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ПРИМIТКИ ДО ФIHAHCOBOi ЗBITHOCTI 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

«КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ «АДВАЙТА» 

ЗА ДВАНАДЦЯТЬ МIСЯЦIВ 2021 РОКУ 

1. Iнформацiя про компанiю з управлiння активами

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВI/ШОВIДАЛЬНIСТЮ «КОМПАНIЯ З УПР АВЛIННЯ 
АКТИВАМИ «АДВАЙТА» (далi Товариство), �код Е::ДРПОУ 36639541). 

Скорочена назва Товариства: ТОВ «КУ А «АДВАЙТ А». 
Мiсцезнаходження Товариства: Укра'iна, 49021, Днiпропетровська обл., м. Днiпро, 
вул. Симиренкiвська, будинок 4 А, кiмната 212. 
Дата реестрацi'i Товариства: 17 серпня 2009 року вiдповiдно до чинного законодавства Укра'iни. 
Органiзацiйно-правова форма: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю. 
Офiцiйна сторiнка в Iнтернетi, на якiй доступна iнформацiя про Товариство: http://advaita.dp.ua/ 
Адреса електронно·i пошти: adv_kua@komiпsteel.com 
Основним видом дiяльностi Товариства е надання послут з управлiння активами iнституцiйних 

iнвесторiв. 
У звiтному перiодi Товариство здiйснювало управл�ння активами двох корпоративних 

iнвестицiйних фондiв: 

1. ПУБЛIЧНЕ АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «КОМIНМЕТКЕППАЛ»

2. ПУБЛТЧНЕ АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД»

Товариство мае таку лiцензiю: 

• Лiцензiя, видана згiдно рiшення НКЦПФР № 1339 вщ 17.10.2014 року на здiйснення
професiйно'i дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з управлiння активами iнституцiйних 
iнвесторiв (дiяльнiсть з управлiння активами); 

Кiлькiсть працiвникiв станом на 3 1 грудня 2021 р. та 31 грудня 2020р. складала 9 та 7 осiб, вiдповiдно. 

Станом на 31 грудня 2021 р. та 31 грудня 2020р. учасниками Товариства були: 

'\11.,.,1...,1 
Учасники товариства: % 

Шевченко Валерiй Якович 9,97 

Антошевська Iрина Сергii'вна 9,97 

ТОВ «АЛ ТЕРРА» -

Бобиль €вгенiй Вiкторович 9,97 

Васiна Тетяна lванiвна 9,97 

Киницький Роман Миронович 9,97 

Резник Валерiй Анатолiйович 9,97 

Сiзинцева Тетяна Вiкторiвна 9,97 

Степаненко Iнга Анатолi'iвна 9,97 

Шарапов Денис Сергiйович 9,97 

Курносенко €вгенiя Анатолii'вна 0,3 

Чепiнога Андрiй Володимирович 9,97 
Всього 100,0 

1.1.Вiдповiдальнiсть керiвництва щодо пiдготовки фiнансовоi' звiтностi. 
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Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансово'i звiтностi, за вибiр вiдповiдних 
принципiв бухгалтерського облiку та послiдовне застосування цих принципiв, за прийняття 
обrрунтованих та зважених суджень та оцiнок, за виконання вимог МСФЗ, а також розкриття i 
пояснення будь-яких iстотних вiдступiв вiд них у звiтностi, за пiдготовку звiтностi Товариства як 
органiзацi'i, яка здатна продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi, якщо не iснують у 
найближчому майбутньому передумови, якi б сRiдчили про протилежне. 
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Припущення про безперервнiсть дiяльностi: виходячи з вищевикладеного, керiвництво вважа€ 
обrрунтованим складання цi€i' фiнансово'i звiтностi на основi припущення, що Товариство € 
органiзацi€ю, здатною продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. 

2.4. Звiтний перiод фiнансовоi" звiтностi 

Звiтним перiодом, за я кий форму€ться фiнансова звiтнiсть, вважа€ться Дванадцять мiсяцiв 2021 

року, тобто перiод з О 1 сiчня 2021 року по 3 1 грудня 2021 року. 

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

14 лютого 2022 року. Hi учасники Товариства, нi iншi особи не мають права вносити змiни до цie'i фiнансово·, 

звiтностi пiсля 'ii затвердження до випуску. 

2.6. Прийняття нових та переглянутi стандарти 

Новi стандарти, поправки до стандартiв та iнтерпретацi'i МСФЗ стали обов'язковими для Товариства 
з 1 сiчня 2021р.: 

МСФЗ та поправки до дiючих МСФЗ, якi були випущенi та набули чинностi з 1 сiчня 
2021 р. та не вплинули на фiнансову звiтнiсть Товариства: 

► Поправки до МСФЗ (IFRS) 7, МСФЗ (IFRS) 9 та МСФЗ (IAS) 39 «Реформа базово'i

процентно'i ставки».

МСФЗ та поправки до дiючих МСФЗ, якi були випущенi, але ще не набрали чинностi 
Нижче наводяться новi стандарти, поправки та роз'яснення, якi були випущенi, але ще не 

набрали чинностi на дату випуску фiнансово1 звiтнiсть Товариства. 

1iлo'i Товариство буде мати намiр застосувати цi стандарти, поправки та роз'яснення, якщо 
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застосовано, з дати набуття ними чинностi. 

► МСФЗ (IFRS) 17 «Договори страхування».
МСФЗ 17 набирае чинностi щодо звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2023 р. або пiсля

цi6 дати, при цьому потрiбно подати порiвняльну iнформацiю. На Товариство змiни цього
стандарту не впливають.

Дозволяпься дострокове застосування за умови, що органiзацiя також застосовуе МСФЗ
(IFRS) 9 та МСФЗ (IFRS) 15 на дату першого застосування МСФЗ (IFRS) 17 або до не1.
Цей стандарт не застосовуеться до Товариства.

Щорiчнi поправки в МСФЗ (2018-2020): 

► МСФЗ (IAS) 41 «Сiльське господарство» Поправка стосу€ться ефекту оподаткування при визначеннi
справедливо'i вартостi. В даний час вiдповiдно до пункту 22 IAS 41 при визначеннi справедливоi'
вартостi шляхом дисконтування грошових потокiв компанii' виключають iз розрахунку грошовi потоки
з оподаткування. Поправка виключа€ вимогу IAS 41 :22, яка вказу€, що грошових потоки, пов'язанi з
оподаткуванням, не включаються до розрахункiв справедливо·i вартостi бiологiчних активiв. Поправка
приводить IAS 41 до вiдпов iдностi IFRS 13.
3 1 сiчня 2022 року вимогу про виключення податкових потокiв коштiв при оцiнцi справедливоi'
вартостi пункту 22 IAS 41 скасовано. Цi поправки набувають чинностi щодо рiчних звiтних перiодiв,
що починаються 1 сiчня 2022 р.
Цей стандарт не застосову€ться до Товариства
► Поправки до МСБО 1 «Подання фiнансово·i .шiтностi: класифiкацiя зобов'язань як короткострокових
або довгострокових». Цi поправки набувають чинностi щодо рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1
сiчня 2023 р. або пiсля цi€i' дати, та застосовуються ретроспективно.
В даний час Товариство оцiню€ вплив змiн на поточну практику.

► Поправки до МСФЗ 3 «Об'€днання бiзнесiв: посилання на Концептуальнi засади». Цi поправки
набувають чинностi щодо рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2022 р. або пiсля цi6 дати,
та застосовуються перспективно.
► Поправки до МСБО 16 «Основнi засоби: надходження до використання за призначенням».
Данi поправки набувають чинностi щодо рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2022

3 
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3.Облiкова политика

При вiдображеннi в бухrалтерському облiку rосподарських операщи 1 подiй застосовуеться норми 
системи мiжнародних стандартiв фiнансовоi' звiтностi МСБО-МСФЗ (IAS-IFRS) починаючи з 2021 
року, на пiдставi того, що вони не суперечать Закону У кра"iни вiд 16 ли пня 1999 року № 996-XIV «Про 
бухrалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в \ 1<ра·1нi». 

Сугrсвi положения облiковоi' полiтики 

Концептуальна основа: дана фiнансова звпюсть була пщrотовлена вщповщно до Мiжнародних 
стандартiв фiнансово'i звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухrалтерськоrо облiку 
(МСБО), випущених Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансовоi· звiтностi (РМФСЗ), та Тлумачень i 
пояснень, опублiкованих Мiжнародним Комiтетом з тлумачення фiнансово·i звiтностi (МКТФЗ, ПКТ), 
що офiцiйно оприлюдненi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв Укра·iни. Фiнансова звiтнiсть чiтко i без 
будь-яких застережень вiдповiдае вимоrам чинних МСФЗ. При формуваннi фiнансово·i звiтностi 
Товариство керувалося також вимоrами нацiональних законодавчих та нормативних актiв щодо 
opraнiзaцii

. 
та ведення бухгалтерськоrо облiку та складання фiнансовоi' звiтностi в Укра"iнi, якi не 

суперечать вимоrам МСФЗ. 
Фiнансова звiтнiсть Товариства с фiнансовою звiтнiстю загального призначення. 
Пiдrотовка фiнансово·i звiтностi вiдповiдно до МСФЗ вимаrае вiд керiвництва Товариства надання 
оцiнок та припущень, що впливають на наведенi в звiтностi суми активiв та зобов'язань Товариства, 
розкриття умовних активiв та зобов'язань станом на звiтну дату i наведенi у звiтностi суми доходiв i 
витрат за звiтний перiод. Фактичнi результати можуть несуттево вiдрiзнятися вiд таких оцiнок. При 
застосуваннi облiково·i полiтики керiвництв,, Товариства застосовувало власний розсуд та власнi 
судження, що наведенi нижче. 
Основополо:жними допущениями при пiдготовцi фiиаисових звiтiв Товариства вiдповiдно до МСБО 

1 е принцип нарахувашm та безперервнiсть дiялыюстi. 
Пiдrотовленi Товариством фiнансовi звiти чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдають всiм 

вимоrам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на О 1 сiчня 2021 року, 

дотримання яких забезпечус достовiрне подання iнформацi·i в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречно·i, 

достовiрно·i, зiставно·i та зрозумiло"i iнформацi'i. 

При формуваннi фiнансових звiтiв Товариство керувалося також вимоrами нацiональних законодавчих 
та нормативних актiв щодо opraнiзaцii' i ведення бухrалтерськоrо облiку та складання фiнансово·i 
звiтностi в Укра"iнi, якi не суперечать вимоrам МСФЗ. 

3.1. Основи оцiнки, застосованi при складаннi фiнансовоi' звiтностi 

3.1.1. Iстотнi принципи облiково'i полiтики 

Дана фiнансова звiтнiсть була пiдrотовлена на основi принципу iсторично·i собiвартостi, за 
винятком, активiв, утримуваних для продюk,, якi оцiнюються за найменшою з двох величин -
балансовою або справедливою вартiстю з вирахуванням витрат на операцi"i, пов'язаних з продажем, та 
фiнансових iнструментiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю на кiнець року, як викладено у 
положеннях облiково·i полiтики нижче. Справедлива вартiсть визначасться як цiна, яка була б отримана 
у результатi продажу активу або сплачена у результатi передачi зобов'язання у звичайнiй операцi'i мiж 
учасниками ринку на дату оцiнки, незалежно вiд того, чи ця цiна безпосередньо спостерirаеться на 
ринку або оцiнена iз використанням iнwoi · методики оцiнки.Пiд час оцiнки справедливо·i вартостi 
активу або зобов'язання Товариство бере до уваrи характеристики вiдповiдного активу або 
зобов'язання так, як би учасники ринку враховували цi характеристики пiд час визначення цiни активу 
або зобов'язання на дату оцiнки. Справедлива вартiсть для цiлей оцiнки та/або розкриття у цiй 
фiнансовiй звiтностi визначасться на такiй основi,за виключенням операцiй оренди, якi входять у сферу 
застосування (МСФЗ (IFRS) lб«Оренда»), та оцiнок, якi мають певну схожiсть зi справедливою 
вартiстю, але не с справедливою вартiстю, такi як чиста вартiсть реалiзацi'i зriдно з MCБO(IAS)2 
«Запаси»або вартiсть пiд час використання згiдно з МСБО(IАS)Зб «Зменшення корисностi активiв». 

Окрiм того, для цiлей фiнансовоi· звiтностi оцiнки справедливо'i вартостi розподiляються за 
категорiями на Рiвнi 1, 2 або 3 у залежностi вiд того, наскiльки вхiднi данi, використанi для оц1нок 
справедливо·i вартостi, пiдцаються спостере��нню, i вюкливостi таких вхiдних даних для оцiнки 
справедливо·i вартостi у цiлому, якi можна ВИКJidСТИ таким чином: 

► вхiднi данi Рiвня 1 являють собою цiни котирування (без кориrування) на активних ринках на
iдентичнi активи або зобов'язання, до яких Товариство може мати доступ на дату оцiнки; 
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Т овариством та звичайно характеризуе д1яльюсть Банку, яку в1н проводить з метою досягнення 
поставлених цiлей. 

Визначаються 2 основнi бiзнес-моделi: 
1) бiзнес-модель «утримання фiнансових актив� в для отримання передбачених договором грошових
потоюв»;

_) бiзнес-модель «утримання фiнансових активш для отримання передбачених договором грошових
потокiв або продажу».

Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство оцiнюе 

i"x 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 буд�-.-який новий отриманий актив мiнус будь-яке нове взяте 

зобов'язання) визнають у прибутку або збитку. 

Фiнансовий актив оцiнюеться за амортизованою собiвартiстю, якщо вiн придбаваеться з метою 
одержання договiрних грошових потокiв i договiрнi умови фiнансового активу генерують грошовi 

потоки, котрi е суто виплатами основноi· суми та процентiв на непогашену частку основно·i суми. 
Товариство визнае резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовим активом, 

який облiковуеться за амортизованою вартiстю в межах суттевостi валюти балансу по короткостроково"i 
заборгованостi в розмiрi 10%. 

Товариство використовуе для облiку дебiторсько"i заборгованостi, яка виникла за договорами 

уступки прав вимоги, метод справедливо·i вартостi, оскiльки на пiдставi обrрунтованих суджень 
найвищого управлiнського персоналу Товариства не використовуе бiзнес-модель «утримання 
фiнансових активiв для отримання передбачених договором грошових потокiв». У зв'язку з цим, 
керуючись положениями пп. 4.1.2, пп. 4.1.4 МСФЗ 9 та ст. 1 Закону № 996, Товариство використовуе 
для облiку тако·i заборгованостi оцiнку за ·iхньою справедливою вартiстю. 

Облiкова полiтика щодо подальшо"i оцiнки фiнансових iнструментiв розкриваеться нижче у 

вiдповiдних роздiлах облiково·i полiтики. 

3.2.2. Грошовi кошти. 

Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та коштiв на поточних рахунках у банках. 

Еквiваленти грошових коштiв - це короткостроковi, високолiквiднi iнвестицi"i, яю в1льно 

конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни вартостi. 

Iнвестицiя визначаеться зазвичай як еквiвалент грошових коштiв тiльки в раз1 короткого строку 

погашения, наприклад, протягом не бiльше нiж три мiсяцi з дати придбання. 

Грошовi кошти та "ix еквiваленти можуть утримуватися, а операцi"i з ними проводитися в 

нацiональнiй валютi та в iноземнiй валютi. 

Iноземна валюта - це валюта iнша, нiж функцiональна валюта. 

Грошовi кошти та ·ix еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання активами. 

Подальша оцiнка грошових коштiв здiйснюеться за справедливою варт1стю, яка дор1внюе "ix 
номiнальнiй вартостi. 

Подальша оцiнка еквiвалентiв грошових коштiв, представлених депозитами, здiйснюеться за 
амортизованою собiвартiстю. 

Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та "ix еквiвалентiв в iноземнiй валютi здiйснюеться у 

функцiональнiй валютi за офiцiйними курсами Нацiонального банку Укра"iни (НБУ). 

У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках в у банках (наприклад, у 

випадку призначення НБУ в банкiвськiй установi тимчасово·i адмiнiстрацi"i) цi активи можуть бути 

класифiкованi у складi непоточних активiв. У випадку прийняття НБУ рiшення про лiквiдацiю 

банкiвськоi· установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв, визнання i"x як активу 

припиняеться i "ix вартiсть вiдображаеться у складi збиткiв звiтного перiоду. 

3.2.3. Фiиансовi активи, що оцiнюються за амортизоваиою собiвартiстю 

До фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, Товариство вщносить 

облiгацi"i, депозити, дебiторську заборгованiсть, у тому числi позики, та векселi. 
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3.2.5. Зобов'язашtя. 

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

договору та, внаслiдок цього, набувае юридичrw. зобов'язання сплатити грошовi кошти. 

Поточнi зобов'язання - це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз нижченаведених 

ознак: 

• Керiвництво Товариства сподшаеться погасити зобов'язання або зобов'язання пщлягае

погашению протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду; 

• Керiвництво Товариства не мае безумовного· права вiдстрочити погашения зобов'язання

протягом щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду. 

Поточнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню 

зобов'язань. 

Поточнi зобов'язання оцiнюються у подальшому за амортизованою вартiстю. 

критер1ям визнання 

Поточну кредиторську заборгованiсть без встановлено·i ставки вiдсотка Товариство оц�нюе за 

сумою первiсного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування е несуттевим. 

Фiнансовi зобов'язання - класифiкацiя. Товариство пiсля первiсного визнання оцiнюе та вiдображае в 

бухгалтерському облiку всi фiнансовi зобов'яз�ишя за амортизованою собiвартiстю, за винятком: 

1) фiнансових зобов'язань, що облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через

прибутки/збитки;

2) фiнансових зобов'язань, якi виникають, якщо передавання фiнансового активу не вiдповiдае умовам

припинення визнання або застосовуеться принцип продовження участi;

3) договорiв фiнансово'i гарантi'i, аваля, поручительства;

4) зобов'язань з кредитування за ставкою, нижче ринково'i;

5) умовно·i компенсацi'i, визнано·i покупцем пiд час об'еднання бiзнесiв, до яко·i застосовуеться

Мiжнародний стандарт фiнансовоi· звiтностi 3 "Об'еднання бiзнесу". Така умовна компенсац�я в

подальшому оцiнюеться за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через прибутки/збитки.

Процентi витрати за фiнансовими зобов'язаннями, що вiдносяться до категорi'i оцiнюваних за

амортизованою собiвартiстю, визнаються з використанням ефективно·i ставки вiдсотка у складi доходiв

або витрат.

Фiнансовi зобов'язання можуть оцiнюватись за справедливою вартiстю з переоцiнкою через

прибутки/збитки в наступних випадках: 1) за лохiдними фiнансовими iнструментами; 2) в раз 1, якщо

вони створенi або придбанi з метою наступногu продажу або зворотного викупу.

3.3. Облiковi полiтики щодо основних засобiв та нематерiальних активiв 

3.3.1. Визнання та оцiика осиовиих засобiв 
Основнi засоби в цiлому вiдображенi за первiсною (iсторичною) вартiстю за вирахуванням 

накопичено'i амортизацii' та накопичених збиткiв вiд знецiнення в разi 'ix наявностi. Основнi засоби 
облiковуються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi Товариства у вiдповiдностi з МСБО 16. 
Основними засобами Товариства е матерiальнi активи, очiкуваний строк використання яких бiльше 1 
року. Первiсна вартiсть основних засобiв включае цiну придбання, непрямi податки, iмпортнi мита, якi 
пов'язанi з придбанням основних засобiв i не пiдлягають вiдшкодуванню, витрати на установку та 

налагодження основних засобiв, доставку, а також iншi витрати, безпосередньо пов'язанi з доведенням 
основних засобiв до стану, у якому вони придатнi до використання iз запланованою метою. Витрати на 
полiпшення основних засобiв капiталiзуються тiльки в тих випадках, коли вони призводять до 

збiльшення майбутнiх економiчних вигод вiд основного засобу. Bci iншi витрати визнаються у звiтi про 
фiнансовi результати у складi витрат у тому перiодi, в якому вони понесенi. Припинення визнання 

основних засобiв вiдбуваеться пiсля 'ix вибуття або в тих випадках, коли подальше використання 
активу, як очiкуеться, не принесе економiчних игод. 

Основнi засоби Товариства класифiкують за такими групами ( класами) 

група 4 - машини та обладнання, з них: електронно-обчислювальнi машини, iншi машини для 

автоматичного оброблення iнформацi·i, пов'язанi з ними засоби зчитування або друку iнформацi·i, 

пов'язанi з ними комп'ютернi програми (крiм програм, витрати на придбання яких визнаються роялтi, 
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зменшення негайно визнапься в прибутках чи збитках, якщо актив не облiковують за переоцiненою 

вартiстю згiдно з МСБО 16. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу (за винятком 

гудвiлу) в попереднiх перiодах, Товариство сторнуе, якщо i тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, 

застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшення 

корисностi амортизацiя основних засобiв коригуеться в майбутнiх перiодах з метою розподiлення 

переглянутоУ балансово·i вартостi необоротного активу на систематичнiй основi протягом строку 

корисного використання. 

3.4. Облiковi полiтики щодо оренди 

3 О 1 .О 1.2019 року Товариство застосовуе МСФЗ № 16 «Оренда» з вiдображенням в активах та 

зобов'язаннях на правах орендаря. 

Первiсна оцiнка активу з права користування 

На дату початку оренди орендар оцiнюе актив з права користування за собiвартiстю. 

Собiвартiсть активу з права користування складаеться з: 

а) суми первiсноi· оцiнки арендного зобов'язання, 

б) будь-яких орендних платежiв, здiйснених на, або до дати початку оренди, за вирахуванням 

отриманих стимулiв до оренди; 

в) будь-якi первiснi прямi витрати, понесенi орендарем; та 
г) оцiнку витрат, якi будуть понесенi орендарем у процесi демонтажу та перемiщення базового активу, 
вiдновлення мiсця, на якому вiн розташований, або вiдновлення базового активу до стану, що 
вимагаеться умовами оренди, окрiм випадкiв, коли такi витрати здiйснюються з метою виробництва 
запасiв. 
Орендар несе зобов'язання за такими вич,dтами або до дату початку оренди, або внаслiдок 
використання базового активу протягом певного перiоду. 

Первiсиа оцiнка ореидного зобов'язання 

На дату початку оренди орендар оцiнюе орендне зобов'язання за теперiшньою вартiстю орендних 
платежiв, не сплачених на таку дату. Оренднi платежi слiд дисконтувати, застосовуючи припустиму 
тавку вiдсотка в орендi, якщо таку ставку можна легко визначити. Якщо таку ставку не можна легко 

визначити, то орендар застосовуе ставку додаткових запозичень орендаря. 
На дату початку оренди оренднi платежi, включенi в оцiнку арендного зобов'язання, складаються з 

вказаних далi платежiв за право використання базового активу протягом строку оренди, якi не були 
шшченi на дату початку оренди: а) фiксованi платежi (в тому числi по сутi фiксованi платежi, як 

описано в параграфi Б42 МСФЗ 16, за вирахуванням будь-яких стимулiв до оренди, що пiдлягають 
отриманню. 
б) змiнi оренднi платежi, якi залежать вiд iндексу чи ставки, первiсно оцiненi з використанням такого 
iндексу чи ставки на дату початку оренди (як описано в параграфi 28); 
в) сум, що, як очiкуеться, будуть сплаченi nрендарем за гарантiями лiквiдацiйно'i вартостi; г) цiну 

виконання можливостi придбання, якщо орен.Цii-р обrрунтовано впевнений у тому, що вiн скористаеться 

такою можливiстю (оцiнену з урахуванням чинникiв, описаних у параграфах Б37-Б40); та 
г) платежi в рахунок штрафiв за припинення оренди, якщо строк оренди вiдображае реалiзацiю 

орендарем можливосп припинення оренди. 
Змiннi оренднi платежi, що залежать вiд iндексу або ставки, описаних у параграфi 276), включають, 
наприклад, платежi, пов'язанi з iндексом споживчих цiн, платежi, пов'язанi з еталонною ставкою 
вiдсотка (такою як LIВOR), або платежами, якi змiнюються зi змiнами ринкових орендних ставок. 

Подальша оцiнка активу з права користування 

Пiсля дати початку оренди орендар оцiнюе актив з права користування, застосовуючи модель 
обiвартостi, окрiм випадкiв, коли вiн застосовуе будь-яку з моделей оцiнки, описаних в параграфах 34 

та 35 МСФЗ № 16 «Оренда». 
Товариство вибрало: 
::v!одель собiвартостi 

а) з вирахуванням будь-яко'i накопичено·i амортизацi'i та будь-яких накопичених збиткiв внаслщок 
зменшення корисностi; 

Подальша оцiнка орендного зобов'язаиня 
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працiвниками послуги, що надають 'iм право 1-1с1 одержання внескiв, та зароблена вiдповiдна заробiтна 

rпатня. Додатково Товариство не мае недержавно·i пенсiйно'i програми з визначеними внесками. 

3.7. lншi застосованi облiковi полiтики, що с доречними для розумiння фiнансовоi" звiтностi 

3. 7.1 Доходи та витрати

Товариство визнае дохiд вiд надання послуг, коли (або у м1ру того, як) воно задовольняе

зобов'язання щодо виконання, передаючи обiцяну послугу (тобто актив) клiентовi. Актив передаеться, 

·оли (або у мiру того, як) клiент отримуе контроль над таким активом.

При визначенi вартостi винагороди вiд управлiння активами Товариство вiдповiдно до МСФЗ 15 

використовуе метод оцiнювання за результатом. До методу оцiнювання за результатом належить, 

зокрема, аналiз виконання, завершеного на сьогоднiшнiй день, оцiнки досягнутих результатiв. 

Враховуючи принцип професiйного скептицизму для змiнно'i вартостi винагороди розрахунок доходу 

здiйснюеться на кiнець кожного мiсяця. 

Результат визначення розмiру винагородч. по управтнню активами оформлюеться розрахунком 

розмiру винагородив якому вiдображаеться рU3рахунок (оцiнка) досягнутих результатiв на звiтну дату, 

затвердженим директором КУ А. 

Дохiд вiд продажу фiнансових активiв визнаеться у прибутку або збитку в раз1 задоволення вс1х 

наведених дал� умов: 

а) Товариство передае догов1рю права на одержання грошових потоюв вщ такого фiнансового 

аh.,иву; 

6) Товариство передало покупцевi ризики та переваги вщ волод1ння, пов'язанi з фiнансовим

акгив1в; 

в) за Товариством не залишаеться аю подальша участь управтнського персоналу у формi, яка 

зазвичай пов'язана з володiнням, анi ефективний контроль за проданими фiнансовими iнструментами, 

iнвестицiйною нерухомiстю або iншими активами; 

г) суму доходу можна достовiрно оцiнити; 

д) ймовiрно, що до Товариства надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiею; 

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

Дивiденди визнаються доходом лише у разi, якщо: 

право Товариства на одержання виплат за дивiдендами встановлено; 

е ймовiрнiсть, що економiчнi вигоди, пов'язанi з дивiдендами, надiйдуть до Товариства; 

суму дивiдендiв можна достовiрно оцiнити. 

Дохiд визнаеться у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та критер1ям 

визнання. Визнання доходу вiдбуваеться одночасно з визнанням збiльшення активiв або зменшення 

зобов' язань. 

Витрати - це зменшення економ1чних випд протягом облiкового перюду у виглядi вибуття чи 

амортизацi'i активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого е зменшення чистих 

аh.,ивiв, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам. 

Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та 

о.:�.ночасно з визнанням збiльшення зобов'язаю. нбо зменшення активiв. 

Витрати негайно визнаються у звiтi про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутнiх 

економiчних вигiд або тодi та тiею мiрою, якою майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або 

перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан. 

Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають 

зобов'язання без визнання активу. 
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зрахунки базуються на наявнiй у кер1вництва Товариства iнформацi"i про поточнi подii', фактичнi 

зультати можуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв. Областi, де такi судження € особливо 

зажливими, областi, що характеризуються високим рiвнем складностi, та областi, в яких припущення й 

;:юзрахунки мають велике значення для пiдготовки фiнансово"�· звiтностi за МСФЗ, наведенi нижче. 

4.1. Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ 

Якщо немае МСФЗ, який конкретно застосовуеться до операцi"i, iншо"�· подi"i або умови, керiвництво 

Товариства застосовуе судження пiд час розроблення та застосування облiковоi· полiтики, щоб 

iнформацiя була доречною для потреб користувачiв для прийняття економiчних рiшень та достовiрною, 

� тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть: 

• пода€ достов1рно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошов1 потоки

Товариства;

•

• 

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

е нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень;

• е повною в ycix суттевих аспектах.

Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства посилаеться на прийнятнiсть наведених далi 

.:vкерел та враховуе ·,х у низхiдному порядку: 

а) 

б) 

вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов'язанi з ними питання; 

визначення, критерi"i визнання та коttцепцi·, оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв та витрат у 

Концептуальнiй основi фiнансовоi· звiтностi. 

Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства враховуе найостаннiшi положення iнших 

органiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну концептуальну основу 

.1.1.я розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi практики, тiею 

�,iрою, якаю вони не суперечать вищезазначеним джерелам. 

Операцi·1, що не регламентуються МСФЗ Товариством не здiйснювались. 

4.2. Судження щодо справедливоi" вартостi активiв Товариства 

Справедлива вартiсть iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових ринках, 

розраховуеться на основi поточноi' ринково·, вартостi на момент закриття торгiв на звiтну дату. В iнших 

виnадках оцiнка справедливо"�· вартостi rрунтуеться на судженнях щодо передбачуваних майбутнiх 

грошових потокiв, iснуючо"�· економiчноi· ситуацii', ризикiв, властивих рiзним фiнансовим iнструментам, 

та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцiнка справедливо"�· вартостi». 

4.3. Судження щодо змiн справедливоi" hартостi фiнансових активiв 

Керiвництво Товариства вважае, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до оцiнки 

фiнансових iнструментiв, де ринковi котирування не доступнi, € ключовим джерелом невизначеностi 

OUIHOK, тому ЩО: 

а) 

б) 

вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають зм1н з плином часу, оскiльки оц1нки 

базуються на припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн 

валютних курсiв, показникiв кредитоспроможностi контрагентiв, коригувань пiд час оцiнки 

iнструментiв, а також специфiчних особливостей операцiй; та 

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

(витрати) може бути значним. 

Якби керiвництво Товариства використовувало iншi припущення щодо вiдсоткових ставок, 

волатильностi, курсiв обмiну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти i коригувань пiд 

час оцiнки iнструментiв, бiльша або менша змiна в оцiнцi вартостi фiнансових iнструментiв у разi 

вiдсутностi ринкових котирувань мала б iстот ,ц,�й вплив на вiдображений у фiнансовiй звiтностi чистий 

прибуток та збиток. 
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Кредитний ризик за фiнансовим 1нструментом вважаеться низьким, якщо фiнансовий 

· струмент мае низький ризик настання дефолту, позичальник мае потужнiй потенцiал виконувати сво'�'

оговiрнi зобов'язання щодо грошових потокiв у короткостроковiй перспективi, а несприятливi змiни в

'3 ·ономiчних i дiлових умовах у довгостроковiй перспективi можуть знизити, але не обов'язково

патнiсть позичальника виконувати сво'i зобов'язання щодо договiрних грошових потокiв. 

Фiнансовi iнструменти не вважаються такими, що мають низький кредитний ризик лише на 

пi.1ставi того, що ризик дефолту за ними е нижчим, нiж ризик дефолту за iншими фiнансовими 

нструментами Товариства або нiж кредитний ризик юрисдикцi'i, в якiй Товариство здiйснюе дiяльнiсть. 

Очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дi'i не визнаються за фiнансовим iнструментом просто 

на пiдставi того, що вiн вважався iнструментом iз низьким кредитним ризиком у попередньому 

звiтному перiодi, але не вважаеться таким ста!-1\•\1 на звiтну дату. У такому випадку Товариство з'ясовуе, 

чи мало мiсце значне зростання кредитного ризику з моменту первiсного визнання, а отже чи постала 

потреба у визнаннi очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк дi'i. 

Очiкуванi кредитнi збитки вiдображають власнi очiкування Товариства щодо кредитних збиткiв. 

5. Розкриття iнформацi"i щодо використання справедливо"i вартостi

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

вартiстю 

Товариство здiйснюе виключно безперервнi оцiнки справедливо'i вартостi активiв та зобов'язань, 

тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець кожного 
. . 

ЗВ\ТНОГО перюду. 

Класи активiв та 
зобов' язань, 
ощнених за 

справедливою 
вартiстю 

Грошовi кошти та i'x 
екв1валенти 

.]епозити (крiм 
.:rепозитiв до 
залитання) 

Борговi цiннi папери 

Iнструменти 
;.алiталу 

Методики оцiнювання 

Первiсна та подальша оцiнка 
грошових коштiв та i'x 
еквiвалентiв здiйснюеться за 
справедливою вартiстю, яка 
дорiвнюе 'ix номiнальнiй вартостi 
Первiсна оцiнка депозиту 
здiйснюеться за йога 
справедливою вартiстю, яка 
зазвичай дорiвнюе йога 
номiнальнiй вартостi. Подальша 
оцiнка депозитiв у нацiональнiй 
валютi здiйснюеться за 
справедливою вартiстю 
очiкуваних rрошових потокiв 
Первiсна оцiнка боргов ); цiнних 
паперiв як фiнансових ы'-тивiв 
здiйснюеться за справедливою 
вартiстю, яка зазвичай дорiвнюе 
цiнi операцi'i, в ходi яко'i був 
отриманий актив. Подальша 
оцiнка боргових цiнних паперiв 
здiйснюсrься за справедливою 
вартiстю. 
Первiсна оцiнка iнструментiв 
капiталу здiйснюеться за 'ix 
справедливою вартiстю, яка 
зазвичай дорiвнюе цiнi операцi'i, в 

Метод оцiнки 
(ринковий, 
дохiдний, 

витратний) 

Ринковий 

Дохiдний 
(дисконтуван 
ня грошових 
потокiв) 

Ринковий, 
дохiдний 

Ринковий, 
витратний 

Вихiднi данi 

Офiцiйнi курси НБУ 

Ставки за депозитами, 
ефективнi ставки за 
депозитними 
договорами 

Офiцiйнi бiржовi курси 
органiзаторiв торгiв на 
дату ОЦJНКИ, 

котирування 
аналогiчних боргових 

. . 

щнних паперш, 
дисконтованi потоки 
грошових коштiв 

Офiцiйнi бiржовi курси 
органiзаторiв торгiв на 
дату оц1нки, за 
вiдсутностi визначеного 
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6.1.2. Основнi засоби 

На 31.12.20 Надход Вибуття Аморти На 31.12.2021 
Первiсна зное ження Первiсна зное защя та Первiсна зное 

(переоцiне варпсть зное (переоцiне 
на на 

вартiсть) вартiсть) 
:\1ашини та 5 5 10 - - 10 15 15 
обладнання 
lншi основнi 5 5 - - - - 5 5 
засоби 

Разом 10 10 - - - - 20 20 
Переоцiнка основних засобiв протягом звiтного перiоду не вiдбувалась; зменшення корисностi та 

вiдновлення корисностi не визнавалося; iнших змiн первiсноi" вартостi та суми зносу основних засобiв у 
звiтному перiодi не було; основних засобiв, щодо яких могли б iснувати передбаченi чинним 
законодавством обмеження володiння, користування та розпорядження немае; переданих у заставу 

новних засобiв немае; угоди про придбання "· майбутньому основних засобiв не укладалась; основних 
засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя, тощо) немае; повн1стю 
ююртизованi основнi засоби, що продовжують використовуватися - вiдсутнi; вилучення основних 
засобiв для продажу в звiтному перiодi не здiйснювалось; основних засобiв, отриманих за рахунок 
uiльового використання впродовж звiтного перiоду не було; змiни розмiру додаткового капiталу в 

зультатi переоцiнки основних засобiв та обмеження щодо його розподiлу м1ж власниками 
_ -часниками) впродовж звiтного перiоду не було. 

Незважаючи на те, що балансова вартiсть основних засобiв дорiвнюе О грн, керiвництво 
Товариства, враховуючi п.57 МСБО 16, вважае, що строк економiчноi" експлуатацi"i основних засобiв 
1ае продовжуватися. 

Вiдповiдно до МСФЗ 16 « Оренда» в складi нематерiальних активiв на кiнець звiтного перiоду 
;,ахуеться актив з правом користування згiдно договору оренди на примiщення № 1 11 вiд 07.12.2015р. з 
.1одатками з ТОВ «ЗПВ «ДНIПРОВСЬКИЙ». 

Подальша оцiнка застосування оренди- модель собiвартостi, а саме: з вирахуванням будь-якоi" 
накопичено·i амортизацi"i та будь-яких накопичених збиткiв внаслiдок зменшення корисностi. 

1 

1 

6.1.3. Запаси 
Запасiв на балансi Товариства станом на _{ 1 грудня 2021 року та 31 грудня 2020 року не мае. 
6 14 Т б. б . . .  орговельна та шша де порська за 

J:ебiторська заборгованiсть 
lнша дебiторська заборгованiсть 
Очiкуванi кредитнi збитки щодо дебiторсько·i 
заборгованостi 

Балансова вартiсть всього: 

орговаюсть 

31.12.2021 31.12.2020 

99 114 
12167 12614 

- -

12366 12728 

Дебiторська заборгованiсть Товариства не мае забезпечення. Прострочена дебiторська 
заборгованiсть вiдсутня. Товариство проводить анал1з та оцiнку рiвня кредитного ризику з 
зикористанням iндивiдуального пiдходу. 

Станом на 31.12.2021 р. кредитний ризик за фiнансовими активами, що ощнюються за 
-.юртизованою собiвартiстю, е низьким, що нiдтверджуеться чинниками, якi враховують специфiку 
·онтрагентiв, загальнi економiчнi умови та оцiнку як поточного, так i прогнозного напрямкiв змiни

. ов станом на звiтну дату. Сума очiкуваних кредитних збиткiв визначена на рiвнi нуль грн.
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Нерозподiлений прибугок (непокритий збиток) станом на 31.12.2021 р. 9 

Прибугок (збиток) за Дванадцять мiсяцiв 2021 р. 17 

Нерозподiлений прибугок (непокритий збиток) станом на 31.12.2020р. (8) 

6.1.8. Довгостроковi зобов'язання i забезпечення 

31.12.2021 31.12.2020 

Iншi довгостроковi зобов'язання 145 48 

Всього 145 48 

Вiдповiдно до МСФЗ № 16 «Оренда» ,, склад� довгострокових зобов'язання рахусrься орендне 

�ов'язання з урахування процентiв. 

Процентом за орендним зобов'язанням у кожному перiодi протягом строку оренди е сума, яка 

� одукуе постiйну перiодичну ставку вiдсотка за вiдповiдним залишком орендного зобов'язання. 

:1ериодично ставка вiдсотка це ставка дисконту, яка визначена Товариством на дату нового договору 

:з.6%. 

6.1.9. Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть 

11 
11 
11 
!1

11 

,1 

1 

Торговельна кредиторська заборгованiсть 

Розрахунки з бюджетом 

в т.ч. з податку на прибугок 

Заробiтна плата та соцiальнi внески 

Поточна кредиторська заборгованiсть iз 
. . . 

ЗНVГQIШНIХ QOЗQaX�HКIB 

Резерв вiдпусток 

Iншi поточнi зобов'язання 

Всього 

31.12.2021 

36 

19 

4 

78 

7 

95 

256 

491 

6.2. Звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) 

6.2.1. Дохiд вiд реалiзацi'i 

1 Складовi чистого доходу 31.12.2021 

охiд вiд реалiзацi"i послуг з управлiння активiв КIФ 1190 

11 Всього доходи вiд реалiзацi'i 1190 

6.2.2. Iншi операцiйнi доходи 

. .

1 iншi операцiйнi доходи 31.12.2021 

l lншi операцiйнi доходи 496 

!У :ому числi дохiд вiд змiни варто
_
стi активiв, якi -

щнюються за справедливою варпстю

Всього 496 

6.2.3. Адмiнiстративнi витрати 

1 31.12.2021 

11
Матерiальнi витрати 10 

11
Оплата працi 1067 

11
Вiдрахування на соцiальнi заходи 218 

1
1 

Амортизацiя 60 

31.12.2020 

-

11 

7 

25 

1 

73 

670 

780 

31.12.2020 

1024 

1024 

31.12.2020 

-

-

-

31.12.2020 

4 

595 

115 

45 
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1 

� ,::ювищi, за яко·i податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчно·i дiяльностi, у разi, якщо 
�.Jатковi ограни пiдпадуть сумнiву певне TJJ) .\1ачення, засноване на оцiнцi керiвництва економiчно·i 

_ 1ьностi Товариства, ймовiрно, що Товариство змушене буде сплатити додатковi податки, штрафи та 
-=Hi. Така невизначенiсть може вплинути на вартiсть фiнансових iнструментiв, втрати та резерви пiд 
-:."'uiнення, а також на ринковий рiвень uiн на угоди. На думку керiвництва, Товариство сплатило yci 

.Jатки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки. Податковi звiти можуть 
-з глядатися вiдповiдними податковими органами протягом трьох рокiв. 

7.1.3. Ступiпь повериеппя дебiторськоi· заборгованостi та iпших фiпаисових активiв 

Внаслiдок ситуацi"i, яка склалась в економiцi Укра"iни, а також як результат економiчно·i 
-�.:табiльностi, що склалась на дату балансу, iснуе ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути
- а.1iзованi за "iхньою балансовою вартiстю в ходi звичайно·i дiяльностi Товариства.

Ступiнь повернення активiв у значнiй мipi залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться поза 
ною контролю Товариства. Ступiнь повернення дебiторсько"i заборгованостi Товариству визначаеться 

- пiдставi обставин та iнформацi·i, якi наявнi на дату балансу. На думку керiвництва Товариства,
-=- ·о.J.Ячи з наявних обставин та iнформацi"i, 1Lредитний ризик для фiнансових активiв Товариством

значений як дуже низький, тому кредитний збиток не був визнаний при оцiнцi цих активiв.

7.2 Розкриття iнформацii' про пов'язанi сторони 

До пов'язаних сторiн або операцiй з пов'язаними сторонами належать: 

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

• асоцiйованi компанi"i;
• спiльнi пiдприемства, у яких Товариство е контролюючим учасником;
• члени провiдного управлiнського персоналу Товариства;
• близькi родичi особи, зазначено·i вище;
• компанi·i, що контролюють Товариства, або здiйснюють суттевий вплив, або мають суттевий

�и оток голосiв у Товариствi; 
• програми виплат по закiнченнi трудово·i дiяльностi пращвниюв Товариства або будь-якого

ого суб'екта господарювання, який е пов'яз •юю стороною Товариства. 
Юридичних та фiзичних осiб, якi прямо або опосередковано здiйснювали контроль або суттево 

.:.�1ивали на дiяльнiсть ТОВ «КУ А «АДВАЙТ А» за звiтний перiод не було. 

Пов'язаними фiзичними особами ТОВ «КУ А «АДВАЙТА» е 
громадянка Укра"iни Шевченко Наталiя Валерi"iвна, часткою в статутному капiталi 

-ов «КУ А «АДВАЙТ А» не володiе. Займае посаду директора ТОВ «КУ А «АДВАЙТ А». Протягом
звiтного перiоду отримувала заробiтну плату за вiдпрацьований час згiдно системи оплати пpaui.
= .Jаткових винагород, компенсацiй, бонусiв та iнших додаткових виплат не отримувала.

Кiнцевий бенефiцiарний власник (контролер) у ТОВ «КУ А «АДВАЙТ А» вiдсутнiй. 
Протягом звiтних перiодiв у Товариства виникали операцi"i з пов'язаними сторонами, в т.ч оплати 

u?<Wi директору Товариства. 

31.12.2021 31.12.2020 

Операцii'з Всього Операцii'з Всього 

пов'язаними пов'язаними 

11 сторонами сторонами 
11 1 2 3 4 5 

. ·ороткостроковi виплати 163 810 106 657 

щ,ащвникам 

Поточна заборговаюсть за розрахунками з оплати працi керiвному персоналу на кiнець звiтного 
ерiоду складае I О тис. грн. 

.3. Цiлi та полiтики управлiння фiнансовими ризиками 
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вариства усвщомлюе, що вiдсотковi ставки можуть змiнюватись це впливатиме як на доходи 

вариства, так i на справедливу вартiсть чистих активiв. 

Станом на 31 грудня 2021 року та 31 грудня 2020 року операцiй на якi мав би вплив ринковий, а 

· ·ож iнший цiновий, валютний та вiдсотковий ризики Товариство не мае.

7.3.3. Ризик лiквiдиостi 

Ризик лiквiдностi - ризик того, що Товариство матиме труднощi при виконаннi зобов'язань, 

- в·язаних iз фiнансовими зобов'язаннями, щ,1 погашаються шляхом поставки грошових коштiв або

�ого фiнансового активу.

Товариство здiйснюе контроль лiквiдностi шляхом планування поточноi' лiквiдностi. Товариство 

cia..1iзye термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими 

.гивами, зобов'язаннями, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйно'i дiяльностi. 

Iнформацiя щодо недисконтованих платежiв за фiнансовими зобов'язаннями Товариства в розрiзi 

:.роюв погашення представлена наступним чином: 

Перiод, що закiнчився 31 rрудня До 1 Вiд 1 Вiд 3 Вiд 1 Бiльше 5 Всього 
2021 року мiсяця мiсяця до 3 мiсяцiв до року до рокiв 

мiсяцiв 1 року 5 рокiв 
� оточна кредиторська 36 36 - - - -

- боргованiсть за товари, роботи,
- :туги

.:1оточна кредиторська - - 97 - - 97 

:2бnnгованiсть 
:.1оточна кредиторська - - 7 - - 7 

- боргованiсть iз внутрiшнiх
-:озоахvнкiв
--:оточнi зобов' язання 95 95 

;ruJi поточнi зобов'язання - - 256 256 

в ього - - 491 - - 491 

Перiод, що закiнчився 31 rрудня До 1 Вiд 1 Вiд 3 Вiд 1 Бiльше Всьоrо 
2020 року мiсяця мiсяця до 3 мiсяцiв до 1 року до 5 рокiв 

мiсяцiв року 5 рокiв 

..... точна кредиторська - - - - - -

::.аборгованiсть за товари, роботи, 

-ос_-т
v

rи

r::оточна кредиторська - - 36 - - 36 

- боргованiсть

� оточна кредиторська - - 1 - - 1 

боргованiсть iз внутрiшнiх 
:- зрахунюв 

1 .:1оточнi зобов' язання 73 73 

_ч:шi поточнi зобов'язання 670 670 

Всьоrо - - 780 - - 780 

7.4. Управлiння капiталом 

Товариство здiйснюе управлiння капiталом з метою досягнення наступних цiлей: 
• збереrги спроможнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно надат

безпечувало дохiд для учасникiв Товариства та виплати iншим зацiкавленим сторонам; 
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