i зобов'язань, а також додано HoBi

положеннrI з оцiнки та припиненIUI визнанIuI активiв i зобов'язань, поданIUI i розкритгя дан}й у фiнансовiй
звiтностi за МсФз. Згiдно новоi редакuiт iнформаuiя, представлена у фiнансовiй звiтностi, також повинна
допомагати користувачам оцiнити ефективнiсть керiвництва компанii в управлiннi економiчними ресурсами.
прlшцип обачностi тракryеться через пiдтрtш,tку нейтра;rьнiсть представленID( данLD(. обачнiсть визначаеться як
прояв обережностi при винесеннi суддень в ).мовах невизначеностi. Правдше уявленнrI даншх тракгу€ться як
поданшI cyTi операцiй, а не тiльки iх юридичноi форми.

НОва редакцiя КОФЗ передбачае двi форми звiтностi: звiт про фiнансовий стан i звiт про фiнансовi
РеЗУЛЬТаТИ. IНшi фОрми об'еднанi пiд назвою кiншi форми i розкритгя), визначаеться, що данi фiнансовоi
звiтностi цредставляються за певний перiод i мiстять порiвняльну iнформацirо, а також за певних обставин -
прогнознi данi.

У новiй редакцii КОФЗ вводиться пошIття кзвiтуоче пiдприсмство), пiд яким маеться на yB:Bi сторона
економiчноi дiяльностi, яка мае чiтко визначенi межi та поюIття зведеноi звiтностi.

Вираз кекономiчний ресурс) замiсть TepMiHy (ресурс) пiдкреслюе, що Рада МСФЗ бiльше не розпида€
аКТИВИ ЛИШе як фiЗичнi об'екги, а, скорiше, як набiр прав. Визначення активiв i зобов'язань не вiдносяться до
<очiкуваних) надходжень або вiдтокiв. Замiсть цьоrc визначенItя економiчною ресурсу вiдноситься до
потенцiаlry активу / зобов'язання виробляти / передавати економiчнi виюди.

Нова глава КОФЗ присвячена опису рiзних методiв оцiнки (iсторична i поточна BapTicTb (справедlша
BapтicTb, BapTicTb використання)), iнформачii, яку вони надають.
Змiни не привели до суттевою вIIливу на фiнансову звiтнiсть.

2.3. Концепцiя дiяльностi керiвництва в iHTepecax в.пасникiв
Керiвництво Товариства вважае, що в умовах в яких воно здiйсrшое дiяльнiсть, в тому числi пiд вIIливом cBiToBoi
пандемii COVID-2OI9, ефекгивнiсть управлiння довiреними iй економiчними ресурса}tи е високою та
прийнятною. Товариство досяпIо IuIaHoBID( показникiв прибутковостi.

2.4. Валюта подання звiтностi та функцiонаJIьна ваJIюта, ступiнь округлення
Валюта подання звiтностi вiдповiдас функцiональнiй ватшотi, якою е нацiональна ваJIюта УкраТни - гривня,

скJIадена у тисяtl:tх гривень, округлених до цiлих тисяч.

2.5. Припущення про безперервнiсть дiяльностi
Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вIл(одячи з приtryщенш, що Товариство буле продовжувати свою
дiяльнiсть як дiюче пiдприемство впродовж найближчих 12 мiсяцiв, що передбачае реалiзацiю aKTlBb та
погашеншI зобов'язань у ходi звичайноi дiяльностi.

1l



тоВ (ФlНАНсовА компАНlЯ <Прiмlнвест> (код €дрпоу 32979256)

в mчс. ерн.

Фiнансова звiтнiсть не вкJIючае кориryванIш, якi необхiдно було б провести в тому випадку, якби Товариство немогло цродовжити под€rльше здiйснення фiнансово-господарськоТ дiяльностi вiдповiдно до Й""цrпi"безперервностi дiяльностi.

fIлани щодо безперервноi дiяльностi
товариство скJIада€ фiнансову звiтнiсть на ocHoBi принцигrу безперервностi. Управлiнський персонал немае HaMipiB лiквiдувати Товариство чи припинити дiяльнiсть. CiaHoM Ha'3l грудrrя )OZOpor.y управлiнськимперсон€шом було здiйснено оцiнку, згiдно з якою Товариство буле в подальшомуiдiйснювати свою дiяпьнiсть напiдставi принциtry безперервностi. Управлiнському персоналу не вiдомо про сутгевi невизначеностi, пов'язанi зподiями чи р[овами, KpiM наявностi в УкраiЪi полiтичноi та економiчноi кризи, якi можуть сприtIинити значнийcplHiB щодо здатнОстi Товариства продовжувати дiяльнiсть на безперервнiЙ ocHoBi.В 2020рочi вiдбулись несприrlтливi подiiL, передумови щодо яких не iснувапи ll березня2020рокувсесвiтня органiзацiя охорони здоров'я оголосила пандемiю kopoHaBipycHoi хвороби у cBiTi. Пандемiя

сприtIинила cKacyBaHIUI MacoB}D( i мiжнародних подiй, скорочешu торгiвлi Ti падiння фонловlлt iндексiв. Суттеве
зниженIUI свiтового попиту, а також переоцiнка iнвесторами рrз"*i" KpaiH, що роa"Ь*оr""я, може негативно
позначитися на цок€lзниках зовнiшньоi торгiвлi Украiни та усIgIаднити зtlл}п{еншI фiнансування. Кабiнет
MiHicTpiB Украihи 25 березrrя 2020 року запровадив режим надзвичайноТ сиryачii в УкраiЪi, якшrц обмежено
пересуванIц територiею Украiни, та BBiB додатковi обмеження для дiяльностi пiдприемств, що може негативно
позначитися на кJIючових галузях економiки та призвести до значного падiння ВВП УкраiЪи.

TaKi подiТ в майбутньому можугь мати вIIлив на дiяльнiсть Товариства ,u*oro мiрою, яка на дату
BHeceшUI доповнень до даних Примiток не пiдlягае обгрунтованому прогнозуванню. При складаннi цiеi
фiнансовоi звiтностi враховув:rлися вiдомi та оцiшованi резулiтати вищезtвначених подiй на'фiнансовий стан i
результати дiяльностi Товариства у звiтному перiодi.

2.6. Рiшення про затвердження фiнансово[ звiтносгi
Фiнансова звiтнiсть Товариства затверджена до випуску (з метою оцриJIюднення) керiвником Товариства

22 сiчp'Я 2021року. Проаулiйована та затвеРджена до вигryскУ фiнансова звiтнiстЬ буде надана Загальним йорul,l
учасникiв Товариства для if затвердженнrI до оприJIюдненнII.

Hi учасники Товариства, Hi iншi особи не булуть мати права вносити змiни до цiет фiнансовоi звiтностi пiсля
ii затвердження з метою оприjIюдненIш.

2.7. Звiтний перiод фiнансовоi звiтносгi
Звiтнlдr,r перiодом, за який формуеться фiнансова звiтнiсть, вважаеться капендарний piK, тобто перiод з

0l сiчня по 31 грулня 2020 року.

3. Суггевi положення облiковоТ полiтики

3.1. Основи оцiнки, застосована при сRIIаданнi фiнансово'f звiтносгi
Щя фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на ocнoBi iсторичноi собiвартостi та справедtивоТ BapTocTi або

амортизацiйноi собiвартостi окремю< фiнансових iHcTpyMeHTiB вiдповiдно до МсФЗ 9 <iФiнансовi iнсiруruентш,
а ТаКОЖ iНВеСТИцiЙноТ HepyxoMocTi, яка вiдображаеться за справедIивою вартiстю вiдповiдно до Йсьо +о
<<Iнвестицiйна HepyxoMicTb>. оцiнка сцраведIивоТ BapTocTi здiйсшоеться з використанням методiв оцiнки
фiнансових iHcTpyMeHTiB, дозволенLD( МсФЗ 13 кОцiнки за справедIивою вартiЪтю>. TaKi методи оцiнки
вкпючають використаншI справедливоi BapTocTi як цiни, яка була б TprшraHa за продаж активу, або сшtачена за
передачу зобов'язання у звичайнiй операцii мiж учасниками ринку на Дац оцiнки. Зокрема, використаннrI
бiржових котирувань або даних про поточну ринкову BapTicTb iншого аналогiчного за *ара*rером iнсфрленry,
аналiз дисконтованих гроIцовIо( потокiв або iншi моделi визначеннrI сцраведIивоi BapTocTi. Перелбачу"а"а
справедIива BapTicTb фiнансовlл< активiв i зобов'язань визначаеться з використаншIм наявноТ iнформачii'про
ринок i вiдповiдних методiв оцiнки.

Керiвництво цриtryскае, що балансова BapTicTb Bcix основнlд< засобiв та iнвестицiйноi HepyxoMocTi
приблизно порiвняна з ix справедlивою вартiстю.

3.2. 3агальнi положення щодо облiкових полiтик

3.2.1. Основа формування облiковuх полimак
облiковi полiтики - KoHKpeTHi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, застосованi суб'ектом

господарюванIи при складаннi та поданнi фiнансовоi звiтностi. мсФЗ наводить облiковi полiтики, якi, за
висновком рмсБо, д:lють змоry скпасти таку фiнансову звiтнiсть, яка мiститиме доречну та достовiрну
iнформацiю про операцii iншi подiiта умови, до якLD( вони застосов).ються. TaKi цолiтик" trе слiд,u.ro.o"y"ir",
якщо вIIлив iх застосуваншI € нес)lттсвим.

|2



ТоВ кФlНАНсовА компА1-1lЯ <Прiмlнвест> (код €дрпоу 32979256)

в mчс, zpH.

облiкова полiтика.товариства розроблена та затверджена керiвництвом Товариства вiдповiдно до вимогмсБо 8 коблiковi полiтики, змiни в облiкових офнках ia поrrтr*йп та iнших,"rrio мсФз, зокрема, мсФз 9кФiнансовi iнструменти> та МСФЗ 15 кДохiд вiд договорiв з клiентами>.

3.2.2. Форма mа назвu фittапсовuх звimiв
Перелiк та н:вви форм фiнансовоi звiтностi Товариства вiдповiдають вимогам, встановленим НП(С)БО l

кЗагальнi вимоги до фiнансовоi звiтность, та форми Примiток, що розробленi у вiдповiдностi до мсФз,

3.2.3, МеtпоDu поdанttя iнформацi| у фiнансовuх звimаr
Згiдно мсФЗ та враховуючи НП(С)БО 1 Звiт про сукупний дохiд передбачае поданнrI витрат, визнаних уприбутку або збитку, за шасифiкацiею, основаною на методi "функцii витрат" або 'собiвартЬстi реалiзацiТ'',згiдно з яким витрати шrасифiкуlоть вiдповiдно до ik функцiй як чiстини собiвартостi чи, наприкJIад, витрат на

збуг або адrлiнiстративну лiяльнiсть.

. Представлення грошових потокiв вiд операцiйноI дiяльностi у Звiтi про рух грошових коштiв здiйсrпоеться
iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкриваеться iнформачй .rръ o.ro""i кпаси надходкень
гроIцовIr( коштiв чи виIIлат грошовIr( коштiв. Iнформацiя про ocHoBHi види грошових надходжень та грошових
виIIлат формуеться на пiдставi облiкових записiв Товариства.

3.3. Облiковi полiтики щодо фiнансових iHcTpyMeHTiB

3.3.1, Вuзнання mа оцiнка фiнансовuх iнсmруменmiв
ТОВаРИСТВО ВИЗНае фiнансовиЙ aKTlB 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 визнalються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.

за строком виконанIuI фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання подiляоться на поточнi (зi строком
виконаншI зобов'язань до 12 мiсяцiв) та довгостроковi (зi строком виконаннrI зобов'язань бiльше 12 мiсячiв).
товариство класифiкуе фiнансовi активи як Taki, що оцitлоються у подarльцому або за амортизованою
собiвартiстю, або за справедIивою вартiстю на ocHoBi обох такш( чинникiв:

а) МОДеЛi бiЗнесу суб'екта господарюванIuI дIя управлiння фiнансовtлr,tи активами; та
б) харакгеристик контр:жтнIо( грошових потокiв фiнансового активу.
Товариство визна€ TaKi категорii фiнансовlо< aKTtBiB:
о фiнансовi актIви, що оцirшоються за справедIlвою вартiстю, з вiдображенням результаry переоцiнки у

прибутку або збитку;
о фiнансовi актlви, що оцirпоються за амортизованою собiвартiстю.
Товариство визнас TaKi категорii фiнансовш< зобов'язань:
о фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю;
о фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедIивою вартiстю, з вiдображенням

прибутry або збитку.
пiд час первiсного визнаннrI фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство оцirпое ii за

ikньою справедJIивою вартiстю .

При припиненнi визнання фiнансового активу повнiстю рiзниця мiж:
а) балансовою вартiстю (оцiненою на дату припинення визнання) та
б) ОТРш.rаною компенсацiею (включаючи будь-який новий отриманий актш MiHyc будь-яке нове взяте
зобов'язання) визнають у прибутку або збитку.
Фiнансовий aKTlB оцilпоеться 3а амортизованою собiвартiстrо, якщо BiH придбаваеться з метою

одержання договiрних грошовIо( потокiв i договiрнi умови фiнансового активу генерують грошовi потоки, KoTpi
€ суто виIIпатами основноi суми та процентЬ на непогашену частку ocHoBHoi суми.

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

ОбЛiкОва полiтика щодо подальшоi оцiнки фiнансових iHcTpyMerпiB розкриваеться нIlDкче у вiдповiдних
роздiлах облiковоi полiтики.

3.3.2, Грошовi кошmu па iЦHi eKBiBalleHmu
Грошовi кошти скJIадаються з готiвки в Kaci та коштiв на поточних palxyнKax у банках.
ЕКвiваленти грошових коштiв - це короткос,гроковi, високолiквiднi iнвестицii, якi вiльно конвертуоться у

вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни BapTocTi. Iнвестицiя визначаеться
ЗаЗвичаЙ як еквiвалеrп грошовID( коштiв тiльки в разi короткого строку погашенItя, наприкJIад, протягом не
бiльше нiж три мiсяцi з дати придбання.

результату переоцiнки у
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в mчс, zрн.

грошовi кошти та ii еквiва-тlенти можуть утримуватися, а операцii з ними цроводитися в нацiональнiйвалrотi та в iноземнiй валютi.
грошовi кошти та ii еквiваленти визн€tються за р{ови вiдповiдностi критерiям визцання активами.подальша оцiнка грошових коштiв здiйсtшоеться за справедIивою вартiстю, яка дорiвrпое ix номiна.пьнiйBapTocTi.
подальша оцiнка еквiвалентiв грошових коштiв, цредставлених депозитами, здiйснюеться за амортизованою

собiвартiстrо.
у разi обмеження права використанIlrI коштiв на поточнш( рахунках в у банках (наприк.ltад, у випадку

призначеншI НБУ в банкiвськiй ycTaHoBi тlлrtч_асовоТ адмiнiстрацii) цi активи 
"о*уr" 

бути шrасифiкованi у скllадiнепоточних активiв, У випадку прийlяття НБУ рiшення про лiквiдацiю банкiвсь*оТ yaruro", та вiдсутностi
fu,roBipHocTi повернення гроцових коштiв, визнаншI ik як активУ припинrIеться i ik BapTicTb вiдображаеться усшlадi збиткiв звiтного перiолу.

3.3.3. Фiнансовi акmuвu, u|o оцiнююлпься за аморmuзованою собiварmiсmю
,Що фiнансових активiв, що оцirпоються за амортизованою собiвфiстtо, Товариство вiдносить дебiторськузаборгованiсть, у тому числi позики.
пiсля первiсного визнання Товариство оцirпое ix за амортизованою собiвартiстrо, застосовуючи метод
ефективного вiдсотка.
Застосов)rючи аншriз дцсконтованих грошовID( потокiв, Товариство використовуб одну чи кiлька ставок
дисконту, koTpi вiдповiдають переважаючим на ринку нормам доходу лrrя фiнансо"й ir.rрулпентiв, якi мtlють в
основному подiбнi умови i характеристики, вкJIючаючи цредитну якiсть iнструмеrrга, залишок сТоЦ, протягом
якого ставка вiдсотка за контрактом е фiксованою, а також зtlлишок строку до погашенrrя основноi суми та
вrlJIюту, в якiй здiйсrловатимуться гшатежi.
товариство оцirпое станом на кожну звiтну дату резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки.
мсФз 9 передбачае триступеневу модель зменшеншI корисностi, яка базуеться на змiнах в кредитнiй якостi
iHcTppleHry з моменту первiсного визнанIл. Згiдно даноТ моделi, фiнансовий iHcTpyMeHT, який не е
кредитнознецiненим при первiсному визнаннL класифiкуеться на Стадii l, а його кредитний ризик пiд.пягае
подапьшому постiйному монiторинry. Якщо вiдбулось суттеве збiльшення *р"дrйо.о ризику з Moцeш)i
первiсного визнанIUI, фiнансовий iHcTppleHT переводиться до Стадii 2, ме BiH ще не ввФкаеться кредитно-
знецiненим. Якщо фiнансовий iHcTpYMeHT е кредитно-знецiненим, BiH перемiщу€ться до СтадiТ 3. Дя фiнансових
iHcTpyMeHTiB, що знаходяться на СтадiТ l, очiкуванi крелитнi збитки Ъцirпоються в cpli частини очiкуваних
протягом усього строку дiТ фiнансового iHcTpyMeHry збиткiв, що можуть виникнути в результатi настанЙ подiй
лефолry протягом наступнш( 12 мiсяцiв. Очiкуванi кредитнi збитки дlя iнструм.йь 

"а Стадiях 2 або З,
оцilпоються вихоJичи з кредитних збиткiв, очiкуваних вiд подiй лефолry npor".o, у.rо.о стоку дiТ iHcTppteHTa.
Згiдно з МСФз 9 при розрахунку очiкуваних кредитних збиткiв нёобхiднЪ 

"р*оф"чr" про."оз"у iнфоiмачiю.
Придбанi або cTBopeHi кредитно-знецiненi фiнансовi активи - це фiнансовi активи, що с кредитно-знецiненшли на
лаry первiсного визнаншI. Очiкуванi кредитнi збитки дIя таких iHcTpyMeHTiB зztвжди вимiрюються виходячи з
усього строку дiТ.
Товариство зазна€ кредитний збиток HaBiTb, якщо очiкуе отримати всю суму за договором у повному обсязi.
У ВИПаДКУ фiНаНСОВИх активiв кредитним збитком е теперiшня BapTicTb рiзницi мiж договiр"r"" .ро-о""r,
потокalми, належними до сплати на користь ФонлУ за договором i грошовими потоками, якi Фонд очiкуе
одержати на свою користь.
Станом на кожну звiтну даry Товариство оцiнюе, чи зазнав кредитний ризик за фiнансовим iHcTpyMeHToM
значного зростаншI 3 моменту первiсного визнанIш. При виконаннi такоI оцiнки Товариство замiсть зйi"" српи
очiкуваних кредитних збиткiв використовуе змiну ризику настаншI дефолry (невиконання зобов'язань) проЙо,
очiкуваного строку дiТ фiнансового iHcTpyMeHTa. ,Щля виконаннrI такоi оцiнки Товариство порiвrпоi ризик
настаннЯ дефолry (невиконанНя зобов'язаНь) за фiнанСовим iHcTppleHToM станоМ на звiтну дату з р".r*о"
настаншI дефолry за фiнансовим iHcTpyMeHToM станом на дату первiсного визнанIUI, i враховуi при цьому
обцрунтовано необхiдну та пiдтверджувану iнформацiю, що с доступною без надмiрнlтх виrраr або зуслulь, i
вкшуе на значне зростання кредитного ризику з моменту первiсного визнанIfi.
Товариство може зробити припущенЕя про те, що кредитний ризик за фiнансовим iHcTppleHToM не з!внав
значного зростанIUI з моменту первiсного визнанIUI, якщо було з'ясовано, що фiнансовий iнстррлеЁт мае низький
piBeHb цредитного ризику станом на звiтну даry.
у випадку фiнансового активу, що е кредитно-знецiненим станом на звiтну дату, zше не е придбаншм або
створеним кредитно-знецiненим фiнансовим активом, Товариств оцiнюе очiкуванi кредитнi збитки як рiзницю
мiж валовою балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю очiкуванш< майбутнiх грошовIr( потокiв,
ДИСКОНТОВаНОЮ За пеРвiсною ефективною ставкою вiдсотка за фiнансовим активом.

Будь-яке кориryванIя визна€ться в прибутку або збитку як прибуток або збиток вiд зменшення корисностi.
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тоВ (ФlНАНсовА компАНlЯ <Прiмlнвест> (код едрпоу з2979256)

в mчc2рн,

Нuзькuй коеdumнuй рuзurc (сmqdiя 1\:
о Контрагент в найближчiй перспективi мае

зобов'язання;
стабiльну здатнiсть виконувати прийнятi на себе

вiддаленiй перспективi можуть, але не
о Несприятливi змiни економiчних i комерчiйних р{ов в бiльш

обов'язково, знизити його здатнiсa" до ъ"*оrruння зобов'язань.

Н;lЪТ::"Т:::;:Y::*:::З,:'_::::_lraч:т р".ику за.фiнансовим iнструллентом, якщо виконуетьсяодин або декiлька з наведених нижче кiлькiсних, якiснй та допомiiжного критерiiЪ.. Кiлькiсний критерiй
- якщо Контрагент прострочив очurу за контрактом бiльш нiж на З0 днiв. В окремш< випадкахпршryщеннЯ про те, що фiнансОвi активи, простроченi бiльш нiж на 30 ori", ,*ri фr"вiдображенi на Стадii 2, спростову€тьсяо Якiснi крrгерii

товариство використовуе якiснi критерii як вторинний покщник суттевого збiльшення цредитного ризику:- наявнi iндикатори зовнiшнього ринry (проч.r,r"й cT€lBoK, KlpciB uu*or);- вiдбулисязмiниумовдоговору; ----^!'
- було змiнено управлiнський пiдхiд;- значна змiна кредитного рейтинry фiнансового iHcTpyMeHry або Контрагента.

|- -:'
i:::::лт:,:9"_l} _T:li"rro. узгоджу€ться з визначе"rr" *р"дrтного знецiненIuI, а дефолт визнаеться за

о Кiлькiсний критерiй
- Контрагент бiльше нiж на 90 днiв прострочив оччry за конrрактом, i припущення про те, що

фiнансовi активи, якi простроченi бiльше нiж на 90 д"i", 
"uror" 

оу"" ЬiлфЙеы на сйii]'з нескасову€ться.
о Якiснi критерii

- Контрагент не вiдповiдае критерiю платоспроможностi, що вказуе на те, що позичrlльник зiвнае
значнш< фiнансових Туднощiв. Прикладами такоi сиryацii е:- значнi фiнансовi труднощi коЕтрагента;_ смерть контрагента;_ неппатоспроможнiстьконтрагента;

_ контрагентпорушу€ фiнансовiумовидоговору;- зникнеНня активноГо ринкУ дtя фiнансоВого активУвнаслiдок фiнансових труднощiв;- надання кредитором уступки за договором, у зв'язку з фiнансовlлr.rи труднощtlми tозичальника;- високаймовiрнiстьбанкрутстваконтрагента.
товариство визнае очiкуванi кредитнi збитки за кожним активом на iндивi.ryальнiй ocHoBi.

розмiрu збumкч
. стадiя 1 - вiд 0,5Уо до 1,0Yо
о стадiя 2

прострочення платежу на TepMiH вiд 30 до 60 днiв -25Yо
прострочення платежу на TepMiH вiд 60 до 90 днiв - 50%. стадiяз-l00%

. Списання фiнансових активiв за рахунок сформованих резервiв вiдбуваеться за вiдсугностi обцрунтованшх
очiкрань щодо вiдшко.ryванЕя ik BapTocTi згiдно рiшено *"рЬr"цr"а Товариства.

Товариство визнае банкiвськi депозити зi строком погашенЕя вiд чотирьох до дванадцяти мiсяцiв з дати
фiнансовоi звiтностi, в разi, якщо дострокове погашенIuI таких дa.rоa"ri" 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 рейтинry чаДДД, чаДД,

uaA, uaBBB та банки, що мають прогноз "стабiльний), що присвоюеться рейтинговими агентствами, якi
BHeceHi до ,Щержавного ресстрУ уповноважених рейтинговrо< агЬнтст" нкцпЬр) на дату розмiщення коштiв
резерв збиткiв розраховуеться в залежностi вiд строку та умов розмiщення (при |озмiщеннi вiд 1 до 3-х
}riСЯЦiВ - РОЗМiР ЗбИТКУ СКJIада€ 0Yо, вiд 3-х мiсяцiв ло t ро*у -iИ вiд"уr, ро."цення, бiльше l року _2%);
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ТоВ кФlНАнсовА компАНlЯ <Прiмlнвест> (код сдрпоу з2979256)

о mчс. zрн.

!ебimорсь ка з аборео в а нiсtпь

*.".f;Ж;;Jff i'.'а:iЁХй'Ж:"#ЖЪiýlЖffi нiнffil,колитовариствостаестороноюдоговорута,Первiсна оцiнка дебiторськоi заdоргованЪстi здiЙсrпое""." ,u справедIивою вартiстю.пiсля первiсного визнан"" пода"iша оцiнка д"оьй"*оi заборгованостi вiдбуваеться за амортизованоювартiстю,

""оыТ;ЁЬi,:ffiТ."#r":ХХНХ"#:Ъ":;;ж;1т":.Нх"# 
вiдсотка товариство оцilпое за ср.ю

'i!;';rririX|i':;:;Ж':;":;:;#""-bcЯ 3а СПРавеdлuвою варmiсmю, з вidобраilсеннялl резульmоmу
,Що фiнансових активiв, що оцirпоЬться за спрще/цивою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки уglибутку або збитry, вiдносяться паi (частки) господарськr* тЪ"чрист".Пiсля первiсного визпання Товариство оцilшое Н," Й*ЪЙ*Ь вартiстю.СправедIша BapTicTb паiЪ (часток) ,о""одuрa"*их товариств розр'ховуеться як добугок частки на чистi активи(власний капiтал) господарського товариства.

3.3.5, 3обовrязання
Кредиторська заборгованiсть визнаеться як зобов'язанЕя тодi, коли Товариство стае стороною договору та,внаслiдок цього, набувае юридшIне зобов'язанrrя сплатити грошовi кошти.поточнi зобов'язання - це зобов'язання, якi вйпо"lдаюi" Йнiй або декiльком iз ншкченаведених ознак:о КерiвниIцво Товариства сподiваеться погасити зобов'язання або зобов'язання пiдlягае погашеннюпротягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;о Керiвництво Товариства не мае безумовного^"р;; вiдстрочити погашенюI зобов'язання протягомщонаfпrленше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.
Поточнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностiЪиз"аче"lпо i критерiям визнаннrI зобов'язань.Поточнi зобов'язання оцirпоються у подаr"rоrу за :lмортизованою вартiстю.поточну кредиторську заборгованiсть без 

"aiчrо"п."оi.-ставки "iдсоrка 
Товариство оцiшое за сумоюпервiсного рахунку факryри, 

"*що "-"" дисконтування е несутт€вим.

3.3.6. _1zорmапнл фiнансовuх aKmuBiB mа зобов'язань
Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство ма€ юридичне пр:lво здiйсrповати зшliквизнанL( у ба,лансi cУ^l i мае HaMip або зробlt.ги взаемозапiк, а'бо реапiзув";;r; та виконати зобов'язанняодночасно.

3.4. об.гliковi полiтики щодо основних засобiв та нематерiальних аrсгивiв

3.4.1. Вuзнання лпа оцiнка основнuх засобiв
Товариство визнас матерiальний об'ект_основним засобом, якщо BiH утриму€ться з метою використання ix уПРОЦеСi СВОеi дiяльностi, надання посJryг, або дtя здiйсненЙ чЙiri.rрчrЬr*'i"оцЙ"но_культурних 

функцiй,очiкуваний строк корисного використання (експлуатацii) 
"** 

бiп"r. одного року та BapTicTb яких бйьше 20 000грн.
Первiсно Товариство оцirпое ocHoBHi засоби за собiвартiстю. У подальшому ocHoBHi засоби оцitпоються за ixсобiвартiстю MiHyc буль-яка накопиtIена :u\{ортизацiя та Ёудь-якi накопиченi йитки вiд зменшення корисностi.Сума накопИченоi аморТизацiТ на даry переоцirк" вrкrю"аur"- , вапrовоi балансово[ BapTocTi акгиву та чистоiср{и, перерахованоi до переоцiненоi супли активу. .Щооцiнка, яка входить до скJIаду власного капiталу,переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припишIеться визнання вiдповiдного акгиву.

3.4. 2, Поdалlьшi вumраmu.
Товариство не визнае в балансовiй BapTocTi об'екта основних засобiв витрати на щоденне обсrryговування,ремонт та технiчне обс,lryговування об'екта. Цi витрати визн.lються в прибутку'чи збrгф, коли вони понесенi. Вбалансовiй BapTocTi об'екта основних засобiв 

""."uor"a"-ru*l 
no.ц-"iui в"трат", 

"Ki 
зiдо"ольшIють критерiямвизнанIUI активу.

3.4,3. Аморmазацiя основнuх засобiв.
Амортизацiя ocHoBHID( засобiв Товариства нараховуеться прямолiнiйншu методом .Застосовуються насryпнi термiни *Ър"с"о.о використаншI:
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тоВ (ФlНАНсовА компАНlЯ кI.tрiцlцgест> (код qдрпоу з2979256)

в mчс. ерн.
будiвлi: 20 poKiB_ машинита обладнання;2-5 poKiB_ транспортнi засоби: 5 poKiB_ iнструмеШИ, ЦРилaДиi"".""uр (меблi): 4 роки.

Амортизацiю активу починttlот]

ffi",il:;ЪЪНt:l;-Тiу#ffi?d::I-""ТJtr:,#ffi :}_#J:TiJ,f; ff ,l;'_"i;;ц,нн;ть визнанIUI активу.

3. 4. 4. 
_Немаmер ian ь Hi а кmuв ч

Нематерiальнi актrви oai*a""a" за собiвартiстю за виD'хчпяпчсrr к,,-, -----будь-якlо< накопшIених збиткiв 
"йЪr"rr."о корисностi. оЗа*У"ан",м 

будь-якоl накопиченоi амортизацii таЗаСТОСУВаННЯм пр:_у:a_lнiл"о.о.""riлу. МОРТИЗаЦiЯ нематерiальних активiв здiйсlпоеться iзНематерiальнi активи, 
"*i 

u"rr*йТЬ V пееrlптъ-*: *^_- .протягом TepMiHy чинностi ци* **. 
"*о,ь у результатi договiрних або iнlцих ЮРИди.tних црав, амортизуються

3.4.5.3меншеннл
На кожну ,"| 

КОРuсносtпi ocHoBHax.:,:::!t, mа неJиаmерiьцьнuх акtпавiвто"йЫ]i#,* лаry Товариство оцirпое, 
"". "*u"" 

ori
сума очiкуваrо"БЧ' 

баЛаНСОВУ BaPTicTb активу до суми ,#Ъilr;;"Т:"-":*,-"*:Ж'"fr}: 
1н*т"#,а

*y#*;lft :ffiЖж##?"*хlнhтт",ннн##*:,#*iт:,tr_.ъЁт;:#н:ril;
якщо i тiльки якцпi.-",,,ч"**jь*t*#н#Тi'ЧLlЖ::Т";н*"жнжиI*,нН,i:ч;"_h:ж,
fr :lтпi$ауj*Ё*т*нн*hхffi ж:#хЁllY"";;;fi iJ;T.":HJir*;;;Hr#:r;;;
3.5. облiковi полiтики щодо iнвестицiйноi HepyxoMocTi

3.5.I. Вuзнання iHt
,що iшестиц iй::," ::! :УН 

О t Н еру х о м о с m i
i* 

"Ь.д,ч,Й), ffilJ;*J#?XЁ;TlH:;XH'*:'fi""ii.Jiiy9: (зем.тпо чи будiвлi, або частину будiвлi, абооренднш( гr,патежiв або збiльше""" "чг,*,i;;;]й#i,"'^#Н:"#rtтН#:"Тж,l;тi:J**х*
;Ж?_1{"Шiii,T*ЖH""i;;;;;i;'"b' "uou"i no"'y'i, для адмiнiстр;;;;;; цiлей, або (б) продажу вIнвестицiйна HepyxoMicTb визна€ться як актив тодi i тiльки :ОТИМае МаЙбУТНi 

_еКОномiчнi "r.одr, 

-"*i 
.ro";".uii^;-;;'9o" КОЛИ: (а) е йrМОВiРнiсть того, що товариствошвестицiйноI HepyKoMocTi можна оо.Бiрrо оцiнити. швестицiйною нерlокомiстю, (б) .оОЙрt.r"

ЯКЩО бУДЬЛi ВКЛЮЧаЮТЬ ОДНУ 
"u'i'"Y, :1а утрI^,у€ться з метою отримашuI орендноi_плати та друryffiilflffi"Н:iffiТ,fr,',"Ъ}ХН*fri1:::1Т""l"Р""'J" #дя адмiнiстр.;;; tllлей, в бухгалтерськомуокремо. 

lrwn,J^Uonuul't оцlнюються та вiдображаюr"a" о*рaйо, 
"*що "оr, можуть бути проданi

3.5.2. Первiсна mа помidуюча оцiнка iнвесmuцiйноi нерухомосtпiПервiсна оцiнка,iнвейцй;;i';;;й;остi здiисшо;;"";;Ьтiстю. витрати на операцiю вulючilютьсяДо первiсноi BaPTocTi' Собiвартiсть ;1I;^ЁJ*:,,-д;:йT";;]::1?]1 
:-ч*е цiну iT придбання та будь-якi

ВИТРаТИ, ЯКi беЗПОСеРеДньО_ 
"iдr".""iЙ-Ь"дОч"о. БезпосерЬо 

зiднесенi "rrрЙ охоIuIюють, нацрикJIад,
ВинагороДи за наДан}UI професiйних'йй'* послУг, пооu*i no"'".u"i , пЪр.оТiй права власностi, та iншi
виФати на операцiю.

товариство обирае дlя оцiнки об'ектiв iнвестицiйноi HepyxoMocTi модельвiдповiдно до МСБо rо'r"rJ"о.JЙ'rч*r'i.riд*lд 
о" ;йБ;iтицltноТ HepyxoMocTi 

оцiнки за собiвартiстю

3.б. Фiнансовi акгиви, що оцiнюються за cI
1гибrгrсv або збитку- IbU,| за справедлиВою вартiстЮr з вЦображенням результату переоцiнки уЩО фiНансов* ч*r"Ъir, що оцirпоються заприбутку або збиткч. в.

ф.й".i,"й;;;ж"",#;ffi]r:1#1ffi.i,i"т#fr##""т#а;:uоu*'"о" 
результату переоцiнки у

fi::iНffi;Нi'flНhЪ::1"#Jffi;##ьких товариств розраховуеться якдобуток частки на чистi активи
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тоВ (ФlНАНсовА компАНlЯ кПрiмlнвест> (код едрпоу з2979256)

в mчс. zpH.

3.7. Облiковi полiтики щодо оренди
Оренда основних засобiв, за умовами

виходяtIи з права власнос,гi, шlасифiкуеться як
операцiйна.

"I9i до Товариства переходять Bci icToTHi ризики i вигоди,
фiнансова оренда. Bci iншi види оренди класифiкуються як

Товариство розпоч€rпо застосуванн,I нового стандарту та скорист€rлося мотсIrивiстю звiльнення вiд визнаннядоговорiв оренди зг. п.п 5-8 мсФз (IFRS) lб У 2О20 рЬ"1 
^-""ip "р"*" oOri;;;y;"" зг. п.6 мсФз (IFRS) 16,ВiДНОСЯЧИ rШаТеЖi На ВИТРаТИ, На Рiвномiрнiй ocHoBi- Й;;;"" лiт строку оренди, не визнаючи активи iзобов'язання .

," "Ъ:TXTJ;-|HJ:'"".P.M 
ВИТРаТИ, TaKi як технiчне обслуговування i cTpaxyBaHHrI, вiдносились на витрати

3.8. облiковi полiтики щодо податlсу на прибугок
витрати з податку на прибуто* 

"впяюi" 
собою суму витрат з поточного та вiдстроченого податкiв.ПоточниЙ податоК визначаетьСя як c)rMa п.одаткiВ ,u прйОir*, Що пiдlдlдбть сгlпатi (вiдшкодуванrшо) щодооподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод. потъчнi витрати Товариства за податками розраховуються звикористаннrIм податкових ставок, чинних (або в основrо"у 

"иrн"*) "u 
дф O-u"ay.вiдстрочений податок розраховуеться за балансо"r^ 

""rо*м облiку iобов'язань та являе собою податковiактиви або зобов'язанIuI,.що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж баrrанъовою вартiстю активу чизобов'язання в балансi та ix податковою бйою.
Вiдстроченi податковi зобов'язаннЯ визн€lються, як правило, щодо Bcix тимчасовиХ рiзниць, що пiдлягаютьоподаткуванню, Вiдстроченi податковi актlши визн€lються з урахуванням iMoBipHocTi наявностi в майбутньомуоподатковуВаного прибУтку, за рахуноК якого можУть буЙ використанi тrдr,rчасовi рiзницi, що пiдtягаютьвирахуваннЮ, Балансова BapTicTb вiдстроченИх податковИх активiВ .rЬрa.п"дч"r"a" 

"u 
Ь*r.у дату й зменшуетьсяв тiй Mipi, у якiй бiльШе не icHye ймовфностi того, щО буд. оrрйЧний оподаткований прибуток, достатнiй, щобдозволити використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково.

вiдстрочений податок розр:lховуеться за податковими ставками, якi, як очiкуеться, будуть застосовуватися вперiодi реалiзацiт вiдповiдних активiв або, зобов'язань. Товариство визнас поточнi та вiдстроченi податки якви,Iрати або дохiд i вкпючае в прибуток або збиток за звiтний перiод, okpiM випй", *оrr" Податки виникаютьвiд операцiй або подiй, якi визнаються прямо у власному KaпiTa.lli iбо вiд оЪ'.д"чrо бiзнесу.
товариство визнае поточнi та вiдстроченi подйи у капiталi, якщо податок нЕtлежить до статей, якiвiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому .u"ory.." 

" 
lr.uory перiолl-

3.9. Облiковi полiтики щодо iнших акгивiв та зобовrязань

3.9.1. 3абезпечення
Забезпечення визнаються, коли Товариство мае теперiшrпо заборгованiсть (юридичну або конструктивну)внаслiдок минулоТ подii, icHye ймовiрнiсть (тобто бiльше йо*r""о, ,iж не"о*лйФ, й погашеннrI зобов'язаннявимагатиме вибуттЯ pecypciB, KoTpi втiлЮють У собi економiчнi вигоди, i ,o*HalocToBipHo очiнити сумузобов'язання.
Товариство також створюе резерв витрат на оплату щорiчних (основних та додаткових) вiдrryсток.розрахунок такого резерву здiйсrпоеться rrа пiдсrавi правй облiковоi полiтики Товариства. Розмiр створеного

резерву оIIлати вiдrrусток пiдлягае iнвентаризацii на кiнець року. Розмiр вiдрахувйь до резерву вiдпусток,вкJIюч,lючи вiдрахуванrrя на соцiальне cTpaxyBaHHrI 3 цих сум, розраховуються вихомчи з кiлькостi днiвфакгично невикористаноi працiвниками вiдгryстки та ixнього a"рaд""од""ного заробiтку на момент проведеннятакого розрахунку, Також можуть враховуватися iншi об'ективнi фактори, що "ь"uuйть на розрахунок цьогопокt}зника, У разi необхiдностi робиться кориryюча про"од*J " бу,.аrrrерському облiку згiдно данихiнвентаризацii резерву вiдrryсток.

3. 9, 2. В uпл аmа пр ацiв н u Kallt
Товариство визна€ KopoTкoclpoKoBi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язанIUI пiсля вирахуваннябудь-якоi вже сплаченоТ суми. Товариство визнае Ьчirсувану BapTicTb короткострокових виIIлат працiвникам завiдсутнiсть як забезпечення вiдгryсток - пiд час наданнrI .rрацi"rr"*аr" .rосrrу., якi збiльшують ixHi права намайбутнi виIIлати вiдгryскних.
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3,10, Iншi застосованi облiковi полiтики, ЩО € дорgчцими для розумiння фiнансовоI звiтностi
3.10.I ,Щохоdu mа вumраmа
ТовариствО визнае доiiд вiд наданнrI no:rry_., коли (або у Mip{ того, як) воно задовольняе зобов'язання щодоН[ХlТft#;:НЬНlТН-Ж'ЖLff'О u*'""1 *Й",оЪ. А-,;;";;;;"'""**,'*оп, (або у Mipy того, як)
При визначенi BapTocTi винагороди вiД Управлiнrи ФФБ Товариство вiдповiдно до МСФЗ 15 використовуе методоц'нюванIUI за результатом, ,Що 

"'"оч-,:_u1,*_1*,, ,u р.Ъупьтатом н€lлежить, зоцрема, ана.ltiз виконанIUI,завершеного на сьогоднiшнiй день, оцiнки досягнутих рёзультатiв. Bp*ou]r", принцип професiйногоскеmициЗмУ Дlя змiнноi BaPTocTi ВинагороДи розрмунок лохЬду злiйсr*u""." 
"u 

*й"ч" кожного мiсяця.РезультаТ визначенIИ розмiрУ """u,орй' по управлiН,* u*r""чrи оформ.тпоеr""" u*o' виконаних робiт, вякому вiдобрiDкаеться розрфнок (ouiHKa) ло."."уЪ* р.й"йr" на звiтну даry.[ШiДеНДи визнzlються доходом лише у разi, якщоl
- право Товариства на одержання виIIпат за дивiдендами встановлено;
- е ймовiрнiсть, що eKoHoMi.lHi вигоди, пов'язанi. д^lд.йч"",1ашиу." до Товариства;- суму дивiдендiв можна достовiрно оцiнити.
дохiд визнаеться у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенrпо та критерiям визнанIлrLвизнанrrя Доходу вiдбувастiся од"оrua,rо з визнаншIм збiльшення активiв або зменшення зобов'язань.

Витрати - це зменшеншI економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи амортизацiТактивiв або у виглядi виникненtя зобов'язань, paayn"ruro"'-ooao a зменшеншI чистID( активiв, за винrIткомзменшенIUI, пов'язаного з виIIлатами Учасникам.
Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначеншо та одночасно з визнаннrIмзбiльшення зобов'язань або зменшень активiв.
витрати негайно визн:lються у звiтi про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутнiх економiчнихвигiд або тодi та тiею мiрою, якою Йаtбутнi економiчri 

"и.оди 
не вiдповiдають або перестають вiдповiдативизнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан.

витрати визн,lються у звiтi про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають зобов'язанrл безвизнаннrI активу.
Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи.

3.10,2. YMoBHi зобов'лзання mа акmuвu.
товариство не визнае yMoBHi зобов'язання в з_вiтi про фiнансовий стан Товариства. Iнформачiя про р{овнезобов'язання розкриваеться, якщо мож.пIвiсть 

"rбу]r"Ъйai", *i втiлюють у собi економiчнi вигоди, не евiддаленою, Товариство не визна€ yMoBHi активи. Стиaпu ir6ор"ччiя про умовнии uo* ро.*риваеться, колинадходженнrI економiчних вигiд е ймовiрним.

3. 10.3, Сmаmуmнuй кgпimаJl
стаryтний капiтап, вкJIючае в себе внески Учасникь.
Товариство визнае додатковий капiтал, сформований внесенням гроIцових коштiв iT Учасниками, в складiвласного капiталу.

3.10.4. Резервнuй капimul
згiдно з положенIuIми законодавства Украiъи Товариство формуе резервний капiта.п.Згiдно Стаryry Товариством створюеться резервний t.та*Ь"ЙИf фон4 в розriрi )SИ статутного (складеного)капiтапу, Розмiр щорiчнlо< вiдрахувань ло pbr.puro.o фойу ".uro""r" 

5Yо СУМПЧИстого прибутку.

3.10.5, Поdi'i пiаlя dаmu баллансу
товариство кориryе покz}зникla фiнансовоi звiтностi у разi якщо подii пiсля звiтноi дати е такими, щокориryванI,I показникiв явJuIеться необхiдним. Подii пiсляъвiтноi дати, якi потребують кориryвання показникiвфiнансовоi звiтностi - це подii, пов'язанi з пiдтвердхенням або спростуванням обстави", iсlтуlочих на звiтну даry,
:_:::Тл:Ii'ОК 

i СУДЖеНЬ КеРiВНИЦТВа, ЗдiйсненIд( в yмoB€lx невизначеностi й неповноти iнформацii станом назвlтну дату.
Вiдповiдно, Товариство розкривае характер таких подiй й оцiнку ix фiнансовlл< наслiдкiв або констаryенеможливiсть такоi для кожноi суттевоi.категорii не коригованихiоди, що 

"looyn""" 
пiсля звiтноi дати.

3. 1 0,6. Операцiйнi cezlteHmu
товариство не застосовуе i не розкривае iнформацiю вiдповiдно мсФз 8 коперацiйнi сегменти> оскiльки етовариством з обмеженою вiдповiдальнiстю, iнструменти власно.го капiтаlry Товариства не обертаються наВiДКРИТОМУ РИНКУ. ТаКОЖ Товариство не плануе виrryск фiнансових i""rpyr"rrb 

"" "ЙЙ-и ринок.
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4. OcHoBHi припущення, оцiнки та судження

при пiдготовцi фiнансовоi звiтностi Товариство здiйсrпое оцiнки та припущення, якi мають вIlлив наелементи фiнансовоi звiтностi, фунтуючись на МСФЗ, мсБо ,u ,'уrчrЁrо*] ро.роопених KoMiTeToM зтлумачень мiжнародноi фi,нансовоi звiтностi. Оцiнки та судженнrI базуються 
"u 

.ron.p"orboMy досвiдi та iнших
факторах, що за iснуЮчих обставИн вважаютьСя обrрунтованими i .u i"ryrr"ruru";;;* приймаються судженнrIщодо балансовоi BapTocTi активiв та зобов'язаrr.'iо.,ч чi розрахун*" б*уоr".я на наявнiй у керiвництваТовариства iнформацii про поточнi подii, фактичнi результат"п,tо*уr" зрештою вiдрiзrrятися вiд цих розрахункiв.Областi, де TaKi судженrUI е особливо важJIивими, Ъбластi, що характеризуються високим piBHeM сtстlадностi, таобластi, в якIо( пригryщеншI й розрахунки мають велике значенIIf,для пiд.Ъrо"*" фiнансовоТ звiтностi за МСФЗ,наведенi нижче.

4.1. Сулження щодо.операцiй, подiй або умов за вiдсутноgгi конкретних МС<DЗякщо немае мсФз, який конкретно застосовуеться ло операчiil iншоi подiI або умови, керiвництвоТовариства застосову_е судженнrI пiд час розроблення та застосування облiковоi полiтики, щоб iнформацiя буладоречною дlя потреб користувачiв дlя прийняття економiчнЙх рiшень та достовiрною, у тому значеннi, щофiнансова звiтнiсть:
. подае достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки Товариства;
' ВiДОбРаЖае еКОНОМiЧНУ cyTHicTb операцiй, iнших подiй або умов, а rr" n"lll" юридичIry форr"ry;. е нейтральною, тобто вiльною вiдупереджень;
о е повною в ycix суттевих аспектах.
пiд час здiйснення судженIrя керiвництво Товариства посиласться на прийнятнiсть наведеню< далi джерел таврахову€ ix у низхiдному порядку:
а) вимогИ в МСФЗ, у якиХ iдеться про подiбнi та пов'язанi з ними питаннrI;б) визначенIuI, критерii визнашш та концепцiт оцiнки активiв, зобов;язань, доходiв та витрат уКонцепryальнiй ocHoBi фiнансовоТ звiтностi.
Пiд час здiйснення судженшI керiвництво. Товариства враховуе найостаннiшi положення iнших органiв, що

розробляютЬ та затвердЖують стандарти, якi за.rЪсо"уюri полiб"У концепту€lльф о.rо"у для розробленrястандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галуiевi npu*rr*", тiею мiрою, якою вони не
суперечать вищезазначеним джерелам.

операцii що не регламентуються МсФз Товариством не здiйснюв.lлись.

4.2. Сулження щодо справедшивоi BapTocTi акгивiв Товариства
. оцiнка справедllивоiвартостi фунтуеться на судженшIх щодо передбачуваних майбутнiх грошових потокiв,
iснуrочоi економiчноi ситуацii, ризикiв, властивих рiзним фiнансовlаr.r iHcTpyMeHTaM, та iншlлt факторiв зврахуванням вимог МСФЗ 13 кОцiнка справедливоi вартостЬ.

4.3. Сулження щодо змiн справелпивоi BapTocTi фiнансових активiв
Протягом звiтного 2019 та 2020 poKiB переоцiнка iнвестицiйноi HepyxoMocTi iз заlryченням незалежних

оцirповачiв не здiйсrшовалась.
КерiвництвО Товариства вважа€' що облiковi оцiнкИ та пригrущення, якi мЕlютЬ стосунок до оцiнки

фiнансових iHcTpyMeHTiB, Де ринковi котируванш не доступнi, е ключовим джерелом невизначеностi оцiнок,
тому що:

а) вони з високим ступенем ймовiрностi з3}знають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки баз5rються на
приrryщенrшх керiвництва щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн вIIJIютних KypciB, показникiв
кредитоспроможностi контрагентiв, кориryвань пiд час оцiнки iHcTpyMeHTiB, а rа*ож специфiчних
особливостей операцiй; та

б) вп.ltив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на доходи
(витрати) може бути значним.

Якби керiвництво Товариства використовув€lло iншi пригryщеннrI щодо вiдсоткових cTEtBoK, волатlлльностi,
KypciB обмiну в!UIют, кредитного рейтинry контрагента, дати оферти i кориryвань пiд час оцiнки iнструмеrгiв,
бiльша або менша змiна в оцiнцi BapTocTi фiнансових iHcTpyMeHTiB у p*i 

"Ц.уiносri ри"ко"их котиррань Ma-Tla б
iстотниЙ вплив на вiдображений у фiнансовiй звiтностi чйий np"Oyio* ru.6"ro*.

Розумiючи важливiсть використанIш облiкових оцiнок та пригryщень щодо справедливоТ BapTocTi
фiнансових активiв в разi вiдсутностi вхiдних данш( щодо спра"едr"Ъоi BapTocTi n.pro.o рiвня, Керiв"rц."о
Товариства плануе використовувати оцiнки та судження якi базуються на професiйнiii компiтенцii працiвникiв
Пiдприемства, досвiдi та минулих подiях, а також з використаншIм розрахункiв та моделей BapTocTi фirч,raо"r*активiв. Заrrуrення зовнiшнiх експертних оцiнок щодо тЪких фiнанЪових iHcTpyпleHTiB Де оцiнка, 

"*u 
б*уar"."
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на професiйнiй компетенцiТ, досвiдi та розрахунках е недостатньою, на думку Керiвницгва е прийнятним танеобхiдним.
в_икористання рiзних маркетингових пригryщень та./або методiв оцiнки також може мати значний вплив напередбачувану справедливу BapTicTb.

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

-прфесiйне 
судження щодо TepMiHiB утриманшI фiнансовихiHcTpyMeHTiB, що входять до скJIаду фiнансових активiв. ПрЪфесiйне судженнrI au й питанням фунтусться наоцiнцi ризикiВ фiнансовогО lнcTpУl{eнTy, йогО прибутковЬСтi й_динамiцi та iншю< факторах. Проте iснуютьневизначеностi, якi можуть бути пов'язанi з призупиненIUIм обiry цiнних пчп"рЦ *о ,a е пiдконтрольнимкерiвництву Товариства фактором i може суттево вплинути на оцiнку фiнансових iнсфуплентlв.

4.5. Сулження щодо вия&IIення ознак знецiнення активiв
вiдносно фiнансових akTltBiB, якi оцil*оються за амортизованою вартiстю, Товариство на дату виникненIuI
фiнансових активiв та на кожну звiтну дату визначае рiвЁнь кредитного ризику.Товариство визнае резерв пiд збитки дrя очiкуванr* ф.д".""* iбrr*i" за фiнансовими активами, якiоцirпоються за амортизованою вартiстю, у розмiрi очiкуваних цредитних збиткiв зj 

"ес" 
строк дii фiнансовогоаrгивУ (при значному збiльшеннi кредитно.о p".r*ylлrr" *р.дrrrrо-знецiненtо< фiнансових акгивiв) або 12-

мiсячншr,rи очiкуваншuи кредитними збитками (у b*i trЬ."ur"Й зростаннrI кредитного ризику).Зазвичай очiкУеться, Що очiкУванi кредитнi збитки за весь 
"rро* дiт мають Ьуr" 

".."uri до того, як
фiнансовий iHcTpyMeHT стане прострочений. Як правшtо, кредитний ризик значно зроста€ ще до того, як
фiнансовий iHcTpyMeHT стане простроченим або буле .rori"ar,o iншi чинники затримки платежiв, що еспецифiчнШи дIя позичilльника, (наприклад, здiйснення модифiкацii або реструкryр"rчцii).

Кредитний ризик за фiнансовим iHcTpyMeHToM вважаеться низьким, якЩо фiнансовий iHcTpyMeHT мае
низькиЙ ризик настання дефолтУ, позиЕI€lпьнИк мае потуЖнiй потенцiа.ll виконуваТи iвоi договiрнi зЬЬов'язання
щодо грошових потокiв у короткостроковiй перспективi, а несприятливi змiни ъ економiчних i Йових pno"u* удовгостроковiй перспективi можуть знизити, але не обов'яiково здатнiсть позиllrlльника виконувати своi
зобов'язання щодо договiрних грошових потокiв.

Фiнансовi iнструruенти не вважаються такими, що мають низький кредитний ризик лише на пiдставi
того, цо ризик дефолту за ними е ни)кчим, нiж ризик дефолry за iншими фiнанiовими iнструментами Товариства
або нiж кредитний ризик юрисдикцii в якiй Товариство iдiйсrпое дiяльнiсiь.

Очiкуванi кредитнi збиткИ за весь строк дiТ не визнatються за фiнансовим iHcTppleHToM просто на
пiдставi того, що BiH вважався iнструпlентом iз низьким кредитним ризиком у попередньЙу звiтному перiолi,
апе не вважаеться таким станом на звiтну дату. У такому випадку Товариство з'ясовуе, чи мtlло мiсце значне
зростаншI цредитного ризику з моменту первiсного визнаннrI, а отже чи постала потреба у визнаннi очiкуванlл<
цредитнIr( збиткiв за весь строк дiТ.

очiкуванi кредитнi збитки вiдображають власнi очiкування Товариства щодо кредитнlл< збиткiв.

4.6. СуdхсеНня лцоdО поро2У супrm€восmi dля окремuх об'екmiв облiку

порiг cyTTeBocTi визначаеться Товариством з метою обцрунтованого розмежуванIш облiковоi та iншоi
iнформацiт на суттеву та таку, яка не здатна впливати на рiшенlrя корисryвачiв бiнансъвот звiтностi.

товариство не повинне в пояснювztльних примiтках до фiнансовоi звiтностi надавати iнформацiю, розкриттяякоi вимагае мсФз, якщо дана iнформацiя е несутт€вою (нижча за наведений порiг cyTTeBocii;.

Об'екги облiку Порiг
суггевостi,

о/о

Базовий показник для визначення пороry суггевостi

OKpeMi об'екти облiку активiв,
зобов'язань i власного капiталу

5% Пiдсумок вiдповiдно Bcix aKTlmiB, зобов'язань i власного
капlтtшу

OKpeMi об'€кти доходiв i виmат |0% Чистий прибутоr</збиток на звiтнч датч
Переоцiнка або зменшення
корисностi об'ектiв об;riку

|0% В i.щилення за-ttишковоi, ба-пансовоi первiсноi,
номiнапьноI BapTocTi об'ектiв облiку вiд ik справедrшоI

BapтocTl
Визначення подiбних активiв 2% Чистий прибутоrс/збиток на звiтну дату
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5. Розкриrгя iнформацi[ щодо використання справедливоI BapTocTi

5,1, Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за справедливою вартiсгюТовариство здiйснюе_викrпочно безп.р.р"ri оцiнки..rрчu.й"оi BapTocTi u*r""i" та зобов'язань, тобто TaKiОЦiНКИ, ЯКi Вr'П'rаГаЮТЬСЯ МСФЗ 9 Та МСФЗ li у звiтi .,ро фЙ;;;;"л.rч" на кiнець *о*rо.о звiтного перiоду.

Товариство мас систему контроJIю у вiдношеннi оцiнок сцраведIивоi BapTocTi. Зазначена система вкJIючае.Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть au ,"r-a*"у перевiрку результатiв iнвестицiйню<,операцiй, а також Bcix сутгсвих оцiнок справедливоi BapTocTi. Спецiа.llьнi й.*чrь"'" iоГrропrо вкJIючають:- перевiрку спостережуваних котирувань;
_ щокварт€rльну перевiрку у вiдношеннi спостережуваних ринкових угод;- аналiз та вивчення суттевих змiн в оцiнках.

5,2, Вплив використання закритих вхЦних даних (3-го рiвня) для перiодичних оцiнок справелпивоI BapTocTiна прибуток або збиток

в насryпнiй таблицi представлена iнформацiя про неспостереlgванi вихiднi Данi, щ9 використанi на кiнець 2020
року щя оцiнки справедIивоi BapTocTi чистих активiв, вiднесених до 3-го рiвня icpapxii справедlивоТ BapTocTiстаном на З|,12,2020, порял з аналiзом чутливостi до змiн в неспостережуваних даних, якi Товариство ввд,ка€обцрунтовано можJIивими станом на звiтну дату, виходячи з пригryщенtul, що Bci iншi змiннi пок:}зникизапишаться без змiн:

класи активiв та
зобов'язань, оцiнених

за справедIивою
методики оцirшовання

Грошовi кошти Первiсна та подЙЙiоцЙЙ
грошових коштiв здiйсшоеться за
сIIраведливою вартiстю, яка дорiвrпое

офiцiйнi *урйнвv

Iнструменти капiталу Первiсна оцiнка iнструментБ капiтЙ}
здiйсtпоеться за ix справедIивою
вартiстю, яка зазвичай лорiвrпое цiнi
операцii, в ходi якоi був отриманий
актив. Подаltьша оцiнка iHcTpyMeHTiB
капiтаlry здiйснюеться за
справедливою вартiстю на дату
оцiнки.

Ринковий Офiчiйнi бiржовi курси
органiзаторiв торгiв на
даry оцiнки, за вiдсутностi
визначеного бiржового
курсу на даry оцiнки,
використовуються цiни
закриття бiржового
торгового дняl
Справедlша BapTicTb паiЪ
(часток) господарських
товариств розраховуеться
як добуток частки на чистi
активи (власний капiтал)
об'екry iнвестування

Юlаси акгивiв,
оцiнених за

справедливою
вартiстю з

використанням 3-го
рiвня icpanxil

Справедлива
BapTicTb
чистих

активiв (доля
Товариства)

Метод
оцiнки

CyTTcBi
неспостережува

Hi данi

Обrрунтоване
вЦхилення

Аналiз
чрливостi

справедливоi
BapTocTi до

неспостережув
аних данихIнстррленти капiтаlry

(фiнансовi irвестицiТ в
корпоративнi права
ТОВ кЛанжерон
2020))

26,|

,Щанi про
BapTicTb
чистих
активiв

вiдсоток змiни
BapTocTi чистих

активi за piK
+l1,25o/o + 27 тис. грн.
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5,3, PiBeHb iepapxi'i справедливо[ Bapтocтi, до якого налея(ать оцiнки справедливоI BapTocTi
PiBeHb iepapxii сцраведливоi BapTocTi, до якого нilлежать оцiнки справедIивоТ BapTocTi

5.4. Перемiщення мiж 2л-м та 3-м рiвнями icpapxil справедливо[ BapTocTiУ попередньому 2020 роцi та у 2019 рй ";р.";;;;;;;й;;r" iepapxiI не було.

,';i;ifi "-"BiB' ЩО ОЦiНЮЮТЬСЯ 3а СПРаВедJIивою вартiстю з використанням вихiдних даних з_го рiвня
В насryпнi таблицi .наведена iнформацiя за piK, що закiнчився 3l грудня 2020:

В звiтномУ перiодi 2020 рокУ проведено оцiнкУ справедIивоi BapTocTi корпоративних прав. оцiнка
Н.Н*Т .:,а,''ffiа#::,Ж:LТ;ffi u*""', Г..уп",ч',,-*i, .прч"ЁЙЙ"т 

".i,"i,i *ор;;р;;;,;Б;"

J\b Назва кокгрiБЙ Частка
Товариства у
статутному

капiталi Тов

Чистi
акгиви
тов
на

з1.12.2020

Ба.пансова
BapTicTb

iнвестицii в
корп. права на

з1.12.2019

Сума
переоцilки

Бшtансова
BapTicTb

iнвестицii в
корп.права

на
з1.12.20201 Корпоративнi права в

ТоВ <РЕнТсФЕРА)
(Код еДПоУ 41292217'|

l00% l0 489

19 б9

489

2 Корпоративнi права в
ТОВ кЛанжерон С>
Код еДПоУ з297957о\

99% -5

з Корпоративй- прЙ в
кЛанжерон 2020>
(КодСДПОУ 4З'168З79\

|00% 267 +27 267

всього
30 148 -467 26,|

5,4, Iншi розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 <Оцiнка справедливоiвартосгЬ>
Справедlива BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB 

" 
порiuЙ'"'ii* о-ч".овою вартiстю

2з

класи активБ та
зобов'язань,
оцiнених за

сцрiIведливою
вартiстю

l piBeHb
(Ti, що мають

котируваншI, та
спостережуванi)

2 piBeHb
(Ti, що не мають
котирувань, але
спостеDежчванi)

3 piBeHb
(Ti що не мають
котирувань i не е

Усього

2020 2019 2020 2019 2020 20l9лата оцiнки 11 1) )п з1,|2.19 з|.12.20 2020 2019
Iнструменти

чццq.ry

з1.12.19 з1.12.20 з1.12,19 з1.12,20 з1.12.19
267 з0148 267 30148

фошовi кошти 7709з 6249з 7709з 6249з

Класи aKTrBiB,
оцiнених за

сцраведIивою
вартiстю з

використан}им 3-го

залишки станом
Ha31.12.2019 р.

придбання
(продажi)

Стаття (статгi) у
прибутку або
збитку, у якiй
прибутки або

збитки визнанi

ЗалишкиББййй
З1.12,2020 р.

Фiнансовi iнвестицiiъ
корпоративнi права

257

Q9 67l)

+27

дооцiнка до
справедливоi

BapTocTi
- 494

уцiнка до
справедlивоi
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в mчс. ерн.

Ф;

БалансоваБi!Б
!цавеллива "арБ

2020 2019
267 30148

2020 2019

гпптrтпоi
267 з0148

_ рущчDl лvЦ lЛ 77093 62493

б. РОЗКРИТГЯ iНфОРМаЦii', щО пiдтверджуе cTaTTi поданi у фiнансових звiтах
б.1. {охiд вЦ реалiзацii

6.2 Витратlл

^".,ý:o,f;"IT: 
#lХЁ';"J;"Нlh"*Ъ,i#lЁili х'?н:ж",#одо 

застосуваншI справелllи.оi BapTocTi сЗаСТОС)ЛаШu СПРаВеДЛИВОТ"ар,осrl, 
"*a-"oi.. оуr" *ор"-.rЬБ-;;lЪТЦ:"ЪЯ'6ffi:":fii1;";11;.оЙ" *Ъоо

Дохiд вiд реа"йцi'rЪ ..." j

21523 зl ]01

lншi операчйнi лЫЙи 1орПЙЪ"r.*D

в id проd auql ф iH ан с oBttx iHB е сmuцiй)

Всього доходи

В idp ахув ан ня 
" 
аiоцЙоп i

Iншi в(юрuduчнi посJlуZu, , вulпраmч на Mamepialtu, банкiвськi

реалiзованих фiнансовиiЕ"".-.rltй
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в mчс, zрн,

б.3. Податок на прибуtок

OcHoBHi компоненти вr'r:грат з податку на прибуток за звiтний перiод:

Прибуток до оподаткування
Всього прибугок до оподаткування
Податкова ставка
Подаюк за встановJIеною податковою ставкою
Податковий вплив постiйшл< рiзштlр
!итрати з податку на прибугок
Поmчнi влпрати з податку на приброк
Витратиз податкуна прибугок 

-

тимчасовi рiзницi, якi пiдлягають оподаткувацню:

сума нарахованот амортизацii основних засобiв

Сулtа_залишковоi BapTocTi окремого об'екта основних
засобiв або нематерiальнLD( iктивiв, визначеноi вiдповiдно
до нацiональнлD( положень (станлартiв) бухгаrrтерського
9блiку, у разi лiквiдацii або продажу *ooio об'екта
(пункт l38.1 статгi l38 роздirry III Iiодаткового
кодексу УкраiЪи)

Cpla HapaxoBaнIл( доходiв вiд участi в капiталi itшllл<
п.патникЬ поДаТц на прибуток пцприемств, гшатникiв

з1.12.2020
1406з

152&3
18%
з640
l220

275l
275l
275|

з1.12.2019
205з9

20539
18%
3640
-3,1б

зб40
3640
з640

оподаткуванню
Чистi тlд.tчасовi ризницi, якi пiдлягають
Оподапсувашlю

б.4. Нематерiальнi активп

(11,4)

-27 -891

1220
1220

(-з l 6)

l599

€дLtного податку четвертоi групи (пiдпункг
140,4,1 гrуш.'у 140.4 статгi tCO розлi-тгуiII Податкового кодексу Украiни)

Всього тимчасових рiзниць, якi пiдлягають

(316)
(3lб)

За iсторичною вартiстю Нематерiальнi
активи

(сайт та iнш.)
Первiсна BapTicTb:

на 0l сiчlя 2019р. 97
Надiйшло за 2018 р.
Вибуло за 2019 р.

ЕjЦрудrо 2019 р. 98
Накопичена амортизацiя
Ha0l сiчня2019р. 5з
Нарахована за 20l9 piK з9
цЛ.руо"" 2019 р. 92
Первiсна BapTicTb:
31 грудня 2020 porcy 98
Надходження

Вибутгя

3l грулня 2019 року 92
Накопичена амортизацiя 92
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1 грудня 2019 роцу
Нарахування за ptк

Чиста балансова BapTicTb

31 грулня 2019 року
1 грудня 2018 роф

в mчс, ерн.

.Що нематерiапьнлок активiв gа З 1.12.2020 належать:
Сайт вiддi"тry продаж к MicTo KBiTiB> з.lлишкова BapTicTb на З 1.12.19p. - 0Свiдоцтво Украihи на знак дlя ToBapiB i послуг Mi l214'l змишкова BapTicTb на З1.12.19р. - 2,5Свiдоцтво УкраiЪи на знак д* ,o"upi" i послуг Ns1 12l48 залиIцкова BapTicTb на З 1.12.19p. - 2,5

,Що нематерiальних активiв на З 1,12.2019 належать:
Сайт вiддiлу продаж к MicTo KBiTiB> запишкова BapTicTb на 3 1. 12. l 8р. - 0СВiДОЦТВО УКРаihИ На ЗНаК Для ToBapiB i пос.гryг tTsi tzt+z залишкова BapTicTb наз|.|2.19р, _2,5СВiДОЦТВОУКРаiНИНаЗНаКлл"rо"арiвiпос.tryгЛ!I12l48залишковавартiсть 

наз1.12.19р._2,5

6.5. OcHoBHi засоби

За iсторичною вартiстю Булiвлi Машини та
обладнання

Транспорт Меблi та

цриладдя
Всього

7 3 4 J31 грулня 2018 року
Пепвiсна BanTicTb

4362 67t 168б 154
6873

на,щодження 12б8l 49 42 l2772Вибуття (2338) (36) (2374)3l грулня 2019 року
пепвiсня вяптiатr

l4705 б84 1686 I96
1727l

Надходженrrя
з l8l з l8l

Вибутгя (1476) (l47 6)
Перемiщення зi складу
iнвс:стичiйноi HepyxoMocTi

770з 770з

31 грулня 2020 року
Первiсна BapTicTb

70а б84 3391 19б ll273

накопичена
ацоDтизацiя:
31 грудня 2018 80б з49 1027 23 2205
Нарахування за piK з62 46 l4 422
Вибутгя (40) (120) (l lз) Q7з)
31 грулня 2019 року 108б з95 l027 37 2545
Нарахування за piK (546) 46 |4 (486)
31 грудня 2020року l496 395 tзl 37 2059
чиста ба.пансова
BapTicTb:

!L.рудr,2020 року 5720 б84 3388 l22 9914
31 грулня 2019 року 13бl9 289 659 159 14726
31 zруdttл 2018 роry 3556 322 б59 131 46б8
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в mчс. zpH.

.,"":#:};;:LfiI:l;#';;Hil^Ж:1;;,'*"oi ocHoBHro< засобiв повнiстю зношенi ocHoBHi засоби

б.б. Iнвестицiйна HepyxoMicTb

ЮВ кЛанжерон Cl>

зl.t2.2020 з1.12.2019
О/о володiння Сума О/о володiння Сума

99% 1965ý
l00% l0489

l00% 26',
26i 30I46

Вiдповiдно до МСФЗ Товариство розкривае наступну iнформацiю:

б.8. Запаси

'Що 
iнших Доходiв вкltюченi Доходи вiД оренди за piK, що закiнчився 31 грулrrя 2020 р.у cyMi 1789 тис. грн..уiff;l*т.;il'.ННj,lТс'"*и"]i"frУ'*о"о"l, ;-; й;;;;а доходи вiд оренди, за piK, що закiнчtвся

f.i""iilНТffiffiХЪ*r#l;u"*овуються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату

На початок 
"ерЬау

(19l8)Переведення до .йББ,о"нr- засобБ

2lз14

Ha31.12.2020
ЦL 31.12.2019

оа
(.)ХлЕб
ý8vс\l
Ф
о
Fr

q
о
х

EU
Ф
tt

цФАоёt- t-.

цд

о
t

a
(J

BapTicTb чиБйlБББ

B"rpar"i 
"ur.p
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о mчс, zрн.

б.9. Грошовi кошти

Грошовi кошти Товариства не обмеженi у використанi.
Сума залишкiв на рахунках пiдтверд*.rч 

"".rr.*ами 
банкiв станом на останнiй операцiйний день банку у 2020роцi.

Bci грошовi кошти Товариства знаходяться в.банкiвських установах з кредитним рейтингом iнвестицiйного
рiвня, Грошi на поточному рахунку розмiшенi в ПАТ кБ ;ПРиВАтвдЁю, й;;i;" депозитних рахункахрозмiшенi в ПАТ КБ кПРИВАТБАНк) 

_з, кредитнИм рейтингоМ у 2020 роцi - uaAA - дуже високакредитоспрОможнiсть, та АТ коТП БАНК> з кредИтним рейтийм у ZOZO роцi - чадД - достатIUIкредитоспроможнiсть.
Станом наЗ1,122020 року грошовi кошти на суму 20l0l тис. грн. уцимуються у виглядi банкiвських депозиту впАт кБ кПРИВАТБАНК>, Товари.ruо cu"o.iinHo та д".rurцйо поповнюе та знiмае кошти з цих депозитiв безобмежень oKpiM мiнiмального розмiру коштiв у cyMi 10,00 гривень (десять гривень 00 копiйок). Грошовi коштина депозитному рахунку розмiщенi у банку, який е надiйним з високим кредитним рейтингом.

б. 10. Щебiторська заборгованiсть

Станом на
з1.12.2020

Станом на
зl.r2.2019

ний рахунок у банку
i банкiвськi депоштлr

ький рахунок (ПЩВ)

Рядок НаЗ1.12.2020р. На З1.12.2019р.l
395 493

1.1
28 3

1,2 Оренdаmорu 15l 76
l.з I 

"* 
i (r u 

" 
оu ор оd о ynp ouu * r* ф ir uо п i о * бчЛЙ ФЙiГiЙ, l68 4I4

2 дебiторська заборгованiсть за розрахункайи з Оюджеrо, 2108 3482
2.1 в m.ч поdаmок на прuбvmок 4361a

поdаmок на dоdану варmiсmь 2080 3046
J Аванси виданi, разом: 1б82 9245з.l ТОВ <МЖК <Оболонь> (Kod С[РПОУ2I61S44S) 8357 8913

3.2 ДП dУДI ЦЕНТР ВIПQС> (коd еДРПОУ 320000ý) 250
lHull 82

4 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть: 2088б 2493
4.1 500 500

4.2 ТОВДРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДДЛЬНIСТIО МЖК
"МРIЯ-IНВЕСТ" (Kod еДРПОУ 403 1 5 044)

(звороmнq фiнансова dопомоеа, mермiн поZаulення 31.03.202 t )

306 306

4.з
(,"" " ф," """::у#:":::, ::яп"::#{::,1:;:3]:;l,

12514

4.4
(звороmнафiн""":"'"";::"у::?k'#::#{::"ii:зari?, 7350

4.5 lHull, 2l5 l 688
5 С}ъ.rнiвна дебiтоЕrська заборгованiсть: l4923 23 163

5.1 в m.ч. зсuluulок кошmiв на рФсунttу в Банку, шо лiквidvеmься 1 4923 23 036ý, тов < нлдtЙitстьзiFнtсть. злхисъ 127
6 Резерв пid qчiкуванi креdumнi збumкu (t4923| (231б3)

б.l Р ез ер в пid оч i ку в!!!щ е d!ц!!еаu m Ku н а з а б о р z о в ан ь m ь в,ц нку (14 923) (2 3036)
6,2 Резерв пid очitуванi KpedumHi збumкч на поmо""у dййфБ$

забореованiсmь
(l 27) (127)

Усього поточноi дебiторсько[ заборгованостi 23389 
| 15713
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в mчс, zрн.

Товариство проводить аналiз та оцiнку рiвня кредитного ризику з використанням iндивiдуального пiдходу.
На думку керiвництва Товариства, додатковий резерв пiд фiнансовi акiиви на сьогоднiшйit д."" ,. .rоrрiб.r,
виходячи з наявних обставин та iнформацiТ.

6.13. Власний капiтал

Станом на 3 l грулня 2020 року зареестований та сгurачений капiтал скJIадав 56 000 тис. грн.
власного капl

31 грулня 2020 31 грудня 2019
Зареестрований (пайовиii) капiтал 56 000 56 000
Капiтап у дооцiнках 4026 40з2
Резервний капiтал l4 000 14 000
Нерозподйенi прибутки / непокритi збитки 5|447 56lб5
всього впасний капiта.lI 125473 130l97

Нерозподйенi прибутки Ha31.12.2020 р. становлять 5|447тис. грн. J

нерозподiленi прибутки змiнились на 4718 тис. tрн. за рахунок:
- отриманшх за пiдсумками роботи в2020 роцi прибуткiв
- розподirry прибутку на забезпеченIuI виплат вiдгryсток працiвникам
- розподi.rry прибутку на виплату дивiдендiв

РезервниЙ капiтал в розмiрi 25Yо статутного (складеного)
станом наЗ1,07.20|2р.

6. 14. KopoTKocTpoKoBi забезпечення

капiтапry повнiстю сформований Товариством

6. l 5. Кредиторська заборгованiсть

Рядок 31 грудня 2020 31 грудня 2019
1 Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками:: l512 зl

1.1 з бюduсеrпол l5I2 зl
1.2 в лп.ч. з поdаmw на поuбvmо* 83t
2 [ншi поточнi зобов'язання

(податковiй кредит, юридичнi посJryги, консультацiйнi пос.тryги та
iнш.)

2808 з58

3. Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 459з | 202

ТОВ Аерофорс коd е,ЩРПОУ 33233932 198,(

Забореованiсmь переd фiз особамu всьоео] l4чол 1 202
Забореованiсtпь переd фiз особамu всьоео272 чол ) 4394,ч

усього поточних зобов'язань б596 48l;l

б.lб. Звiт про змiни у вIIасному капiталi

Товариство скJIадае Звiт про змiни в капiталi де iнформуе про змiни у власному капiталi вiдповiдно до МСБО 1.
Звiт про власний капiтал за 2019 piK вкпючае таку iнформацiю:

- загальний сукупний прибуток / збиток за перiод;
- змiни в результатi отриманого прибутку (збитку), вiдрахувань до резервного фонду.

,Що статей власного капiтагу в ба.пансi Товариства вхомть:

В порiвняннi з залишком на кiнець 20l9poKy

l l3 12 тис. грн.
125 тис. грн.

(l5 000) тис. грн.

31 грудня 2020 31 грудня 2019
Резерв вiдгryсток з57 487
Всього 357 487

групня 202031 31 грулня 2019
Стаryтний капiтал 56000 56000
Резервний капiтал 14000 l4000
Нерозподiленi прибутки / непокритi збитки 5|447 56l65
всього власний капiта.lt |254,7з l30197
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в mчс, ?рн,

протягом 2020 року вiдбулись насryпнi змiни у власному капiталi:-резервний капiтал на почаТок 2020 рокУ "-чдчъ 1+000 тис. грн., на кiнець 2020 porcy 14000 тис. грн. якзазначено в примiтцi 3,8,3, згiдно C]u,yrY Товариством створюеться резервниЙ (страховий) фонд в
Ж}j}'?И ;;ffi}|;:.["frffiН) *;'i'-r, Ъо"iр *opi""* 

"iдр*у"'ань до резервного фонду

LХН':-l"ilffiir:1##*'"О'О Ре'еР"ного капiтаlry Товариства станом на 31 грудня 2020 року

б.l7. Звiт про рух грошових коштiв

Звiт грошових коштiв за 2020 piK складено за вимогами мсБО 7 кЗвiт цро рух грошовю( коштiв> за црямимметодом' згiднО з якиМ розкривастЬся iнформацй про oa"*i кJIаси BaлoB,D( надходжень грошових коштiв чивЕIловIо( виIшат гроцових коштiв на HeT,o-oiHoBi, У. iBiTi вiлображено рух гроIцових коштiв вiд операцiйно[ та неоперацiйноi (irшестицiйноТ та фiнансовоi) дiяльностi.
операцiйна дiяльнiсть - поJuIгае в отриманнi прибутку вiд звичайноi дiяльностi, ви,грати на придбанняоборотнlо< akTtBiB, втрати на оплату.rрацi персоr€rлу, сппату податкiв, вiдрахування на соцiальнi заходи та iншiвитрати.
Iнвестицiйна дiяльнiсть _- uе прилбанIUI та продаж: необоротних активiв, у тому числi активiв вiднесених до
Нl"ЖХ:"fr;:*""ТЖffrРffi;:"#. iНВеСтицiй, lнйш< вкJIадень, що не розгJuIд,lються як грошовi
Фiнансова дiяльнiсть - це надходженнrI чи використання коштiв, що мали мiсце в результатi отриманшI тапогашеншI позик.
Результатом чистого руху коштiв вiд дiяльностi Товариства за звiтний 2020 piK е позитивне значенюI рухугрошовIл( коштiв в cpli - 14600 тис. грн.

7. Розкриття iншоi iнформацii

7.1 YMoBHi зобов'язання.

7.L1. CydoBi позовu
станом на звiтну даry Товариство не е вiдповiдачем за жодним судовим цроцесом, :lле € позивачемдо Публiчного акцiонерного товариства к,Щiамантбанк> в особi yno"ro"uu,"r"i 

"i"O" 
Фонлу гарантуваннrIвшlадiв фiзичких осiб TiMoHiHa Олександра олексiйовиr{а та Фонлу гарантування вшtадiв фiзичних осiб. Назвiтну лаryсправаJ\! 9l0/14065/18 розглядЪ€тьсяу Господарськомусудiм,Киева,

7.1.2. Опоdаmкуваннл
Внаслiдок наявностi в украihському податковому законодавствi положень, якi дозвоJIяють бiльш нiж одинBapiaHT тJryмаченн,I, а такоЖ через практику, що скJIалася в нестабiльно"у 

"*о"оЙ""Ъrу .aрaоовищi, за якоiподатковi органи довiльно тrryмачатJаспекти економiчноi дiяльностi, у p;i, 
"**о 

noou.*oBi ограни пiддадутьcplHiBy певне тJIумаченIUI, засноване на оцiнцi *.рi"rrч""l-.йо"i""оi дiяльноlтi ii"up".ou, Ёшовiрно, щоТовариство змушене буде сплатити додатковi подЙи, .rр"О, ," пенi. Така невизначенiсть може вIIлинути наBapTicTb фiнансовиХ iHcTpyMeHTiB, втратИ та резерви пiд з"Йiненнrl, а також на ринковий piBeHb uiH на угоди. Надумку керiвництва Товариство сIuIатипо yci податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковiзбитки. Податковi звiти можуТь перегJUIдаТися вiдповiДнй" подчr*овими органами протягом трьох poKiB.

7.2 Розкритгя iнформацi'i про пов'язанi сторони
Пов'язаними особами для Товариства е:
ii у.rасники; посадовi особи Товариства та члени ixHix сiмей; особи, що дiють вiд iMeHi Товариства за
ir'#'1'#*Tj::Ж:,Y:_i9::'l1:l_"_'j_]"oi яких дiе То"чрЙr"о; особи, якi вiдповiдно до законодавства

;нъJ:fi:н#ж";перебувтоть пЦ контролем третлоi особи, а саме:

учасника) та посадовоi особи Товариства

Частка в стаryтному бонД

Антонов Василь Iванович - К
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а mчс. zpш,

2
з0% з0%

J

4 Антоноп о |2% 12%

5 12% 8%
Б KeoiB 6% 6%

7

8
D4lJllv

Липко С.А_;;;;;. тБ 6% 6%

9 0% 0%
0%l0

с Iншi
п-_l

J 0% 0%

l2 il5.12.2020)
lз

Операцiй з пов'язанlд,tи сторонами, якi мали мiсце протягом 20l9 та 2020 року:

,Що провiдного управлiнського персоЕаlгу 
лвlл_н99яться директор. Заробiтна п.пата керiвництву Товариствата iншому персонаIry за перiод з ot.ot.jozO 

"Б 
зl.tz.iоiО p.-"ipu*o"uнa в загальнiй cyMi 8485 тис. грн. (в т.ч.директору 1з96,6 тис. грн.) i виплачена вчасно (за перiод, Ot.Ol.ZOrq по 31.12.2019 р. нарахована у cyMi 5355тис. грн.,в т.ч директору481 тис. грн.)).

Bci операцii мiж пов'язаниrй сторонам п булипроведенi на звичайних комерцiйних умовах.
7.3. Цiпi та полiтики управ.пiння фiнансовими ризикамиуправлiння ризиками мае першочергове значенIш для веденнrI бiзнесу Товариства i е важлившr,rелементом iT дiяльностi. Полiтика управлiнrrя ризиками .*йч."rроuана на непередбачуваностi фiнансовихринкiв i нацiлена на мiнiмiзацiю поЪенцiйногЪ ,..ur*"o.o вIIливу на фiнансовi показники Товариства.оперативний i юридичний контроль мае на MeTi забезпеrрчr, 

"-"*не функцiонуванIuI внутрiшньоi полiтики тапроцедур з метою мiнiмiзацii операцiйних i юридичнш< ризикiв.Керiвництво Товариства визна€, що дiяльнiсiь То"uрrar"ч.rо";язана з фiнансовими ризиками i BapTicTb чистихактивiВ у нестабiльНому ринковОму середовищi може aу-."О ari"итись унаслiдок впливу суб'ектlшнlо< чинникiвта об'сктивних чинникiв, вiрогiднiстi i напрямок вIUIиву яких з.}зд€lл..iд" ,оrrо пaЙоОчч"",n немохсltиво. .Щотакюt фiнансових ризикiв вiднесено *ред"rнйй ризик, риrr*о"иt рrзик та ризик лiквiдностi.полiтика з управлiння ризиками орiйтована на визначення, аналiз i управлiння ризиками, з якими стикаетьсяТовариство, на встановЛеншI контРоJIю за ризиками, а такоЖ постiйниЙ монiторинг за piBHeM ризикiв,дотриманшIм встановлених обмежень та полiтики управлiння ризиками.Управлiння ризиками керiвництвом Товарисй здйсйетiся на ocHoBi розрлiння причин виIlикненнrI

ffiТJ';"i"Т;Тh""Х'#И 
ЙОГО МОЖJIИВОГО ВIlЛиВУ на BapTicTb чистих активiв ,Ъ.ч.rо.у"чння iнструментарiю

7.3.I. Креdumнuй рuзuк
Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iHcTpyMoHT не зможе виконатизобов'язання i це буде приtIиною виникнен}UI фiнЪнсовй;;;;ilr-"i сторони. Кредитний ризик цритаманнийтакш,r фiнансовш,r iHcTpyMeHTaM, як поточнi та депозитнi р*уr*" в банках,Ъблi.чцii;i.Ьirорська заборгованiсть(в т.ч. позики).
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основним методом оцiнки кредитнш( ризикiв Товариства е оцiнка кредитоспроможностi контрагентiв,
Жffir, d:;Ё##;:tРеДИТНi 

РеЙТИНiИ 'а буль-якЪ iнша доступна iнформацiя щодо ix спроможностi

Рейтинг Ат кБ кПРИВАТБАНК> (код сдрпоУ 14360570) за нацiональною шк€lлою:о [овгостроковий кредитний рейтинг АТ кБ кприtiдтвдНК> за нацiональною ш*шою на piBHi чадд.Банк абО окремий борговий iHcTpyMeHT з рейтингоМ чаа,t *арЪЪеризуеться дуже високоюкредитоспроможнiстю порiвняно з iншими украihськп,rr.rой*"иками або борговими iнструментами.о Короткостроковий кредитний рейтинг Ат кБ кПРИВАТБАНК> за нацiональною шк.лою дгентства наpiBHi uaKl.

р.*r"].,I"Й'ИНГ 
ДеПОЗИТiВ АТ КБ КПРИВАТБАНК> пiдтверджено на piBHi ua.l за шкалою рд кстандарт_

Рiшення про оновлення рейтингiв Ат кБ кПРИВАТБАНК> прийrrяте вiдповiдно до результатiв аналiзупiдсумкiв роботи Банку за 12 мiсяцiв 2019 року, а також даних статистичноТ звiтностi Банку за сiчень-грулень20l9 року.
Таким чином, Ат кБ (ПРиВАТБАНК> був ДУЖе добре забезпечений реryлятl,внrдu капiталом талiквiднiстю, мав високий piBeHb зовнiшньоТ пiлrрй*"'йо чйоr"рu в особi !ержiви YKpaiHa, i з липня 20l7року забезпечував зростаншI адекватностi реryлятивного капiталу Банку.

незапежне рейтингове агентство <кредит-рейтинг) оголосило про пiдтвердження довгостроковогоКРеДИТНОГО РеЙТИНry АТ КОТП БАНЬ На PiBHi uaAA. Прогноз рейтинry - стабiльний. в ходi оновленIuIрейтинry агентство викорIlстов)вало фiнансову звiтнiсть дт котП ьднк> ia 20l9-2O2Opp., а також внутрiшню
1rФормаuiю' надану банком у холi реиiингового процесу.
Вiдповiдно до метоДологii РА кkредит-Рейr"riо, компанiя з рейтингом <uaAA> характеризуеться дужЕвисокУ кредитоспроможнiстю порiв,ино з iншr.п.rи у*рui"."*"rи компанiями.
ТаКИМ ЧИНОМ, ВИЩИЙ РеЙТИНГОВИЙ статус ОТП Банку l сrаоlлiн"r прогноз вказують на вiдсутнiсть на даниймомент перед.мов дtя змiни рейтинry банку протягом року.Фактори, що сприяють пiдвищенню кред}rтного реИтинry ОТП Банку, вкJIючають: наявнiсть пiдrршики вiдакцiонера оТР Bank Plc,, Який е найбiлiшим банкЪм У.орщ"r" та лiдЬром у.ор."*о.о банкiвського ринку;дшерсифiкацiю клiентського кредитного портф"-; о'rй-ьну структ}?у ресурсноi бази За джереламизал}ченшI; високi пок:}зники ефективностi дiяльноЪтi, а також вiдкритiстi та;Й;рi;оТП Банк уциму€ вiдмiннi фiнансовi позицiТ на тлi таких 

""Jпр*rп*ш< ювнiшнiх факторiв, як валютний iкредитний ризики, вIUIив негативних подiй на фiнансовий ринок, а також невисока i нестабiльна дiловаактивнiсть в окремих секторах економiки.
враховуючи проведений аналiз, кредитний ризик визначений.товариством як дуже низький, враховуючи те,що TepMiH розмiщення на депозитi вкJIади скJIадае менш мiсяця вiд даЙ O-ur"y (ib 

-i,0.LZ,ZOtgp.), 
сума збиткувiд знецiненнrl визначена на piBHi 0%.

7.3.2, Ранковuй рuзак

,__л_+ЧЧ+ЦЗЦЦ - Це РИЗИК ТОГО, що справедIива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансовогоlHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик о*о-r" три типи ризику: iншийцiновиЙ ризик, ва,ltютний ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий рra"* ""r"*u" у r"'"a*у з ризиками збиткiв,зр{овлених коливаннями цiн на акцii, вiдсоткових ставок та валютних KypciB. ТЬвариство наражатиметься наринковi ризики у зв'язку з itвестицiями в акцii, облiгацiТ та iншi фiнансо"l ir.rpyr""-J.-IншиЙ цiновиЙ пизик - це ризик того, що справедIива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд
Р,'::Т:lЧ iHcTppleHTa коливатимуться внаслiдо* ,"i, рrr*Ъ* чiн (oKpiM Tlo<, що виник€tють унаслiдоквlдсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно вiд того, ", a.rp^"reHi вони чинниками, характерними
L"-Y:Y:, фiнансового iHcTpyMeHTa або його eMiTeHTa, 

"" ""r."r*ч"и, що вIIливtlють на Bci подiбнi фiнансовilнструI!{еЕти, з якими здiйснюються операцii на ринку.
основним методом оцiнки цiнового ризикrе аналiз чутливостi. Серед методiв пом'якшення цiнового ризикуТовариствО використовУе дlrверсифiкацiю активiв та лотримання лiмiiiв на вкJIаденшI в акцii та iншi фiнансовiiнструменти з нефiксованим прибуiком. 

r4E 'rvlЧАvrЦИ

,.-^*Щ_цеpизиктoгo'щoспpаBeдлиBaваpтiстьaбoмaйбyтнiгpoшoвiпoтoкивiДфiнaнсoвoгolHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок. IiерЬництво Товариства усвiдомлюе,що вiдсотковi ставки можуть змirшоватись l цa 
"*r"чтиме 

як на доходи Товариства, так i на справедIивуBapTicTb чистих активiв.
Усвiдомлюючи значнi ризики, пов'язанi з коливанIuIми вiдсоткових ставок у високоiнфляцiйномусередовищi, яке е властИвим дIЯ фiнансовоi системИ Украiни, керiвництвО Товариства конlроJIюе частку активiв,

розмiщених у боргових зобов'язаннях у нацiональнiи валютi з фiксованою вiдсотковою ставкою. Керiвництво

з2



ТоВ кФlНАНсовА компАНlЯ <Прiмlнвест> (код €дрпоу з2979256)

в mчс. ерн.

Товариства здiйсrпое монiторинГ вiдсотковиХ ризикiВ та контролЮе ik максимальЕо припустимий розмiр. У разiзростаншI вiдсотковlж ризикiв Товариство мае .HaMip позбуватися боргових фiнансових iHcTpyMeHTiB зфiксованою вiдсотковою ставкою. Монiторинг вiдсотковlлк p"."*l" ,дй.*"r"Ёя шляхом оцiнки вIIливуможJIивих змiн вiдсоткових ставок на BapTicTi вiдсотковtо< фiнанЪових iHcTpyMeHTiB.

7.3.3. Рuзuк лiквidносmi
Ризик лiквiдностi _ ризик того, що Товариство матиме труднощi при виконаннi зобов'язань, пов'язаних iзфiнансовими зобов'язангrями, що погаIцаються цIляхом постЕlвки грошових коштiв або iншого фiнансовогоактиву.
Товариство здiйснюе контроль лiквiдностi цlляхом плануваннrI поточноi лiквiдностi. Товариство аншiзуетермiни шrатежiв, якi пов'язанi з дебiторською auoop.*u"larro та iншими фiнансовими активами,зобов'язаннями, а також прогнознi потоки грошовID( коштiв вiд операцiйноi дiяльностi.Iнформацiя щодо недиСконтованих платежiв за фiнансовй, ,ооо"'"заншIми Товариства в розрiзi cTpoKiBпогаIценIU{ представлена наступним чином:

PiK, що закiнчився 3l
грудня 2020 року

До 1 мiсяця Вцr
мiсяця до
3 мiсяцiв

Вйз
мiсяцiв до 1

року

Вцr
року ло 5

poKiB

Бiльше 5
poKiB

Всього

Поточна
кредиторська
заборгованiсть

|645 459з з58 6596

Всього l645 459з 358 б59б
PiK, що закiнчився
31 грулня 2018 року

Що 1 мiсяця Вцt
мiсяця до
3 мiсяцiв

виз
мiсяцiв до 1

року

Вцt
року ло 5

poKiB

Бiльше 5
poKiB

Всього

Поточна кредиторська
заборгованiсть l202 2808 48,| 4497

Всього l202 2808 48,] 4497

7.4. Упракпiння капiталом
Товариство розгJUIдае управлiння капiта.ltом як систему принципiв та методiв розробки i реалiзацii управлiнськю<
рiшень, пов'язаних з оптимальнш,r формуванням кiпiiаrry з рiзноманiтrй й.р"п, а також забезпеченням
ефективного його використання у дiяльностi Товариства. кпочоh питанЕя ,u noro"ri рiшенrrя, що вIIливають наобсяг i стукryру капiталу, а також джерела *ого формуваннrI, розгJIядаються управлiнсiкиМ персоналом.механiзм управлiння капiталом передбачае чiтку посiано"ку цiлей i завдань ynpu".ii'o капiталом, а також
контроль за ik дотриманIUIм у звiтному перiодi; удосконаленшI методики визначення й ана-тriзу 

""*op"aruro 
yai*

видiв капiтаlry; розроблення загаlrьнот стратегii управлiння капiталом.
Управлiнський персонап здiйснюе огJIяд струкryри капiталу на кiнець кожного звiтного перiолу. При цьомупроводиться ана-пiз BapTocTi капiтапry, його струкryра та можJIивi ризики. На ocHoBi orpr"ur* висновкiв
товариство здiйсшое реryлюванIш капiталу цlляхом з€rл)лення додат*ьво.о капiталу або фiнънсуваннrl, а також
виIIлати дивiдендiв та погашення iснуючlо< позик. Товариство може здiйсtцо"ur" рary*ванrл капiтаlry IIuшхом
змiни струкryри капiталу. Система управлiння капiталоЙ може кориryватись з урахуванням змiн в операцiйному
середовищi, тенденцiях ринку або стратегii розвитку.

Угrравлiння капiтапом Товариства спрямовано на досягненнrI наступнlлt цiлей:. зберегги спроможнiсть Товариства Продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно i надалi
забезпечувало дохiд дIя учасникiв Товариства та виIIлати iншим зацiкавлени, 

".oporu";о забезпечити належний прибуток )ласникам товариства завдяки встановленню цiн на посJryги
Товариства, що вiдповiдають рiвrшо ршзику;, дотрtлr,tанн'I вимог ло капiтапу, встановленIл( регулятором, i забезпеченшI здатност.i Товариства
фуrжцiонувати в якостi безперервного дiючого пiдприемства.

Товариство вважа€, що загапьна сума капiтапу, управлiння яким здiйсtпоеться, дорЬrпое cyMi капiтаrry,
вцображеного в балансi,

сшtад власного капiталу на дату фiнансовот звiтностi
- Зареестрований капiтап (оп.пачений капiтал)
-Капiта.п в дооцiнка>l
-Резервний капiтал
- Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)

ta
JJ

12547З тис. грн.:
56000 тис. грн.
4026 тис. грн.
14000 тис. грн.
51447тис. грн.
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склад власного капiталу на Дац попередньоi фiнансовоi звiтностi t30l97 тис. грн.:
- ЗареестрованId капiтал (ошtачений капiтал) 56000 тис. грЪ.
- Капiтап в дооцiнках
- Резервнlй капiтал 4032 ТИС, ГРН,

- нерозподiлений прибугок (непокр,nгий збиток) ]i?33Hi: Нх.
Товариство пiдтршrrуе в процесi дiяльностi нормативи щодо лiквiдностi, власного капiтапу

Поточне спiввiдношеннJI суми з€rл)лених коштiв вiД установникiв управлiння майном
капiтаlry товариства не може становити бiльше нiж 50.

та якостi активiв.

до коштiв власного

в процесi здiйснення дiяльностi Товариство постiйно пiдтрлдлуе коефiцiент платоспроможностi не менше нiж0,08 (з УрахУВанням майна, що перебувае в управлiннi) та абЪойтноi лiквiдностi не ,й-^ нiж 0,2.

31.12.2020 о. 31 12.2019 р.Запученi кошти зз448 l 470905
власний капiтап |254,7з 1з0l97
Спiввiдношення 2,66 3,6l

з1.12.2020 31.12.2019 р.
Коефiцiент платоспроможностi 0,63 0,48
Коефiцiент
поточнот лiквiдностi 29,9 25,6l
Розмiр резервного фонry, що
розмiщений у коштах на пOточнлD(
та депозитних рахунках

14000 l4000

Результатирозрахунку BapTocTi чистих активiв Товариства за2019 piK наведенi нижче:

,Щаmа Акпtuвu 3обов'язанttя власнuй капimul
(ep.2-zp.3)

з|.l2,2020 lз2069 6596 |254,7з

зl,\2.2019 135009 4812 lз0l97

PiK Варmiсmь
чuслпuх акtпuвiв

Сmаmуmнuй
капimа,,t

РЬнаця
(zp. 2 -zp. 3)

1 , 3 4
2020 l25473 56000 694,7з
2019 130197 56000 74197

Як вбачаеться, за результатами господарськоi дiяльностiу 2020 роцi BapTicTb чистlD( aKTlBiB Товариства е вище
розмiру Стаryтного капiтаlry.

7.5. ПодiIпiшя Балансу
подii, що вiдбулися мiж датою скJIаданшI бапансу i датою затвердженшI фiнансовоi звiтностi до виrryску, не
вIIлинули на пок.lзники фiнансовоТ звiтностi, пiдготовленоi Товариством станом на З 1 грулня 2020 року.

розмiр власного капiтаlry Товариства вiдповiдае вимогам Положення про ,щержавний реестр фiнансовкх установ,затвердженого розпорядженшIм .Щержфiнпосrryг вiд 28.08.2003 р. Nч 41 (iз змiнами та доповненнями) .

результати порiвняння розмiру BapTocTi чистих активiв з розмiром статутного капiтаlry наведенi в таблицi нижче:

Щирекгор

Головний

Бородавка д.В.

Баштова О.о.

з4
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,frtllilitobun*,


