
та достовiрнiсть
пiлтвердденоВалюry

звiтних

,Щата (piK, мiсяць, число)
"Компанiя з управлiння активами 

за е!рпоу

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Вид

fuреса,
Одиниця вимiру: тис. грн. десяткового знака про результати
(3Biry про сукупний дохiд) (форма N 2), грошовi показники якого наводяться в гривнях з копiЙками)
Складено (зробити позначку "ч" у вiдповiднiй клiтинцi):
за положеннями (стандартами) бцгалтерського облiку
за мiжнародними стандартами фiнансовоТ звiтностi

Баланс (3BiT
на 31

за KOATW
за КоПФГ
за КВЕД

ч
про фiнансовий стан)
Грудня 2019 р.

01 1

38214406

240

на кiнець звiтногоАкгив на початок звiтного
3 41

|. Необоротнi активи
нематеDiальнi акrиви

1 000

BapTicTb "l001
,1002накопичена амортизацlя

lезавеошенi капiтальнi iнвестицiт 1005
18 69OcHoBHi засоби

первiсна BapTicтb 101 ,1 18 92
(23)знос 1012

10,t 5lнвестицiйна нерyхомiсть
пеовiсна BaDTicTb iнвестицiйноТ нерчхомостi 1016

1о17знос iнвестицiйноТ нерyхомостi
довгостооковi бiологiчнi акгиви 1о2о

1 121первiсна BapTicтb довгострокових бiологiчних акгивiв
накопичена амоотизачiя довгостDокових бiологiчних акгивiв 1022

довгостроковi фiнансовi iнвестицiт: 1030
1035iншi фiнансовi iнвестицi'i

овгостDокова дебiторська заборгованiсть 1 040
1вiдстроченi податковi акгиви
1 050Гчдвiл

вiдстооченi аквiзицiйнi витDати 1 060
13алишок коштiв y централiзованих страхових резервних фондах

ншi необооотнi акгиви 1 090
69усьоrо за роздiлом l 1095 1l

ll. Оборотнi активи
3апаси

1 100

Виробничi запаси 1 101

незавершене виробництво 1102
готова продчкцiя 11

Товари 1104
поточнi бiологiчнi акгиви 1110

,l115
депозити перестрахчвання
lекселi одержанi 1120

321заборгованiсть за продукцiю, роботи, 216
tЩебiторська заборrованiсть за розрахунками:

за виданими авансами
1,|30

1 1з5 2 2з бюджетом
y томy числi з податку на прибугок 1,|зб

1 140дебiтооська заборгованiсть за розрахчнками з нарахованих
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками iз внррiшнiх 1 145

1 0000 9232заборгованiсть 11

поточнi фiнансовi iнвестицiт 1 160
10 787Dош| та lx еквlваленти 11

,l,|66
Готiвка

787Рахунки в банках 1,167 10
1170витDати майбwнiх перiодiв
1 180частка перестраховика у страхових резервах

1 181у тому числi в:

Dезервах довгострокових зобов'язань
резервах збиткiв або резервах належних виплат 1182

1 183DезеDвах незаDоблених пDемiй
1184iнших страхових резервах

lншi оборотнi акгиви 1 190
,t,l95 10228 10347усього за роздiлом ll
1200lll, Необоротнi аlпиви, уrримуванi дrtя продажу, та rруп1{

10246 10416Баланс ,l300

Il;{allaI|Il

/r

L



звiтного пеоiодч
I lo пlпЕчD ýD| l п9l9

пеоlодчПасив ^Uл
Dядка

1 0000
L власний капiтал

3аоеестоований (пайовий) капiтал
1400

1 0000
1401
,t405

1410
1411
1412
1415 9

rток (непокритий збиток) 142о 17l 189
1425

вилyчений капiтал ,l430

1435lншi резерви
еього за роздiлом l 1495 10176 10198

ll. fl овгостроковi зобов'язання i забезпечення
вiдстооченi податковi зобов'язання

1500

пенсiйнi зобов'язання 1505

lншi довгостооковi зобов'язання 1515
1520
1521

цiльове фiнансчвання 1525
1526
1530

ч томy числl: 1531
1532
,l533
,l534

lнвестицiйнi контракти 1 535
,l540

резерв на виплаry джек-поry 1 545
Усього за роздiлом

lll. поточнi зобов' зання i забезпечення
KopoTKocTpoKoBi кредити банкiв

1600
,l605

Поточна кредиторська заборгованiсть за:
довгостроковими зобов'язаннями

1610

16,15 7l 218
з 1620

1621
DозDахчнками зi стDахчвання 1625

з оплати 1630
1635

за 3 1640
1645

поточна коедитоDська забоDгованiсть за стDаховою дiяльнiстю 1650
поточнi забезпечення ,1660

Доходи майбугнiх пер одlв 1 665
вiдстооченi комiсiйнi доходи вiд пеDестDаховикiв 1 670

1 690
.,;,Усього за роздiлом 70 218

lv. 1700
1800

,l0246 1о41

Ф

--

Керiвник

Головний бцгалтер

ТБiййББЪЪр"д*у,

/ Горелов О. Ю. /

/ Кудрявцева

влади, цо реалЬуе державну полiтику у сферi frатистики,

Flякопичрнi Wncnвi n 1ниl ll

]вrостDоковl кDелити aHKlB

,1.-/ ;''|: l



нансова звiтHlcTb гjеревiрена,та
пiлтве рД/\КеНа

ПП кАФ удит-ýптlм>.

ýиректор Трзушкевич

Пiдприсмство

,Qодаток 1

до Нацiонального положення
(стандарry) бцгалтерського облiку 1

"3агальнi вимоги до фiнансовоi
звiтностi"

,Щата(рiк, мiсяць, ч
Товариство з обмеженою "Компанiя з
управлiння активами "ДЕЛЬТА за

(найменування)

3BiT про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)
за 2019 р.

].

KU
2020 0,| 1

38214406

Стаття
пслk2
код за звlтний

пепiп л
ба аналогlчнии перlод

попеDелнього boKv
1 2 3 4

2000 з206 207з
истl i 2010

2011
aHi у перестрахування 2о12

валова 2о13
частки их 2о14

п 2050
виплатамиза 2070

2090Валовий
приброк 3206 2073

2095
вих 21 05

змiни iнших в 211о
валова 2111

3MiHa частки перестраховикiв в iнших страхових резервах 2112
lншi опеоацi Hl доходи 2120

змlни а за 2121
лохlд вlд первlсного визнання о|ологlчних активlв l

сiльськогосподарськоТ продукцiТ 2122

ня коштi ви их 2123
MiH 2130 (779\ 474

Витрати на збуг 2150
lншi операцiйнi витрати 21 80 Q227\ 1424
витоат вiд зм ни BapTocTi активiв, якi оцiнюються за 2181
битрат вlд первlсного визнання оlологlчних активIыI
сiльськогосподарськоi продукцii 2182

2190Фiнансовий результат вiд операцiйноi дiяльностi
прибугок 2оо 175
збиток 2195

в капiталi 220о
lншi фiнансов доходи 2220
lншi доходи 2240 9830

2241 
_

2250
Втрати вiд участi в капiталi 2255

2270 (10001) (142)
на монетавпли статri 2275

2290Фiнансовий результат до оподаткування :

прибуток 28 зз
збиток 2295

3 на 2300 (6) (1 5)
iяльностi пiсля 2305

2350Чистий фiнансовий результат:
прибуток 22 18

2355

Стаття Код
Dялка

3а звiтний
пеоiод

3а аналогiчний перiод
попеDеднього оокч

1 2 3 4

Дооцiнка (уцiнка) необоротних аrгивiв 24оо
Дооцiнка (чцiнка) фiнансових iHcTpvMeHTiB 24о5

{г

llHt l витрати



241о
iншого 2415

и 2445
lнший счкчпний дохiд до оподаткування 245о

з шим 2455
lнший счкчпний дохiд пiсля оподаткчвання 24в0
счкчпни дохiд (cvMa оядкiв 2350. 2355 та 2460) 2465 22

3а аналогiчний перiод
попеоелнього ookvНазва cTaTTi

Код
Dядка

за звlтний
пеDlод

41 2
7матерiальнi затрати 2500 22

Витрати на оплаry працi 2505 537 355
вiдрахчвання на соцiальнi заходи 2510 ,l18 79

251 5 23Амортизацiя
lншi операцiйнi витрати 2520 2305 1457

2550 1898Разом

lv. приБутковостl й

Керiвник

Головний бухгалтер

/ Горелов О. Ю. /

/ Кудрявцева С. В. l

назва статгi
Dялка
код 3а звiтний

пеDiод
3а аналогiчний перiод

попеDеднього DoKv
2 3 4

2600
26D5

на

на

KvDcoBl Dlзницl

tсчкчпнии дохlд

3004



дире

iдт

тана$фгl р*L) реicTl L,lЕзаt)нанс
йi!.J!!tjп рди{ё

>)птiмо(,iАФпn-l

вич Т,гVl.

9

lш
J

ч
2

Додаток 1

до Нацiонального положення
(стандарry) бцгалтерського обл iKy,|
"3агальнi вимоги до фiнансовоТ
звiтностi"

,,дЕJьтА

,Щата (piK, мiсяць, число)
вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами

за

рух грошових коштiв(за прямим методом)
за 2019 р.

Форма No3 за ДКУД

202q 01 1

382l4406

кодСтаття 3а звiтний перiод за аналогlчнии перlод
попеDелнього DoKv

,l 4 J 4

l. Рух кошrтiв у результатi операцiйноi дiяльностj
Надходження вiд:

РеалiзацiТ продчкцii (ToBapiB. робiт. послчг) з000 31 01 2020
Повернення податкiв i зборiв 3005
у тому числi податку на додану BapTicTb 3006

Цiльового фiнансування 301 0
надходження вiд отDимання счбсидiй. дотацiй з01 1

Надходження aBaHciB вiд покупцiв i замовникiв 3015
Надходження вiд повернення aBaHciB 3020 144
Надходження вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на поточних рахчнках 3025
надходження вiд боржникiв неyстойки (штрафiв. пенi)
НадIодження вiд операцiйноТ оренди 3040
Надходження вiд отримання роялтi, авторських винагород 3045
Надходження вiд страхових премiй 3050
Надходження фiнансових vcTaHoB вiд повернення позик 3055
lншi надходження з095
Витрачання на оплаry:
ToBapiB (робiт, послуг) з1 00 2з60 1549
Працi 31 05 зв0 286
}iдрахувань на соцiальнi заходи 31 10 118 79

3обов'язань з податкiв i зборiв 31 15 122 84
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибугок 31,1б 7

итрачання на оплаry зобов'язань з податку на доданч BapTicTb 3117
Витрачання на оплаry зобов'язань з iнших податкiв i зборiв 31 18
Витрачання на оплаry aBaHciB 31з5
Витрачання на оплаry повернення aBaHciB 3140
Витрачання на оплаry цiльових BHecKiB 3145
iитрачання на оплатч зобов'язань за страховими контрактами 31 50

Витрачання фiнансових установ на надання позик 31 55
lншi витрачання 31 90 14 9
Чlrстий рух коlлтiв вiд операцiйноТ дiяльностi 3195 251 13

ll, Рух коlштiв у результатi iнвестицiйноi дiяльностi
Надходження вiд реалiзацii:

фiнансових iнвестицiй 3200 600
необоротних акгивiв 3205

Надходження вiд отриманих:
вiдсоткiв 3215
дивiдендiв 322о

надходження вiд деDивативiв 3225
надходження вiд погашення позик 3230
Надходження вiд вибупя дочiрнього пiдприемства та iншоТ 3235
lншi надходження 3250
Витрачання на придOання:

фiнансових iнвестицiй з255
3260 74 18необоротних активiв

виплати за деривативами з27о
iитрачання на надання позик 3275

витоачання на поидбання дочiонього пiдпоиемства та iнцJот з280
lнtлi платежi 3290
чистий пчх коштiв вiд iнвестичiйноi дiяльностi 526 -,t 8

в

вiд:

зOз5



Керiвник

l оловнии оухгалтер

3300

/ Горелов О, Ю. /

/ кудрявцева U. в. /

|тримання позик 3305
надходження вiд продаlt<ч частки в дочiрньомч пiдприемствi 331 0

3340lншi надходження
Витрачання на:

Викчп власних акцiй 3345
позик 3350

витоачання на сплаry вiдсоткiв зз60
витDачання на сплаry заборrованостi з фiнансовот оDенди 3365

зз70Витрачання на придбання частки в дочiрньому пiдприемствi
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочiрнiх 3375
lншi платежi 3390
Чистий рух коlлтiв вiд фiнансовоТ дiяльностi зз95
Чшстий рух KourTiB за звiтний перiод 3400 777 -5
3алишок коштiв на початок рокч 3405 10 ,15

341 0
3алишок коштiв на кiнець рокч ,,/ з415 787 1



коди

2020 0l 01

382 14406
ТА IIЛЮС)

Звiт про власний капiтал
за 2019 р.

,Щата (piK, мiсяrр, число)
за
сдпоу

Форма Nч 4 Код за ДryД l801005

кёвич т.М,
Р,и

nepeBipeНa танансова зts iTHicTb

Стаття

<.*:-::*Y::

Код
рядка

Зареестро-
ваний

капiтал

Капiтшl
у лооцiн-

Kzlx

,Щодатко-
вий

капiтал

Резер-
вшй

капiтал

Нерозпо-
дiлений

прибуток
(непокритий

збиток)

Неогша-
чений
капiтал

Виry-
чений

капiтаrr
Всього

I

l 2 J 4 5 6 8 9 10
Залишок
па початок року

4000 l0000 10l76

Кориryвання:
змiна облiковоi
полiтики

4005

Виправленrrя
помилок

40l0

Iншi змiни 4090
Скоригований
залишок на
початок рокy

4095 10000 1,76 l0176

Чистий
прибуток
(збпток) за
звiтний перiод

4100 22
22

Iнший
сукупний дохiд
за звiтний
перiод

4110

Розподiл
прибутку:
Витшати
власникам
(дшiденди)

4200

Спрямування
прибутку ло
зареестрованого
капiталу

4205

Вiдрахрання до
резервного
капiта-тry

4210 9 -9

Внески
учаспикiв:
Внески до
капiтаlry

4240

погашенпя
заборгованостi з
капiтапгу

4245

Вилучення
капiталу:
Викуп акцiй
(часток)

4260

Перепролаж
викупJIених
акцiй (часток)

4265

Анулповання
викуплених
акцiй (часток)

42,70

L

/{-

176



2
Продовження додатка 1

КерЬник
Головний бlхгалтер

Горелов О.Ю.
Кудршцева С.В.

8 9 102 J 4 5 6 7l
Вилуrення
частки в капiталi

4275

Irпшi змiни в
капiталi

4290

22Разом змiн у
капiталi 4295

9
1з

м,
_6,.#

#;T.*AJ4300 l0000 9 l89
l0l98Залишок

на кiнець року
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ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI
зА 12 мIсяцIв 2019 року

за Мiжнародними стандартами фiнансовоi
звrтностr

Товариства з обмеженою вiдповiдалънiстю
<Компанiя по управлiнню активами

<<,Щельта Плюс>>

примIтки до ФIнАнсовоi звIтностI тов ккомпАнIя по упрАвлIнню АктивАми
к .ЩЕЛЬТА ПЛЮО) ЗА 12 МIСЯЦIВ 2019 РОКУ

L

1

/F



ЗАЯВА IIРО ВЦПОВIДДД5ЦIСТЬ КЕРIВНИЦТВА

ЩОДО ПIДГОТОВКИ ТА СХВАЛЕННЯ ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI ЗА PIKO

Iцо зАкIнtIився 31 грудня 2019 року
Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансовоТ звiтностi, яка достовiрно вiдображае

фiнансовий стан Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <<Компанiя з управлiння
активами (ДЕЛЪТА ПЛЮС)) (Товариство) станом на З1 грулня2019 року, а також результати
його дiяльностi, рух грошових коштiв та змiни у капiталi за piK, що закiнчився цiею датою, а також за

розкриття основних принципiв облiковоТ полiтики та iншоТ пояснювrLтьноТ iнформацiТ, вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi (надалi - (МСФЗ)).

При пiдготовцi фiнансовоТ звiтностi керiвництво несе вiдповiдальнiсть за:

о забезпечення правильного вибору та застосування принципiв облiковот полiтики;
. представлення iнформацiт, у т.ч. даних про облiкову полiтику, у формi, що забезпечус

прийнятнiсть, достовiрнiсть, спiвставнiсть та зрозумiлiсть такоi iнформаuiТ;
. розкриття додатковоТ iнформаuiТ у випадках, коли виконання вимог МСФЗ € недостатнiм для

розумiння користувачами звiтностi того впливу, який Ti чи iншi угоди, а також iншi подiТ чи

умови, здiйснюють на фiнансовий стан та фiнансовi результати дiяльностi Товариства;
о ствердження про дотримання вимог МСФЗ, за умови, що будь-якi cyTTeBi вiдхилення розкритi

та роз'ясненi в окремiй фiнансовiй звiтностi,
r оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому.

Керiвництво також несе вiдповiдальнiсть за:

. створення, впровадження та пiдтримання ефективнот та надiйнот системи внутрiшнього
контролю;

. ведення облiку у формi, яка б дозволяла розкрити та пояснити угоди Товариства, а також
надати на будь-яку даry iнформацiю з достатньою точнiстю про фiнансовий стан Товариства i
забезпечити вiдповiднiсть окремоТ фiнансовоТ звiтностi Товариства вимогам МСФЗ;

. ведення бухгалтерського облiку у вiдповiдностi до законодавства Укратни;
о зостосування обгрунтовано доступних заходiв щодо збереження активiв Товариства.

Фiнансова звiтнiсть Товариства за piK, що закiнчився 31 грудня 2019 року, була схвалена до
виrтуску 04 лютого 2020р. та пiдписана директором та головним бухгалтером Товариства.

(Форма J\b 1);фiнансовий
прибутки та iнший сукупний дохiд (Форма Nч 2);

рух (Форма М З);

No 4)

Вiд iMeHi

04 2020 року 04 лютого 2020 року
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Iнформацiя про компанiю з управлiння активами

примIтки до ФIнАнсовоi звIтностI тов ккомпАнlя по упрАвлIнню АктивАми
к ЩЕЛЬТА ПЛЮС) ЗА 12 МIСЯЦIВ 2019 РОКУ
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Повне найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <Компанiя з

управлiння активами (ДЕЛЬТА ПЛЮС)
Скорочена назва ТОВ (КУА кЩЕЛЬТА ПЛЮС)
Код за €ДРПОУ з82]l4406

Щата державноТ ресстрацii 07,05.20l2p. NЬl 07З 102 0000 022465
Органiзацiйно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiда_llьнiстю
OcHoBHi види дiяльностi
КВЕЩ: 66.З 0 Управлiння фондами

Серiя, номер, дата видачi та
TepMiH чинностi лiцензiI АЕ Jф286891 вiд 0З.06,2014р. строком дii: необмежений

Перелiк iнстиryцiйних
iHBecTopiB, активи яких
перебувають в управлiннi КУА

"ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
КЗ АКРИТИЙ НЕДИВ ЕР СИФIКОВ АНИЙ В ЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ IHBEC Фонд
КЗБАЛАНСОВАНI IHBEC )

.ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
(ЗАКРИТИЙ НВДИВЕРСИФКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД
(ДЕЛЬТА IHBECT ПРОЕКТ)

.АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТО кЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕР СИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ Ф ОНД
кПРоВАНС>

"(ЗАКРИТИЙ НВДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
пАйовий tнввстицIйний Фонд кщЕльтА рост)

.ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
(ЗАКРИТИЙ НВДИВЕРСИФКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРА ТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД
кФоЛIо>

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО кЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД
кГЕФЕСТ>

ЗАКРИТИЙ НВДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
пАйовий IнвЕстицIйний Фонд KIHKoM>

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО кЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД
KMIHKAP>
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АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (ЗАКРИТИЙ
НЕДИВ ЕРСИФIКОВ ЛНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД
кГЛОБАЛ ТРЕНД)

AKIIIOHEPHE ТОRАРИСТВО (ЗАКРИТИЙ
нЕдивЕрсиФlковАниЙ вЕнчурниЙ
корпорАтив}]иЙ I[{вЕстицIЙниЙ Фо}{д (IС)HIT
lt-lBECT)

АКЦlОНЕРНЕ ]'ОI]АРИСТВО кЗАКРИ]'ИЙ
r IЕдив ЕрсиФIковАI{иЙ tsЕ! I чур[,,{иЙ
корпорАтивниЙ IнвЕстиI IrЙниЙ Фонл
(iНВЁС]'lМ ГРУIl>

Мiсцезнаходження: 02002, м.КиIв, вулиця Микiльсько-Слобiдська, будинок
4_г

Телефон 044-5 |7 -7з-20
Офiцiйна cTopiнKa в IHTepHeTi deltaplus.kiev.ua
Адреса електронноi пошти deltapluskua(@ gmai1. соm

Кiлькiсть працiвникiв станом на 31 грулня20|8 р. та 31 грудня 2019 р. складала б та 8 осiб,
вlдповlдно.

Станом на Зl грудня2019 р. та З1 грудня 2018 р. учасниками Товариства були

Учасники товариства: 31.12.2018 з1.12.20|7
о//о о//о

ТОВ НIКОС-ЛАЙН), код СЩРПОУ 3888б817 100 100

Всього 100,0 100,0

2. Загальна основа формування фiнансовоi звiтностi

2.1. Щостовiрне подання та вiдповiднiсть МСФЗ
Фiнансова звiтнiсть Товариства с фiнансовою звiтнiстю загаJIьного призначення, яка

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

Концептуа-шьною основою фiнансовоi звiтностi Товариства за piK, Iцо закiнчився З l грудня
2019 року, е Мiжнароднi стандарти фiнансовоi звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi
стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з

МЬкнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцii чиннiй на 01 сiчня 2019

року, що офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни.
Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень

вiдповiдае BciM вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на 01

сiчня 20l9 року, дотримання яких забезпечуе достовiрне подання iнформацii в фiнансовiй
звiтностi, а саме, доречноТ, достовiрноi, зiставноi та зрозумiлоi iнформацii.
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При формуваннi фiнансовоi звiтностi Товариство керувалося також вимогами
нацiональних законодавчих та нормативних aKTiB щодо органiзацii i ведення бухгалтерського
облiку та складання фiнансовоI звiтностi в YKpaiHi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ.

2.2, МСФЗ, якi прuйняmi, але лце не нобулu чuнносmi

Щорiчне вдосконалення МСФЗ за перiод 2015 - 2017 рр. та якi набрали чинностi з 01.01.2019.

МСФЗ 3 <<Об'сднання бiзнесу>> та МСФЗ 11 <<Спiльна дiяльнiсть>>,
Зокрема, у МСФЗ 3 тепер мiститься вимога повторноТ оцiнки частки в бiзнесi за умов, коли суб'скт
господарювання отримуе контроль над таким бiзнесом, який с спiльною операцiею. Зазначена вимога
пов'язана з позицiонуванням такоТ угоди як поетапного об'сднання бiзнесу. HaToMicTb у МСФЗ
1 1 робиться уточнення щодо спiльного контролю: коли пiдприемство отриму€ спiльний контроль над
бiзнесом, що с спiльною операцiсю, пiдприемство не проводить повторноТ оцiнки ранiше визнаноТ
частки в цiй компанiт.

МСБО 12 <<fIодатки на прибуток>>.

незначних трансформацiй зазнав МСБО 12 <Податки на прибуток>. Зокрема, ý 52В iз зазначеного
стандарту вилучено, HaToMicTb його основну iдею перемiстили до ý 52А. Так, податковi наслiдки
дОходу у формi дивiдендiв визнають тодi, коли визнають зобов'язання виплатити дивiденди.
Зазначимо, що це твердження застосовують до Bcix податкових наслiдкiв дивiдендiв, а не тiльки до
сиryацiй, за яких iснують рiзнi ставки податку для розподiленого та нерозподiленого прибутку.

МСФЗ 16 "ОрендаО'.

МСФЗ 1б замirтюе дiючi вимоги щодо облiку оренди, що мiстяться у МСБО 17 "OpeHda", КТМФЗ 1
"Вuзначення, чu мiсmu.mь yzoda opeHdy", ПКТ-]5 "Операцiйна opeHda - заохочення" mа ПКТ-27 "Оцiнка
суmносmi операtliй, якi маюmь юрuduчну форrу уеоdu про opeHdy". Стандарт усувас дiючу луалiстичну
модель облiку для орендарiв, яка подiляс договори на }тоди балансового фiнансового лiзинry та
позаба,rансовоТ операцiйноI оренди. HaToMicTb запровадl'ryсгься едина модель балансового облiку, подiбна
до iснуTочоТ моделi облiку за договорами фiнансового лiзингу. Правила облiку дlя орендодавцiв
залишаються подiбними до iснуючlоt, тобто орендодавцi продовжуватимуть rсласифiкувати оренду як

фiнансовий лiзинг та операцiйну оренду,

МСБО 23 <<Витрати на позики>
змiни внесено до МСБО 2З кВитрати на позики) в частинi витрат на позики, що пiдлягають
капiталiзацii, i безпосередньо стосуються ý 14. Змiни уточнюють: якщо буль-якi KoHKpeTHi позики
залишаються непогашеними пiсля того, як вiдповiдний актив буде готовий до його очiкуваного
використання або продажу, це запозичення стае частиною коштiв, якi суб'скт господарювання в цiлому
запозичус, пiд час розрахунку ставки капiталiзацiТ на загальнi позики.
Щодо iнших вiDкливих оновлень у сферi МСФЗ, то з 01.01.2019 набрали чинностi oKpeMi змiни
до МСФЗ 9, МСБО 28, МСБО 19.

Щата всryпу до МСФЗ-перiоди, починаючи з цiсi датш або пiзнiше:

МСБО 1 <<ТIодання фiнансовоi звiтностi>>

23 сiчня 2020 Рада з МСФЗ випустила поправки до МСБО 1 <Подання фiнансовоi звiтностi> щодо
класифiкацiТ зобов'язань на поточнi i довгостроковi. Вперше до цього питан}ш Рада з МСФЗ зверт,rлася
ще у 2010 роцi i у TpaBHi 2012 року було запропоновано поправки до п. 7З МСБО l, однак у 201З poui
було прийнято рiшення не вносити поправку, а замiсть цього продовжити вузькоспрямований проект
для уточнення iснуючого керiвництва в МСБО 1 про те, коли зобов'язання повиннi класифiкуватися як
поточнi, У лютому 2015 року було оприлюднено дискусiйний документ i до вересня 2019 року
продовжувалося його обговорення, Враховуючи велику робоry протягом 2016-2018 poKiB з

доопрацювання КонцептуtlJIьних основ фiнансовоi звiтностi, якi було прийнято у 2018 роцi i з

01,01.2020 року вони мають застосовуватися у cBiTi (в УкраiЪi будуть застосовуватися, коли перекJIад
акryальноТ редакцiТ з'явиться на сайтi MiHicTepcTBa фiнансiв), питання класифiкацii зобов'язань було

5
примIтки до ФIнлнсовоi звIтностI тов (компАнIя по упрАвлIнню АктивАми
( ДЕЛЬТА ПЛЮС> ЗА 12 МIСЯЦIВ 2019 РОКУ

L

ojцч-



ВiДкладенб до того, як буле сформульовано оновлене визначення зобов'язань. А за новою
концепryальноIо основою зобов'язаншI це iснуючий в даний час обов'язок органiзацii передати
еКОНОМiЧниЙ ресурс, що виник в результатi минулих подiй, В результатi обговорень Рада з МСФЗ не
вНесла iстотних змiн у запропонованi поправки, €lJIe вирiшила уточнити деякi ik аспекти.

Так, BHeceHi у сiчнi 2020 року правки до МСБО 1 уточнюють, що кJIасифiкацiя зобов'язань як поточних
або довгострокових повинна rрунтуватися на правах, якi iснують на кiнець звiтного перiоду, тобто
ДОВГОСтроковим е зобов'язання щодо якого на кiнець звiтного перiоду компанiя мае дiюче право
вiдклаоти врегулювання щонайменше на дванадцять мiсяцiв. Поправки уточнюють, що на
класифiкацiю зобов'язань не впливають Hi очiкування щодо того, чи буле пiлприемство користуватися
цим правом на вiдстрочку погашення зобов'язання, Hi те, в який формi очiкусться розрахунок (кошти,
дольовi iнструменти, iншi активи або послуги тощо).

Поправки набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня2022 року або пiсля
цiсТ дати, i повиннi застосовуватися ретроспективно. .Щострокове застосування дозволено.

HoBi та переглянутi стандарти МСФЗ та уточнення для раннього використання протягом перiодiв,

що закiнчуються 31 грулня 2019 року.

Абзац З0 МСБО 8 "Облiкова полiтика, змiни бухгалтерського облiку та помилки" вимагас вiд
компанiЙ розкривати потенцiЙний вплив нових i переглянутих стандартiв МСФЗ, якi були виданi, але ще
не вступили в силу.

Адекватнiсть цID( розкриття iнформацiТ в даний час в центрi уваги регулятивноТ уваги.

У перелiку нижче розглядаються HoBi та переглянутi стандарти МСФЗ, потенцiйний вплив якого також
слiд розглядати i розкриваеться у 2019 р. та поза його межами.

Змiни до МСФЗ 9 <<Фiнансовi iнструменти)>, МСФОЗ 7 <Фiнансовi iнструменти: розкриття
iнформацii)), МСБО 39 <<Фiнансовi iHcTpyMeHTи: визнання та оцiнка>-

Змiни стос},ються процентних ставок (TaKi як LIBOR, EURIBOR i TIBOR), що використов},ються в рiзних
фiнансових iHcTpyMeHTax: вiд iпотечних кредитiв до похiдних iHcTpyMeHTiB.

Поправки змiнили вимоги до облiку хеджуваннJI: при облiку хеджуваннJI передбачаеться, що
контрольний показник процентноТставки, на якому заснованi грошовi потоки, що хедкуються i грошовi
потоки вiд iHcTpyMeHTy хеджування, не змiниться в результатi реформи;

6
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОI ЗВIТНОСТI ТОВ (КОМПАНIЯ ПО УПРАВЛIННЮ АКТИВАМИ
( ДЕЛЬТА ПЛЮС> ЗА 12 МlСЯЦIВ 2019 РОКУ

мсФз .Щата вступу до МСФЗ-перiоди, починаючи з цiсi
дати або пiзнiше::

HoBi сmанdарmu:
ll 1 сiчня Z02I*

Злаiненi сmанdарmu:

Поправки до IFRS 10 и IAS 28 - продаж або
внесок активiв до асоцiйованого органiзацiТ або
спiльного пiдприемства iHBecTopoM,

IASB вирiшила в груднi 2015 вiдкласти на
невизначений TepMiH дату набрання чинностi цими
змiнами.

Поправки до Концепт}rальним основам МСФо
(КО), в т. ч. поправки, пов'язанi з посиланнями в
стандартах КО,

1 сiчня 2020

Поправки до IFRS 3 - Визначення бiзнесу.. 1 сiчrrя 2020 р.

Поправки до lAS l и IAS 8 -Визначення
cyTTeBocTi.

l сiчня 2020 р.

Поправки до IAS З9. IFRS 7 и IFRS 9 - Реформа
базовой процентной ставки,.

l сiчня 2020 р,
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ОбОв'яЗкОвi для Bcix вiдносин хеджування, на якi безпосередньо впливае реформа вrцzтрiшньобанкiвськоТ
СТаВКИ Рефiнансування;не можна використовувати для усунення будь-яких iнших наслiдкiв реформи;

ВИМаГаЮть рОзкриття iнформачiТ про сryпiнь впливу поправок на вiдносини хеджування.

ПiDПРuе"uсmвом не засmосовуюmься цi змiнч у clliHuHcoBoi звimносmi за piK, ulо закiнчuвся
3 1.12.2019р.

2.3. Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, ступiнь округлення

Валюта подання звiтностi вiдповiдас функцiональнiй ва_ltютi, якою с нацiональна вiulюта
УкраIни - гривня, склшена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч,

2.4. Припущення про безперервнiсть дiяльностi
Товариство мас високу ступiнь залежностi вiд законодавчих та економiчних обмежень.

Враховуючи складну економiчну ситуацiю, аналiз конкурентного середовища, вплив
зовнiшнiх та внутрiшнiх факторiв, прогнози щодо розвитку ринку iнвестицiй в YKpaiHi на
20l9 piK, Товариством обрана стратегiя якiсного розвитку, порiвняно зi стратегiсю якiсного
i iнтенсивного розвитку у минулих роках.
У 2020 роui Товариство спрямовуватиме cBoi зусилля на пiдтримку довготривалих
партнерських вiдносин з контрагентами та забезпечення економного та рацiона,тьного
використання коштiв.
Товариство не мас HaMipiB лiквiдуватися або припинити дiяльнiсть, невизначеностi щодо
подiЙ чи умов, якi можуть спричинити значний cyMHiB щодо здатностi Товариства
продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi немае. I]я фiнансова звiтнiсть вiдображае
поточну оцiнку (судження) керiвництва стосовно мох(ливого впливу економiчних умов на
операцii та фiнансове положення Товариства та не мiстить будь-яких коригувань
вiдображених сум, якi були б необхiднi, якби Товариство було неспроможним продовжувати
свою дiяльнiсть та реа,тiзовувало своi активи не в ходi звичайноТ дiяльностi. Майбутнi умови
можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок керiвництва. .Щана фiнансова звiтнiсть не включас нiяких
коригувань, якi могли б мати мiсце як результат такоi невизначеностi. Про TaKi коригування
буде повiдомлено якщо вони стануть вiдомими i iх буле можливо оцiнити.
Припущення про безперервнiсть дiяльностi: виходячи з вищевикладеного, керiвництво
вважас обГрунтованим складання цiсi фiнансовоТ звiтностi на ocHoBi припупIення, що
Товариство с органiзацiею, здатною продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi.

Економiчне сереOовuлце, у яко,иу Товарuсmво провоdumь свою diяльнiсmь

.Щiяльнiсть Товариства в 2019 роцi здiйснювалась в агресивному операцiйному
середовищi, обумовленому негативною ситуацiею в YKpaiHi. CTpiMKe зростання цiн та тарифiв

у попереднi роки , призвело до рiзкого зниження рiвня платоспроможностi Bcix субсктiв
господарськоi дiяльностi. Незважаючи на те, що eKoHoMiKa УкраТни вважасться ринковою,
вона продовжуе демонструвати певнi риси, властивi економiцi, пlо розвиваеться. Вони
включають, але не обмеж}тоться, низьким piBHeM лiквiдностi на ринках капiталу, високим
piBHeM iнфляцii та значним дефiцитом державних фiнансiв та балансу зовнiшньоТ торгiвлi.

У 2015-20lб роках УкраТна продовжуе знаходитися у cTaHi полiтичних та економiчних
потрясiнь.

Протягом цих poKiB вiдбувалося i продовжуеться нестабiльнiсть та повномасштабне
збройне протистояння у певних частинах територiй, При цьому частина [онецькоi та
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ЛУганськоi областей залишаються пiд контролем самопроголошених республiк, у результатi
ЧОГО Украiнська влада наразi не мае можливостi повнiстю забезпечити виконання законiв
УкраiЪи на цiй територii.
20117-20|8 рр, ситуацiя як i ранiше заJIишаJIася нестабiльною, yKpaiHcbKa eKoHoMiKa почаJIа

демонструвати деякi ознаки пожвавлення, TaKi, як уповiльнення темпiв iнфляцii, зниження
темпiв знецiнення гривнi по вiдношенню до основних iноземних валют, зростання
мiжнародних резервiв Нацiонального банку Украiни i загальне пожвавлення дiловоi
активностi.
У 2018 р. НБУ було прийнято новий Закон Украiни "Про валюту i валютнi операцiТ"
2l .06.201 8р.

Закон про ва-цюту змiнюс принципово пiдхiд до ва,,Iютного регулювання як: trроцедури
пов'язанi з валютою та валютним регулюванням мають носити не дозвiльний, а
повiдомлювальний, тобто iнформацiйний характер. Наприклад, резидент подас iнформацiю
про закордонниЙ кредит до НБУ не метою отримання дозволу, а з метою iнформування НБУ
для статистичних цiлей. L\ей принцип називають "дозволено все, що не заборонено";
вiдсутнiсть ваJIютних обмежень за звичайних економiчних умов та iх введення тiльки за умов
фiнансовоi кризи на короткотермiновий перiод, накладання стримуючих обмея<ень на НБУ
(обмеження у часi, необхiднiсть обгрунтування умов фiнансовоi кризи перед Радою НБУ);
декларусться вiдповiднiсть европеЙським i мiжнародним практикам валютного регулювання.
У груднi 2018 року Moody's пiдвищило кредитний рейтинг Украiни до Саа1 з <стабiльним>
прогнозом. Пiдвищенню прогнозiв по YKpaTHi сприяли: досягнення Украiною i МВФ угоди
про нову програму кредитування Stand-By; позитивнi очiкування lцодо зниження рiвня
корупцii завдяки реформам у краiнi; посилення протидii Украiни у ходi конфлiкту з Росiсю. В
агентствi пiдкреслили, що YKpaiHa все ще суттево заJIежить вiд фiнансування МВФ.

Керiвництво не може передбачити Bci тенденцii, якi можуть впливати сектор та iншi
галузi економiки, а також те, який вплив вони моя(уть надати на майбутнiй фiнансовий стан
Пiдприсмства. Керiвництво впевнене, що воно вживае Bci необхiднi заходи для забезпечення
стабiльноi дiяльностi та розвитку Пiдприемства.

IJя фiнансова звiтнiсть вiдображае поточну оцiнку управлiнського персоналу щодо
впливу умов здiйснення дiяльностi в YKpaiHi на операцiйну дiяльнiсть та фiнансовий стан
Компанii. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд оцiнки

управлiнського персоналу.
Ifя фiнансова звiтнiсть не включас жодних коригувань, якi виникли в результатi подiй в

YKpaiHi пiсля дати балансу.
У вiдповiдностi до МСБО 29 <Фiнансова звiтнiсть в }мовах гiперiнфляцii> eKoHoMiKa

Украiни вважаJIась гiперiнфляцiйною протягом 2000 року i попереднiх poKiB. Починаючи з 1

сiчня 2001 року украiнська eKoHoMiKa не вважаJIася гiперiнфляцiйною. У 2016 роцi iндекс
iнфляцiТстановив ||2,4Уо,в2017 роцi - 1IЗ,7О/о, в 2018 -109,8Оlо, а20|9 роцi- 104,1 %.

Показники фiнансовоi звiтностi за 20l9 piK не перераховуються, керiвництво Товариства
грунтуючись на власному судженнi прийняло рiшення не застосовувати процедуру
коригування показникiв, так як вважае що вплив перерахунку на фiнансову звiтнiсть буде
несуттевим, на що вказують специфiчнi фактори в економiчному середовищi краТни. В 2019

роцi для перерахунку фiнансовоi звiтностi згiдно стандарту МСБО 29 не мае пiдстав.
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2.5. Рiшення про затвердження фiнансовоi звiтностi.

Фiнансова звiтнiсть Товариства затверджена до випуску ( з метою оприлюднення) 04 лютого
2020 року. Hi учасники Товариства , Hi iншi особи не мають права вносити змiни до цiеТ

фiнансовоi звiтностi пiсля fi затверлження до випуску,

2.б. Звiтний перiод фiнансовоТ звiтностi

Звiтним перiодом, за який формусться фiнансова звiтнiсть, вважаеться календарний piK,
тобто перiод з 01 сiчня по 3l грудня 2019 року.
3. CyTTcBi положення облiковоТ полiтики

3.1. Основа оцiнки, застосованоТ при складаннi фiнансовоi
звiтностi

I]я фiнансова звiтнiсть пiдготовлена за на ocHoBi iсторичноi собiвартостi та справедливоi
BapTocTi або амортизацiйноi собiвартостi окремих фiнансових iHcTpyMeHTiB вiдповiдно до
МСФЗ 9 <Фiнансовi iнструменти), а також iнвестицiйноТ HepyxoMocTi, яка вiдображасться за
справедливою вартiстю вiдповiдно до МСБО 40 <Iнвестицiйна Hepl,xoMicTb>. Оцiнка
справедливоi BapTocTi здiЙснюеться з використанням методiв оlдiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB,

дозволених МСФЗ l3 <Оцiнка за справедливою вартiстю>. TaKi методi оцiнки включають
використання справедливоi BapTocTi як цiни, яка була б отримана за продаж активу, або

сплачена за передачу зобов>язання у звичайнiй операцii мiж учасниками ринку на дату оцiнки.
Зокрема використання бiржових котирувань або даних про поточну ринкову BapTicTb iншого
аналогiчного за характером iHcTpyMeHTy, ана-lliз дисконтова них грошових потокiв або iншi
моделi визначення справедливоi BapTocTi. Передбачувана справедлива BapTicTb фiнансових
активiв i зобов>язань визначаеться з використанням наявноi iнформацii про ринок i
вiдповiдних методiв оцiнки,

3.2. Загальнi положеIIня щодо облiкових полiтик

3.2.1. Основа формування облiкових полiтик

Облiковi полiтики - KoHKpeTHi принципи, основи, домовленостi, правила та практика,
застосованi суб'сктом господарювання при складаннi та поданнi фiнансовоi звiтностi. МСФЗ
наводить облiковi полiтики, якi, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фiнансову
звiтнiсть, яка мiститиме доречну та достовiрну iнформацiю про операцiТ, iншi подii, до яких
вони застосовуються. TaKi полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив ix застосування с

несуттсвим.

Облiкова полiтика Товариства розроблена та затверджена керiвництвом Товариства
вiдповiдно до вимог МСБО 8 кОблiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки) та
iнших чинних МСФЗ,

3.2.2. Iнформацiя про змiнu в облiковttх полimuках
Товариство обирас та застосовуе cBoi облiковi полiтики послiдовно для подiбних

операцiТ, iнших подii або умов, якIцо МСФЗ конкретно не вимагае або не дозволяс визначення
категорii статей, для яких iншi полiтики можуть бути доречними.
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Товариство змiнюс облiкову полiтику, тiльки якщо змiна:
а) вимагаеться МСФЗ, або

б) приводить до того, що фiнансова звiтнiсть надае достовiрну та доречнiшу iнформацiю
про вплив операцiй, iнших подiй або 1мов на фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi
або грошовi потоки Товариства.

Товариство застосовус МСФЗ 9 <Фiнансовi iнструменти) з 0l сiчня 2018р. (застосування
МСФЗ ранiше дати набуття чинностi дозволясться) в частинi класифiкацii фiнансових активiв
i зобов>язань.

З 0l сiчня 2018 року МСФЗ 9 <Фiнансовi iнструменти) мае нову редакцiю, яка серед
iншого гtередбачас змiну пiдходiв до зменшення корисностi фiнансових iHcTplMeHTiB.
Враховуючи класифiкацiю фiнансових активiв, що використовуються Товариством,

розрахунок очiкуваних кредитних збиткiв застосовусться до фiнансових активiв, tцо

оцiнюються за амортизованою вартiстю.

3.2.3. Форл,tа mа назвu фiнансовuх звimiв
Перелiк та назви форпл фiнансовоi звiтностi Товариства вiдповiдають вимогам,

встановленим НП(С)БО 1 <Зага-пьнi вимоги до фiнансовоi звiтностi>.
Звiтнiсть складена в тисячах гривень

Склад рiчноi фiнансовоi звiтностi ТОВ (КУА (ДЕЛЬТА ПЛЮС>:
-Баланс
-Звiт про фiнансовi результати
-Звiт про власний капiта,ч

-Звiт про р}х грошових коштiв
-Примiтки до фiнансовоi звiтностi
Пiдприемство цим стверджус, що дана фiнансова звiтнiсть е окремою фiнансовою

звiтнiстю Товариства.

3.2.4. Меmоdu поdання iнформацii у фiнансовuх звimах

Згiдно МСФЗ та НП(С)БО 1 Звiт про сукупний дохiд передбачас подання витрат, визнаних

у прибутку або збитку, за класифiкацiею, основаною на методi "функцii витрат" або

"собiвартостi реалiзацiТ", згiдно з яким витрати класифiкутоть вiдповiдно до ix функцiй як
частини собiвартостi чи, наприклад, витрат на збут або адмiнiстративну дiяльнiсть.

Представлення грошових потокiв вiд операцiйноi дiяльностi у Звiтi про рух грошових
коштiв здiйснюеться iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкриваеться
iнформацiя про ocHoBHi класи надходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв.
Iнформацiя про ocHoBHi види грошових надходжень та грошових виплат формуеться на
пiдставi облiкових записiв Товариства.

3.3. Облiковi полiтики щодо фiнансових iHcTpyMeHTiB

3.3.1. Вuзнання mа оцiнка фiнансовuх iнсmруменmiв

Товариство визнас фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi вiдповiдно до
МСФЗ, лише тодi, коли воно стас стороною контрактних положень щодо фiнансового
iHcTpyMeHTa" ОперацiТ з придбання або продажу визнаються iз застосуванням облiку за датою
розрахунку.
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товариство припиня€ визнання фiнансового активу тодi i лише тодi, коли спливае строк
дii договiрних прав на грошовi потоки вiд такого фiнансового активу, або воно передае
фiНаНСОвий актив, i таке передавання вiдповiдае критерiям для припинення визнання,

товариство передас фiнансовий актив тодi i лише тодi, коли передас договiрнi права на
одержаннЯ грошовиХ потокiВ вiд такого фiнансового активу, або зберiгае за собою договiрнi
права на одержання грошових пoTokiB вiд такого фiнансового активу, а,те бере на себе
ДОГОВiРНе Зобов>язання виплачувати грошовi потоки одному або кiльком одержувачам за
угодою.

ФiНанСОве зобов>язання зi свого звiту про фiнансовий стан виключаеться лише тодi, коли
воно погашаеться : тобто тодi, коли зобов>язання, передбачене договором , виконано або
анульовано, або коли спливе TepMiH його виконання.

За строком виконання фiнансовi активи та фiнансовi зобов>язання подiляються на поточнi
(Зi строком виконання зобов>язань до |2 мiсяцiв) та довгостроковi (зi строком виконання
зобов>язань бiльше 12 мiсяцiв).

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

- моДелi бiзнесу суб>скта господарювання для управлiння фiнансовими активами
- характеристики контрактних грошових потокiв фiнансового активу

Товариство визнас TaKi категорii фiнансових активiв:

- фiнансовi активи, якi оцiнюються за амортизованою собiвартiстю;
- фiнансовi активи, якi оцiнюються засправедливою вартiстю з визнанням переоцiнки у

складi прибутку/ збитку ;

- фiнансовi активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображення
переоцiнки у складi iншого сукупного доходу.

Товариство визнае TaKi категорii фiнансових зобов>>язань:

о фiнансовi зобо>язання, якi оцiнюються за амортизованою собiвартiстю;
о фiнансовi зобов>язання, якi оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням

переоцiнки у складi прибутку/ збитку .

Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство
оцiнюс iх за iхньою справедливою вартiстю плюс або MiHyc витрати на операцiю, що можуть
бути безпосередньо вiднесенi на придбання або випуск фiнансового активу чи фiнансового
зобов'язання,

При припиненнi визнання фiнансового активу або фiнансового зобов>язання Товариство
оцiнюе Тх за справедливою вартiстю.

При припиненнi визнання фiнансового активу повнiстю рiзниця мiж баrrансовою вартiстю
(оцiненою на дату припинення визнання) та отриманою компенсацiсю (включаючи буль-
якиЙ новиЙ отриманий актив MiHyc будь-яке нове взяте зобов>язання) визнаеться у прибутку
або збитку.
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Фiнансовий актив оцiнюеться за амортизованою собiвартiстю, якщо BiH придбавасться з
метою одержання договiрних грошових потокiв i договiрнi умови фiнансового активу
генерують грошовi потоки, якi е суто виплатами основноi суми та процентiв на непогашену
частку основноi суми.

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

облiкова полiтика щодо подальшоI оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB розкрива€ться нижче
у вiдповiдних роздiлах облiковоТ полiтики.

3.3.3. Грошовi кошти та iiHi еквiваленти
Грошовi коштИ складаютЬся з готiвКи в Kaci та коштiв на поточних рахунках у банках.
Еквiваленти грошових коштiв - це KopoTкocTpoкoBi, високолiквiднi iнвестицiТ, якi вiльно

конвертуються У вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни
BapTocTi. IнвестицiЯ визначаетЬся зilзвичай як eKBiBfu,IeHT грошових коlllтiв тiльки в разi
короткого строку погашення, наприклад, протягом не бiльше нiж три мiсяцi з дати придбання.

Грошовi коштИ та ix еквiваJТенТи можуть утримуватися, а операцii з ними проводитися в
нацiональнiй ва,rютi та в iноземнiй валютi.

Iноземна валюта - це валюта iнша, нiж функцiональна в€L,Iюта, яка визначена в п.2.3 цих
Примiток.

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

первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та iх ekBiBa-lteHTiB здiйснюеться за
справедливою вартiстю, яка дорiвнюе ik номiнальнiй BapTocTi.

первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та Тх еквiвалентiв в iноземнiй валютi
здiйснюеться у функцiональнiй валютi за офiцiйними курсами НацiонаJIьного банку УкраiЪи
(нБу).

У разi обмея<ення права використання коштiв на поточних рахунках в у банках (наприклад,

у випадку призначення НБу в банкiвськiй ycTaHoBi тимчасовоi адмiнiстрацii) цi активи мо}куть
бути класифiкованi у складi непоточних активiв. У випадку прийняття НБУ рiшення про
лiквiдацiЮ банкiвськОТ установИ та вiдсутНостi ймовiрностi повернення грошових коштiв,
визнання ik як активу припинясться i ix BapTicTb вiдобрахсаеться у складi збиткiв звiтного
перiоду.

Операцi'i з iноземною валюmою

Операцii в iноземнiй валютi облiковlтоться в украiнських гривнях за офiцiйним курсом
обмiну Нацiона-пьного банку Украiни на дату проведення операцiй.

MoHeTapHi активи та зобов'язання, вираженi в iноземних валютах, перераховуються в
ГРИВНЮ за вiДповiдними курсами обмiну НБУ на дату ба,тансу. HeMoHeTapHi cTaTTi, якi
ОЦiНЮЮться за iсторичною собiвартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату
операцii, HeMoHeTapHi cTaTTi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй ва;rютi,
ВiДОбРажаються за курсом на дату визначення справедливоi BapTocTi, KypcoBi рiзницi, пдо

ВИНИКЛи При Перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому
перiодi, у якому вони виникають.
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Операцii в iноземнй ва,шотi протягом 2019 року вiдс},пli,

3.3.3, Фiнансовi акmuвu, u4о оцiнююmься за а"uорmuзованою собiварmiсmю

,Що фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю Товариство
вiдносить облiгацii, депозити, дебiторську заборгованiсть, в тому числi позики та векселi.

Застосовуючи аналiз дисконтова них грошових потокiв, Товариство використовуе одну чи
кiлька ставок дисконту, якi вiдповiдають переважаючим на ринку нормам доходу для
фiнансових iHcTpyMeHTiB, якi мають в основному подiбнi умови i характеристики,
включаючи кредитну якiсть iHcTpyMeHTa, зzulишок строку, протягом якого ставка вiдсотка за
КОнтрактом е фiксованою, а також заJIишок строку до погашення ocнoBнoi суми та валюту, в
якiй здiйснюватимуться платехti.

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

- 12-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам у разi, якщо кредитний ризик на звiтну
дату не зазнав значного зростання з NIoMeHTy первiсного визнання;

- очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дii фiнансового iHcTpyMeHTy, якщо
кредитниЙ ризик за таким фiнансовим iHcTplMeHToM значно зрiс з N,IoMeHTy первiсного
визнання.

Для фiнансових активiв кредитним збитком с теперiшня BapTicTb рiзницi мiж
договiрними грошовими потоками, н€цIежними до сплати на користь Товариства за договором
i грошовими потоками, якi Товариство очiкус отримати .

Станом на кожну дату Товариство оцiнюе, чи зазнав кредитний ризик за фiнансовим
iHcTpyMeHToM значного зростання з моменту первiсного визнання. При виконаннi такоi оцiнки
Товариство замiсть змiни суми очiкуваних кредитних збиткiв використовуе змiну ризику
настання дефолту (невиконання зобов>>язань) протягом очiкуваного строку дii фiнансового
iHcTpyMeHTy. !ля виконання такоТ оцiнки Товариство порiвню€ ризик настання дефолту за

фiнансовим iHcTpyMeHToM на звiтну дату з ризиком настання дефолту за фiнансовим
iHcTpyMeHToM на дату первiсного визнання, i враховус при цьому обгрунтовано необхiдну та
пiдтверджену iнформацiю, що е доступною без надмiрних витрат або зусиль i вказус на значне
зростання кредитного ризику з моменту первiсного визнання.

Товариство мо}ке зробити припущення про те, що кредитний ризик за фiнансовим
iHcTpyMeHToM не зазнав значного зростання з моменту первiсного визнання, якщо було
з)ясовано, що фiнансовий iHcTpyMeHT мас низький piBeHb кредитного ризику станом на звiтну
дату.

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

,Щебimорсь ка з аб ор zo в aHicmb
Безумовна дебiторська заборгованiсть визна€ться як актив тодi, коли Товариство стае
стороною договору та, внаслiдок цього, набувас юридичне право одержати грошовi кошти.
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Первiсна оцiнка дебiторськоi заборгованостi здiйснюеться за справедливою вартiстю,

Пiсля первiсного визнання подальша оцiнка дебiторськоi заборгованостi вiдбувасться за
амортизованою вартiстю.

Поточну дебiторську заборгованiсть без встановленоТ ставки вiдсотка Товариство оцiнюе за
сумою первiсного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування с несуттевим.

3.3,4. Фiнансовi акmuв.ц u4о оцiнююmься за справеdлuвою варmiсmю з вidобрахсенням
резульmаmу переоцiнкu у прuбуmку або збumку

Що фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням
реЗультату переоцiнки у прибутку або збитку вiдносяться акцiI та паi (частки) господарських
товариств.

Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнюс ii за справедливою вартiстю.
Справедлива BapTicTb акцiй. якi BHeceHi до бiржового списку, оцiнюеться за бiржовим курсом
органiзатора торгiвлi.
япrцо акцiт мають обiг бiльш як на одному органiзаторi торгiвлi, при розрахунку BapTocTi
активiв TaKi iнструменти оцiнюються за курсом на основному ринку для цього активу або. за
вiдсутностi основного ринку, на найсприятливiшорtу ринку для нього. За вiдсутностi свiдчень
на користь протилежного, ринок, на якому Товариство зазвичай здiйснюе операцiю продапry
активу, приймаеться за основний ринок, або. за вiдсутностi основного ринку, за
найсприятливiший ринок.

При оцiнцi справедливоi BapTocTi активiв застосовуються методи оцiнки BapTocTi, якi
вiдповiдають обставинам та для яких е достатньо даних, щоб оцiнити справедливу BapTicTb,
максимiз)точи використання доречних вiдкритих даних та мiнiмiз}точи використання
закритих вхiдних даних.

Якщо с пiдстави вважати, що балансова BapTicTb суттсво вiдрiзняеться вiд справедливоi,
Товариство визначае справедливу BapTicTb за допомогою iнших методiв оцiнки. Вiдхилrення
можуть бути зумовленi значнимII змiнами у фiнансовому cTaнi eMiTeHTa таlабо змiнами
кон'юнктури ринкiв, на яких eMiTeHT здiйснюс 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 фiнансовоi звiтностi
таких eMiTeHTiB, результатiв iх дiяльностi, очiкування надходження майбутнiх економiчних
вигlд.

3.3,5. 3обов'язання

Кредиторська заборгованiсть визнаеться як зобов'язання тодi, коли Товариство стас стороною
договору та, внаслiдок цього, набрае юридичне зобов'язання сплатити грошовi кошти,

поточнi зобов'язання
нижченаведених ознак:

це зобовiязання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз

- Керiвництво Товариства сподiваеться погасити зобов'язання, або зобов'язання пiдлягас
погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;

- Керiвництво Товариства не мас безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання
протягом щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду,

Поточнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям
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визнання зобов'язань

Поточнi зобов"язання оцiнюються у подальшому за амортизованою вартiстю

Поточну кредиторську заборгованiсть без встановленоi ставки вiдсотка Товариство оцiнюе за
сумою первiсного рахунку фактури, якшо вплив дисконтування е несуттевим.

3.3.6. Зzорmання фiнансовuх акmuвiв mа зобов'язань

Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство мас юридичне право
здiйснювати залiк визнаних у батlансi сум i мае HaMip або зробити взасмоза,тIiк, або реалiзувати
актив та виконати зобов'язання одночасно.

OcHoBHi засоби

3.4. Облiковi полiтики щодо основних засобiв та нематерiальних активiв

3.4.1. Вазнання mа оцiнка основнuх засобiв

Товариство визнас матерiальний об'скт основним засобом, якщо BiH утримусться з метою
використання ix у процесi своеi дiяльностi, надання послуг, або для здiЙснення
адмiнiстративних i соцiа_llьно-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання
(експлуатацiТ) яких бiльше одного року та BapTicTb яких бiльше 6000 грн.

Первiсно Товариство оцiнюс ocHoBHi засоби за собiвартiстю.

У подальшому ocHoBHi засоби оцiнюються за iх собiвартiстю MiHyc будь-яка накопичена
амортизацiя та буль-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченоТ
амортизацii на дату переоцiнки виключа€ться з валовоi балансовоi BapTocTi активу та чистоI
суми, перерахованоi до переоцiненоi суми активу. [ооцiнка, яка входить до складу власного
капiталу, переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припиняеться визнання
вiдповiдного активу.

3. 4. 2. П od аль tui в umр аmu.

Товариство не визнас в балансовiй BapTocTi об'екта основнIIх засобiв витрати на щоденне
обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'скта. I]i витрати визнаються в

прибутку чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй BapTocTi об'екта основних засобiв
визнаються TaKi подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу.

3. 4. 3. Алlор muз ацiя о сно вн uх з асобiв.

Амортизацiя основних засобiв Товариства нараховусться прямолiнiйним методом з

використанням таких щорiчних норм:

булiвлi - 2Y";
машини та обладнання - 1-|5%
транспортнi засоби - 17 -20%
меблi -20-Зз%.
iншi -14-50%

Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортиз},ються протягом TepMiHy ix
корисного використання. Амортизацiю активу починають, коли BiH стае придатним дпя
використання. Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбуваеться ранiше:
на дату, з якоi актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якоi
припиняють визнання активу.
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3.4,4. Нелlаmерiальнi акmuв а

Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням буль-якоi накопиченоi
амортизацiТ та буль-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя
нематерiальних активiв здiЙснюеться iз застосуванням прямолiнiйного методу з

використанням щорiчноi норми 25О/о. Нематерiальнi активи, якi виникають у результатi
договiрних або iнших юридичних прав, амортизуються протягом TepMiHy чинностi цих прав.

3.4,5. З,uеншення Kopucшocmi основнах засобiв mа не"uаmерiальнuх акmавiв

На кожну звiтну дату Товариство оцiнюе, чи с якась ознака того, що кориснiсть активу
може зменшитися. Товариство зменшус балансову BapTicTb активу до суми його очiкуваного
вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сlъла очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його
ба-пансовоТ BapTocTi, Таке зменшення негайно визнаеться 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
сторнус, 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 переглянутоi
ба,rансовоi BapTocTi необоротного активу на систематичнiй ocHoBi протягом строку корисного
використання.

3.5. облiковi полiтики щодо iнвестицiйноТ HepyxoMocTi

3. 5. I. Вuзнання iнвесmацiйно'i нерухомосmi
Що iнвестицiйноТ Hep).D(oмocTi Товариство вiдносить Hep)D(oMicTb (землю чи булiвлi, або

частину будiвлi, або ix посднання), утримувану на правах власностi або згiдно з угодою про

фiнансову оренду з метою отримання орендних платежiв або збiльшення BapTocTi капiта-шу чи
для досягнення обох цiлей, а не для: (а) використання у змiни у cTaHi платежiв позичальникiв

у групi, таких як збiльшення кiлькостi

виробництвi чи при постачаннi ToBapiB, при наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей,
або (б) продажу в звичайному ходi дiяльностi,

Iнвестицiйна HepyxoMicTb визна€ться як актив тодi i тiльки тодi, коли: (а) е ймовiрнiсть
того, що Товариство отрима€ майбутнi економiчнi вигоди, якi пов'язанi з цiею iнвестицiйною
нерухомiстю, (б) собiвартiсть iнвестицiйноТ Hep}xoмocTi можна достовiрно оцiнити.

Якщо булiвлi включають одну частину, яка утримусться з метою отримання орендноi
плати та другу частину для використання у процесi дiяльностi Товариства або для
адмiнiстративних цiлей, в бухгалтерському облiку TaKi частини об'скту HepyxoMocTi
оцiнюються та вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо.

3.5.2. Первiсна mа послidуюча оцiнка iнвесmuцiйноt нерухомосmi

Первiсна оцiнка iнвестицiйноi HepyxoMocTi здiйснюсться за собiвартiстю. Витрати на
операцiю включаються до первiсноi BapTocTi. Собiвартiсть придбаноi iнвестицiйноi
HepyxoмocTi включае цiну iT придбання та будь-якi витрати, якi безпосередньо вiднесенi до
придбання. Безпосередньо вiднесенi витрати охоплюють, наприкJIад, винагороди за надання
професiйних юридичних послуг, податки, пов'язанi з передачею rтрава власностi, та iншi
витрати на операцiю.

Оцiнка пiсля визнання здiйснюсться за справедливою вартiстю на дату оцiнки. Прибуток
або збиток вiд змiни в справедливiй BapTocTi iнвестицiйноi HepyxoMocTi визнасться в прибутку
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або збитку. Амортизацiя на TaKi активи не нараховусться.

Справедлива BapTicTb iнвестицiйноi HepyxoMocTi зазвичай визначаеться iз залуlенням
НеЗаЛежноГо оцiнювача. Перiодичнiсть перегляду справедливоi BapTocTi зумовлюеться
СУТТ€ВиМи для облiку коливаннями цiн на ринку подiбноi HepyxoмocTi, Справедлива BapTicTb
неЗаВершеного булiвництва дорiвнюс BapTocTi завершеного об'екта за вирахуванням витрат на
закiнчення будiвничтва.

ЯкЩо оцiнити справедливу BapTicTb неможливо, Товариство обирае для оцiнки об'ектiв
iнвестицiйноi HepyxoMocTi модель оцiнки за собiвартiстю вiдповiдно до МСБО 16 та
ЗаСТОСОвУе такиЙ пiдхiд до BcieT iнвестицiйноi HepyxoMocTi, при цьому розкриваються
причини, з яких не використовуеться справедлива BapTicTb.

3.б. Облiковi полiтики щодо податку на прибуток

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

Вiдстрочений податок розраховусться за ба,тансовим методом облiку зобов'язань та являе
собою податковi активи або зобов'язання, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж
балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в ба_пансi та iх податковою базою.

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

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

Вiдстрочений податок розраховуеться за податковими ставками, якi, як очiкусться, будуть
застосовуватися в перiодi реалiзацii вiдповiдних активiв або зобов'язань. Товариство визнае
поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включае в прибуток або збиток за звiтний
перiод, oKpiM випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, якi визнаються прямо

у власному капiта-шi або вiд об'сднання бiзнесу.

Товариство визна€ поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок належить до
статеЙ, якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi.

3.7. Облiковi полiтики щодо iнших активiв та зобов'язань

3.7.1. Забезпечення

Забезпечення визнаються, коли Товариство мае теперiшню заборгованiсть (юридичну або
конструктивну) внаслiдок минулоi подiТ, icHyc ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж
неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття pecypciB, KoTpi втiлюють у собi
економiчнi вигоди, i MorKHa достовiрно оцiнити суму зобов'язання.

Товариство також створюе резерв витрат на оплату щорiчних (основних та додатковим
вiдпусток, Розрахунок такого резерву здiйснюсться на пiдставi правил Облiковоi полiтики
Товариства. Розмiр створеного резерву оплати вiдпусток пiдлягае iнвентаризацii на кiнець
року. Розмiр вiдрахувань до резерву вiдпусток, включаючи вiдрахування на соцiальне
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страхування з цих с}м, розрахову€ться
Виходячи з кiлькостi днiв фактично невикористаноi працiвниками вiдпустки та iхнього
сереДнЬоденного заробiтку на момент проведення такого розрахунку. Також можуть
враховуватися iншi об'ективнi фактори, що впливають на розрахунок цього показника, У разi
необхiдностi робиться кориг},юча проводка в бухгалтерському облiку згiдно даних
iнвентаризацii резерву вiдпусток.

3. 7. 2. В uплоmu працiвнuкам

Товариство визнае KopoTкocTpoKoBi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання
пiсля вирахування будь-якоi вже сплаченоi суми, Товариство визнас очiкувану BapTicTb
короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час
надання працiвниками послуг, якi збiльшують ixHi права на маЙбутнi виплати вiдпускних.

3. 7. 3. П енсiйнi зобо в'яз ання

Вiдповiдно до украТнського законодавства, Товариство утримуе внески iз заробiтноi
плати працiвникiв до Пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi
вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтноi платнi, TaKi витрати вiдображаються у перiодi,
в якому були наданi працiвниками послуги, що надають iм право на одержання BHecKiB, та
зароблена вiдповiдна заробiтна платня. Товариство не мае нiяких iнших пенсiйних програм,
KpiM деряtавноi пенсiйноi системи УкраТни.

3.8. Iншi застосованi облiковi полiтикиl що с доречними для розумiння фiнансовоiзвiтностi

3.8.I fохоdu mа вumраmu
Товариство визнас дохiд вiд надання послуг, у Mipy того, як воно задовольняс зобов'язання

щодо виконання, передаючи обiцяну послугу (тобто актив) клiентовi. Актив передасться, коли
клiент отримуе контроль над таким активом,

При визначенi BapTocTi винагороли вiл управлiння активами Товариство вiдповiдно до
МСФЗ 15 використовуе метод оцiнювання за результатом. Що методу оцiнювання за

результатом наJIежить, зокрема, ана:riз виконання, завершеного на сьогоднiшнiй день, оцiнки
досягнутих результатiв. Враховуючи принцип професiйного скептицизму для змiнноi BapTocTi
винагороди розрахунок доходу здiйснюеться на кiнець кожного мiсяця. Результат визначення

розмiру винагороди по управлiнню активами оформлюеться актом виконаних робiт, в якому
вiдображаеться оцiнка досягнутих результатiв на звiтну лату.

Дохiд вiд продажу фiнансових активiв визнасться у прибутку або збитку в разi задоволення
Bcix наведених далi }мов:

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

фiнансового активу;

б) Товариство передало покупцевi ризики та переваг}I вiд володiння, пов'язанi з

фiнансовим активiв;

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

г) суму доходу мо}кна достовiрно оцiнити;

л) ймовiрно, що до Товариства надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiсю;

та

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

Щивiденди 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

КРИтерiям визнання. Визнання доходу вiдбувасться одночасно з визнанням збiльшення
активiв або зменшення зобов'язань.

- Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi
ВИбУття чи амортизацii активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого
С ЗМеНшення чистих активiв, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами
учасникам.

- Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню
та одночасно з визнанням збiльшення зобов'язань або зменшення активiв,

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

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

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

3,8,2. Вumраmа за позuка"uа

Витрати за позиками, якi не е частиною фiнансового iHcTpyMeHTy та не капiталiзуються як
Частина собiвартостi активiв, визнiлються як витрати перiоду. Товариство капiталiзуе витрати
на ПоЗики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, булiвничтва або виробництва
квалiфiкованого активу, як частина собiвартостi цього активу,

J.8.-r. Операцii з iн,оземною валюmою

Операцii в iноземнiй валютi облiковуються в 1краiнських гривнях за офiцiйним курсом
обмiну Нацiонального банку Украiни на дату проведення операчiй.

MoHeTapHi активи та зобов'язання, вираженi в iноземних ваJIютах, перераховуються в
гривню за вiдповiдними курсами обмiну НБУ на дату ба,чансу. HeMoHeTapHi cTaTTi, якi
оцiнюються за iсторичною собiвартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату
операцii, HeMoHeTapHi cTaTTi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй ва,rютi.
вiдображаються за курсом на дату визначення справедливоi BapTocTi, KypcoBi рiзницi, що
виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому
перiолi, у якому вони виникають.

Операцiiв iноземнiй вашотi пртягом 2019 року вiдсугнi.

3.8.4. YMoBHi зобов'язання mа акmuвu.

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

4. OcHoBHi прппущення, оцiнки та судження

При пiдготовцi фiнансовоi звiтностi Товариство здiйснюе оцiнки та припущення, якi
МаЮТЬ ВПлив на елементи фiнансовоТ звiтностi, грунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях,
РОЗроблених KoMiTeToM з тлумачень мiжнародноi фiнансовоi звiтностi. Оцiнки та судження
баЗ}тоться на попередньому досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих обставин вважаються
обrрунтованими i за результатами яких приймаються судження щодо балансовоi BapTocTi
аКТИвiв та зобов'язань. Хоча цi розрахунки базуються на наявнiй у керiвництва Товариства
iНфОРмацii про поточнi подii, фактичнi результати можуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих
РОЗРаХУнкiв, Областi, де TaKi судження е особливо важливимrr, областi, що характеризуються
ВИСОкиМ piBHeM складностi, та областi, в яких припущення й розрахунки мають велике
значення для пiдготовки фiнансовот звiтностi за МсФз, наведенi нижче.

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

операцii, що не регламентованi МсФз вiдсутнi.

4.2. Сулження щодо справедливоi BapTocTi активiв Товариства

Справедлива BapTicTb iнвестицiй, що активно сlбертаються на органiзованих фiнансових
ринках, розраховуеться на ocHoBi поточноТ ринковоi BapTocTi на момент закриття торгiв на
ЗвiтнУ дату, В iнruих випадках оцiнка справедливоi BapTocTi грунтуеться на суд)tеннях щодо
передбачуВаних маЙбутнiх грошових потокiв, iснlточоi економiчноi ситуацiТ, ризикiв,
ВЛастивих рiзним фiнаrтсовим iHcTpyMeHTaM, та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ
1 З <Оцiнка справедливоi BapTocTi>.

4.3 Сулження щодо змiн справедливоТ BapTocTi фiнансових активiв

Керiвництво Товариства вважа€, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок
До оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB, де ринковi котирування не доступнi, е ключовим
джерелом невизначеностi оцiнок, тому що:

а) вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки
базУються на припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок, волатильностi,
змiн валютних KypciB, показникiв кредитоспроможностi контрагентiв, кориг}ъань
пiД час оцiнки iHcTplMeHTiB, а також специфiчних особливостей операцiй; та

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

Якбll керiвництво Товариства використовувало iншi припуп{ення щодо вiдсоткових
ставок, вOлатильностi, KypciB обмiну вzulют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти i
коригувань пiд час оцiнки iHcTpyMeHTiB, бiльша або менша змiна в оцiнцi BapTocTi фiнансових
iHcTpyMeHTiB у разi вiдсутностi ринкових котирувань маJIа б iстотний вплив на вiдображений
у фiнансовiй звiтностi чистий прибуток та збиток.

Розумiючи важливiсть використання облiкових оцiнок та припущень щодо справедливоi
BapTocTi фiнансових активiв в разi вiдсутностi вхiдних даних ш]одо справедливоi BapTocTi
першого рiвня, Керiвництво Товариства плануе використовувати оцiнки та судження якi
базуються на професiйнiй компетенцii працiвникiв Пiдприсмства, досвiдi та минулих подiях,
а також з використанням розрахункiв та моделей BapTocTi фiнансових активiв, За_ltучення
зовнiшнiх експертних оцiнок щодо таких фiнансових iHcTpyMeHTiB де оцiнка, яка базусться на
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професiйнiй компетенцiТ, досвiдi та розрахунках е недостатньою, на думку Керiвництва е
прийнятним та необхiдним.

Використання рiзних маркетингових припуlцень таlабо методiв оцiнки тако}к може мати
значний вплив на передбачувану справедливу BapTicTb,

4.4. Судження Iцодо очiкуваних TepMiHiB утримування фiнансових iHcTpyMeHTiB

Керiвництво Товариства застосовуе професiйне судження щодо TepMiHiB утримання
фiнансових iHcTpyMeHTiB, що входять до складу фiнансових активiв. Професiйне судження за

цим питанням rрунту€ться на оцiнцi ризикiв фiнансового iHcTpyMeHTy, його прибутковостi й
динамiцi та iнших факторах. Проте iснують невизначеностi, якi можуть бути пов'язанi з

призупиненням обiгу цiнних паперiв, що не е пiдконтрольним керiвництву Товариства

фактором i може суттсво вплинути на оцiнку фiнансових iHcTpyMeHTiB,

4.5. Використання ставок дисконтування

Ставка дисконту - це процентна ставка, яка використовуеться для перерахунку
майбутнiх потокiв доходiв в едине значення теперiшньоi (поточноi) BapTocTi, яка е базою для
визначення ринковоI BapTocTi бiзнесу. З економiчноТ точки зору, в ролi ставки дисконту с
бажана iHBecTopy ставка доходу на вкладений капiтал у вiдповiднi з piBHeM ризику подiбнi
об'екти iнвестування, або - ставка доходу за альтернативними варiантами iнвестицiй iз
зiставляння рiвня ризику на дату оцiнки. Ставка дисконту мас визначатися з урахуванням
трьох факторiв:

а) BapTocTi грошей у часi;
б) BapTocTi джерел, якi залучаються для фiнансування iнвестицiйного проекту, якi

вимагають рiзнi piBHi компенсацii;
в) фактору ризику або мiри ймовiрностi отримання очiкуваних у майбутньому доходiв.

Станом на З|.|2.2019 середньозважена ставка за портфелем банкiвських депозитiв у
нацiона:tьнiй валютi в банках, у яких не введено тимчасову адмiнiстрацiю або не запроваджено
лiквiдацiйну комiсiю, становила l3.5 %о рiчних. Iнформацiя, що використана дпя визначення
середньозваженоТ ставки одержана з офiцiйного сайту НБУ за посиланням
https://bank.gov.ua/control/uk/allinfo розлiл "BapTicTb строкових депозитiв ".

4.б. Сулження щодо виявлення ознак знецiнення активiв

Вiдносно фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, Товариство на дату
виникнення фiнансових активiв та на кожну звiтну дату визначае piBeHb кредитного ризику.
Товариство визнас резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовими
активами, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, у розмiрi очiкуваних кредитних збиткiв
за весь строк дii фiнансового активу (при значному збiльшеннi кредитного ризикуlдля
кредитно-знецiнених фiнансових
активiв) або 12-мiсячними очiкуваними кредитними збитками (у разi незначного зростання
кредитного ризику).

Зазвичай очiкуеться, що очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дiТ мають бути визнанi

до того, як фiнансовий iHcTpyMeHT стане прострочений. Як правило, кредитний ризик значно
зростас Iце до того, як фiнансовий iHcTpyMeHT стане простроченим або буде помiчено iншi
чинники затримки платежiв, що е специфiчними для позичzulьника, (наприклад, здiйснення
модифiкацii або реструктуризацii).

Кредитний ризик за фiнансовим iHcTpyMeHToM вважа€ться низьким, якщо фiнансовий
iHcTpyMeHT ма€ низький ризик настання дефолту, позичальник мас потужнiй потенцiал
виконувати своi договiрнi зобов'язання щодо грошових потокiв у короткостроковiй
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перспективi, а несприЯтливi змiнИ в економiчних i дiлових умовах у довгостроковiй
перспективi можуть знизити, але не обов'язково здатнiсть позичilJIьника виконувати своi
зобов'язання п{одо договiрних грошових потокiв.

Фiнансовi iнстрlменти не вважаються такими, що мають низький кредитний ризик лише
на пiдставi того, що ризик дефолту за ними е нижчим, нiж ризик дефолту за iншими
фiнансовими iнструментами Товариства або нiж кредитний ризик юрисдикцii, в якiй
Товариство здiйснюе дiяльнiсть.

ОЧiКУВанi кредитнi збитки за весь строк дii не визнаються за фiнансовим iHcTpyMeHToM
просто на пiдставi того, що BiH вважався iHcTpyMeHToM iз низьким кредитним ризиком у
попередньому звiтному перiодi, але не вважасться таким станом на звiтну дату. У такому
випадку Товариство з'ясову€, чи маJIо мiсце значне зростання кредитного ризику з моменту
ПеРВiСНОгО ВиЗнання, а отже чи постала потреба у визнаннi очiкуваних кредитних збиткiв за
весь строк дii,

Очiкуванi кредитнi збитки вiдображають власнi очiкування Товариства щодо кредитних
збиткiв

5. Розкриття iнформацil щодо використання справедливоТ BapTocTi

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

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

Методики оцiнювання
Метод
оцiнки
(ринковий,
дохiдний,
витратний)

вхiднi данi

Грошовi кошти Первiсна та подальша оцiнка
грошових коштiв здiйснюеться
за справедливою вартiстю, яка
дорiвнюе ix номiнальнiй
BapTocTi

Ринковий Офiцiйнi кlрси НБУ

Iнструменти
капiталу

Первiсна оцiнка iHcTpyMeHTiB
капiталу здiйснюсться за iх
справедливою вартiстю, яка
зазвичай дорiвнюс цiнi операцii,
в ходi якоi був отриманий актив.
Подальша оцiнка iHcTpyMeHTiB
капiталу здiйснюсться за
справедливою вартiстю на дату
оцiнки.

Ринковий Офiцiйнi бiржовi
курси органiзаторiв
торгiв на дату оцiнки,
за вiдсутностi
визначеного
бiржового курсу на
дату оцiнки,
використовlтоться
цiни закриття
бiржового торгового
дня

Iнвестицiйна
Hep1o<oMicTb

Первiсна оцiнка iнвестицiйноi
HepyxoMocTi здiйснюсться за
собiвартiстю. Подальша оцiнка
iнвестицiйноТ HepyxoMocTi
здiйснюеться за справедливою
вартiстю на дату оцiнки.

Ринковий,
дохiдний

IJiни на ринку
HepyxoMocTi, данi
оцiнки професiйних
оцiнювачiв

(



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

У результатi змiн ймовiрностi погашення та очiкуваних вхiдних грошових потокiв (данi 3-
го рiвня iepapxii) було не визнано знецiнення дебiторськоi заборгованостi.,Щебiторська
заборгованiсть погашаеться вчасно.

5.3. PiBeHb icpapxii справедливоi BapTocTi, до якого належать оцiнки справедливоТ BapTocTi

Класи
активiв та
зобов'язань,
оцiнених за
справедливо
ю вартiстю

1piBeHb
(Ti, що мають
котиррання, та
спостережуванi)

2 piBeнb
(Ti, що не мають
котирувань, аJIе

спостережуванi)

3 piBeHb
(Ti, що не мають
котирувань i не е

спостережуваним
и)

Усього

2019 20i8 20]'9 201 8 201,9 201 8 20I9 2018

,Щата оuiнки 31.12.1
9

31.12.1

8

зI.12.|
9

з1.|2.1
8

31 .12.1

9

з|.I2.I
8

з1.12.1
9

з|,|2.|
8

Iнвестицiйна
Hep1o<oMicTb

Iнстрlменти
капiта,rу
(акцii)

5.4. Перемiщення мiж 2-м та 3-м рiвнями icpapxii справедлпвоi BapTocTi

У 20 1 9 роцi та в попередньому 20 l 7 роцi переведень мiж рiвнями iepapxii не було.

5.5. Рух активiв, шо оцiнюються за справедливою вартiстю з використанням вихiдних
даних 3-го рiвня icpapxiT

Класи активiв,
оцiнених за
справедливою
вартiстю з
використанням 3-
го рiвня icpapxii

Залишки
станом на
31.12.20l8 р

Придбання
(продажi)

за,rишки станом
на 31.t2.2019 р.

Стаття (cTaTTi) у
прибутку або
збитку, у якiй
прибутки або
збитки визнанi

Iнвестицiйна
HepyxoMicTb

5.6. Iншi розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 <Оцiнка справедливоi вартостil>

Справедлива BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB в порiвняннi з ix балансовою вартiстю

Балансова BapTicTb Справеллива BapTicTb

2019 2018 2019 2018
1 2 3 4 5

Фiнансовi активи

Iнструменти капiталу (акuii)

Грошовi кошти 787 10 787 10

Керiвництво Товариства вважае, що наведенi розкриття щодо застосування справедливоi
BapTocTi с достатнiми, i не вважае, що за межами фiнансовоТ звiтностi за,,Iишилась будь-яка
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сУТТева iнформацiя щодо застосування справедливоi BapTocTi, яка може бути корисною дJuI
користувачiв фiнансовоI звiтностi.

б. Розкриття iнформацiТ, що пiдтверджуе cTaTTi поданi у фiнансових звiтах

б.1. Щохiл вiд реалiзацiiта витрати

Стаття
Код

рядка
В звiтi

201 9 201 в

1 2 J 4
Чистий дохiд вiд реалiзацir'продукцiI (ToBapiB, робiт,
послуг) 2000 з206 2073

Чистi заробленi cTpaxoBi премii 201 0

ПремiТ пiдписанi, валова сума 2011
ПремiТ, переданi у перестрахчвання 2012
3MiHa резерву незароблених премiй, валова сума 20,1з
Змiна частки перестраховикiв у резервi незароблених
премiй 2014

Собiвартiсть реалiзованоI продукцiТ (ToBapiB, робiт,
послуг) 2050

чистi понесенi збитки за страховими виплатами 2070
Валовий
прибчток

2090
3206 2073

збиток 2095
flохiд (витрати) вiд змiни у резервах довгострокових
зобов'язань 21 05

,щохiд (витрати) вiд змiни iнших страхових резервiв 2110
Змiна iнщих страхових резервiв, валова счма 2111
3MiHa частки перестраховикiв в iнших страхових
резервах

2112

lншi операцiйнi доходи 2120
flохiд вiд змiни BapTocTi активiв, якi оцiнюються за
справедливою вартiстю 2121

.Щохiд вiд первiсного визнання бiологiчних активiв i

сiльськогосподарськоi продчкцiт

.Щохiд вiд використання коштiв, вивiльнених вiд
оподаткчвання 212з

Адмiнiстративнi витрати 21 30 (779) -474

витрати на збут 21 50
lншi операцiйнi витрати 21 80 (2227\ (1424\
Витрат вiд змiни BapTocTi активiв, якi оцiнюються за
справедливою вартiстю 2181

Витрат вiд первiсного визнання бiологiчних активiв i

сiльськогосподарськот продчкцiт
2182

Фiнансовий результат вiд операцiйноТ дiяльностi
прибчток

21 90
200 175

збиток 2195
дохiд вiд ччастi в капiталi 2200
lншi фiнансовi доходи 2220
lншi доходи 2240 98з0

Дохiд вiд благодiйноТ допомоги
Фiнансовi витрати 2250 (1)

втрати вiд ччастi в капiталi 2255
lншi витрати 2270 (1 0001 ) (142)
Прибуток (збиток) вiд впливу iнфляцiТ на MoHeTapHi
cTaTTi 2275

2290Фiнансовий результат до оподаткування

примIтки до ФIнАнсовоi звIтностI тов (компАнIя по упрАвлIнню АктивАми
( ДЕЛЬТА ПЛЮС) ЗА 12 МIСЯЦIВ 2019 РОКУ

24

VJ

L

2122

2241



п 28 33

ll. сукупний

L

збиток 2295
Витрати (дохiд) з податку на прибуток 2300 (6) (1 5)

Прибуток (збиток) вiд припиненоТ дiяльностi пiсля
оподаткування

2305

Чистий фiнансовий результат:
прибуток

2350
22 18

збиток 2з55

Стаття
Код

рядка
звiтч

201 9 201 8

1 2 J 4

Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв 24о0

Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iHcTpyMeHTiB 2405
Накопиченi KypcoBi рiзницi 2410
Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих та
спiльних пiдприемств

2415

lнший счкчпний дохiд 2445
lнший сукчпний дохiд до оподаткчвання 2450
Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним
доходом 2455
lнший счкчпний дохiд пiсля оподаткування 2460

Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 2460) 2465 22 18

б.5. Податок на прибуток

МСБО 12 кПоdаmкu на прuбуmокD.
Поточна ставка податку на прибуток у 2019 роцi складаJIа 18% Товариство за 2019 piK ма,то

дохiд за даними бухгалтерського облiку бiльше 20 млн.грн. та в податковому облiку
застосовувае рiзницi, якi коригуватимуть фiнансовиЙ результат.
Податкове законодавство - в даний час в YKpaiHi дiе ряд законiв i нормативних aKTiB вiдносно

рiзноманiтних податкiв та зборiв, якi стягlтоться як державними так i мiсцевими органами
влади. Податки, якi застосовуються, включають податок на прибуток, нарахування на фонд
заробiтноi плати, акциз та iншi податки та збори. Закони, якi регулюють цi податки часто
змiнюються, а iх положення часто нечiткi або не розробленi, iснують рiзнi точки зору
вiдносно тлумачення правових норм, що викJIикае загальну невизначенiсть i створюс пiдстави
для конфлiктних ситуацiй. L{i факти створюють податковi ризики, значно перевищуючi ризики
в краiнах з бiльш розвиненими податковими системами,
Iнтерпретацii керiвництвом Товариства законодавства застосовного до операцiй та дiяльностi
Товариства мох(е бути оскаржена вiдповiдними фiскальними органами. Подii що вiдбувалися
i вiдбуваються в YKpaiHi вказують на те, що податковi органи можуть зайняти бiльш жорсткУ
позицiю при iнтерпретацii законодавства та перевiрчi податкових розрахункiв. Як наслiдки
можуть бути донарахованi податки, пенi, штрафи.
Як результат цього активи та операцiйна дiяльнiсть Товариства можуть пiдлягати ризику в разi
будь-яких несприятливих змiн у полiтичному та економiчному середовищу.
Податковi ризики - ризики, що виникають у разi прийняття Товариством позицiй ЩОДО

розрахунку податку на прибуток, та можуть бути оскарженi податковими органами i призвеСти

до нарахування податкiв, штрафiв, до змiни наявних податкових збиткiв чи прибУткiв, За

оцiнкою керiвництва Товариства знаходяться у звичайних невизначених межах З НИЗЬКОЮ

ймовiрнiстю реалiзацii.
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( ДЕЛЬТА ПЛЮС>> ЗА 12 МIСЯЦIВ 2019 РОКУ

25

Qz



Податок на прибуток. Витрати з податку на прибуток складаються з сум поточного податку на
прибуток. Поточний податок на прибуток визначаеться, виходячи з оподаткованого прибутку
за piK.
Податок на прибуток

За piK 2018

Податок на прибуток вiд операцiйноi дiяльностi 9

Разом податок на прибуток 9

За piK 2019

Податок на прибуток вiд операцiйноi дiяльностi 8

Разом податок на прибуток 8

У зв'язку з вiдсутнiстю податкових рiзниць ВПА та ВIIЗ не визначались.

Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання вiдсутнi.

Переплата з податку на прибуток на 3I.12.2019 р.немас.

б.б. Збитки вiд непоточних активiв, утримуванi для прода}I\т.

Станом на 31. \2.201.9 Товариство не мае непоточних активiв, утримуваних для продажу.

б.7. Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням
результату переоцiнки у прибутку або збитку

Фiнансовi активи у виглядi акцiй, сертифiкатiв та iн.,паперiв , що оцiнюються за

справедливою вартiстю, з вiдобрarкенням результату переоцiнки у прибутку або збитку станом
на З1.12.201 9 р. вiдсутнi.

6.8. Запаси

Станом на З1 грудня 2019р. BapTicTb запасiв вiднесено до складу матерiа,rьних витрат та
вiдображено у складi поточних витрат. На 31 .|2.2019 року запаси вiдсутнi на балансi.

б.9. Фiнансовi активи, якi оцiнюються за амортизованою собiвартiсю

31 грулня 2019 31 грудня 2018

Каса та рахунки в банках, в грн 181 10

Каса та рах}т{ки в банках, в долл. США
Банкiвськi депозити, в долл, США
Всього 787 10

Грошовi кошти та iх еквiваленти класифiковано на кошти в нацiональнiй та iноземнiй
ва,чютi, готiвку в Kaci пiдприемства.

У 20l9 роцi Пiдприемство проводило операцiТ з готiвкою лише з приводу виплати
заробiтноi плати працiвникам, операцii з iноземною ваJIютою не здiйснюваJIись. Вiдбува-llися
лише безготiвковi операцiТ по поточному рахунку, пов'язанi iз здiйсненням господарськоi
дiяльностi Пiдприемства,

Залишок коштiв в нацiональнiй валютi станом на 31. |2.2019 р. становив 787 тис.грн.
Надепозитних рахунках кошти в cyMi 770 тис.грн. в ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М,КИСВI

та ПАТ "ПУМБ". Щанi банки знаходяться в рейтингу стабiльних банкiв Украiни.
Грошовi кошти та iх еквiваленти включають залишки по рахунках .

26
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Звiт про рух грошових коштiв
Звiт грошових коштiв за 2019 piK складено за вимогами МСБО 7 за прямим методом,

згiдно з яким розкрива€ться iнформацiя про ocHoBHi класи валових надходжень грошових
коштiв чи валових виплат грошових коштiв на HeTTo-ocHoBi. У звiтi вiдображений рух
грошових коштiв вiд операчiйноI, iнвестицiйноi та фiнансовоi дiяльностi.

Грошовi потоки в iноземнiй валютi вiдсутнi.

б.10. ська BaнlcTb

Станом на 31 . \2,2019р. довгострокова дебiторська заборгованiсть вiдсутня.

,Щебiторську заборгованiсть визнають як актив, якщо icHyc вiрогiднiсть отримання майбутнiх
економiчних вигод i може бути достовiрно визначена iT сума, Поточна дебiторська
заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи i послуги визнасться за актив одночасно з

визнанням доходу вiд. реалiзацiТ продукцii, ToBapiB, робiт i послуг i оцiнюеться за цiною
реа,riзацiТ на пiдставi первинних бухгалтерських документiв на вiдвантаження ToBapiB або
продукцiТ, надання послуг. Сумнiвною дебiторською заборгованiстю вважають tIоточну
дебiторську заборгованiсть, щодо якоi icHyc невпевненiсть в ii поверненнi боржником.

.Щебiторською заборгованiстю за розрахунками з бюджетом визнана у cyMi
заборгованостi бюджету Пiдприсмству на певну дату.

Щебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом, а саме з €диного соцiального
внеску, вiдобрая<ена Пiдприемством у звiтi Баланс станом на 31.12.201,9 р. в розмiрi 2 тис. грн.

.Щебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв, а саме
заборгованiсть по нарахованiй винагородi за управлiння активами iнститутiв спiльного
iнвестування, вiдображена Пiдприемством у звiтi Баланс станом на 31. |2,20|9 р. в розмiрi 321
тис. грн.

в т.ч.з пов'язаними сторонами- 0 тис.грн.

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть, вiдображена Пiдприемством у звiтi Баланс
станом на 31. 12.20|9 р. в розмiрi 9232 тис. грн,, представлена: Як заборгованiсть по реалiзацii
цiнних паперiв.

- в т.ч.з пов'язаними сторонами- 0 тис.грн.
TepMiH погашення заборгованостi протягом 3-б Mic 2020 року.
Щебiторська заборгованiсть TepMiH погашення яких минув вiдсутня. Щата
виникнення дебiторськоi заборгованостi в cyMi 92З2 тис.грн.18.11.2019 та
20.|2.2019р та пiдтвердженi актами звiрок з контрагентаI,{и.

,Щовгострокова дебiторська заборгованiсть вiдсутня.

б.11. Власний капiтал

Сmаmvmнuй капimал

2"|
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31 грудня 2019 31 грудня 2018

.Щебiтороька заборгованiсть за товари,

роботи, послуги
з21 2|6

Щебiторська заборгованiсть
виданими авансами

за 5 0

Розрахунки з бюджетом 2 2

Iнша дебiторська заборгованiсть 9232 1 0000
Балансова BapTicTb всього: 95б0 10218L
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Розмiр власного капiталу Товариства вiдповiдае вимогам законодавства Украiни
зокрема вимогам ст.144I{ивiльного кодексу Украiни, Суrа статутного капiталу на 31, 12.2019
РОкУ сТановить 10 000 тис. грн. що е бiльшим вiд встановленого чинним законодавством
MiHiMyMy власного капiталу,

Розмiр власного капiталу Товариства станом на 31,12,20l9p, вiдповiдае вимогам
Чинного законодавства щодо пiдтримання розмiру власного капiталу в cyMi, не менш нiж
7 000 000,00 грн.Станом на 01 .01 .201 8р. Статутний капiтал Товариства вiдповiдно до Статуту
склаДас l0 000 000,00грн, (.Щесять мiльйонiв грн. O0коп.), що вiдповiдас ст.6З ЗУ <Про
iнститути спiльного iнвестування >.

Засновником Товариства було ТОВ кIНВЕСТИЦIЙНА АГЕНЦШ ОМЕГА> код
СДРПОУ З7640207. Учасником Товариства на З|.12.2019р. с ТОВ НIКОС-ЛАЙН), код
сдрпоу з8886817.

Станом на 3i,12.20|9р. Статутний капiта,r Товариства сплачено повнiстю за рахунок
BHecKiB засновникiв створений статутний капiта,r в розмiрi 10 000 тис, грн.

Статутний капiтал повнiстю сформований у попереднi звiтнi перiоди шляхом внесення
грошових коштiв на поточний рахунок Пiдприемства.

У звiтному перiодi розмiр статутного капiталу Пiдприсмства не змiнювався,
Статутний капiтал станом на 31. |2.2019 р. становить 10 000 тис.грн,
Порiвняно з 201 8 роком , на кiнець звiтного перiоду, власний капiтатl збiльшивс я на 22

тис.грн. за рахунок отриманого в звiтному перiодi прибутку та вiдрахувань 5 вiдсоткiв вiд
одержаного прибутку в cyMi 9 тис.грн. до резервного капiталу.

Розмiр власног0 капiта_пу станом на З1.|2.201,9 року перевищуе мiнiмальний розмiр,
який встановлений лiцензiйними уwовами дiяльностi з управлiння активами ICI.

BapTicTb чистих активiв (власний капiта,т) Товариства бiльша вiд розмiру сформованого
статутного капiта_ltу. Вимоги Щивiльногог кодексу Украiни викон}.ються.

Резервний капiтал Товариства формуеться за рахунок одержаного прибутку у розмiрi 5

вiдсоткiв, Станом на 31,12.20119 року резервний капiта,,I становить 9 тис.грн., що вiдповiдае
вимогам.

Станом на 31.12.20|9 р. рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв ( 10198 ти
с.грн.) та статутним капiта_rrом ( 10000 тис.грн) становить 198 тис.грн., тобто BapTicTb чистих
активiв Товариства вiдповiда€ вимогам ст.|44 IJивiльного кодексу Украiни.

ВЛЛСНИЙ КЛПIТЛЛ

Iнформацiя про власний капiтал
тис. грн.

Бу<га,ттерський облiк власного капiталу ведеться на ocHoBi МСФЗ.
Резервний капiтал створювався в cyMi 9 тис.грн. Заборгованостi по дивiдендам нема€.
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N9

з/п
Показник 20i9 piK 2018piK

Статутний капiтал i0000 1 0000
2 Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 189 |76
J Резервний капiтал 9 0

4 неоплачений капiта_п 0 0

Разом 10198 10176
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6.12. Поточнi забезпечення

На Товариствi поточнi забезпечення вiдсутнi.

б.13. KopoTкocTpoкoBi позики

KopoTKocTpoKoBi позики станом на 31 грудня2019 року вiдсутнi.

б.15. Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть

31
2019

грудня

Кредиторська заборгованiсть за товари,

роботи, послуги
218 70

Розрахунки з бюджетом
Одержанi аванси
Заробiтна плата та соцiальнi внески
Iншi
Всього кредиторська заборгованiсть 218 70

Зобов'язання визнасться, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та icHye
ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його погашення. Якщо
на дату балансу ранiше визнане зобов'язання не пiдлягас погашенню, то його сума
включасться до складу доходу звiтного Поточними зобов'язаннями й забезпеченнями
пiдприсмства визнанi TaKi, що мають строк погашення не бiльше нiж 12 мiсяцiв та
класифiкованi, виходячи з вiдповiдностi будь-якому з критерiТв, визначених у п. 66 МСБО 1,

Простроченоi заборгованостi на звiтну дату немае. Нарахування та сплата податкiв i
зборiв проводилося у вiдповiдностi до дiючого податкового законодавства,
!о складу рядку 1615 балансу кПоточна кредиторська заборгованiсть за товари,роботи
,послуги) включено наступну заборгованiсть :

о заборгованiсть за розрахунками з надання послуг в cyMi 218 тис.грн. в т.ч.з пов'язаними
сторонами - 0 тис.грн.

Товариство очiкуе погасити заборгованiсть у TepMiH що не перевиIцу€ 90 днiв.
У Пiдприсмства вiдсутнi довгостроковi та непередбаченi зобов'язаня .

У Пiдприемства вiдсутня поточна заборгованiсть з виплати заробiтноi плати, а також
довгострокових та непередбачених зобов'язань у Пiдприсмства у 20|9 роцi не мае.

На 31 .12.201,9 piK заборгованiсть поточна, яка вчасно погашаеться. Товариством прийняте

рiшення не дисконтувати заборгованiсть , якщо рiзниця мiж балансовою вартiстю та
амортизованою менше чим 10%о вiд суми заборгованостi.

7. Розкриття iншоТ iнформацii

7.1 YMoBHi зобов'язання.

7.I.I. CydoBi позовu

Станом на З1 грудня 2019 року с в наявностi судовi справи Np 757l2464l20-K (номер

рiшення 87608265 , дата ухва,тення рiшення 2] .01 ,2020 р. ) та Ns 910/12711 l19 ( номер рiшення
860З79]2, дата }хвалення рiшення 03.12.2019р.), Щанi справи стосуються фондiв якими

управляс КУА. Справи знаходяться на стадii впровадження, кiнцевого рiшення ще немае.

7.1.2. Опоdаmкування
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Внаслiдок наявностi в yKpaiHcbкoмy податковому законодавствi положень, якi дозволяють
бiльш нiж один BapiaHT тлумачення, а також через практику, що склirлася в нестабiльному
економiчному середовищi, за якоi податковi органи довiльно тл}мачать аспекти економiчноi
дiяльностi, у pmi, якщо податковi ограни пiддадуть clMHiBy певне тлумачення, засноване на
оцiнцi керiвництва економiчноi дiяльностi Товариства, ймовiрно, що Товариство змушене
буде сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на
BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB, втрати та резерви пiд знецiнення, а також на ринковий
piBeHb цiн на угоди. На думку керiвництва Товариство сплатило yci податки, тому фiнансова
звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки. Податковi звiти можуть перегпядатися
вiдповiдними податковими органами протягом трьох poKiB.

7.1.3. Сmупiнь повернення dебimорськоi заборzованосmi mа iHutux фiнансовttж акmuвiв

Внаслiдок ситуацii, яка склаJIась в економiцi Украiни, а також як результат економiчноi
нестабiльностi, що склаJIась на дату балансу, icHyc ймовiрнiсть того, що активи не змо}куть

бути реалiзованi за iхньою балансовою вартiстю в ходi звичайноi дiяльностi Товариства.

Ступiнь повернення цих активiв у значнiй Mipi залежить вiд ефективностi заходiв, якi
знаходяться поза зоною контролю Товариства. За рiшенням керiвництва додатковий резерв
пiд фiнансовi активи не сформований, виходячи з наявних обставин та iнформацii.

7.2 Розкриття iнформацiT про пов'язанi сторони

Пiдприемств, якi прямо або опосередковано контролюють або перебувають пiд контролем, або

ж перебувають пiд спiльним контролем разом з Товариством,асоцiйованих компанiй, спiльних
пiдприсмств, у яких Товариство е контролюючим учасником - Товариство не мас,

Члени провiдного управлiнського персоналу Товариства, ix близькi родичi не мають контролю
i вiдношення до Товариства,
Компанiй, що контролюють Товариство або здiйснюють суттевий вплив, або мають суттсвиЙ
вiдсоток голосiв у Товариствi, KpiM учасникiв, немае.

Програм виплат по закiнченнi труловоi дiяльностi працiвникiв Товариства або будь-якого
iншого суб'екта господарювання, який е пов'язаною стороною Товариства, у Товариствi не

було.

Протягом 2019 року управлiнському персон&'lу нараховусться i виплачусться заробiтна плата
вiдповiдно до встановленоi системи оплати працi. Компенсацii та iншi виплати керiвничтву
пiдприемства, iншому управлiнському персоналу не здiйснюваJIись.

Пов'язаними особами Пiдприемства с:

- фiзична особа - Горслов О.Ю.( директор з 13,02.2018р.)- здiйснюе керiвництво
згiдно Статуту

- юридична особа ТОВ (НIКОС-ЛАЙН> код С,ЩРПОУ З888бS17( уrасник- 100%).

Вплив на прийнятгя рiшення.

Протягом 2019 року пiдприемство здiйснювало операцii з пов'язаними сторонами по виплатi
заробiтноi плати. Начислена заробiтна плата за2019 piK Горслову О.Ю. -81 200,00 грн., ССВ
- 17864,00 грн.
Iнших операчiй з пов'язаними особами не вiдбувалось.

7.3. Щiлi та полiтики управлiння фiнансовиDIи ризиками
Операцiйне середовище, ризики та економiчнi умови

Управлiння ризиками мае першочергове значення для ведення бiзнесу Товариства i е

важливим елементом ii дiяльностi. Полiтика управлiння ризиками сконцентрована на
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непередбачуваностi фiнансових ринкiв i нацiлена на мiнiмiзацiю потенцiйного негативного
впливу на фiнансовi показники Товариства. ОперативниЙ i юридичниЙ контроль мас на MeTi
забезпечувати наJIежне функцiонування внутрiшньоi полiтики та процедур з метою мiнiмiзацii
операцiйних i юридичних ризикiв.

Керiвництво Товариства визнае, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з ризиками i BapTicTb
чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттево змiнитись унаслiдок
впливу суб'ективних та об'ективних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких заздалегiдь
точно передбачити неможливо. ,Що таких ризикiв вiднесено кредитний ризик, ринковий ризик
та ризик лiквiдностi. Ринковий ризик включас валютний ризик, вiдсотковий ризик та iнший
цiновий ризик.

Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюсться на ocHoBi розумiння причин
виникнення ризику, кiлькiсноi оцiнки його можливого впливу на вар,гiсть чистих активiв та
застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення.

Полiтика з управлiння ризиками opieHToBaнa на визначення, ана:tiз i управлiння ризиками,
з якими стикасться Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постiйний
монiторинг за piBHeM ризикiв, дотриманням встановлених обмежень та полiтики управлiння
ризиками.

Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюсться на ocHoBi розумiння причин
виникнення ризику, кiлькiсноi оцiнки його можливого впливу на BapTicTb чистих активiв та
застосування iнстрlментарiю щодо його пом'якшення.

Завдяки тому, що протягом звiтного перiолу розрахункiв в iноземнiй валютi Товариство

не здiйснюва,то,вiдсутнi ризики, пов'язанi зi змiною валютного курсу.

Товариство не за,тучало протягом звiтного перiоду кредитнi ресурси,
Концентрацiя ризикiв контролюсться керiвництвом i утримуеться у попередньо визначених

межах. Завдяки вимогам щодо платоспромохtностi дiлових партнерiв, ризик збиткiв вiд

невиконання KoHTpaKTiB е обмеженим.

Завдяки контролю за грошовими коштами i iнвестицiями, Товариство завжди мае

достатнi кошти.

7.3.1. КреDumнuй рuзuк
Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iнструл,rент не

зможе виконати зобов'язання i це буле причиною виникнення фiнансового збитку iншоi
сторони, Кредитний ризик притаманний таким фiнансовим iHcTpyMeHTaM, як поточнi та

депозитнi рахунки в банках, облiгацiТ та дебiторська заборгованiсть.
У зв'язку з вiдсутнiстю в активах Товариства депозитних paxyHKiB в банках, облiгацiй та

суттевоi довгостроковоi дебiторськоi заборгованостi, кредитнi ризики у 2019р не

розглядаJIися.

7.3.2. Рuнковuй рuзuк
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд

фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик
охоплюс три типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик.
Ринковий ризик виникае у зв'язку з ризиками збиткiв, з}мовлених коливаннями цiн на акцiI,

вiдсоткових ставок та вfuтютних KypciB. Товариство наражатиметься на ринковi ризики у
зв'язку з iнвестицiями в акцii, облiгацii та iншi фiнансовi iнструменти.

Iнший цiновий ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi
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потоки вiд фiнансового iнструплента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (oKpiM тих,
ЩО виникають унаслiдок вiдсоткового ризику чи ваJ,Iютного ризику), незалежно вiд того, чи
спричиненi вони чинниками, характерними для окремого фiнансового iHcTpyMeHTa або Його
eMiTeHTa, чи чинниками, що впливають на Bci подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими
здiйснюються операцii на ринку.

Основним методом оцiнки цiнового ризику с аналiз чутливостi. Серед методiв
пом'якшення цiнового ризику Товариство використовуватиме диверсифiкацiю активiв та
дотримання лiмiтiв на вкладення в акцii та iншi фiнансовi iнструменти з нефiксованим
прибутком.

Ва,тютний ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки
вiд фiнансового iHcTpyMeHTy коливатиl{уться внаслiдок змiн валютних KypciB.

Станом на 3 1 грулня 20l9p. активи. HoMiHoBaHi в iноземнiй валютi вiдсутнi.

7, 3. 3. Рuзак лiквidн осmi
Ризик лiквiдностi - ризик того, що Товариство матиме труднощi при виконаннi

зобов'язань, пов'язаних iз фiнансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом rrоставки
грошових коштiв або iншого фiнансового активу,

Товариство здiйснюс контроль лiквiдностi шляхом планування поточноi лiквiдностi.
Товариство ана,тiз.чс терпtiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими

фiнансовими актива}Iи, а також прогнозованi потоки грошових коштiв вiд операцiйноi
дiяльностi.

Станом на 3 1 грулня 20 1 9р. дебiторська та кредиторська заборгованiсть не вплине на ризик
лiквiдностi.

7.4. Управлiння капiталом
Товариство здiйснюе управлiння капiталом з метою досягнення наступних цiлей:
о зберегти спроможнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть так, rт]об воно i

надалi забезпечувало дохiд для уrасникiв Товариства та виплати iншим
зацiкавленим сторонам ;

о забезпечити на,чежний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цiн на
послуги Товариство, що вiдповiдають рiвню ризику.

Керiвництво Товариства здiйснюс огляд cTpyкTyppl капiталу на щорiчнiй ocHoBi. При цьому
керiвництво аналiзуе BapTicTb капiталу та притаманнi його складовим ризики. На ocHoBi
отриманих висновкiв Товариство здiйснюс регулювання капiталу шляхом залучення

додаткового капiталу або фiнансування, а також виплати дивiдендiв та погашення iсн}точих
позик.

7.5. ПодiТ пiсля Балансу
Вiдповiдно до засад, визначених МСБО 10 <ПодiТ пiсля звiтного перiоду> щодо подiй

пiсля дати ба-ilансу з З 1

звiтностi,не вiдбувалося
пiдлягали б додатковому

затвердження керiвництвом фiнансовоi
на фiнансовий стан Товариства та

фiнансовоi звiтностi, вiдсутнi

Щиректор о.ю.

Головний бухгалтер Кудрявцева С.В.
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