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ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 

IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУ Д» 
Примiтки до фiнансовоi· :,'tlimнocmi за Дванадцять мiсяцiв, 

що закiнчилися 31 грудня 2021 року 

1. ЗАГАЛЬНА ПIФОРМАЦIЯ

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 
ФОНД «СЛАВБУД». 

Код €ДРПОУ: 35446973. 

ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ 
КОРПОРА ТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 

Вид дiяльностi за КВЕД: 64.30 - Трасти, фонди та подiбнi фiнансовi суб'екти. 

Тип, вид та клас фонду: закритий, недиверсифiкований, венчурний. 

ПАТ «ЗНВКIФ «СЛАВБУД» нее спецiалiзованим та класифiкацiйним фондом. 

Строк дiяльностi iнвестицiйного фонду; 

Дата та номер свiдоцтва про внесения iнвестицiйного фонду до E:ДPICI: 27.01 .201 Ор., 

№ 928-1. 

Реестрацiйний код за E:ДPICI: 133928. 
Строк дiяльностi iнвестицiйного фонду: з 28 сiчня 2008 року по 28 сiчня 2033 року. 

Мiсцезнаходження Товариства: 49021, м. Днiпро, Амур-Нижньоднiпровський район, 

вул. Симиренкiвська, буд. 4А, кiмн. 215. 

Основнi вiдомостi про компанiю з управлiння активами 

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«КОМПАНIЯ З УПР АВЛIННЯ АКТИВАМИ «АДВАЙТ А» (ТОВ «КУ А 
«АДВАЙТ А>>). 

Код за Е:ДРПОУ: 36639541. 

Вид дiяльностi за КВЕД: 

66.30 - Управлiння фондами; 

64.30 - Трасти, фонди та подiбнi фiнансовi суб'екти. 

Мiсцезнаходження: 49021, м. Днiпро, Амур-Нижньоднiпровський район, вул. 

Симиренкiвська, буд. 4 А, кiмн.212. 

2. Основи пiдготовки фiнансово1 звiтностi

2.1.Заява про вiдповiднiсть 

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 
пояснения будь-яких iстотних вiдступiв вiд них у звiтностi, за пiдготовку звiтностi Товариства як 
органiзацii", яка здатна продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi, якщо не iснують у 

найближчому майбутньому передумови, якi б свiдчили про протилежне. 
Керiвництво також несе вiдповiдальнiсть за створення, впровадження та пiдтримання у 

Товариствi ефективно"i та надiйно·i системи внутрiшнього контролю, ведения достовiрно·i облiково·1· 

.1окументацi·i у вiдповiдностi до законодавства та стандартiв Укра·iни, яка б розкривала з 

обrрунтованою впевненiстю у будь-який час фiнансовий стан Товариства та свiдчила про те, що 

фiнансова звiтнiсть вiдповiдае вимогам МСФЗ. Керiвництво застосовуе необхiдних заходiв щодо 
збереження активiв Товариства, виявлення i запобiгання випадкам шахрайства та iнших порушень, 
проводить первинний фiнансовий монiторинг. 

Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних Стандартiв Фiнансово"i Звiтностi 
(далi - МСФЗ). 

Функцiональна валюта та валюта подаиня 

Фiнансова звiтнiсть представлена в укра·iнськiй rривнi, що е функцiональною валютою Товариства. 

Вся фiнансова iнформацiя, представлена в укра·iнських гривнях, окрутлюеться до найближчо·i тисячi, 

якщо не вказано iнше. 
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Щорiчнi поправки в МСФЗ (2018-2020): 

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

► Поправки до МСФЗ 3 «Об'сднання бiзнесiв: посилання на Концептуальнi засади». Цi поправки
набувають чинностi щодо рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2022 р. або пiсля цic"i 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 р. або пiсля цiei' дати, i повиннi застосовуватися ретроспективно лише до тих об'ектiв
основних засобiв, якi стали доступними для використання на дату початку ( або пiсля неi')

раннього з поданих у фiнансовiй звiтностi перiоду, у якому органiзацiя вперше застосовуе цi
поправки.
► Поправки до МСФЗ (IAS) 37 «Резерви, умовнi зобов'язання та умовнi активи: обтяжливi
договори - витрати на виконання договору,, Данi поправки набувають чинностi щодо рiчних
звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2U22 р. або пiсля цiei' дати, та застосовнi до

договорiв, за якими органiзацiя ще не виконала всi своi' обов'язки на дату початку рiчного
. . . . .

звпного перюду, в якому оргаюзащя вперше застосовуе щ поправки.

► Поправка до МСФЗ 9 - «Фiнансовi iнструменти: комiсiйна винагорода пiд час проведения
«тесту 10%» у разi припинення визнання фiнансових зобов'язань». Ця поправка набирае
чинностi щодо рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2022 року або пiсля цiei'

дати.

► Поправки до МСФЗ 1 - «Падания фiнансовоi' звiтностi» та до Практичного посiбника з
МСФЗ № 2 - «Розкритгя iнформацii' про облiкову полiтику». Поправки набувають чинностi
для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2023 року або пiсля цiei' дати.
► Поправки до МСБО 8 «Облiкова полiтика, змiни у бухгалтерських оцiнках та помилки».

Поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2023 року або
пiсля цiei' дати. Товариство достроково не застосовувала iншi стандарти, iнтерпретацii' та
поправки, якi були випущенi, але ще не набули чинностi.

В даний час Товарство аналiзуе вплив даних стандартiв на свою фiнансову звiтнiсть та
плануе розпочати застосування нових стандuртiв з необхiдноi' дати набутгя чинностi.

► Поправки до МСБО 12 «Податки на прибуток» Поправки набувають чинностi для рiчних

перiодiв, що починаються 1 сiчня 2023 року, та дозволено дострокове застосування.

Операцiя, яка не е об'еднанням бiзнесiв, може призвести до початкового визнання активу та

зобов'язання та на момент i"i здiйснення не впливати нi на бухгалтерський прибуток, нi на

оподатковуваний прибуток. Наприклад, на дату початку оренди орендар, як правило, визнае

зобов'язання з оренди та включае ту саму суму у початкову вартiсть активу у формi права

користування. Залежно вiд застосовного податкового законодавства при первiсному визнаннi

активу та зобов'язання щодо такоi' операцii' можуть виникнути рiвновеликi оподатковуванi та

тимчасовi рiзницi, що вiднiмаються. Звiльнення, передбачене пунктами 15 i 24, не

застосовуеться до таких тимчасових рiзниць, i тому органiзацiя визнае вiдкладене податкове

зобов'язання та актив, що виникло.
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iнший фiнансовий актив вiд iншого суб'ект,а господарювання, контрактом, який е похiдним або 
непохiдним iнструментом, розрахунки за яким здiйснюватимуться або можуть здiйснюватися 

власними iнструментами капiталу, або iншим чином. 

Активи ICI первiсно оцiнюються та вiдображаються у бухгалтерському облiку на дату 

зарахування активу до складу активiв ICI. 
Активи ICI визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання. Актив визнаеться, коли е 

ймовiрним надходження майбутнiх економiчних вигiд i актив мае собiвартiсть або вартiсть, яку 
можна достовiрно вимiряти. 

Первiсне визнання, первiсна оцiнка, подальша оцiнка активiв ICI та припинення 'ix визнання 

визначаються вiдповiдними МСФЗ. 

Фiнансовий актив визнаеться тодi, коли ICI стае стороною контрактних положень щодо цьоrо 

iнструмента (параграф 3.1.1 МСФЗ 9). 
Коли фiнансовий актив вперше визнаеться в активах ICI, в1н класифiкуеться вщповщно до 

параграфiв 4.1.1 - 4.1.5 МСФЗ 9. 

Фiнансовий актив визнаеться тодi, коли ICI стае стороною контрактних положень щодо цього 

iнструмента (параграф 3 .1.1 МСФЗ 9). 
Коли фiнансовий актив вперше визнаеться в активах ICI, вiн класифiкуеться вiдповiдно до 

параграфiв 4.1.1 - 4.1.5 МСФЗ 9. 

За строкам виконання фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання подiляються на поточнi (зi строкам 

виконання зобов'язань до 12 мiсяцiв) та довгостроковi (зi строкам виконання зобов'язань бiльше 12 

мiсяцiв). 

Товариство класифiкуе фiнансовi активи як такi, що оцiнюються у подальшому або за амортизованою 

собiвартiстю, або за справедливою вартiстю на основi обох таких чинникiв: 

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

6) характеристик контрактних грошових потокiв фiнансового активу.

Товариство визнае такi категорi'i фiнансових активiв:

• фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату

переоцiнки у прибутку або збитку;

• фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю.

Товариство визнае такi категорi'i фiнансових зобов'язань:

• фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю;

• фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою варпстю, з вiдображенням результату

переоцiнки у прибутку або збитку.

З метою коректного визначення категорi'i, за якаю мають класифiкуватись фiнансовi активи, 

Товариство проводить наступнi тестування та оцiнки: «визначення бiзнес-моделi» - оцiнка, за 

допомогою яко·i Товариство визначае мету утримання портфелю фiнансових активiв; «тест 

характеристик передбачених договором грошових потокiв» - тест, за допомогою якого аналiзуються 

характеристики передбачених договором грошових потокiв фiнансового активу. За результатами 

визначення бiзнес-моделi та результатами «тесту характеристик передбачених договором грошових 

потокiв» визначаеться класифiкацiя фiнансового активу. 

Термiн «бiзнес-модель» визначае те, яким чином Товариство управляе фiнансовими активами з 

метою отримання грошових потоюв. Бiзнес-модель визначаеться провщним управлiнським 

персоналом Товариством та звичайно характеризуе дiяльнiсть Банку, яку вiн проводить з метою 

досягнення поставлених цiлей. 

Визначаються 2 основнi бiзнес-моделi: 

1) бiзнес-модель «утримання фiнансових активiв для отримання передбачених договором грошових

потокiв»;

2) бiзнес-модель «утримання фiнансових активiв для отримання передбачених договором грошових

потокiв або продажу».

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

за 'iхньою справедливою вартiстю .

При припиненнi визнання фiнансового активу повнiстю рiзниця мiж:

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





вартiстю. Визначення цie'i вартостi залежить вiд виду заборгованостi та строку й погашення. 
Безумовна дебiторська заборгованiсть визнаеться як актив тодi, коли Товариство стае стороною 

.:�оговору та, внаслiдок цього, набувае юридичне право одержати грошовi кошти. 

Первiсна оцiнка дебiторсько'i заборгованостi здiйснюеться за справедливою вартiстю. 
Пiсля перв1сного визнання подальша оц1нка дебiторсько'i заборгованостi вiдбуваеться за 

а.,юртизованою варт1стю. 
Поточну дебiторську заборгованiсть без р,становлено'i ставки вiдсотка Товариство ощнюе за 

умою первiсного рахунку фактури, якщо впш1is дисконтування е несуттевим. 

3.2.5. Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням 

результату переоцiнки у прибутку або збитку 
Фiнансовi активi, оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 

переоцiнки у прибутку або збитку (окрiм випадкiв, коли 'ix оцiнюють за амортизованою 
обiвартiстю), до них вiдносяться зокрема акцi'i та частки (па'�) капiталу iнших суб'ектiв 

господарювання, якщо вiдсоток володiння менш 20 %, фiнансовi активи, доступнi для продажу. 
Витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до придбання фiнансового активу, не включаються 

.10 'ix вартостi при первiснiй оцiнцi для фiнансових активiв, якi класифiкуються як такi, що 
оцiнюються за справедливою вартiстю, а визнаються у складi прибутку або збитку. Пiсля первiсного 
визнання оцiнюються за справедливою вартiстю. 

Справедлива вартiсть активiв, якi внесенi до бiржового списку, оцiнюеться за бiржовим курсом 

органiзатора торгiвлi. 
Якщо акцi'i мають обiг бiльш як на одному органiзаторi торгiвлi, актив оцiнюеться за 

найменшим з бiржових курсiв, визначених та оприлюднених на кожному з органiзаторiв торгiвлi. 
При оцiнцi справедливо'i вартостi at. 1 l'!Biв застосовуються методи оцiнки вартостi, якi 

вiдповiдають обставинам та для яких е достатньо даних, щоб оцiнити справедливу вартiсть, 

�1аксимiзуючи використання доречних вiдкритих даних та мiнiмiзуючи використання закритих 
ВХIДНИХ дан их. 

Оцiнка активiв, що перебувають у бiржовому списку органiзатора торгiвлi i при цьому не мають 
визначеного бiржового курсу на дату оцiнки, здiйснюеться за останньою балансовою вартiстю. 

Для оцiнки активiв, що не перебувають у бiржовому списку органiзатора торгiвлi, та па'iв 

(часток) господарських товариств за обмежених обставин наближеною оцiнкою справедливо'i 
вартостi може бути собiвартiсть. Це може бути тодi, коли наявно'i останньо'i iнформацi'i недостатньо, 
щоб визначити справедливу вартiсть, або коли iснуе широкий дiапазон можливих оцiнок 
справедливо'i вартостi, а собiвартiсть е найкращою оцiнкою справедливо'�' вартостi у цьому дiапазонi. 

Якщо е пiдстави вважати, що балансова вартiсть суттево вiдрiзняеться вiд справедливо'i, 
справедлива вартiсть визначаеться за допомогою iнших методiв оцiнки. Вiдхилення можуть бути 
зумовленi значними змiнами у фiнансовому станi емiтента та/або змiнами кон'юнктури ринкiв, на 

яких емiтент здiйснюе свою дiяльнiсть, а також змiнами у кон'юнктурi фондового ринку. 
Неринковi активи, справедливу вартiсть яких неможливо визначити, облiковуються за 

собiвартiстю з вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони е. 
Борговi цiннi папери, якi не допущенi до тс,µriвлi на органiзаторах торгiвлi або якi виключенi з 
бiржового списку органiзаторiв торгiвлi та на дату виключення не знаходились в активах ICI, 
оцiнюються за первiсною вартiстю з урахуванням дохiдностi до погашення (або до викупу); 

Борговi цiннi папери, якi виключенi з бiржового списку органiзаторiв торгiвлi та на дату 
виключення знаходились в активах ICI, оцiнюються за останньою балансовою вартiстю з 
урахуванням дохiдностi до погашення (або до викупу); 

Справедлива вартiсть акцiй, обiг яких зупинено, у тому числi цiнних паперiв емiтентiв, якi 
включенi до Списку емiтентiв, що мають ознаки фiктивностi, визначаеться iз урахуванням наявностi 
строкiв вiдновлення обiгу таких цiнних паперiв, наявностi фiнансово'i звiтностi таких емпент1в, 
результатiв 'ix дiяльностi, очiкування надходження майбутнiх економiчних вигiд. 

3.2.6. Фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю 

До фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, вiдноситься фiнансовi 
активи утримуванi до погашення, якщо iснуе намiр та здатнiсть утримувати 'ix до погашения. Пiсля 
первiсного визнання вони оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод 
ефективного вiдсотка за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони е. 

Товариство, яке у звiтному перiодi розраховуе процентний дохiд шляхом застосування 

ефективно'i ставки вiдсотка до амортизовано1 собiвартостi фiнансового активу згiдно з пунктом 
5.4.1 (б), в наступних звiтних перiодах розраховуе процентний дохiд шляхом застосування ефективно'i 
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3) визначити цiну договору ( операцi'i);
4) розподiлити цiну договору (операцi'i) мiж зобов'язаннями щодо виконання;
5) визнати дохiд, коли (або в мiру того, як) вон:� виконуе (задовольняе) зобов'язання щодо виконання.
Компанiя облiковуе договiр з клiентом, який Нd.J1ежить до сфери застосування цього стандарту, тiльки
тодi, коли виконуються всi перелiченi далi критерi'i (параграф 9 МСФЗ 15):
Компанiя визнае дохiд вiд надання послуг, коли (або у мiру того, як) вона задовольняе зобов'язання
щодо виконання, передаючи обiцяну послугу клiентовi. Актив передаеться, коли (або у мiру того, як)
клiент отримуе контроль над таким активом (параграф 31 МСФЗ 15).
На· момент укладання договору для кожного iдентифiкованого зобов'язання щодо виконання
Компанiя мае визначити чи задовольнить вона це зобов'язання щодо виконання з плином часу, чи у
певний момент часу.

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

Вiдсотки, дивiденди, збитки та прибутки, пов'язанi з фiнансовим iнструментом або 
компонентом, який е фiнансовим зобов'язанням, визнаються як дохiд або витрати в прибутку чи 
збитку. 

Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи 
амортизацi'i активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого е зменшення чистих 
активiв, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам. 

Витрати визнаються у звiтi про прибу1 �-и та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та 
одночасно з визнанням збiльшення зобов'язань або зменшення активiв. 

Витрати негайно визнаються у звiтi про прибутки та збитки, коли видатки не надають 
майбутнiх економiчних вигiд або тодi та тiею мiрою, якаю майбутнi економiчнi вигоди не 
вiдповiдають або перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан. 

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

ВIДПОВIДНI ДОХОДИ. 

Витрати, що формують собiвартiсть реалiзованих товарiв, виконаних робiт, наданих послуг, 
вважаються витратами того звiтного перiоду, у якому визнано доходи вiд реалiзацi'i таких товарiв,
робiт, послуг. 

Витрати, пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю, якi не включаються до собiвартостi товарiв, 
виконаних робiт, е витратами звiтного перiоду. Фiнансовi витрати не капiталiзуються, а визнаються 
витратами того перiоду, у якому вони були здiйсненi 

Вiдсотки, дивiденди, збитки та прибутки, пов'язанi з фiнансовим iнструментом або 
компонентом, який е фiнансовим зобов'язанням, визнаються як дохiд або витрати в прибутку чи 
збитку. 

Облiк витрат здiйснюеться за видами дiяльностi з використанням на рахункiв класу 9 «Витрати 
дiяльностi». 
3.2.10. Податок на прибуток 

Вiдповiдно до п.п. 141.6.1 п. 141.6 ст. 141 «Податкового Кодексу Укра'iни» вiд 02.12.2010, № 
2755- VI: «Звiльняються вiд оподаткування кошти спiльного iнвестування, а саме: кошти, внесенi 
засновниками корпоративного фонду, кошти та iншi активи, залученi вiд учасникiв iнституту 
спiльного iнвестування, доходи вiд здiйснення операцiй з активами iнституту спiльного iнвестування, 
доходи, нарахованi за активами iнституту спiльного iнвестування, та iншi доходи вiд дiяльностi 
iнституту спiльного iнвестування (вiдсотки за позиками, оренднi (лiзинговi) платежi, роялтi тоща).» 
3.2.11. Облiковi полiтики щодо iнших активiв та зобов'язань 
Iнвестицii' в асоцiйованi пiдприемства 

Облiк iнвестицiй в асоцiйованi пiдприемства здiйснюеться згiдно з МСБО (IAS) 28 «Iнвестицi'i 
в асоцiйованi та спiльнi пiдприемства». 

До фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 
переоцiнки у прибутку або збитку, вiдносяться акцi'i та па'i (частки) господарських товариств. 

Пiсля первiсного визнання оцiнюються за справедливою вартiстю. 
Справедлива вартiсть акцiй, якi внесенi до бiржового списку, оцiнюеться за бiржовим курсом 

органiзатора торгiвлi. 
Якщо акцi'i мають обiг бiльш як на о,нюму органiзаторi торгiвлi, при розрахунку вартостi 

активiв такi iнструменти оцiнюються за курсом на основному ринку для цього активу або, за 
вiдсутностi основного ринку, на найсприятливiшому ринку для нього. За вiдсутностi свiдчень на 
користь протилежного, ринок, на якому ФОНД зазвичай здiйснюе операцiю продажу активу, 
приймаеться за основний ринок або, за вiдсутностi основного ринку, за найсприятливiший ринок. 

При оцiнцi справедливо'i вартостi активiв застосовуються методи оцiнки вартостi, яю
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ртiсть, 
сритих 

писку 

отриманих стимул1в 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 витратамн або до дати початку оренди, або внаслiдок 
використання базового активу протягом певно:-J перiоду. 

Первiсиа оцiика ореидиого зобов'язаиия 
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 
ставку 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 
сплаченi 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 очiкупься, будуть сплаченi орендарем за гарантiями лiквiдацiйно"i вартостi; г) цiну 
виконання МО)кливостi придбання, якщо орендар обгрунтовано впевнений у тому, що вiн 
скористаЕ.:ться такою можливiстю (оцiнену з уrахуванням чинникiв, описаних у параграфах Б37-Б40); 
r) платежi в рахунок штрафiв за припинення оренди, якщо строк оренди вiдображаЕ.: реалiзацiю
орендарем можливостi 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 оцiика активу з права користуваиия 
Пiсля дати початку оренди орендар оцiнюЕ.: актив з права користування, застосовуючи модель 
собiвартостi, окрiм випадкiв, коли вiн застосовуЕ.: будь-яку з моделей оцiнки, описаних в параграфах 
34 та 35 МСФЗ № 16 «Оренда». 
Товариство вибрало: 

Модель собiвартостi 
а) з вирахуванням будь-яко·1 накопичено"i амортизацi"i та будь-яких накопичених збиткiв внасл�док 

зменшення корисност1; 

Подальша оцiика ореидиого зобов'язаиия 

Пiсля дати початку оренди орендар оцiнюЕ.: орендне зобов'язання, 
а) збiльшуючи балансову вартiсть з метою вiдобразити процент за орендним зобов'язанням; 
б) зменшуючи балансову вартiсть з метою вiдо6разити здiйсненi оренднi платежi; та 
в) переоцiнюючи балансову вартiсть з метою вiдобразити будь-якi переоцiнки або модифiкацi"i 
оренди, вказанi в параграфi 39-46, або з метою вiдобразити переглянутi по сутi фiксованi оренднi 
платежi (див. параграф Б42) МСФЗ 16. 

Непоточиi активи, утримуваиi для 11родстсу 

Непоточний актив класифiкупься як утримуваний для продажу, якщо йога балансова вартiсть 
буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцi"i продажу, а не поточного використання. 
Непоточнi активи, утримуванi для продажу, оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському облiку за 
найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартiстю з вирахуванням витрат на 
операцi"i, пов'язанi з продажам. Амортизацiя на такi активи не нараховуЕ.:ться. Збиток вiд зменшення 
корисностi при первiсному чи подальшому списаннi активу до справедливо"�" вартостi за вирахуванням 
витрат на продаж визнаЕ.:ться у звiтi про фiнансовi результати. 

За11аси 

Одиницею бухгалтерського облiку запасiв вважасrься кожне Ух найменування. 
Первiсна вартiсть запасiв, придбаних за плату, визначаЕ.:ться за собiвартiстю запасiв, а запасiв, 

виготовлених власними силами пiдприЕ.:мства, - згiдно з МСБО (IAS) 2 «Запаси». При вiдпуску запасiв, 
продажу чи iншому вибуттi "ix оцiнку визначати за формулою ФIФО. 

Запаси, якi не приноситимугь економiчннх вигiд у майбугньому, визнаються нелiквiдними i 
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�,iрою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам. 
4.2. Судження щодо справедливоi' вартостi активiв 

ок: Справедлива вартiсть iнвестицiй, що активно обертаються на орrанiзованих фiнансових ринках, 
розраховусться на основi поточно·i ринково·i вартостi на момент закриття торriв на звiтну дату. В 
iнших випадках оцiнка справедливо'i вартостi rрунтусться на судженнях щодо передбачуваних 
��айбутнiх rрошових потокiв, iснуючо·i еконоr'4iчно·i ситуацi·i, ризикiв, властивих рiзним фiнансовим 
iнструментам, та iнших факторiв з врахуванням вимоr МСФЗ 13 «Оцiнка справедливо'�· вартостi». 

Облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до оцiнки фiнансових iнструментiв, де 
ринковi котирування не доступнi, с ключовим джерелом невизначеностi оцiнок, тому що: 

- вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки базуються
на припущеннях щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн валютних курсiв, показникiв 
кредитоспроможностi контраrентiв, кориrувань 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 використовувались iншi припущення щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, курсiв 
обмiну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти i кориrувань пiд час оцiнки 
iнструментiв, бiльша або менша змiна в оцiнцi вартостi фiнансових iнструментiв у разi вiдсутностi 
ринкових котирувань мала б iстотний вплив на вiдображений у фiнансовiй звiтностi чистий прибуток 
та збиток. 

Використання рiзних маркетинrових припущень та/або методiв оцiнки також може мати значний 
вплив на передбачувану справедливу вартiсть. 
4.3. Судження щодо очiкуваних термiнiв утр 1мування фiнансових iнструментiв 

Професiйне судження щодо термiнiв утримання фiнансових iнструментiв, що входять до складу 
фiнансових активiв rрунтусться на оцiнцi ризикiв фiнансовоrо iнструменту, йоrо прибутковостi й 
динамiцi та iнших факторах. Проте iснують невизначеностi, якi можуть бути пов'язанi з 
призупиненням oбiry цiнних паперiв, що не с пiдконтрольним фактором i може суттсво вплинути на 
оцiнку фiнансових iнструментiв. 
4.4. Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв 

На кожну звiтну дату проводиться аналiз дебiторсько·i заборrованостi, iнwo'i дебiторсько'i 
заборrованостi та iнших фiнансових активiв на предмет наявностi ознак 'ix знецiнення. Збиток вiд 
знецiнення визнасться виходячи з власноrо професiйноrо судження за наявностi об'сктивних даних, 
що свiдчать про зменшення передбачуваних майбутнiх rрошових потокiв за даним активом у 
результатi однiс'i або кiлькох подiй, що вiдбулися пiсля визнання фiнансовоrо активу. 

4.5. Використання ставок дисконтування 

Ставка дисконту - це процентна ставка, яка використовусться для перерахунку майбутнiх потокiв 

доходiв в сдине значения теперiшньо·i (пото•�ноi) вартостi, яка с базою для визначення ринково·i 

вартостi бiзнесу. 3 економiчно'i точки зору, в ролi ставки дисконту с бажана iнвестору ставка доходу 

на вкладений капiтал у вiдповiднi з рiвнем ризику подiбнi об'скти iнвестування, або - ставка доходу за 

альтернативними варiантами iнвестицiй iз зiставляння рiвня ризику на дату оцiнки. Ставка дисконту 

мае визначатися з урахуванням трьох факторiв: 

а) вартостi грошей у часi; 

б) вартостi джерел, якi залучаються для фiнансування iнвестицiйноrо проекту, яю вимаrають 

рiзю р1внi компенсацi'i; 

в) фактору ризику або мiри ймовiрностi отримання очiкуваних у майбутньому доходiв. 
Визначення ставки дисконтування на рiвнi ринково'i ставки вiдсотка, яка використовусться в 

операцiях з аналоriчними активами: якщо пiдприсмство регулярно, постiйно користусться позиками 
вiд фiнансових та банкiвських установ, для ставки дисконту тiльки за такими чи подiбними позиками 
можливо брати вiдсоткову ставку, за якими отримуються такi позики цим пiдприсмством. Про рiвень 
ринкових ставок у певний перiод свiдчать також статистичнi данi банкiв оприлюдненi на офiцiйному 
вебсайтi Нацiональноrо банку Украi·ни. 

Для застосування ставок при розрахунку дисконтуванню використовусться сайт НБУ статистика 
фiнансових ринкiв https://bank.g01;. ualua/s!alist,c, 'щtor·;financial/da!a-шlor;financial#2jJ 
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ь, 
ець 

-оточнi зобов'язання Первiсна та подальша оцiнка 
поточних зобов'язань здiйснюеться 
за вартiстю погашения 

Витратний Контрактнi умови, 
ймовiрнiсть погашения, 
очiкуванi вихiднi 
г ошовi потоки 

- . Iншi розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцiнка справедливоi' вартостi>>

праведлива вартiсть фiнансових iнструментiв в порiвняннi з 'ix балансовою вартiстю, тис. грн 

Найменування Балансова вартiсть Справедлива вартiсть 

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 

Фiнансовi активи 

_Jебiторська заборгованiсть за 
11830 7386 l 1722 7327 оозрахунками з нарахованих доходiв 

lнша поточна дебiторська заборгованiсть 348749 461563 348550 461563 
Поточнi фiнансовi iнвестицi'i 64448 107872 64448 97873 
В тому числi: векселi 59014 - 59014 -

В тому числi: акцi'i - - - -

В тому числi: корпоративнi права: 5434 107872 5434 97873 
Грошовi кошти та 'ix еквiваленти 3012 8 3012 8 

Фiнансовi зобов'язання 

lнwi довгостроковi зобов' язання 29 24 29 24 

Поточна торгiвельна та iнша 49 56 49 56 
кредиторська заборгованiсть 
Iнwi поточнi зобов'язання 1498 - 1498 -

Наведенi розкриття щодо застосування , раведливо'i вартостi е достатнiми, що за межами 
фiнансово'i звiтностi залишилась будь-яка суттева iнформацiя щодо застосування справедливо·i 
вартостi, яка може бути корисною для користувачiв фiнансово'i звiтностi. 

На 31.12.2020 року Товариством додатково створено резерв на знецiнення з моменту первiсного 
визнання фiнансових iнвестицiй вiдповiдно до МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» використовуючи 
метод матрицi резервiв в сумi 59 тис. грн., протягом звiтного перiоду з резерву списана безнадiйна 
заборгованiсть у сумi 14 657 тис. грн. у зв'язку з лiквiдацiею пiдприемств-боржникiв. 

На 31.12.2021 року Товариством додатково створено резерв на знецiнення з моменту первiсного 
визнання фiнансових iнвестицiй вiдповiдно до МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» використовуючи 
метод матрицi резервiв в сумi 307т.грн. 

Змiни щодо очiкуваних кредитних збиткiв 

Резерв пiд збитки що оцiнюсrься в сумi, 31.12.2021 31.12.2020 
яка дорiвнюе: 

12-мiсячним очiкуваним кредитним
збиткам, 

В т.ч.: за депозитами; 

За дебiторською заборгованiстю 

очiкуваним кредитним збиткам протягом 
строку дi'i за: 

(i) фiнансовими iнструментами, за якими
кредитний ризик зазнав значного зростання з 
моменту первiсного визнання, але якi не е 
кредитно-знецiненими фiнансовими активами 

В т.ч.: за депозитами; 

За дебiторською заборгованiстю (позики) 108 210813 

Причини змiн 
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Разом 64448 97 873 

Товариство утримуе ц1ннt папери та корпоративн1 права укра'iнських пiдприемств з метою 
подальшого продажу з невизначеним терм1ном. 

Г рошовi кошти та i'x еквiваленти 

Станом на 31 грудня 2021 року та 3 1 грудня 2020 року грошовi кошти та ·1х еквiваленти включають 

грошовi кошти на поточних рахунках банкiв: 

Укра'iнськi гривнi 

Разом 

6.4. ВЛАСНИЙКАШТАЛ 

1. Стат ний капiтал

2. Додатковий капiтал

4. Неоплачений капiтал

У сього за оздiлом 

СТ А ТУТНИЙ КАПIТАЛ 

31.12.2021 
100600 

182699 

154555 

(11660 

426194 

31.12.2021 31.12.2020 
3012 8 

3012 8 

31.12.2020 
100600 

182699 

295072 

(11660 

566711 

Станом на 31 грудня 2021 року та 31 грудня 2020 року статутний капiтал Товариства становить 
100 600 000,00 ( сто мiльйонiв шiстсот тисяч) гривень. Вiн подiляеться на 1 О 060 (десять тисяч 
шiстдесят) акцiй, кожна номiнальною вартiстю 1 О 000,00 (десять тисяч) гривень. Bci акцi·1 Товариства 
простi iменнi, випущенi у бездокументарнiй формi. 

Власники простих акцiй мають право на отримання дивiдендiв по мipi ·ix оголошення, а також мають 

право одного голосу на акцiю. Дивiденди учасникам оголошуються та затверджуються на щорiчних 

загальних зборах учасникiв. Протягом 2021 року рiшень щодо виплати дивiдендiв Товариством не 
приймалося, тому дивiденди учасникам товариства не виплачувалися. 

Структура учасникiв Товариства станом на 31 грудня 2021 року та 31 грудня 2020року е наступною: 
Кiлъкiстъ акцiй, шт. 

31.12.2021 31.12.2020 
ТОВ «КОКСОХIМТЕПЛОМОНТ АЖ» 5069 5 279 

ТОВ «СУ «СЕМ» 576 1 505 

ТОВ «ТЕХНОПРОМ СКД» - 496 

ТОВ «ДМЗ KOMIHMET» 1 614 1614 

ПП «AГPI-CEPBIC» 917 -

ТОВ «РУБIКОН ФIНАНС» 718 -

Всього: 8 894 8 894 

НЕОПЛАЧЕНИЙ КАШТАЛ 
Неоплачений капiтал станом на 31 rрудня 2021 року, та на 3 1 грудня 2020року складае 11660тис. rрн. 

ДОДАТКОВИЙ КАПIТАЛ 

Додатковий капiтал станом на 31 rрудня 202 J року, та на 31 грудня 2020 року складае 182 699 тис. 
грн. 

НЕРОЗПОДIЛЕНИЙ ПРИБУТОК (НЕПОКРИТИЙ ЗБИТОК) 

В звiтному перiодi отримано чистий збиток в сумi 140517 тис. грн., що зменшило нерозподiлений 
прибуток на цю суму. 

6.5. поточm ЗОБОВ'ЯЗАIПIЯ 
Поточнi зобов'язання складаються з кредиторсько'�' заборгованостi, яка е непохiдним фiнансовим 
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здiйсненi вщповщно до чинного законодавства Укра't'ни. Податковi звпи можуть
:uuатися вiдповiдними податковими органами протяrом трьох рокiв . 

. Ступiнь повернення дебiторсько'i заб(•11гованостi та iнших фiнансових активiв 
Внаслiдок ситуацi"i, яка склалась в економiцi Укра·1ни, а також як результат економiчно't'

_-i.,ьностi, що склалась на дату балансу, iснуе ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути
...... �.,..,ванi за Ухньою балансовою вартiстю в ходi звичайно·1 дiяльностi. 

Ступiнь повернення цих активiв у значнiй мipi залежить вiд ефективностi заходiв, якi
.1ЯТься поза зоною контролю керiвництва Фонду, Ступiнь повернення дебiторсько'�·- гованостi визначаеться на пiдставi обставин та iнформацi"i, якi наявнi на дату балансу.

- ОПЕРАЦJI З ПОВ'ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ 

иемства i фiзичнi особи, якi прямо або опосередковано здiйснювали контроль над або суттево
в:::�:за;;-�и на дiяльнiсть Товариства за звiтний перiод 
- - ники:

:-!овне найменування юридично"i особи - учасника чи 
ище, iм'я, по батьковi фiзично"i особи - учасника, голови
г,1ядово"i ради корпоративного iнвестиuiйного фонду

Учасники - фiзичнi особи 

Учасники - юридичнi особи

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«КОКСОХIМТЕПЛОМОНТ АЖ» 

Код за €ДРПОУ 
i юридично·i особи -

учасника 

Мiсuезнаходження
юридично·i особи 

49044, м. Днiпро, 
вул. Якова Самарського. 

буд. 12 А, кiмн. 4 

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНJСПО 1 <СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ YIIP АВЛIННЯ «СТРОЙЕЛЕКТРОМОНТ АЖ» 31157986 

49021, Днiпропетровська 
обл., м. Днiпро. 

вул. Симиренкiвська, 
буд. 4 А, кiм. 207 

.,..ОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ В!ДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДМЗ 
KOMIHMET» 

ПРИВАТНЕ П!ДПРИ€МСТВО «AГPI-CEPBIC» 

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВ!ДАЛЬНТГ:ТЮ 
«РУБIКОН Ф!НАНС» 

39008850 

40948332 

43548301 

!49023, Днiпропетровська обл .
м. Днiпро, 

вул. Яхненкiвська, буд. 7 

49000, м. Днiпро. ву.1. 
Симиренкiвська, буд. 4а. 

кiм. 306 

49051, Днiпропетровська 
обл., мiсто Днiпро, пр. 

Слобожанський, будинок 
40А 

оби, якi володiють не менше 20 % статутного капiталу юридичних осiб - учасниюв, як�
.1одiють часткою, що становить не менше 20% статутного капiталу Товариства:

:lовне найменування, код за €ДРПОУ 
асника корпоративного iнвестиuiйного

фонду

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

:·окСОХIМТЕПЛОМОНТ АЖ» (Код за
€ДРПОУ 01414583) 

Код за €ДРПОУ 
юридично"i або код

ШН фiзично"i 
особи, щодо яко"i 
iснус пов'язанiсть

2612806668 

- :-олова та члени Наrлядово"i ради Товариства:

Ситник Тетяна Олександрiвна

Повне найменування
юридично"i особи або 

прiзвище, iм'я, по батьковi
фiзично"i особи, щодо яко"�"

iснус пов'язанiсть

Г:рченко �льга
1 Олександрiвна

Мiсuезнаходже
ння юридично"i

особи, щодо
яко"i iснус 

пов'язанiсть

г 
Голова наrлядово·1 ради

----------------------с-----------··- -·---------

Гуртовий Юрiй Миколайович Член наrлядово'�· ради
-------------------------'--------- -·------------
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зк.1адення в акцi'i та iншi фiнансовi iнструменти з нефiксованим прибутком. 
Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошов1 потоки вщ 

фiнансового iнструменту коливатимуться внаслiдок змiн валютних курсiв. 
Для мiнiмiзацi"i та контролю за валютними ризиками Товариство контролю€ частку активiв, 

номiнованих в iноземнiй валютi, у загальному обсягу активiв. Оцiнка валютних ризикiв здiйснюеться 
на основi аналiзу чутливостi. 

Вiдсотковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 
фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок. Керiвниuтво 
Товариства усвiдомлюе, що вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це впливатиме як на доходи 
Товариства, так i на справедливу вартiсть чистих активiв. 

Станом на 31 грудня 2021 року та 31 грудня 2020 року операцiй на якi мав би влив ринковий, а 
також iнший цiновий, валютний та вiдсоткови(1 ризики Товариство не мае. 

Ризик лiквiдностi 

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. 

Товариство здiйснюе контроль лiквiдностi шляхом планування поточно·i лiквiдностi. Товариство 
аналiзуе термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими 
активами, зобов'язаннями, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйно·i дiяльностi. 

Управлiння капiталом 
Товариство здiйснюе управлiння капiталом з метою досягнення наступних цiлей: 

• зберегти спроможнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно надал1
забезпечувало дохiд для учасникiв Товариства та виплати iншим зацiкавленим сторонам; 

• забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цiн на послуги
Товариства, що вiдповiдають рiвню ризику. 

Керiвництво Товариства здiйснюе огляд структури капiталу на щорiчнiй основi. При цьому 
керiвництво аналiзуе вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики. На основi отриманих 
висновкiв Товариство здiйснюе регулювання !<"апiталу шляхом залучення додаткового капiталу або 
фiнансування, а також виплати дивiдендiв та nс(ашення iснуючих позик. 
Станом на 31 грудня 2021 року та 3 1 грудня 2020 року статутний капiтал Товариства становить 
100 600 000,00 ( сто мiльйонiв шiстсот тисяч) гривень. Вiн подiляеться на 1 О 060 (десять тисяч 
шiстдесят) акцiй, кожна номiнальною вартiстю 1 О 000,00 (десять тисяч) гривень. Bci акцi"i Товариства 
простi iменнi, випущенi у бездокументарнiй формi. 

Структура акцiй ФОНДУ: 

31.12.2021 31.12.2020 

Оголошений випуск акцiй 100 600 100 600 

Розмiщено акцiй 88 940 88 940 

Нерозмiщено акцiй, шт. 11 660 11 660 

Станом на 31 грудня 2021 року та 31 грудня 2020 року статутний капiтал Товариства становить 
100 600 тис. грн. Вiн подiляпься на 1 О 060 акцiй, кожна номiнальною вартiстю 1 О ООО грн.00 коп. 
(десять тисяч гривень 00 копiйок). Bci акцi"i Т()вариства простi iменнi, випущенi у бездокументарнiй 
формi. 
Фонд мае свiдоцтво про випуск Свiдоцтво № 1654 вiд 27.01.2010 (чинне) 

КУ А аналiзуе змiни, якi вiдбулися у власному капiталi Фонду та в�дстежуе, щоб р1вень не 
знизився за рiвень мiнiмально допустимого значення для ICI, 

Товариство розглядае управлiння капiталом як систему принципiв та методiв розробки i 
реалiзацi'i управлiнських рiшень, пов'язаних з оптимальним формуванням капiталу з рiзноманiтних 
.1Жерел, а також забезпеченням ефективного його використання у дiяльностi Товариства. Ключовi 
питання та поточнi рiшення, що впливають на обсяг i структуру капiталу, а також джерела його 
формування, розглядаються управлiнським персоналом. Механiзм управлiння капiталом передбачае 
чiтку постановку цiлей i завдань управлiння капiталом, а також контроль за ·ix дотриманням у 
звiтному перiодi; удосконалення методики визначення й аналiзу використання ycix видiв капiталу; 
розроблення загально·i стратегi'i управлiння капiталом. 

Управлiнський персонал здiйснюе огляд структури капiталу на кiнець кожного звiтного перiоду. 
При цьому проводиться аналiз вартостi капiталу, його структура та можливi ризики. На основi 
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