
Прамimкu do фiнансово'i звimносmi
ТОВАРИСТВА 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДДЛЪНIСТЮ кКОМПДНIЯ 3 УПРДВЛIННЯ ДКТИ-

ВДМИ кАРТ-КДПIТАJI МЕНЕДЖМЕНЬ)
за piK, tцо закiнчuвся 31 zруdня 202I року

1. Iнформацiя про компанiюзуправлiння активами

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (КОМIIАНIЯ З УПРАВЛIННJI
АКТИВАМИ <AРТ-КАПIТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ> (надалi - Товариство), код СДПОУ 33540395 заре€-
стровано 27 квiтня 2005 року, дiе на пiдставi Лiцензii НКЦПФР на здiйснення професiйноТ дiяльностi
на фондовому ринку - дiяльностi з управлiння активами iнститучiйних iHBecTopiB (дiяльностi з

управлiння активами) та провадить свою дiяльнiсть вiдповiдно до Цивiльного кодексу УкраТни, Гос-
подарського кодексу Украiни, Закону УкраТни <Про iнституги спiльного iнвестування)о Закону УкраТ-
ни <Про ринки капiталу та органiзованi ToBapHi ринки>> та чинного законодавства УкраТни, норматив-
но-правових aKTiB НацiональноТ KoMiciT з цiнних паперiв та фондового ринку (надалi - KoMicii), Стату-
ту Товариства та внугрiшнiх документiв Товариства, зокрема ОблiковоТ полiтики Товариства.

Юридична адреса Товариства: 03151, м. КиiЪ, вулиця Народного Ополчення,б, |,6-й поверх

Основним видом дiяльностi Товариства е надання послуг з управлiння активами iнституuiйних
iHBecTopiB та недержавних пенсiйних фондiв.

Товариство е )ласником небанкiвськоТ фiнансовоТ групи в складi ТОВ кАРТ-КАПIТАЛ КАС-
ТОДI> (код за еДРПОУ 30784585), ТОВ dФК (ДРТ КДПIТАЛ>> (код за СДПОУ 33308б67) та ТОВ
(КУА кАРТ-КАПIТАЛ Менеджмент>>. Станом на кiнець 2021 року ТОВ кIФК (АРТ КАПIТАЛ> було
реорганiзовано шляхом приеднання до ТОВ (АРТ-КАПIТАЛ КАСТОДI)). Контролером цiеТ небанкiв-
ськоТ групи е Бичник Володимир Володимирович.

Товариство не становить суспiльний iHTepec.

У Товариствi вiдсугнi материнськi / лочiрнi компанiТ.

У звiтному роцi Товариство здiйснювало управлiння активами семи корпоративних венчурних
iнвестицiйних фондiв, двох публiчних пайових iнвестицiйних фондiв, одного венчурного пайового iH-
вестицiйного фонду та управлiння активами двох недержавних пенсiйних фонлiв.

Товариство мае Лiцензiю Нацiональноi KoMiciT з цiнних паперiв та фондового ринку на здiйс-
нення професiйноТ дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з управлiння активами iнституцiйних
iHgecTopiB (дiяльностi з управлiння активами), номер i дата прийняття рiшення: J\b960 вiд 07.07.2015

року, строк дiТ необмежений.

Кiлькiсть працiвникiв станом на 31 грулня 202| р. та станом на 31 грудня 2020 р. складала lб
осiб.

Станом на 31 грулня202| р. та 3l грудня 2020 р. }п{асниками Товариства були:

Учасники товариства:
3|.l2.202l з1.12.2020

о//о о//о

Городецький Л.А. 0,01 0,01

Бичник В. В. 99,99 99,99

Всього 100,0 100,0

2. Загальна iнформачiя про фiнансову звiтнiсть

Фiнансова звiтнiсть товариства е фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформова-
на з метою достовiрного подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових
потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при прийняттi
ними економiчних рiшень.

Концептуальною основою фiнансовоiзвiтностi Товариства за piK, що закiнчився 31 грулня 202l
року, е Мiжнароднi стандарти фiнансовоТ звiтностi (МСФЗ), вкJIючаючи Мiжнароднi стандарти бухга-
лтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв
бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiТ чиннiй на 1 сiчня 2021 року, що офiцiйно оприлюдненi на
веб-сайтi MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи.



Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без буль-яких застережень вiдповiдае
BciM вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО, дотримання яких забезпечуе дос-
ToBipHe подання iнформацiТ фiнансовiй звiтностi, а саме: доречноi, достовiрноТ, зiставноТ та зрозумiлоТ

iнформацiТ.

При формуваннi фiнансовоТ звiтностi Товариство керувалося також вимогами нацiональних за-

конодавчих та нормативних aKTiB щодо органiзацiТ i ведення бухгалтерського облiку та складання фi-
нансовоТ звiтностi в YKpaTHi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ.

Валюта подання фiнансовоi звiтностi вiдповiдае функцiональнiй валютi, якою е нацiональна ва-

люта УкраТни - гривня, скпадена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч.

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльнос-
Ti, вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань вiдбуваеться в ходi звичайноТ дiяль-
HocTi. При складаннi фiнансовоi звiтностi Товариство несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi продо-

вжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосу-
ються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як ос-

нови для бухгалтерського облiку.

Оцiнюючи доречнiсть припущення про безперервнiсть, управлiнський персонаJI бере ло уваги
всю наявну iнформацiю щодо майб)лнього - щонайменше на 12 мiсяцiв з кiнця звiтного перiоду, tше не

обмежуючись цим перiодом.

Керiвництво не плануе лiквiдувати Товариство чи припинити його дiяльнiсть, а також не Зна-

ходиться в ситуацiТ, коли Товариство не мае iнших реальних аJIьтернатив цьому.

Перелiк та нЕвви форм фiнансовоi звiтностi Товариства вiдповiдають вимогам, встановленим

НП(С)БО 1 кЗагальнi вимоги до фiнансовоi звiтностi> та форми Примiток, що розробленi у вiдповiдно-
стiдо МСФЗ.

При пiдготовцi фiнансовоТ звiтностi керiвництво КУА здiйснюс оцiнки та припущення, якi ма-

ють вплив на елементи фiнансовоТ звiтностi, rрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розробле-
них KoMiTeToM з тлумачень мiжнародноТ фiнансовоi звiтностi. Оцiнки та судження базуються на попе-

редньому досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих обставин ввrDкаються обrрунтованими i за резуль-
татами яких приймаються судження щодо балансовоТ BapTocTi активiв та зобов'язань. Хоча цi розраху-
нки базуються на наявнiй у керiвництва КУА iнформачiТ про поточнi подiI, фактичнi результати мо-
жуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв. Областi, де TaKi судження е особливо важливими, об-

ластi, що характеризуються високим piBHeM складностi, та областi, в яких припущення й розрахунки
мають велике значення для пiдготовки фiнансовоТ звiтностi за МСФЗ, наведенi нижче.

Операцii, що не регламентованi МСФЗ вiдсугнi.

Суттевих суджень управлiнського персоналу щодо облiкових оцiнок впливу пандемiТ COVID-
l9 та запровадження карантинних та обмежуваJIьних заходiв на невизначенiсть оцiнки та розкриття у
фiнансовiй звiтностi Товариства iнформацiТ, пов'язаноТ з вiдповiдними облiковими оцiнками ця фiнан-
сова звiтнiсть не мiстить, адже передбачити масштаби впливу ризикiв на майбутне дiяльностi Товарис-
тва на даний момент з достатньою достовiрнiстю неможпиво. Тому фiнансова звiтнiсть не мiстить ко-

ригувань, якi могли би буги результатом таких ризикiв. Вони булугь вiдображенi у фiнансовiй звiт-
HocTi, як тiльки булугь iдентифiкованi i зможугь буги оцiненi

Товариство не визнас yMoBHi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан Товариства. Iнформачiя
про умовне зобов'язання розкриваеться, якщо можJIивiсть вибуггя pecypciB, якi втiлюють у собi еконо-
мiчнi вигоди, не с вiддаленою. Товариство не визнае yMoBHi активи. Стисла iнформацiя про умовний
актив розкривасться, коли надход2кення економiчних вигiд е ймовiрним.

Фiнансова звiтнiсть Товариства мае буги затверджена до випуску (з метою оприлюднення) ке-

рiвником Товариства до 25 лютоrо 2022 року. Hi учасники Товариства, Hi iншi особи не мають права
вносити змiни до цiсТ фiнансовоТ звiтностi пiсля iT затвердження до випуску.

3. Перелiк облiкових полiтик

Облiковi полiтики - KoHKpeTHi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, застосо-
BaHi суб'сктом господарювання при складаннi та поданнi фiнансовоТ звiтностi. МСФЗ наводить облiко-
Bi полiтики, якi дають змогу сIgrаOти таку фiнаноову звiтнiсть, яка мiститиме доречну та достовiрну



iнформацiю про операцiТ, iншi подii та умови, до яких вони застосовуються. TaKi полiтики не застосо-
вуються, якщо вплив ix застосування е несутгевим,

Облiкова полiтика Товариства розроблена та затверджена керiвництвом Товариства вiдповiдно
до вимог МСБО 8 <Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки> та iнших чинних МСФЗ,
зокрема, МСФЗ 9 <Фiнансовi iнструменти> та МСФЗ 15 <Дохiд вiд договорiв з Йiентами>.

Товариство обирае та застосовуе своТ облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiТ, iH-
ших подiй або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагае або не дозволяе визначення категорiТ статей,
для яких iншi полiтики можуть буги доречними.

L{я фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на ocHoBi оцiнки за справедливою вартiстю з використан-
ням методiв оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiBo дозволених МСФЗ 13 <Оцiнки за справедливою BapTic-
тю>. TaKi методи оцiнки вкJIючають використання бiржових котирувань або даних про поточну ринко-
ву BapTicTb iншого аналогiчного за характером iHcTpyMeHTy, аналiз дисконтованих грошових потокiв
або iншi моделi визначення справедливоi BapTocTi. Перелбачувана справедлива BapTicTb фiнансових
активiв i зобов'язань визначасться з використанням наявноТ iнформачiТ про ринок i вiдповiдних мето-
дiв оцiнки,

3.1 Облiкова полiтика щодо фiнансових iHcTpyMeHTiB

Товариство визнае фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi вiдповiдно до
МСФЗ, коли i тiльки коли воно стае стороною контрактних положень щодо фiнансового iHcTpyMeHTa.

За строком виконання фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання подiляються на поточнi (зi
строком виконання зобовОязань до 12 мiсяцiв) та довгостроковi (зi строком виконання зобов'язань бi-
льше 12 мiсяцiв).

Товариство класифiкуе фiнансовi активи як TaKi, що оцiнюються у подальшому або за аморти-
зованою собiвартiстюо або за справедливою вартiстю на ocнoBi обох таких чинникiв:

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

б) характеристик контрактних грошових потокiв фiнансового активу.

Товариство визнае TaKi категорii фiнансових активiв:

о фiнансовi активи, що оцiнюються за справедIивою вартiстю, з вiдобрarкенням результату
переоцiнки у прибугку або збитку;

о фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю.

Товариство визнас TaKi категорii фiнансових зобов'язань:

о фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю;

о фiнансовi зобовОязання, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату пе-

реоцiнки у прибугку або збитку.

Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство оцi-
нюе ii за iхньою справедливою вартiстю.

При припиненнi визнання фiнансового активу повнiстю рiзниця мiж:

а) балансовою вартiстю (оцiненою на дату припинення визнання) та

б) отриманою компенсацiею (включаючи будь-який новий отриманий актив MiHyc будь-яке но-
ве взяте зобов'язання) визнаеться у прибугку або збитку.

Облiкова полiтика щодо подальшоТ оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB розкриваеться нижче у вiд-
повiдних роздiлах облiковоi полiтики.

3.2. Облiкова полiтика щодо грошових потокiв

Грошовi кошти складаються з коштiв на поточних рахунках у банках.

Первiсна та под{шьша оцiнка грошових коштiв здiйснюсться за справедливою вартiстю, яка дО-

рiвнюе ix номiнальнiй BapTocTi.

У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках в банках (напришrад, у ви-

падку призначення НБУ в банкiвськiй ycTaHoBi тимчасовоi адмiнiстрацii) чi активи можугь буги кла-
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сифiкованi у склалi непоточних активiв. У випадку прийняття НБу рiшення про лiквiдацiю банкiвськот

установи та вiдсугностi ймовiрностi повернення грошових коштiв, визнання ix як активу припиняеться

iix BapTicTb вiдображаеться у скпадi збиткiв звiтного перiоду.

3.3. Облiкова полiтика щодо оцiнки справедливоi BapTocTi

товариством вибрана спекулятивна бiзнес-модель по управлiнню групою фiнансових активiв

i зобов'язаНь. ТомУ TaKi фiнанСовi активИ вiдображаЮться за справедливою вартiстю.

,що фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результа-
ту переоцiнки у прибутку або збитку, вiдносяться акцiтта пат(частки) господарськихтовариств.

Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнюе ik за справедливою вартiстю.

При очiнчi справедливоТ BapTocTi активiв застосовуються методи оцiнки BapTocTi, якi вiдповi-

дають обставинам та дIя яких е достатньо даних, щоб оцiнити справедливу BapTicTb, максимiзуючи
використання доречних вiдкритих даних та мiнiмiзуючи використання закритих вхiдних даних,

Справедлива BapTicTb iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових рин-
ках, розраХовустьсЯ на ocHoBi поточноТ ринковоТ BapTocTi на момент закриття торгiв на звiтну дату. В
iнших випадках оцiнка справедливоТ BapTocTi rрунтуеться на судженнях щодо передбачуваних маЙбУт-

Hix грошових потокiв, iснуючоТ економiчноТ ситуацiТ, ризикiв, властивих рiзним фiнансовим iHcTpyMe-

нтам, та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ 13 кОцiнка справедливоi BapTocTi>.

Керiвництво Товариства вважае, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до оцi-
нки фiнансових iHcTpyMeHTiB, де ринковi котирування не доступнi, е ключовим джерелом невизначено-

cTi оцiноко тому що:

1) вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки ба-

зуються на припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн вatлютних KypciB,

показникiв кредитоспроможностi контрагентiв, коригувань пiд час оцiнки iHcTpyMeHTiB, а також спе-

цифiчних особливостей операцiй; та

2) вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на

доходи (витрати) може буги значним.

Якби керiвництво Товариства використовувtлJIо iншi припущення щодо вiдсоткових ставок, во-

латильностi, KypciB обмiну ваJIют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти i коригувань пiд час
оцiнки iHcTpyMeHTiB, бiльша або менша змiна в оцiнцi BapTocTi фiнансових iHcTpyMeHTiB у разi вiдсуг-
HocTi ринкових котирувань мала б iстотний вплив на вiдображений у фiнансовiй звiтностi чистий при-
бугок та збиток.

Розумiючи важливiсть використання облiкових оцiнок та припущень щодо справедливоТ варто-

cTi фiнансових активiв в разi вiдсугностi вхiдних даних щодо справедливоi BapTocTi першого рiвня, Ке-

рiвництво Товариства плануе використовувати оцiнки та судження, якi базуються на професiйнiй ком-
петенцiТ працiвникiв Товариства, досвiдi та минулих подiях, а також з використанням розрахункiв та
моделей BapTocTi фiнансових активiв.

Використання рiзних маркетингових припущень та,/або методiв оцiнки також може мати знач-
ний вплив на передбачувану справедливу BapTicTb.

Управлiнський персонал КУА здiйснюе викпючно безперервнi оцiнки справедливоТ BapTocTi

активiв та зобов'язань, тобто TaKi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий
стан на кiнець кожного звiтного перiоду.

Справедлива BapTicTb акцiй, якi BHeceHi до бiржового списку, оцiнюеться за бiржовим курсом
органiзатора торгiвлi.

Якщо акцiТ мають обiг бiльш як на одному органiзаторi торгiвлi, при розрахунку BapTocTi акти-
BiB TaKi iнструменти оцiнюються за курсом на основному ринку для цього активу або, за вiдсугностi
основного ринку, на найсприятливiшому ринку для нього. За вiдсугностi свiдчень на користь протиле-
жного, ринок, на якому Товариство зазвичай здiйснюс операцiю продажу активу, приймаеться за осно-
вний ринок або, за вiдсутностi основного ринку, за найсприятливiший ринок.

Оцiнка акцiй, що входять до скJIаду активiв Товариства та перебувають у бiржовому списку ор-

ганiзатора торгiвлi i при цьому не мають визначеного бiржового курсу на дату оцiнки, здiйснюеться за
останньою ринковою вартiстю.
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Дя оцiнки акцiй, що входять до скпаду активiв Товариства та не перебувають у бiржовому
списку органiзатора торгiвлi, та паiЪ (часток) господарських товариств за обмежених обставин, набли-
женою оцiнкою справедливоТ BapTocTi може буги собiвартiсть. Ще може буги тодi, коли наявноТ остан-
ньоТ iнформацiТ недостатньо, щоб визначити справедливу BapTicTb, або коли icHye широкий дiапазон
можJIивих оцiнок справедливоТ BapTocTi, а собiвартiсть е найкращою оцiнкою оправедливоТ BapTocTi у
цьому дiапазонi.

Якщо е пiдстави вважати, що балансова BapTicTb суггево вiдрiзнясться вiд справедливоТ, Това-

риство визначае справедJIиву BapTicTb за допомогою iнших методiв оцiнки. Вiдхилення можугь буги
зумовленi значними змiнами у фiнансовому cTaHi eMiTeHTa та/або змiнами кон'юнктури ринкiв, на яких
eMiTeHT здiйснюе свою дiяльнiсть, а також змiнами у кон'юнктурi фондового ринку.

Справедлива BapTicTb акцiй, обiг яких зупинено, у тому числi цiнних паперiв eMiTeHTiB, якi
включенi до Списку eMiTeHTiB, що мають ознаки фiктивностi, визначаеться iз урахуванням наявностi
cTpoKiB вiдновлення обiгу таких цiнних паперiв, наявностi фiнансовоТ звiтностi таких eMiTeHTiB, резуль-
TaTiB ik дiяльностi, очiкування надходження майбугнiх економiчних вигiд.

3.4. Облiкова полiтика щодо дебiторськоiзаборгованостi

,Щебiторська заборгованiсть - це фiнансовий актив, який являс собою контрактне право отрима-
ти грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб'екта господарювання.

,Щебiторська заборгованiсть визнаеться у звiтi про фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли Това-

риство стае стороною контрактних вiдношень щодо цього iHcTpyMeHTy. Первiсна оцiнка дебiторськоТ
заборгованостi здiйснюеться за справедливою вартiстю, яка дорiвнюе BapTocTi погашення, тобто cyMi
очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки.

Якщо е об'ективне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова ва-
pTicTb активу зменшуеться на сумутаких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв очiкуваних збиткiв
вiд знецiнення.

Визначення суми резерву на покритгя збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувасться на ocHoBi
аналiзу дебiторiв та вiдображае суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених зби-
TKiB. ,Щля фiнансових активiв, якi е iстотними, резерви очiкуваних кредитних збиткiв створюються на
ocHoBi iндивiдуальноТ оцiнки окремих дебiторiв. Фактори, якi Товариство розглядае при визначеннi
того, чи е у нього об'ективнi свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнфор-
мацiю про тенденцiТ непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника.

Про кредитний ризик свiдчать: при простроченнi платежу бiльш нiж на 30 днiв - вв:lжаеться,
що кредитний ризик значно збiльшився; дефолт настае при простроченнi платежу бiльше нiж на 300
днiв, Товариство використовус спрощений пiдхiд до оцiнки дебiторськоТ заборгованостi, тобто очiку-
ваний кредитний збиток зtшежить вiд перiоду прострочки платежiв i розраховуеться iз застосуванням
матрицi резервiв.

Станом на кожну звiтну дату Товариство оцiнюе, чи зазнав кредитний ризик за фiнансовим iH-
струментом значного зростання з моменту первiсного визнання.

Сума збиткiв визнаеться у прибугку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд
зменшення корисностi зменшуеться i це зменшення може буги об'ективно пов'язаним з подiею, яка
вiдбуваеться пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення ко-

рисностi пiдлягае коригуванню. Буль-яке коригування визнаеться в прибугку або збитку як прибуток
або збиток вiд зменшення корисностi. У разi неможливостi повернення дебiторськоi заборгованостi
вона списусться за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi.

3.5. Облiкова полiтика щодо фiнансових зобов'язань

Кредиторська заборгованiсть визнаеться як зобов'язання тодi, коли Товариство стае стороноЮ

договору та, внаслiдок цього, набувас юридичне зобов'язання сплатити грошовi кОшти.

Поточнi зобов'язання - це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз нижченаведе-
них ознак:

о Товариство сподiваеться погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягас погашенню
протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;



о Товариство, не мае безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання протягом

щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiолу.

поточнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання зо-

бов'язань.

Поточну кредиторську заборгованiсть без встановленоТ ставки вiдсотка Товариство оцiнюс за

сумою первiсного рахунку фактури.

3.б. Облiкова полiтика щодо залiку вза€мних вимог фiнансових iHcTpyMeHTiB

Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство мас юридичне право здiЙсню-
вати залiк визнаних у балансi сум i мае HaMip або зробити взасмозаJIiк, або реалiзувати актив та вико-

нати зобов'язання одночасно

3.7. Облiковi полiтики щодо основних засобiв та нематерiальних активiв

Товариство визнае матерiальний об'ект основним засобом, якщо BiH угримуеться з метою вико-

ристання у проuесi своеТ дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-
культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацii) яких бiльше одного ро-
ку та BapTicTb яких бiльше 20 000 грн.

У подальшому ocHoBHi засоби оцiнюються за ik собiвартiстю за вирахуванням суми буль-якоТ

накопиченоi амортизацiТ та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi чи знецiнення.

Сума накопиченоТ амортизацiТ на дату переоцiнки викпючасться з ваJIовоТ балансовоТ BapTocTi активу
та чистоТ суми, перерахованоi до переоцiненоТ суми активу. ,Щооцiнка, яка входить до скJIаду власного

капiталу, переноситься до нерозподiленого прибугку, коли припиняеться визнання вiдповiдного акти-
ву.

Товариство не визнае в балансовiй BapTocTi обОекта основних засобiв витрати на щоденне об-

слуговування, ремонт та технiчне обслуговування обОекта. Щi витрати визнаються в прибугку чи збит-
ку, коли вони понесенi. В балансовiй BapTocTi об'екта основних засобiв визнаються TaKi подальшi ви-

трати, якi задовольняють критерiям визнання активу.

Амортизацiя основних засобiв Товариства нараховуеться прямолiнiйним методом. Згiдно облi-
ковоТ полiтики Товариства TepMiH корисного використання кожного об'екту основних засобiв встанов-
люсться при введеннi в експлуатацiю основних засобiв.

Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якоТ накопиченоТ амо-

ртизацii та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi чи знецiнення. Амортизацiя не-
матерiальних активiв здiйснюеться iз застосуванням прямолiнiйного методу. Нематерiальнi активи, якi
виникають у результатi договiрних або iнших юридичних прав, амортизуються протягом TepMiHy чин-
HocTi цих прав.

На кожну звiтну дату Товариство оцiнюе, чи е якась ознака того, що кориснiсть активу може
зменшитися. Товариство зменшуе балансову BapTicTb активу до суми його очiкуваного вiдшкодування,
якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансовоТ BapTocTi. Таке
зменшення негайно визнаеться в прибугках чи збитках. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний

для активу (за винятком гулвiлу) в попереднiх перiодах, Товариство сторнуе, якщо i тiльки якщо змi-
нилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визнання
збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя основних засобiв коригуеться в майбугнiх перiодах з

метою розподiлення переглянугоi балансовоi BapTocTi необоротного активу на систематичнiй ocHoBi
протягом строку корисного використання.

3.8. Облiкова полiтика щодо непоточншх активiв, утримуваних для продаrку

Товариство класифiкуе непоточний актив як угримуваний для продarку, якщо його балансова
BapTicTb буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiТ продажу, а не поточного використання.
Непоточнi активи, угримуванi для продiDку, оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському облiку за
найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартiстю. Амортизацiя на TaKi активи не
нараховуеться. Збиток вiд зменшення корисностi при первiсному чи подаJIьшому списаннi активу до
справедливоi BapTocTi визнаеться у звiтi про фiнансовi результати. Перiодичнiсть перегляду справед-
ливоТ BapTocTi зумовлюеться суттсвим для облiку коливанням цiн на ринку подiбноТ HepyxoMocTi.



3.9. Облiкова полiтика щодо зменшення корисностi фiнансових активiв

На кожну звiтну дату управлiнський КУА проводить ана.пiз дебiторськоi заборгованостi та iH-

ших фiнансових активiв Товариства на предмет наявностi ознак ix знецiнення. Збиток вiд знецiнення
визнасться виходячи з власного професiйного судження керiвництва КУА за наявностi об'сктивних
даних, що свiдчать про зменшення передбачуваних майбугнiх грошових потокiв за даним активом у
результатi однiеТ або кiлькох подiй, що вiдбулися пiсля визнання фiнансового активу. Очiкуванi креди-
THi збитки вiдображають власнi очiкування Товариства щодо кредитних збиткiв.

3.10. Облiковi полiтlлки щодо оренди

При вiдображеннi орендних операцiй Товариство керуеться принципами, викпаденими в

МСФЗ 16. У момент укJIадання договору на використання майна TpeTix осiб Товариство мае оцiнити,
чи е договiр загалом або його oKpeMi компоненти договором оренди у значеннi, викладеному в
МСФЗ 16. .Щоговiр е договором оренди, якщо за цим договором передаеться право контролю за вико-

ристанням iдентифiкованого активу протягом певного часу в обмiн на винагороду, & також орендар
мас можпивiсть безпосередньо приймати рiшення по використанню та отримуе практично Bci eKoHoMi-
чнi вигоди вiд прямого використання активу. Оренда активiв, при якiй не здiйснюеться передача Bcix

ризикiв i вигод, пов'язаних з володiнням базовим активом класифiкуеться як операцiйна оренда.

При низькiй BapTocTi базового активу (якщо вона скJIадае в гривневому еквiвалентi до 5 000 до-
ларiв CIIIA) або при короткостроковiй орендi (TepMiHoM не бiльше 12 мiсяцiв) оренднi платежi
за угодою про операцiйну оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй ocHoBi протягом строку оре-
нди.

3.11. Облiковi полiтики щодо податку на прибуток

Витрати Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних
(або в основному чинних) на дату балансу.

Товариство визнае податок на прибугок, який вiдображено безпосередньо у власному капiталi
в тому самому чи в iншому перiодi.

3.12. облiковi полiтики щодо iнших активiв та зобов'язань

3,12.1 3абезпечення

Забезпечення визнаються, коли Товариство мае теперiшню заборгованiсть (юридичну або конс-
труктивну) внаслiдок минулоТ подii, icHye ймовiрнiсть (тобто бiльше мокIIиво, нiж неможлlиво), що
погашення зобов'язання вимагатиме вибуття pecypciB, KoTpi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i мож-
на достовiрно оцiнити суму зобов'язання.

3, I 2.2 В аплаmа працiвнакала

Товариство визнае KopoTкocтpoKoBi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля
вирахування будь-якоi вже сплаченоТ суми. Товариство визнас очiкувану BapTicTb короткострокових
виплат працiвникам за вiдсугнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час надання працiвниками послуг,
якi збiльшують ikHi права на майбугнi виплати вiдгryскних.

3. 1 2.3 Пенсiйнi зо бо в' язання

Вiдповiдно до украiнського законодавства, Товариство нараховуе еСВ на суму заробiтноi пла-
ти працiвникiв i перераховуе на вiдповiднi рахунки, вiдкритi органами ДlС у Казначействi УкраТни.
Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтноТ плати,
TaKi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi працiвниками послуги, що надають Тм пра-
во на одержання BHecKiB, та зароблена вiдповiдназаробiтна платня.

3.13. Облiкова полiтика щодо доходiв та витрат

Дохiд - це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi надходженНЯ
чи збiльшення корисностi активiв або у виглядi зменшення зобов'язань, результатом чого е збiльШеННЯ

чистих активiв, за винятком збiльшення, пов'язаного з внесками учасникiв.

Товариство визнае дохiд вiд надання послуг, коли (або у Mipy того, як) воно задовольняе ЗО-

бов'язання щодо виконання, передаючи обiцяну послугу (тобто актив) клiснтовi. Актив передасться,
коли (або у Mipy того, як) клiснт отримуе контроль над таким активом,



При визначеннi BapTocTi винагороди вiд управлiння активами Товариство вiдповiдно до МСФЗ
15 використовуе метод оцiнювання за результатом.До методу оцiнювання за результатом наJIежить,

зокрема, аналiз виконання, завершеного на сьогоднiшнiй день, оцiнки досягнугих результатiв. ВрахО-

вуючи принцип професiйного скептицизму для змiнноi BapTocTi винагороди розрахунок доходу здiЙс-

нюеться на кiнець кожного мiсяця.

Результат визначення розмiру винагороди по управлiнню активами оформлюеться Розрахун-
ком, в якому вiдображаеться розрахунок (оцiнка) досягнугих результатiв на звiтну дату.

!охiд вiд продажу фiнансових активiв визнаеться у прибугку або збитку в разiзадоволення Bcix
наведених далi умов:

1) Товариство передас договiрнi права на одержання грошових потокiв вiд такого фiнансо-
вого активу;

2) Товариство передiлло покупцевi ризики та переваги вiд володiння, пов'язанi з фiнансо-
вим активом;

3) за Товариством не зtшишаеться aHi подальша )ласть управлiнського персоналу у формi,
яка зазвичай пов'язана з володiнням, aHi ефективний контроль за проданими фiнансовими
iнструментами;

4) сумудоходуможнадостовiрнооцiнити;

5) ймовiрно, що до Товариства надiйдугь економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiею;

6) витрати, якi були або будугь понесенi у зв'язку з операцiею, можна достовiрно оцiнити.

Дивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштiв.

Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи
амортизацiТ активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого е зменшення чистих акти-
BiB, за винятком зменшення, повОязаного з виплатами rIасникам.

Витрати визнаються у звiтi про прибугки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та од-
ночасно з визнанням збiльшення зобов'язань або зменшення активiв.

Витрати негайно визнаються у звiтi про прибугки та збитки, коли видатки не надають майбуг-
Hix економiчних вигiд або тодi та тiею мiрою, якою майб;пнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або

перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан.

Витрати визнаються у звiтi про прибугки та збитки також у тих випадках, коли виникають зо-
бов'язання без визнання активу.

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

4. Розкриттяiнформачiiщодовикористаннясправедливоiвартостi

Товариство здiйснюе викJIючно безперервнi оцiнки справедливоТ BapTocTi активiв та зо-
бов'язань, тобто TaKi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на Ki-
нець кожного звiтного перiоду.

У результатi прострочення договiрних платежiв за послуги по управлiнню активами було
прийнято припущення про те, що кредитний ризик за фiнансовими активами зазнав значного зростання
з моменту первiсного визнання i визнано знецiнення дебiторськоТ заборгованостi ПАТ <ЗНВКIФ кМЕ-
ЛОЬ) на суму |23 тис. грн., що зменшило прибугок Товариства за звiтний 2021 piK на цю суму.

4.1. PiBeHb icpapxii справедливоi BapTocTi, до якого палежать оцiнки справедливоi BapTocTi

класи активiв
та зобов'язань,

оцiнених за
справедливою

вартiстю

1 piBeHb
(Ti, що мають коти-

рування, та спосте-
режуванi)

2 piBeHb
(Ti, що не мають ко-
тирувань, але спос-

тережуванi)

3 piBeHb
(Ti, що не мають ко-
тируваньiнееспос-

тережуваними)

Усього

2021 2020 2021 2020 2021. 2020 202l 2020
дата оцiнки з|.1,2.2l з1-12.20 3|.12.2| зl.|2.20 зl,12.21 з1.12.20 з1.|2.2| зl.|2.20
lнвестицiт дос-
тупнi для про-
дажч

1з,74 983 5 524 861 6 898 l 844
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Справедлива BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB в порiвняннi з ix балансовою вартiстю

Балансова BapTicTb Справедлива BapTicTb
На 31.12.2021 р. На 31.12.2020 р. На 31.12.2021 р. На 31.12.2020 р.

Фiнансовi активи:
Необоротнi активи дlя прода:ку 5 029 5 029 5 029 5 029
Iнвестицii доступнi для продажу 6 898 | 844 6 898 l 844
Iншi фiнансовi iнвестицiT (корпо-
ративнi права)

2 5|9 5 224 2 5|9 5 224

Поточна дебiторська заборгова-
HicTb

583 з з9з 583 3 39з

грошовi кошти 1 800 75з 1 800
,75з

Поточна кредиторська заборгова-
HicTb

98 2 98 2

В найпростiшiй ситуачiТ справедива BapTicTb iHcTpyMeHTiB капiталу буле лорiвнювати балансовiй
BapTocTi Власного капiталу пiдприемства, скоригованiй пропорчiйно до розмiру частки в статугному
капiталi пiдприемства.

Керiвництво КУА вважас, що наведенi розкриття щодо застосування справедливоТ BapTocTi е до-
статнiми, i не вважас, що за межами фiнансовоi звiтностi змишилась буль-яка с)rггева iнформачiя що-
до застосування справедливоТ BapTocTi, яка може буги корисною для користувачiв фiнансовоТ звiтностi.

5. осповнi засоби

Станом на 31 грулня 2021 р. та 31 грудня 2020 р. у сшадi основних засобiв повнiстю зношенi
ocHoBHi засоби становлять 98 тис. грн. Протягом 2021 року повнiстю зношенi ocHoBHi засоби не спи-
сувались.

б. Фiнансовi актпви

б.1. Непоточнi фiнансовi iнвестицii

Частки в статутних капiталах iнших юридичних осiб облiковуються у складi довгострокових фi-
нансових iнвестицiй.

Станом на 31,.|2,2021 року iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiТ скпадають 2 519 тис. грн.

Протягом 2021 року вiдбулись наступнi змiни у BapTocTi довгострокових фiнансових iнвестицiй,
тис. грн.

В звiтному перiолi вiдбулось приеднання ТоВ кIФК (АРТ кАПIТАЛ)) до ТоВ кАРТ-КАПIТАЛ
КАСТОДI). Станом наЗ1J22021 року BapTicTb частки в стат)лному капiталi ТОВ кАРТ-КАПIТАЛ
КАСТОДI) скJIадае 2 519 тис. грн. (5,11О%) Частка вiдображена за справедливою вартiстю.

Машини та
обладнання

Транспорт
Меблiта при-

ладдя
Всього

Первiсна BapTicTb на 31 грудня 2020 року 7| 5з9 27 бз,7

Накопичена амортизацiя на 3|.|2.2020 71 156 2,7 254
Балансова BapTicTb на 3|.12.2020 383 383
Первiсна BapTicTb на 3l грудня 2021 року 7| 5з9 2,7 бз7
Накопичена амортизацiя на З1,.|2.2020 7| 260 2,7 358
Балансова BapTicTb на 31.12.202| 279 279

Сальдо на 01.01.2021 р. 5 224
пподано покчпцям (2 642)

Дооцiнка до справедливоТ BapTocTi 4

Уцiнка до справедливоi BapTocTi (67)

Всього рух фiнансових iнвестицiй (2 705\
Сальдо на 31.12.2021 р. 2 5l9



б.2. Поточна дебiторська заборгованiсть

31 грудня 2021 31 грулня 2020

.Щебiторська заборгованiсть за частково
сплаченi меблi

202

!ебiторська заборгованiсть за послуги з
управлiння активами

408 1 2з9

Розрахунки з бюджетом
,76 160

I нша дебiторська заборгованiсть 56 3 420

Очiкуванi кредитнi збитки щодо дебi-
торськоТ заборгованостi

(160) (1 426)

Чиста BapTicTb дебiторськоi
заборгованостi

582 3 393

.Щебiторська заборгованiсть по розрахунках з бюджетом виникJIа за результатами розгляду зая-

ви Товариства ,Щержавною податковоТ iнспекцiею у Солом'янському районi м. Киева та згiдно якоТ

було злiйснено зарахування суми надмiру сплачених грошових зобов'язань з податку на прибугок в

cyMi 251 тис. грн. в рахунок зобов'язань зi сплати податку на прибугок по майбугнiм зобов'язанням до
повного вичерпання. Заява про надмiру сплаченi грошовi зобов'язання була надiСлана до.ЩержавноТ
податковоТ iнспекцiТ за результатами розгляду апеляцiйноi скарги Киiвським апеляцiйним адмiнiстра-
тивним судом, яким було визнано протиправним та скасовано податкове повiдомлення-рiшення вiд
09.08.201 З р. про сплату грошових зобов'язань зi сплати податку на прибуток.

З урахуванням нарахованих податкiв за попереднi роки таза2021, piK станом на31,.|2.2021 року
дебiторська заборгованiсть по сплатi податку на прибугок скJIадас 76 тис. грн.

Ступiнь повернення дебiторськоТ заборгованостi та iнших фiнансових активiв у значнiй Mipi за-

лежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться поза зоною контролю Товариства. На думку керiвни-

цтва КУД, виходячи з наявних обставин та iнформацii, очiкуванi кредитнi збитки скпадають 160 тис.
грн.

б.3. Поточнi фiнансовi iнвестицiI

Протягом 202i року вiдбулись наступнi змiни у BapTocTi фiнансових iнвестицiй, доступних для

Враховуючи зменшення BapTocTi чистих активiв ПАТ (ЗНВКIФ (ЛIНК>, акцiТ IIAT кЗНВКIФ
(ЛIНК) (Код еДПОУ 37500052) станом на 3|,|2.2021 р. вiдобрalкено за справедливою вартiстю, яка
обрахована згiдно ринкових цiн цього фiнансового iHcTpyMeHTy на вторинному ринку цiнних паперiв
станом на дату балансу, тобто з урахуванням уцiнки на суму 179 тис. грн.

В звiтному перiодi було придбано акцiТ ПАТ (ЗНВКIФ кМЕЛОН> (Код СДРПОУ 38196980),
якi на звiтну дату вiдобра:кено за справедливою вартiстю з урахуванням уцiнки на суму 278 тис. грн.

АкцiТ ПАТ кФБ ПФТС) (Код еДПОУ 21672206) також облiковуються за справедливою вар-
тiстю яка обрахована згiдно ринкових цiн цього фiнансового iHcTpyMeHTy на вторинному ринку цiнних
паперiв станом на дату балансу, тобто з урахуванням уцiнки на суму 2 тис. грн.

ОблiгацiТ внугрiшнiх державних позик УкраiЪи (Код ISIN UA4000l99210) та ОблiгацiТ внугрi-
шнiх державних позик УкраТни (Кол ISIN UA4000207518) облiковуються по справедJIивiй BapTocTi з

вiдображенням протягом року суми дооцiнки або уцiнки в прибугку або в збитку. ОблiгацiТ внугрiш-
ньоТ державноi позики характеризуються високою лiквiднiстю на ринку цiнних паперiв УкраТни. Щiннi
папери можна продати у будь який час за ринковою вартiстю. Протягом 2021 року по ОВ,ЩП було
отримано купонний дохiд в cyMi 180 тис. грн.

продa)ку, тис. грн.:

Сальдо на 01.01.2021 р. 1 844
Придбано у постачальникiв 6 0,72

Продано покупцям (450)

Дооцiнка до справедливоТ BapTocTi 100
Уцiнка до справедливоi BapTocTi (668)

Всього рух фiнансових iнвестицiй 5 054
Сальдо на 31.12.2021 р. 6 898
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АкцiТ ВАТ (УКРСПЕЦТЕХНОЛОГIi" (Кол е.ЩРПОУ З2526411) облiковуються за нульовою
вартiстю, оскiльки вони заблокованi на пiдставi рiшення ДКL{ПФР Ns 1329 вiд 27.10.2009 р.

б.4. Грошовi кошти

7. Непоточлli активи, yTpиMyBaHi для продаlку

Станом на3|.|22021 р. на балансiТовариства облiковуються непоточнi активи, угримуванi для
продФку, на суму 5 029 тис. грн. Ще земельна дiлянка, що розташована в КиТвськiй областi.

Оскiльки ринок HepyxoMocTi (земельних дiлянок) на протязi 202l року був вiдносно стабiльним,
без рiзких коливань цiн на землю та звarкаючи на те, що перiодичнiсть перегляду справедливоТ BapTocTi
зумовлюеться с},тгевим для облiку коливанням цiн на подiбну HepyxoMicTb, балансова BapTicTb земель-
ноТ дiлянки, що облiковуеться в активах Товариствао на звiтну дату може буги прийнятною оцiнкою
справедливоТ BapTocTi.

Переоцiнка непоточних активiв, утримуваних для продажу (земельноТ дiлянки) iз залуоtенням
незilIежних оцiнювачiв не здiйснюваJIась.

8. Аналiз доходiв та витрат

Вiд дiяльностi по управлiнню активами Товариство за 2021 piK отримало збиток в cyMi
588 тис. грн.

Чистий фiнансовий результат дiяльностi Товариства за2021 piK - прибугок 38б тис. грн.

8.1. Дохiд вц реалiзацiТ

31 грулня 202| р. 31 грудня 2020 р.

Каса,в грн.

Рахункивбанках,вгрн. 1 800 75з
Всього 1 800 753

2021 piK 2020 piK

Дохiд вiд реалiзацiТ послуг з управлiння активами КIФ 1 5з5 1 992

Дохiд вiд реалiзацii послуг управлiння активами ПIФ 58 10

дохiд вiд реалiзацiт послуг з управлiння НпФ ,78
74

Дохiд вiд надання iнформацiйно-консультацiйних послуг 53

Всього доходи вiд реалiзацii l 67l 2 l89

8.2.Iншi фiнансовi доходи, iншi доходи, iншi витрати

2021 piK 2020 piK
Iншi фiнансовi доходи
Вiдсотки по депозитному вкJIаду з,7 55

Купонний дохiд по облiгацiях 180 131

Iншi доходи (списання резерву очiкуваних збиткiв) 1 448 4,74

Всього 1 665 660

Iншi доходи

Цохiд вiд прода:ку ЩП, корпоративних прав 3 l09
Щооцiнка фiнансових iнвестицiй l04 351

ншi (стягнення безнадiйного боргу) 8

Всього 3 22l 351

Iншi витрати
Собiвартiсть проданих L{П, корпоративних прав з 092

Уцiнка фiнансових iнвестицiй
,7з5 324

Всього 3 827 324
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8.3. Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витратп

Враховуючи те, що договiр оренди офiсного примiщення, укладений з ПрАт (киiвАвтомА-
тикд) е короткостроковим, оренднi платежi за угодою про операцiйну оренду визнаються як витрати

на прямолiнiйнiй ocHoBi протягом строку оренди.

2021 piK 2020 piK

Витрати на оплату працi 1 090 827

Вiдрахування на соцiальнi заходи 240 174

Матерiальнi затрати 9з 90

Амортизачiя ОЗ l04 l04

Операчiйна оренда 89 85

Консультацiйнi послуги, атестацiя та навчання 289 202

Утримання та обслуговування ОЗ 70 20

Послуги зв'язку, аудиту, банкiв, депозитарiТв, ПФТС,
тцп

l02 ,79

сро 40 40

Iншi 19 4

Створення резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки I2з l 083

Всього операцiйних витрат 2259 2 708

8.4. Податок на прибуток

Керуючись пiдпунктом 134.1.1 пункту 134.1 cTaTTi 134 розлiлу III Податкового кодексу УкраТни

Керiвництвом Товариства прийнято рiшення про незастосування коригувань фiнансового результату
до оподаткування на yci рiзницi (Наказ М 01П вiд 05.01.2015 р,).

Товариство за 2021 piK отримало прибугок в cyMi 471 тис. грн. Розмiр податку на прибуток
(податкова ставка 18 %) за 2021 piK скJIадае 85 тис. грн.

9. Стаryтний та власний капiтал

Станом на 31 грулня 202l року зареестрований та сплачений статlrгний капiтал складае 16 000
тис. грн. Станом на 3 1 грулн я 2020 року зареестрований та сплачений капiтал складав 1 6 000 тис. грн.

Розмiр статутного капiталу вiдповiдае вимогам законодавства.

Згiдно Статугу в Товариствi створюеться резервний фонд. Розмiр щорiчних вiдрахувань до резе-

рвного фонду становить 5 вiдсоткiв суми чистого прибугку.На31'.|2,2021 р. резервний капiтал скJlадае

892тпс. грн. Змiн в202| рочi в резервному капiталi не вiлбувалось, оскiльки рiшення з цього приводу не

ухваJIювtU]ись.

Розмiр власного капiталу станом на З|.|2.2021 р. скJIадае 17 010 тис. грн., станом на
З1 .12,2020 р. складав |6624 тис. грн., що вiдповiдае вимогам законодавства. Збiльшення власного ка-
пiталу обумовлено зменшенням непокритого збитку. Змiна непокритого збитку в свою чергу обумов-
лена заробленим Товариством чистим прибугком за2021 piK в розмiрi 386 тис. грн.

Звiт про власний капiтал в порiвняльних даних з попереднiм 2020 роком, тис. грн.:

Стаття Код
рядка

Заресстро-
ваний ка-

пiтал

Резерв-
ний ка-
пiтал

Нерозподiлений
прибуток (не-
покритий зби-

ток)

Всього

Залишок на 01.01.2020 р. 4300 lб 000 892 (40б) lб 48б

Скоригований залишок на 01.01.2020p. 4095 lб 000 892 (406) 16 486

Чистий прибуток (збиток) за звiтний пе-

рiод
4l00 l38 138

разом змiн в капiталi 4295 1з8 138

Залишок на 31.12.2020 р. 4300 1б 000 892 (268) lб 624

Скоригований залишок на 01.01.2021 р. 4095 16 000 892 (268) lб 624

Чистий прибуток (збиток) за звiтний пе- 4l00 386 386
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Стаття Код
рядка

Заресстро-
ваний ка-

пiтал

Резерв-
ний ка-
пiтал

Нерозподiлений
прибуток (не-
покритий зби-

ток)

Всього

рiол
разом змiн в капiталi 4295 386 386

Залишок на 31.12.20201 р. 4300 lб 000 892 118 17 010

10. Кредиторська заборгованiсть

31 грулня 202| р. 31 грулня 2020 р.
Iншi поточнi зобов'язання 98 2

Всього кредиторська заборгованiсть 98 2

Прострочена кредиторська заборгованiсть вiдсугня. Кредиторська заборгованiсть в cyMi 98 тис.
пов'язана з операцiйною дiяльнiстю Товариства.

11. Розкриття iнформацiТ про пов'язанi сторони

.Що пов'язаних cTopiH або операцiй з пов'язаними сторонами належать:

. пiдприемства, якi прямо або опосередковано контролюють або перебувають пiд конт-
ролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з Товариством;

о асоцiйованi компанiт;

о спiльнi пiдприемства, уякихтовариство е контролюючим учасником;

. члени провiдного управлiнського персоналу Товариства;

. близькi родичi особи, зазначенот вище;

. компанii, що контролюють Товариства, або здiйснюють суггевий вплив, або мають сlrг-
тевий вiдсоток голосiв у Товариствi;

. програми виплат по закiнченнi труловот дiяльностi працiвникiв Товариства або буль-
якого iншого суб'екта господарюванняо який е пов'язаною стороною Товариства.

Пов'язаною особою Товариство ввФкае Бичника Володимира Володимировича, який станом на
З1.12.2021. р. володiе 99,99 О^ статугного капiталу Товариства.

Нацiональною комiсiею з цiнних паперiв та фондового ринку прийняте рiшення Ns 51l вiд 15

серпня 2020 року кПро погодження набуггя icToTHoT 1^racTi Бичником Володимиром Володимировичем

у професiйному )ласнику фондового ринку ТОВ (КУА (АРТ-КАПIТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ).

Нацiональною комiсiею з цiнних паперiв та фондового ринку прийняте рiшення Ns 66l вiд 03
листопада 2020 року "Щодо визнання небанкiвськоТ фiнансовоТ групи" з контролером Бичником Воло-
димиром Володимировичем та наступним скJIадом учасникiв: ТОВ "АРТ-КАПIТАЛ КАСТОДI" (Код
СДРПОУ 30784585), ТОВ "IФК "АРТ КАПIТАЛ" (Код еДРПОУ 33308667) та ТОВ "КУА "АРТ-
кдПIТдЛ МЕнЕДЖМЕНТ" (Код еДРПоУ 33540395). Тож, таким чином, пов'язаними особами е 2
iнших гlасника (oKpiM Товариства) uiеi групи - ТОВ (АРТ-КАПIТАЛ КАСТОДI> та ТОВ кIФК <АРТ
КАПIТАЛ). Слiд зzвначити, що ТОВ (IФК (АРТ КАПIТАЛ> станом Ha3|.12.202l р. було реорганiзо-
вано шляхом приеднання до ТОВ (АРТ-КАПIТАЛ КАСТОДЬ). Таким чином, станом наЗ|.|2.202| р.
в небанкiвську фiнансову групу входить лише2 учасники.

Також пов'язаною особою Товариство вважае .Щиректора Товариства - Петренко Iрину Воло-
димирiвну. Жодних операчiй з цiею особою не здiйснювалось oKpiM нарахування заробiтноТ плати.

Особливi умови при здiйсненнi операцiй з пов'язаними особами - вiдсугнi. ОперацiТ з

пов'язаними особами, що виходять за межi нормальноТ господарськоТдiяльностi, вiдсутнi.

12. Щiлi та полiтики управлiння фiнансовими ризиками

Керiвництво Товариства визнае, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з фiнансовими ризиками i

BapTicTb чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суггсво змiнитись унаслiдок
впливу суб'ективних чинникiв та об'сктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких зазд€ше-

гiдь точно передбачити неможJIиво. .Що таких фiнансових ризикiв вiднесено кредитний ризик, ринко-
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вий ризик та ризик лiквiдностi. Ринковий ризик вкJIючае валютний ризик, вiдсотковий ризик та iнший

цiновий ризик. Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюеться на ocHoBi розумiння при-

чин виникнення ризику, кiлькiсноТ оцiнки його можливого впливу на BapTicтb чистих активiв та засто-

сування iнструментарiю щоло його пом'якшення.

12.1. Креdumнай разак

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

виконати зобовоязання i це буле причиною виникнення фiнансового збитку iншоI сторони, Кредитний

ризик притаманний таким фiнансовим iHcTpyMeHTaM, як поточнi та депозитнi рахунки в банках, облiга-

цiТ та дебiторська заборгованiсть.

основним методом оцiнки кредитних ризикiв керiвництвом Товариства е оцiнка кредитоспро-

можностi контрагенТiв, дtЯ чого викоРистовуютьСя кредитнi рейтинги та будь-яка iнша доступна iнфо-

рмацiя (фiнансова звimнiсmь конmра?енmiс) щодо ik спроможностi виконувати борговi зобов'язання.

Товариство використовуе наступнi методи управлiння кредитними ризиками:

о лiмiти щодо боргових зобов'язань за кJIасами фiнансових iHcTpyMeHTiB;

. лiмiти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою групою);

. лiмiти щодо вкJ]адень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за Нацiона-
льною рейтинговою шкаJIою;

. лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами та випадки дефолту та
неповернення депозитiв протягом ocTaHHix п'яти poKiB,

На кiнець звiтного перiолу в компанiТ були вiдсугнi будь якi борговi активи, KpiM ОВ,ЩП (частка

8ой в активах Товариства), якi е у всьому cBiTi умовно-безризиковим активом з позицiй кредитних ри-
зикiв. .Щепозитну лiнiю (частка 10%) розмiщено у Банку Аваль, який мае найвищиЙ рейтинг за нацiона-
льною шкаJlою, що практично нiвелюе кредитнi ризики, оскiльки в умовах ix прояву, кошти з депозит-
нот лiнiт можна вивести негайно.

Також у cTpyKTypi активiв е а дебiторська заборгованiсть, по якiй з метою хеджування ризику неповер-

нення нараховано резерви. В прогнозному перiодi не очiкуеться додаткове розмiщення коштiв в креди-

тних активах. Тому реальний аналiз на ocHoBi вищезгаданих методичних пiдходiв не проводився.

12.2, Ранковuй рuзак
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбугнi грошовi потоки вiд фi-

нансового iHcTpyMeHTa коливатимугься внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплюе три ти-
пи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик виникае у
зв'язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцiТ, вiдсоткових ставок та валютних кур-
ciB. Товариство наражатиметься на ринковi ризики у звОязку з iнвестицiями в акцiТ, облiгацiТ та iншi

фiнансовi iнструменти.

В cTpyKTypi активiв КУА е корпоративнi права, на яких ринковi ризики проявляються непрямо,
через переоцiнку активiв внаслiдок змiн у надходженнi грошових потокiв на пiдприемствах. Реальний

ринковий ризик мiг проявитися по акцiям, яких в cTpyKTypi активiв КУА на звiтну джу 32Yо. L{я вели-
чина не е загрозливою для дiяльностi компанiТ та виконанню ною пруленчiйних нормативiв.

Вкладення в ОВЩП е в принципi умовно-безризиковим активом. На звiтну дату у складi активiв
Товариства було 2 cepiT ОВЩП з часткою 8Оlо в активах. ldi вкладення мiнiмiзують ринковi ризики.

Iнший цiновий ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбугнi грошовi потоки вiд

фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (oKpiM тих, що виникають уна-
слiдок вiдсоткового ризику чи валютного ризику), незаJIежно вiд того, чи спричиненi вони чинниками,
характерними для окремого фiнансового iHcTpyMeHTa або його eMiTeHTa, чи чинниками, що впливають
на Bci подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiйснюються операцiТ на ринку.

Вiдсотковий ризик - це ризик того, що справедIива BapTicTb або майбугнi грошовi потоки вiд

фiнансового iHcTpyMeHTa коливатим)лься внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок. Керiвництво
Товариства усвiдомлюе, що вiдсотковi ставки мож)ль змiнюватись i це впливатиме як на доходи Това-

риства, так i на справедливу BapTicTb чистих активiв.

Як ми вже зазначали вище, об'ектiв для оцiнки i аналiзу у складi активiв немае, KpiM пакету
ОВДП 80/о i депозиту в Банку Аваль 10Оlо. Частка в активах iHcTpyMeHTiB, яким властивий вiдсотковий
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ризик, скJIадае лише 180/о. Керiвництво КУА здiйснюе монiторинг вiдсоткових ризикiв та контролюе lx
максимально припустимий розмiр впливу можJIивих змiн вiдсоткових ставок на BapTicTb вiдсоткових
фiнансових iHcTpyMeHTiB.

Усвiдомлюючи значнi ризики, пов'язанi з коливаннями вiдсоткових ставок у високоiнфляцiй-
нОму середовищi, яке е властивим для фiнансовоi системи УкраТни, керiвництво Товариства не розгля-
дае розмiщення активiв у борговi зобов'язання у нацiональнiй валютi з фiксованою вiдсотковою став-
кою корпоративних eMiTeHTiB.

1 2.3. Рuз ак лiквidносmi

Ризик лiквiдностi - ризик того, що Товариство матиме труднощi при виконаннi зобов'язань,
пов'язаних iз фiнансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв або
iншого фiнансового активу.

ToBapllcTBo здiйснюе контроль лiквiдностi шляхом планування поточноТ лiквiдностi. Товарист-
во аналiзуе тdрмiни платежiвп якi пов'язанi з лебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими ак-
тивами, зобов'язаннями, атакож прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйноТдiяльностi.

Ймовiрнiсть термiнових платежiв бiльше 5Оlо вiдсоткiв вiд активiв, виходячи з практики дiяль-
HocTi в ocTaHHi роки, незначна. Пiд забезпечення поточноi платоспроможноотi на трьох рахунках в ба-
нках знаходиться 10,5% Bcix активiв. ОВ.ЩП, якi е високолiквiдним активом скпадають 18Ой активiв
Товариства. Разом це28,5Yо, чого цiлком досить для того, щоб нiвелювати ризики лiквiдностi.

За Bci роки iснування Товариства за умов обраноi стратегiТ страхування ризикiв лiквiдностi, жодних
проблем щодо розрахункiв не було.

13. Управлiння капiталом

Керiвництво Товариства здiйснюе управлiння капiталом для того, щоб забезпечити належний
прибугок )ласникам товариства завдяки встановленню цiн на послуги Товариства, що вiдповiдають
рiвню ризику.

Керiвництво Товариства здiйснюе огляд структури капiталу на кiнець кожного звiтного перiо-
ду. При цьому керiвництво аналiзуе BapTicTb капiталу, його структуру та притаманнi його складовим
ризики. На ocHoBi отриманих висновкiв Товариство здiЙснюе регулювання капiталу шляхом зiulучення
додаткового капiталу або фiнансування. Система управлiння капiталом може коригуватись з урахуван-
ням змiн в операцiйному середовищi, тенденцiям ринку або стратегiТ розвитку.

Товариство здiйснюе управлiння капiталом з метою досягнення наступних цiлей:

о зберегти спроможнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно i надалi
забезпечувало дохiд дIя )ласникiв Товариства та виплати iншим зацiкавленим сторонам;

о забезпечити належний прибугок rIасникам товариства завдяки встановленню цiн на пос-
луги Товариства, що вiдповiдають рiвню ризику.

. дотримання вимог до капiталу, встановлених регулятором, i забезпечення здатностi Това-
риства функчiонувати в якостi безперервного дiючого пiдприемства.

Товариство на звiтнi дати вiдслiдковус розмiр власного капiталу у спiввiдношеннi до зареестро-
ваного статугного капiталу.

Товариство BB€DKac, що загальна сума капiталу, управлiння яким здiйснюеться, дорiвнюе cyMi
капiталу, вiдображеного в балансi,

Вiдповiдно до Положення щодо пруленчiйних нормативiв професiйноТ дiяльностi на фондово-
му ринку та вимог до системи управлiння ризиками, затвердженого рiшенням НКЩПФР Nsl597 вiд
01.10.2015 р. (з урахуванням змiн) Товариство розраховуе TaKi показники:

1) розмiр власних коштiв; 2) норматив достатностi власних коштiв; 3) коефiuiснт
покриття операцiйного ризику; 4) коефiцiент фiнансовоТ стiйкостi.

Bci показники вiдповiдають нормативним значенням вiдповiдно до зазначеного Положення.

14. ПодiI пiсля Балансу

Мiж датою складання та затвердження фiнансовоТ звiтностi вiдбулися подiТ (введення в YKpaTHi
военного стану з 05 год. 30 хв, 24 лютого 2022 року Указом Президента УкраТни Ns 64/2022
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(Про введення воснного стану в УкраIнЬ> затвердженого Законом УкраТни N92102-Ж вiд24.02.2022, у
зв'язку з вiйськовою агресiею Росiйськоi Федерацii проти УкраiЪи), якi докорiнно можуть вплинуги на

no**"r*" фiнансовоТ звiтностi та економiчнi рiшення користувачiв, але враховуючи продовження бо-

йових дiй в VKpaiЪi, наразi неможJIиво в повному обсязi оцiнити масштаби цих змiн.

остаточне вирiшення та наслiдки вказанот подiт важко передбачити, zulе вона може мати пода-

льший серйозний 
"nn"" 

на eKoHoMiKy Украihи та бiзнес Товариства, зокрема. Проте, управлiнський
персонrrл продовжуе докладати зусиль для виявлення та пом'якшення впливу на Товариство.' 

Однак iснують фактори, поза сферою вiдому та контролю Товариства, зокрема про тривалiсть

та серйознiсть вiйськових дiй, а також подальшi дiт урялу та дипломатiI, що пiдвищують невизначе,

HicTb щодО оцiноК активiВ та зобов'яЗань ТоварИства У майбугньому та можуть поставити пiд значний

cyMHiB здатнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi.

Керiвник

Головний бухгалтер

Петренко Iрина Володимирiвна

Христолюбова Тетяна ГеоргiТвна
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