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Ауд11торська думка 

Ми провели аудит річної фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА 
АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ» 
(надалі - Товариство або ТОВ «КУ А АПФ «АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ»), 
що складається з балансу (звіту про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2020 року, звіту 

про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2020 рік, звіту про власний капітал 

за 2020 рік, звіту npo рух грошових коштів (за nрямим методом) за 2020 рік та приміток до 
фінансової звітності за рік, що закіячився 31 грудня 2020 року, вкmочаючи стислий виклад 
значущих облікових політик. 

На нашу думку, фінансова звітність ТОВ «КУА АПФ «АЛЬТАНА І:НВЕСТМЕНТ 
МЕНЕДЖМЕНТ» відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан 

Товариства на 3 l грудня 2020 року, його фінансові результати і грошові потоки за 2020 рік 
відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). 

Основа для висловлення думки 

Ми провели аудит відповідно до вимог Закону України «Про аудит фіна11с01:юї 
звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VІП від 21.12.2017 року і Міжнародних 
стандартів контролю якості. аудиту, огляду, іншого надання впе13неності та супутніх послуг 
(МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів (видання 2016-2017 років), що застосовується в 
якості національних стандартів аудиту згідно із рішенням Аудиторської палати України 
№ 361 від 08.06.2018 року та у відповідності до рішень НКЦПФР в тому lJИслі «Вимог до 
аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку при розкритті інформації про результати діяльності інститутів спілr>ноrо 
інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління 
активами», що затверджені Рішенням НКЦПФР № 991 від І 1.06.2013 року. 

Нашу відповідальність згідно цих стандартів викладено в розділі нашого звіту 
«Відповідальність аудитора за аудит фінавсової звітності». Ми є незалежними по 
відношенню до Товариства згідно з Кодексом Етики Професійних бухгалтерів Ради з 
міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами. 
застосованими в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконували інші 
обов' язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. 

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для 
використання їх як основи для нашо1' думки. 
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Кточові питання аудиту 

Ключові питання аудиту - це питання, які, згідно з нашим професійним судженням, 

були найбільш значущими для нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці 
питання розглянуто в контексті аудиту фінансової звітності в цілому при формуванні нашої 

думки про цю звітність, і ми не висловmоємо окремої думки з цих питань. 

Суттєва невизначеність щодо безперервності діяльності 

Не змінюючи нашої думки щодо фінансової звітності, звертаємо Вашу увагу на те. 

що Товариство здійснює свою діяльність в умовах фінансово-економічної кризи. 
В результаті нестабільної ситуації в Україні діяльність Товариства супроводжується 

ризиками. 

Вплив економіqної кризи та політичної нестабільності, які тривають в Украіні, а 
також їхнє остаточне врегуmовання неможливо передбачити з достатньою вірогідністю і 

ВОІfИ можуть негативно вплинути на економіку України та операційну діяльн і сть 

Товариства. 

Світова пандемія корона вірусної хвороби (COVID-l9) та запровадження Кабінетом 
Міністрів Украіни карантинних та обмежувальних заходів, спрямованих на протидію її 

подальшого поширення в Укра1ні, зумовили виникнення додаткових ризиків діяльності 
суб' єктів господарювання. 

Керівництво Товариства не ідентифікувало суттєвої невизначеності, яка могла б 

поставити під знаqний сумнів здатність Товариства безперервно продовжувати діяльність, 

тому використовувало припущення про безперервність ф}'Екціонування Товариства, як 
основи для обліку під qac підготовки фінансових звітів, не враховуючи зростаючу 

невизнаqеність пов'язану із зміною економічної ситуації та песимістичними прогнозами 
розвитку світової та національної економіки. 

Суттєвих суджень управлінського персоналу щодо облікових оцінок впливу 

пандемії COVID-19 та запровадження карантинних та обмежувальних заходів на 

невизначеність оцінки та розкрйття у фінансовій звітності Товариства інформації. 
пов'язаної з віщювідними обліковими оцінками, ця фінансова звітність не містить. 

Передбачити масштаби впливу ризиків на майбутнє діяльності Товариства на даний 

момент з достатньою достовірністю неможливо. Тому фінансова звітність не містить 
коригувань, які могли би бути результатом таких ризиків. Вони будуть відображені у 

фінансовій звітності, як тільки будуть ідентифіковані і зможуть бути оцінені. 

Інша інформація 

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію. На 

дату звіту нам не було надано ніякої іншої інформації, крім фінансового звіту, у зв'язку з 
чим ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо іншої інформації. 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвпщим11 
повноваженнями, за фінансову звітність 

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне 

подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ, та за таку систему внутрішнього 
контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпеч.ити 

складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства 
або помилки. 

При складанні фінансово! звітності управлінсьІ<ий персонал несе відповідальність за 
оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі ~ 
розкриваючи, за необхідності, питання, пов'язані з безперервністю діяльності, та 
використовуючи принцип припущення про безперервність діяльності як основи для 

бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує 
ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив 
цьому. 
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Ті, кого наділено найвищими повноваженням~ несуть відповідальність за нагляд за 
процесом складання фінансової звітності Товариства. 

ВідповідальІJість аудитора за аудит фінаuсової звітності 

Метою нашого аудиту є отримання обгрунтованої впевненості, що фінансова 

звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. та 
випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. 

Обrрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що 
аудит, проведений відповідно до МСА, завжди ідентифікує суrrєве викривлення, якщо таке 

існує. 

Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються 

суттєвими , якщо окремо або в сукупності з іншими викривленнями, як обrрунтовано 
очікується, вони можуть впливати на економічні рішеllНЯ користувачів, що приймаються 
на основі uієї фінансової звітності. 

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне 
судження та дотримуємось професійного скептицизму протягом всього аудиту. 

Крім того, ми: 

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики супєвоrо викривлення фінансової звітності 

внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури щодо 
таких ризиків, а також отримуємо аудиторські докази, що с достатніми та прийнятними для 

забезпечення підстав для висловлення нашої думки. Ризик не виявлення суттєвих 

викривлень внаслідок шахрайства є вищим , ніж риз1;:1к не виявлення суттєвого викривлення 
в результаті помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні 

упущення, неправильне трактування або нехтування заходами внутрішнього контролю; 

- отримуємо розуміння системи внутрішнього контролю, ЯІ<а має значення для 
аудиту, з метою розробки аудиторських процедур, які є прийнятними за даних обставин, 

але не з метою висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю 
Товариства; 

- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обrрунтованість 
облікових оцінок і пов' язаних з ними розкриттів інформації, зроблевих управлінським 
персоналом; 

- доходимо висновку щодо прийнятності застосування управлінським персоналом 
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на 

основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок про те, чи існує суттєва 
невизначеність щодо подій або умов, які поставили б 11ід значний сумн_ів можливість 
Товариства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо 
існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути уваrу в своєму звіті 
аудитора до відповідних розкритrів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі 

розкриття інформації є неналежними, модифікувапl свою думку. Наші висновки 
rрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім 
майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на 
безперервній основі; 

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включJю з 
розкриттями інформації, а також те, LІИ показує фінансова звітність операції та події, що 
покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про 
запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи 
будь-якj суттєві недоліки заходів внутрішнього контроmо, виявлені нами під час аудиту. 

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, тверджеnня, що 
ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності. та повідомляємо їм про всі 



стосунки й інші питання, які могли б обrрунтовано вважатись такими, що впливають на 
нашу незалежність, а також, де це застосовне, щодо відповідних застережних заходів. 

Розділ П. ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ [ 
НОРМАТИВНИХ АКТІВ 

Основні відомості про ТОВ «КУА АПФ «АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ 

МЕНЕДЖМЕНТ» наведені в Таблиці № 1. 
Таблиця№ 1 

№ Показник Значення 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

Повне найменування Товариства 
«КОМПАНlЯ з УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА 

І АДМІНІСТРАТОР ПЕНСlЙНИХ ФОНДІВ «АЛЬТАНА 
ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ» 

Скорочене найменування 
тов «КУА АПФ «АЛЬТАНА ТНВЕСТМЕНТ 

2 МЕНЕДЖМЕНТ» 

3 Код ЄДРПОУ 35093832 

Дата та номер запису про включення відомостей про 

4 Реєстраційні дані 
юридичну особу до ЄДР: 

Дата заm1су: 07.05.2007 
Номер запису: 10691020000021257 
66.30 Управління фондами (основний); 

5 Види діяльносrі 
65.30 Недержавне пенсійне забезпе 11ення; 

66. L9 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансовпх 

послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 

Ліцензія Національної комісії з цінних 
Серії АЕ 294695 

паперів та фондового ринку -
Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії -

6 
Професійна діяльність на фондовому 

24.07.2012 № 616 
ринку - діяльність з управління 

Дата видачі ліцензії 27.0 1.2015 
а~<Тивами інституційних інвесторів 

Строк дії ліцензії: необмежений 
(діяльн ість з управління активами) 

Місцезнаходження Товариства 
Україна, 04053, місто Київ, rтровулок Киянівський, 

7 
будинок 7А 

ПНВІФЗТ «Альтернативні Інвестиції» (ЄДРІСІ 2331402) 

ПНВІФЗТ «ЮНlС КАПІТАЛ» (ЄДРІСІ 23300155) 

ІlНВІФЗТ «АРТЕС КАПІТ АЛ» (ЄДРІСІ 23300177) 
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(ЄДРІСІ 2331490) 

ПНВІФЗТ «ІОЛАНТА КАПІТАЛ» (ЄДРІСІ 2331628) 

АТ «ЗНФКІФ «ФОРТІОР 207» (ЄДРІСІ 13301013, код за 
ЄДРПОУ 43805876) 

ВНТТФ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД» (код 
за ЄДРПОУ 38356406) 

Зихова Лілія Віталіївна (з 20.J l.2020 відповідно ДО 

9 Генеральний директор Протоколу № 610 від 19.11.2020 та Наказу про вступ на 
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ТОВ «КУ А АПФ «АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ» є 
правонаступником всіх цивільних прав та обов'язків ТОВ «КУА АПФ «ТЕССЕРА 

КАПІТАЛ» . 

ТОВ «КУ А АПФ «ТЕССЕРА КАПІТ АЛ» є правонаступником всіх цивільних прав 
та обов'язків ТОВ «КУА «Стратегічні інвестиції». 
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Відповідно до Рішення Загальних зборів Учасників від 23.03.2011 (Протокол № 89) 
ТОВ «КУА АПФ «ТЕССЕРАКАПІТАЛ» перейменовано в ТОВ «КУА АПФ «АЛЬТАНА 

ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ». 

Відповідно до Рішення Загальних зборів Учасників ТОВ «КУА «Стратеrіttні 
інвестиції» від 28.02.2008 (Протокол № 1 О) ТОВ «КУА «Стратегічні інвестиції» 

перейменовано в ТОВ «КУ А АПФ «ТЕССЕРА КАПІТ АЛ». 

Щодо відповідпостj прийнятої управлінським персоналом Товариства 
облікової політики вимогам за.конодавства npo бухгалтерський облік та фінансову 
звітність та МСФЗ. 

Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 

31 грудня 2020 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи 

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), 

видаr1і Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО). 

Принuили побудови, методи і процедури застосування облікової політики 
Товариства, здшснюються згідно Наказу «Про оргаuізацію облікову політику 

ТОВ «КУА АПФ «АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ» № 1-ОД від 02 січ11я 2018 
року. 

Облікова політика Товариства в періоді, який перевірявся, визначає основні засади 

ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності з дотриманням основ1н1х 
принципів та забезпеченням методів оцінки та реєстрації тосподарсЬJ<ИХ операцій. які 

передбачені Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 
№ 996-XIV від 16.07. 1999 року (зі змінами та доповненнями) та МСФЗ. 

Облікова політика Товариства розкриває основи, стандарти, правила та процедурІf 
обліку, які Товариство використовує при ведені обліку та складання звіпюсті відповідно до 
МСФЗ. Облікова політика встановлює принципи визнання та оцінки об'єктів обліку, 
визначення та деталізації окремих статей фінансової звітності Товариства. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ 

Розкриття і11форма1(ії щодо акптвів 

Необоротні активи, всього: 24 т11с. грн" ут. ч. ; 
- нематеріальні активи-4 тис. грн.; 
- основн і засоби - 20 тис. rрн. (первісна вартість - 64 тис. грн" знос - 44 тис. грн.); 

Оборотні активи, всього: 12 732 тис. грн" ут. ч. : 
- запаси - 8 тис. rрн.; 
- дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги -238 тис. грн . ; 

- інша поточна дебіторська заборгованість - 9 888 тис. грн.; 
- поточні фінансові інвестиції - 2 283 тис. грн.; 
- гроші та їх еквівалент - 315 тис. грн. 
Дебіторська заборгованість 

Станом на 31 грудня 2020 року на балансі Товариства не обліковується 
довгострокова дебіторська заборгованість. 

Дебіторська заборгованість Товариства за товари, роботи. послуги станом на 
31 грудня 2020 року обліковується на балансі в сумі 238 тис. грн. (винагорода за управління 
активами), що вjдповідає первинним документам та даним реєстрів аналітичного та 
синтетичного обліку. 

Дебіторська заборгованість Товариства за розрахунками за виданими авансами 
станом на 31 грудня 2020 року відсутня, що відповідає даним реєстрів аналітичного та 
синтетичного обліку. 
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Дебіторська заборгованість Товариства за розрахунками з нарахованих доходів 

станом на 31 грудня 2020 року відсутня, що від11овідає даним реєстрів аналітичного та 
синтетичного обліку. 

Інша поточна дебіторська заборгованість Товариства станом на 31 грудня 2020 року 
складає 9 888 тис. грн" що відповідає даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку. 

Інформація щодо дебіторської заборгованості розкрита Товариством в Примітках до 

річної фінансової звітності в повному обсязі. 

Дебіторська заборгованість Товариства не має забезпечення. Станом на 31 грудня 
2020 року дебіторсьt<а заборгованість зі строком погашення до 1-го місяця складала 9 943 
тис. грн" та була повністю погашена у січні 2021 року. 

Грошові КОШТІІ 

Залишок грошових коштів Товариства станом на 31 грудня 2020 року склав 315 тис. 
грн., залишки яких відображені у Балансі (Звіті про фінансовий стан), у Звіті про рух 

грошових коштів та відповідають даним аналітичного та синтетичного обліку. 

Станом на 31 грудня 2020 року Товариство не має банківських депозитів. 

Поточні фінансові інвестиції 

Облік поточних фінансових інвестицій відображається в фінансовій звітності згідно 

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». 

Поточні фінансові інвестиції складають 2 283 тис. rрн. та представлені простими 
акціями АТ «Фондова біржа ПФТС» на суму 2 283 тис. грн. (частка 5,0889 %). Цінні папери 
утримуються для торгівлі та оцінюються за справедливою вартістю з відображенням 

результату переоцінки у прибутках або збитю:~х. У 2020 році Товариство не визнавало 
прибутку або збитку від переоцінки акцій АТ «Фондова біржа ПФТС». 

Станом на 31.12.2020 року в обліку Товариства за нульовою вартістю обліковуються 
фінансові інструменти, що при первісному і'х визнанні також класифіковано як інвестиції в 

інструменти капіталу (дольові інструменти), що утримуються для торгівлі. а саме: 
- акції ПАТ «ЗНВКІФ «Росукрінвест» (частка - 0,0492%); 
- акції ВАТ «Лисичанський завод ГТВ» (частка- О, 1623%); 
- акції ВАТ «ДРРЗ» (частка- 0,0001 %). 

Уцінка, а оnке і результати від зміни справедливої вартості з відrтовідними визнанням 
прибутку або збитку зазначених інструментів відбулася у попередніх періодах. 

Аудитор підтверджує, що lІІ<Тиnи відображені на балансі Товариства за достовірно 

визuаченою оцінкою та в майбутньому очі1<уються економічні вигоди, пов'язані з їх 
використанням. На підставі вищенаведеного аудитор робить висновок про відповідність 

розкриття Товариством інформації за видами активів вимогам МСФЗ. 

Розкртптя інфор.маt(ії U(одо зобов'язань 

В11знання, облік та оцінка зобов'язань Товариства 

Аудиторами досліджено, що визнання, облік та оuінка зобов'язань Товариства в 

цілому відповідають вимогам МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСБО 37 
«Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи». 

Довгострокові зобов'язання та забезпечення, а також короткострокові кредити 
банків на балансі Товариства станом на 31 грудня 2020 року не обліковується, що в uілому 
відповідає первинним документам та даним регістрів аналітичного та синтетичного обліку, 

Станом на 3 J грудня 2020 року на бухгалтерських рахунках Товариства 
обліковується лише поточна кредиторська заборгованість у сумі 49 тис. грн. та поточні 
забезпечення 49 тис. грн. (резерв відпусток). 
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На думку Аудиторів, розкриття інформації за видами зобов'язань подано у 

фінансовій звітності за 2020 рік Товариства достовірно та відповідно до вимог 
Міжнародних стандартів фінансовоУ звітності. 

Розкриття інформаt{іі' щодо фінансових резульпштів 

Доходи 

Відображення доходів в бухгалтерському обліку Товариства здійснюється на 

підставі наступних первинних документів: актів виконаних робіт (послуг), виписок банку, 
розрахункових відомостей та інших первинних документів, передбачених статтею 9 Закону 
No 996. 

За результатами аудиторської перевірки встановлено, що дані, відображені в 

журналах-ордерах та оборотно-сальдових відомостях, наданих аудиторам стосовно доходів 
Товариства за 2020 рік, відповідають первинним документам. 

Згідно даних бухгалтерського обліку та звітності чистий доход від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) Товариства за 2020 рік становить 2 578 тис. грн., що 
складається з доходу від: 

- реалізації послуг з управління активами корпоратиюн~х інвеспщійних фондів в 
сумі 128 тис. грн.; 

- реалізації послуг з управління активами nайовm< інвестиційеи:х фондів в сумі 2 304 
тис. грн. ; 

- реалізації послуг з управління активами недержаюн1х .пенсійних фондів в сумі 
тис. rрн . ; 

- консультаційні послуги в сумі 145 тис. грн. 

На думку аудиторів бухгалтерський облік сукупного доходу Товариства в усіх 

суттєвих аспектах ведеться у відповідності до норм Міжнародного стандарту фінансової 
звітності 15 ((Дохід від договорів з клієнтами». 

Фінансовий дохід Товариства за депозитами в банках за 2020 рік становить 20 тис. 
грп .. 

Витрати 

На думку аудиторів, облік витрат То.вариства ведеться в цілому відповідно до норм 
МСБО. Бухгалтерський облік витрат Товариства здійснюється на підставі наступних 
первинних документів: актів виконаних робіт (послуг), накладних, інm~х перви.нних та 
розрахункових документів. 

За результатами аудяторсько1· перевірки встановлено, що дані, які відображено в 
журналах-ордерах та оборотно-сальдових відомостях, наданих аудиторам, в основному 
відповідають первинним документам та даним фінансової звітності Товариства за 2020 рік. 
Загальна сума витрат за 2020 рік склала 2 601 тис. грн" у тому числі: 

- адміністративні витрати - 2 284 тис. грн.; 
- інші операційні витрати - 314 тис. грн. 
- інші витрати- З тис. грн. 

Аудитори вважають, що звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 
2020 рік в усіх суттєвих аспектах повно і достовірно відображає величину і структуру 
доходів та витрат Товариства. 

Аудитор підтверджує правильність визначення доходів та витрат Товариства, 
відповідність даних по доходах та витратах первинній документації та даним 
бухгалтерського обліку. 

Фінансовий результат діяльності Товариства за 2020 рік, визначений як різниця між 
доходами та витратами, становить З тис. грн. збитку, за 2019 рік фінансовий результат 
Товариства становив 2 тис. грн. прибутку. На фінансовий результат Товариства впm-~:нуло 
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зниження доходу від основної діяльності на 613 тис. грн., зменшення доходу за делозитами 
на суму 221 тис. грн" відсутність інших доходів за звітний період. Зменше~-rnя 
адміністративних витрат в порівнянні з попереднім періодом становить 941 тис. грн 

!11форма1(ія до Звіту про рух грои"ових коштів (за прял1и.м .!Іfеmодол1) . 

Інформація про грошові потоки Товариства надає користувачам фінансових звітів 

змогу оцінити спроможність Товариства генерувати грошові кошти та їх еквіваленти, а 
також оцінити потреби суб'єкта господарювання у використанні цих грошових потоків. 

Залишок грошових коштів станом на З 1.12.2020 року на рахунках у банках складас 
315 тис. грн. 

lнфор;иація до Звіту про власиий капітал (зміни у власно.~tу кm~італі) 

За даними Балансу власний капітал Товариства станом на 31 грудня 2020 року 
становить 12 658 тис. грн. та складається з зареєстрованого (лайового) капталу у сумі І 2 500 
тис. грн" резервного капіталу на суму 376 тис. грн. та непокритого збитку у сумі 218 тис. 
грн. 

Капіталу у дооцінках, додаткового капіталу, неоплаченого капіталу та вилученого 
капіталу станом на 31 грудня 2020 року Товариство ие має. 

На думку аудитора, розмір та структура власного капіталу відображені у фінансовій 

звітності Товариства станом на 31.12,2020 року достовір1:10. 

Слід зазначити, що відповідно до Закону України «Про інститути спільного 

інвестування» від 05.07.2012 року № 5080-VI у компанії з управління активами створюється 
резервний фонд у розмірі, визначеному установчими документами, але не меншому як 25 
відсотків статутного капіталу. 

Розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу Товариства протягом 

2020 року наведено Товариством в Звіті про власний капітал. 

Інформація про наявність та обсяг непередбачених активів та/або зобов'язань, 

ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою, під час перевірки не 
виявлено. 

Ймовірність визнання на балансі Товариства непередбачених активів та/або 
зобов'язань дуже mвька. 

Зміни в активах та зобов'язаннях Товариства порівuя110 з попереднім періодом 

на думку аудиторів несуттєві, тому не підляга10ть розкриттю у нашому звіті. 

Інформація про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво 
вплинути на діяльність Товариства у майбутньому відсутня. 

<<ЗВІТ ПРО ІНШІ ПРАВОВІ ТА РЕГУ Л.ЯТО РІО ВИМОГИ» 

Власний капітал 

Розмір власного капіталу ТОВ «КУА АПФ «АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ 
МЕНЕДЖМЕНТ» станом на ЗІ грудня 2020 року становить 12 658 тис. грн" та має таку 
структуру: 

Таблиця№2 -
' І 

Стру(('1'}1>а власного капіталу 
Сума тис. грн. Сума п1с. грн. 
31.Ц.2019 р. 31.12.2020 р. 

Зареєстрований (пайовий) капітал 12 500 12 500 
Резервний капітал 376 376 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (215) (218) 
Разом власний капітал 12 661 12 658 

Відповідно до вимог ч. 2 статті 63 Закону України «Про інститути спільного 
інвестуван11я» та вимог, встановлених Рішенням НКЦПФР № 1281 від 23.07.2013 «Про 
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затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку 
(ривку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів 

(діяльності з управління активами)» (надалі - Ліцензійні умови провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку), встановлено вимоги до розміру статупюго капіталу 
компанії з управління активами не менше 7 ООО тис. грн" та для осіб, які здійснюють 
управління активами недержавних пенсійних фондів, підтримувати розмір власного 

капіталу па рівні не меншому ніж розмір їх зареєстрованого статутного капіталу. 

Розмір власного капіталу Товариства, що здійснює управління активами 
недержавного пенсійного фонду, станом на 31.12.2020 р. складає 12 658 тис. грн. і це 

відповідає вимогам абзацу 4 пункт 12 глави 3 розділу П Ліцензійних умов провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку. 

Станом на дату фінансової звітності (31 грудня 2020 року), розмір статутного 
капіталу Товариства становить 12 500 тис. грн" розмір власного капіталу-12 658 тис. грн" 
що відповідає вимогам діючого законодавства. 

Статутний капітал 

Для обліку статутного капіталу Товариство використовує рахунок бухгалтерського 
обліку 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал». 

Бухгалтерський облік власного капіталу в Товаристві ведеться у відповідності Плану 

рахунr<ів та інструкції по його застосуванню~ затвердженого наказом Міністерства Фінансів 

України від 30.11.1999 № 291 з використанням рахунків та субрахунків класу 4 «Власний 
капітал та забезпечення зобов'язань» та відповідно до вимог МСФЗ. 

1. Згідно Статуту ТОВ «КУА АПФ «АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ», 
затвердженого Загальними зборами учасників Товариства від 03.05.2007 (Протокол № І) 

статутний капітал Товариства становив 43,0 тис. грн. з наступн.11М розподілом часток: 

№ 
Частка в 

Загальна сума 
Сплата внеску 

з/п 
У•щсн ІІКJІ с.татутному 

(грн) 
Пид внеску 

фонді (%) № платіжного 
Сума (грн.) 

документу 

виписка банку від 
22 ооо.оо 

І. ТОВ «Оr~тима-Каnітаю> 100 43 000,00 
грошовими 04.05.2007 
коштам11 виписка баІіІ\У від 

21 ооо.оо 
10.05.2007 

Всього 100 43 ооо.оо 43 ооо.оо 

2. Згідно Статуту (нова редакція) ТОВ «КУА АПФ «АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ 
МЕНЕДЖМЕНТ», затвердженого Загальними зборами учасників Товариства від 10.05.2007 
(Протокол № 2) було прийнято рішення про збільшения розміру статутного капіталу. 

Статутний капітал Товариства становив 5 000,0 тис. грн. з наступним розподілом 
часток: 

№ 
Чцстка в 

Загальна сума 
Сплата внеску 

Учасники статутному Вид .внеску 
з/п (грн) № платіжного фомі (%) 

документу 
Сума (грн.) 

виписка банку 
22 ооо.оо 

від 04.05.2007 

1. ТОВ «Оr1тима-Каnітал» 100 5 ооо ооо.оо 
грошовими виписка баику 

21 ооо.оо 
коштами від 10.05.2007 

виписка бав ку 
4 957 ооо.оо 

від 05.06.2007 
Всього 100 5 ооо ооо.оо 5 ооо ооо.оо 

3. Згідно Статуту (нова редакція) ТОВ «КУА АПФ «АЛЬТАНА U-ТВЕСТМЕІІТ 
МЕНЕДЖМЕНТ», затвердженого Загальними зборами учасників Товариства від 30.08.2007 
(Протокол № 5) та зареєстрованим Державним реєстратором було прийнято рішеЮІя про: 

- зміну Учасників Товариства; 
- затвердження нового складу Учасників Товариства. 
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Розмір статутного капіталу не змінився складає 5 000,0 тис. rрн. з наступним 

розподшом часток: 

№ 
Частка в 

Загальна 
Сплата внеску 

з/п 
У•1асн ию1 статутному 

сума (грн) 
811д внеску № платіжного 

Сума (грн.) 
фонді (%) документу 

Купівля •1астки 

Учас~1ика 

ТОВ «Оптима 

ТОВ «Гара11т-
Капітал» 

І . 100 5 ООО 000,ОО 
r-рошооими 

(Договір 5 ооо 000,00 
І н вест» коштами 

купів11і-

продажу, 

Протокол № 5 
від 03.08.07) 

Всього 100 5 ооо ооо.оо 5 ооо ооо.оо 

4. Згідно Статуту (нова редакція) ТОВ «КУ А АПФ «АЛЬТ АНА ІНВЕСТМЕНТ 
МЕНЕДЖМЕНТ», затвердженого Загальними зборами учасників Товариства від 11.09.2007 
(Протокол № б) та зареєстрованим Державним реєстратором було прийнято рішення про: 

- зміну Учасників Товариства; 
- затвердження нового складу Учасників Товариства. 

Розмір статутного капіталу не змінився і складає 5 000,0 тис. грн. з наступним 

розподілом часток: 

№ 
Частка в 

Загальна сума 
Сплата внеску 

з/п 
Учасн 11ю1 статутному 

(грн) 
811д внеску № платіжного 

фонді (%) докvментv 
Сума (грн.) 

Купівля частки 

Учас11ика ТОВ 

грошов11ми 
(( r арант-1 н вест» 

І. Ульянов Максим В. 50 2 500 000,00 (Договір купівлі- 2 500 000,00 
коштами 

продажу, 

Протокол№б 

від 11.09.07) 
Купівля частки 
Учасника ТОВ 

rрошов11ми 
«Гарr111т-Інвест» 

2. Новікова Ірина В. 50 2 500000,00 (Договір купівлі- 2 500 000,00 
коштами 

продажу, 

Протокол № 6 
від 11 .09.07) 

Всього 100 5 ооо 000,00 5 ооо ооо.оо 

5. Згідно Статуту (нова редакція) ТОВ «КУ А АПФ «АЛЬТ АНА ІНВЕСТМЕНТ 
МЕНЕДЖМЕНТ», затвердженого Загальними зборами учасІ:Іиків Товариства від 10.12.2007 
(Протокол № 8) та зареєстрованим Державним реєстратором було прийнято рішення про: 

- зміну Учасників Товариства; 
- затвердження нового складу Учасників Товариства. 

Розмір статутного капіталу не змінився і складає 5 000,0 тис. грн. з наступним 
розподілом часток: 

№ 
Частка в 

Загальна сум11 
Сплата внеску 

з/11 
УчаСІНІКІ1 статутному 

(грн) 
В1~д внеску № платіжного 

Сума (грн.) 
Фонді (%) документу 

Купівля часток у 

Учасників 

Ульянова М.В. та 

Учасника 
І. ТОВ «СКМ ФІНАНС" 100 5 ооо ооо.оо 

грошовими 
Нов~1кової І.В. 5 ооо ооо.оо 

коштами 
(Договір купівлі -

продажу. 

Протокол No 8 
від 10.12.07) 
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Всього 100 5 ооо 000,00 5 ооо 000,00 

6. Згідно Статуту (нова редакція) ТОВ «КУА АПФ «АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ 
МЕНЕДЖМЕНТ», затвердженого Загальними зборами учасників Товариства від 28.02.2008 
(Протокол № 1 О) та зареєстрованим Державним реєстратором було прийнято рішення про 
збільшення розміру статутного капіталу. 

Розмір статутного капіталу змінився і складає 17 625,0 тис. грн. з наступним . 
розnод1лом часток: 

№ 
Частка в 

Заг11льна сума 
Сплата внеску 

з/п 
Учасн11к11 статутному 

(грн) 
В11д внеску № платіжного 

Сума (грн.) 
фонді(%) докумеtІ"ТV 

Куr1івля часток у 
Учасників 

Ульянова М.В. 5 ооо ооо.оо 
та Учасника 
Новикової І.В. 

(Договір куnівлі-

nродажу, 

Протокол № 8 
від І 0.12.07) 

811n11ск11 банку : 
з 31.03.2008 по 

І . ТОВ «СКМ ФІНАНС» 100 17 625 000,00 грошов11ми 04.10.2010 
кошта.,111 

31.03.2008 І 767 500.00 
16.10.2009 15 ооо.оо 
24.11 .2009 137 789,10 
24.12.2009 80 ооо.оо 
02.02.2010 зо 000,00 
10.02.2010 73 000,00 
12.03.2010 73 ооо.оо 
20.04.2010 43 300,00 
18.05.2010 49 ооо.оо 
24.06.2010 72 700,00 
16.08.2010 50 ооо.оо 
04.10.2010 10 233 710,90 

Всього 100 17 625 ооо.оо 17 625 ооо.оо 

7. Згідно Статуту (нова редакція) ТОВ «КУ А АПФ «АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ 
МЕНЕДЖМЕНТ», затвердженого Загальними зборами учасників Товариства від 06.10.201 О 
(Протокол № 62) та зареєстрованим Державним реєстратором було прийнято рішення про 
зміну учасників. 

Розмір статутного капіталу не змінився і складає 1 7 625,0 тис. грн. з наступним 
розподілом часток: 

№ 
Частка в 

Загальна сума 
Сплата внеску 

з/n 
Учасник~1 статутному 

(грн) 
Вид внеску № платіжного 

Сума (грн.) 
фонді(%) документу 

Купівля частки 
Учасника ТОВ 

ПРАТ «Альтана 
«СКМ Фі•tаІІС» 

1. 99 17 448 750,00 
грошоuими 

(До 1·ооір купіш1і- 17 448 750.00 
Калітшш коштами 

nродажу, 

Протокол № 62 
відОб. 10.10) 

Купівля 'Іастки 

Учасника ТОВ 

ТОВ «Альтана 
«СКМ Фінанс» 

2. 1 176 250,00 грошовими 
(Договір куnіuлі- 176 250.00 

Асі станс» коштами 
nродажу, 

Протокол No 62 
віл 06.10.10 р.) 

12 



г 

Всього 100 17 625 000,00 17 625 000,00 

8. Згідно Статуту (нова редакція) ТОВ «КУ А АПФ «АЛЬТ АНА ІНВЕСТМЕНТ 
МЕНЕДЖМЕНТ», затвердженого Загальними зборами учасників Товариства від 09.11.201 О 
(Протокол № 68) та зареєстрованим Державним реєстратором було прийнято рішення про 
збільшення розміру статутного капіталу. 

Розмір статутного капіталу змінився і складає 18 000,0 тис. грн. з наступним 

розподілом часток: 

№ 
Частка в 

Загальна сума 
Сплата внеску 

з/п 
Учасники статутному 

(грн) 
Вид внеску № платіжного 

Сума (грн.) 
фонді(%) докvментv 

Купівля частки 

Учасника ТОВ 
«СКМ Фінанс» 17 448 750,00 
(Договір купівлі-

продажу, 

Протокол № 62 
від 06. І О. І О) 

Виписки банку: 
15.11.2010 25 ооо.оо 

І . 
ПРАТ «Аш,тана 

99 І 7 820 000,00 
грошовими 30.1 1.20 10 10 ооо.оо 

Капітал» КОШТfu\,ІИ 15.12.2010 10 000,00 
І І.01.2011 зо 000,00 
31.03.201 І І І 250,00 
29.04.2011 10 000,00 
27.05.201 І 9 000,00 
22.06.201 І 10 000,00 
10.08.2011 10 ооо.оо 
07.10 .201 1 8 000,00 
3 1.10.2011 5 000,00 
29 . І 1.201 І 7 000,00 
15.02.2012 226 ооо.оо 

Купівля частки 

Учас1тка ТОВ 
«СКМ Фінанс» 

(Договір купівлі- 176 250,00 

2. 
ТОВ «Альтана 

1 180 000,00 
грошовими продажу, 

Асі станс» коштами Протокол № 62 
в ід 06. І О. І 0) 

Виписка банку : 

15 .11.20 10 з 750,00 

Всього 100 18 ооо 000,00 18 ооо 000,00 

9. Згідно Статуту (нова редакція) ТОВ «КУА АПФ «АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ 
МЕНЕДЖМЕНТ», затвердженого Загальними зборами учасників Товариства від 08.02.2018 
(Протокол № 493 від 07.02.2018) та зареєстрованим Державним реєстратором було 

прийнято рішення про зменшення Статутного капіталу для покриття збитків на суму 5 500,0 
тис. грн. 

Розмір статутного капіталу змін·ився і складає станом на 31.12.2018 року - 12 500,0 
тис. грн. з наступним розподілом часток: 

.No 
Учасник11 

Частка в 
Загальна сума (грн) 

з/n статутному фонді (%) 

1. 
ПРАТ «Альтана Капітал» 99 12 375 000,00 
(код ЄДРПОУ 20337279) 

2. ТОВ «Альтана Ас істанс» 
І 125 000,00 

(код ЄДРПОУ 34899246) 
Всього: 100 12 500 000,00 
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Формування та сплату статутного капіталу Товариства станом на З 1 грудня 2019 
року підтверджено висновком попереднього аудитора від 24.02.2020 року, а саме: 
Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Імона-Аудит», код 

ЄДРПОУ 23500277, Свідоцтво про включення до Реєстру суб·єктів аудиторської діяльності 
№ 0791. видано рішенням Аудиторської палати Україн:и вjд 26.01.2001 року № 98, 
продовжено рішенням Аудиторської палати України від 24.09.2015 року, № 315/3 до 
24.09.2020 року. 

Змін у статутному капіталі протягом 2020 року не відбувалося. 

Неоплачеuий капітал Товариства станом на 31 грудня 2020 року відсутній. 

На думку аудиторів статутний капітал Товариства станом на 31.12.2020 р. 
сформовано в повному обсязі виключно грошовими коштами у сумі 12 500 тис. rрн .. що 
підтверджено виписками банку та відповідає Ліцензійним умовам провадження 

професійної діяльності на фондовому ринку і установчим до1<ументам Товариства. Частка 

держави у статутному капіталі Товариства відсутня. 

Резервний капітал 

Відповідно до п. 7.9. Статуту у Товаристві створюється резервний фонд у розмірі 
25 % (двадцять п'ять відсотків) статутного капіталу. Розмір щорі'!Них відрахувань до 
резервного фонду становить 5 % (п 'ять відсотків) сум11 чистого прибутку. 

Кошти резервного фонду розміщуються в порядку, визначеному НКЦПФР. 

Кошти резервного фонду використовуються для: 

- покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків; 

- відшкодування збитків ІСТ та НПФ у випадках, передбачених чишшм 
законодавством. 

Резервний каrrітал станом на 31.12.2020 р. становить 376 тис. грн. Формування 

резервного капіталу відповідає вимогам чинного законодавства та установчим документам 

Товариства. 

Дотримання в11мог нормативно-правовпх актів 

Аудитори підтверджують достовірність, повноту та відповідність чинному 
законодавству в усіх суттєвих аспектах даних щодо визнання, класифікаuії та оцінки 
активів та зобов'язань. 

Товариство в цілому дотримується вимог нормативно-правових актів Національної 

комісії з цінних папері в та фондового рию<у, що регулюють порядок складання та розкриття 
інформаuії компаніями з управліню1 активами, які здійснюють управлі1111я а1п1шами 

інституційних інвесторів. 

У Товариства відсутні прострочені зобов'язання щодо сплати податків та зборів, 

несплачених штрафних санкцій за порушення законодавства про фінансові послуги , у тому 
числі на ринку цінних паперів. 

Система внутрішнього аудJІТУ 

В Товаристві існує система внутрішнього аудиту, необхідна для Сl<Ладання 
фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або 
помилок. Служба внутрішнього аудиту (контролю) Товариства організаційно не залежить 

від іюш1х підрозділів Товариства. ДіяJlЬність служби внутрішнього аудиту (контролю), 
здійснюються на rrідставі Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) 
Товариства, яке визначає статус, функціональні обов'язю1 та повноваження служби 
внутрішнього аудиту (контролю). Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) 
Товариства затверджене рішенням ЗаrальІіих зборів учасників Товариства від 11 серпня 
2014 року (Протокол № 327). 

14 



Служба внутрішнього аудиту (контролю) Товариства - це визначена окрема 

посадова особа, що проводить внутрішній аудит (контроль) Товариства, яка призначе11а за 

рішенням Загальних зборів, підпорядковується та звітує перед Загальними зборами. 

Наявна система внутрішнього аудиту, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок 

шахрайства або помилок. 

Корпоративне управління, у тому числі внутрішній контроль, здійснюється 

управлінським персоналом Товариства у відповідності до законодавства України. 

Розкриття і11формації щодо пов ' язаких сторін згідно МСБО 24 
Відповідно до вимог МСБО 24 «Розкритrя інформації про зв'язані сторони» та 

МСА 550 «Пов'язані сторони» ми зверталися до управлінського персоналу із запитом щодо 
нада~-rня списку пов'язаних осіб та, за наявності таких осіб, характеру операцій з ними. 

Інформація щодо пов'язаних осіб Товариства наступна: 

ПРАТ «Альтана Капітал» (код ЄДРПОУ 20337279) - материнська компанія, що 
володіє 99 % статутного капіталу Товариства; 

ALTANA LIMIТED (Реєстраційний номер облікової картки платника податків 
228601 ), що володіє 100% статутного капіталу ПР АТ «Альтана Капітал» 

Амітан Олена Анатоліївна (2930606906), що володіє 100% статутного катталу 
ALT ANA LIMITED; 

Бакакін Олександр Андрійович (3316807097) - Генеральний директор Товариства до 
19.11.2020 р., відноситься до провідного управлінського персоналу; 

Зикова Лілія Віталіївна (3061918122) - Генеральний директор Товариства з 
20.11.2020 р., відноситься до провідного управлінського персоналу; 

ПРАТ «СОЛАР МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 37841948) - одноосібний 
виконавчий орган такої юридичної особи та Товариства одна і та сама фізична особа; 

ПРАТ «АСГАРД ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 37841754) - одноосібний виконавчий 

орган такої юридичної особи та Товариства одна і та сама фізична особа (до 19.11.2020 р.). 

2020 2019 

Наfіменування опер1щі1· Опсрацііз Операції з 

JJОВ1ЯЗІЩИМИ Всього пов'язаними Всього 

СТQ(ЮUЯМИ сторонами 

1. 2. 3. 4. 5. 
Прsщбання деnозтарних noc.nyr 8 8 6 6 
Торгова кредиторська 

2 49 2 49 
заборrован і сть 

Нада1111я поворотно"і фінансової 
27 38 827 5 230 34 777 

допомоги 

Надання безповоротної 
246 

фінансової допомоги - - -

Компенсація працівникам, ут.ч. 687 І 875 784 2 574 
Короткострокові виnлати 

687 І 875 784 2 574 працівникам 

Ознак існування відносин і операцій з пов'язаними сторонами, що виходять за межі 
нормальної діяльності в процесі аудиту не виявлено. 

Аналіз оруденційuих ооказн11ків діяльності 

Про ступінь ризику Товариства на основі аналізу результатів пруденцій11их 

показників діяльності Товариства. 
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Відповідно части11и третьої статті 27 Закону України «Про цінні папери та фондовий 
риноr<» компанії з уnравлі1шя а~<Тивами. зобов'язані дотримуватися пруденційних 

нормативів. 

Товариство повинне дотримуватися Положення щодо пруденційних нормативів 

професійної діяльності ва фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками. 

затвердженого рішенням НКЦПФР від 01.10.2015 № 1597. 

Згідно вимог рішення НКЦПФР від 02.10.2012 № 1343 «Про затвердження 
Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління 
активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, 

та пода11ня відповідних документів до НКЦПФР», передбачено зокрема, порядок розкриття 
компаніями з управління активами в складі місячної звітності інформації про Пруде1щійні 

нормативи, що застосовуються до компаній з управління активами. 

Нормативи розміру та достатності власних коштів, покриття операційного ризику та 

фінансової стійкості ТОВ «КУА АПФ «АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ» 
станом на 31.12.2020 року відповідають встановленим нормативам, що діяли на цю дату: 

№ Нормативне 
Пр11мітка щодо 

Найменування показ1шка Показн11к виконання І 
n/n значення 

нев11кона1111я 

І Розмір власних коштів >=3,5 млн. грн. 12 471 тис. грн . виконується 

2 
Норматив достатності власних 

>=І ,О JS,92 виконується 
коштів 

3 
Коефіцієнт покр11rrя операційного 

р11зику 
>= 1,0 30,70 виконується 

4 Коефіцієнт фінансової стійкості >=0,5 0,992 виконується 

Інформація про наявність под1и після дати балансу, які не з11айшш1 

відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вnшfв на 

фі11а11сов11й стан 

Ми розглянули операції Товариства після 31 грудня 2020 року та провели 

опитування представника засновників Товариства щодо подій після вказаної дати. 

В результаті цих процедур ми не знайшли 11ічоrо такого, що відноситься до nодій та 
фактів, які б потребували коригування балансу та/або додаткового розкриття інформації. 

Однак слід зазначити, що між датою складання та затвердження фінансової звітності 
відбулися наступні події: 

- у ci<rni 2021 року погашена кредиторська заборгованість з фіна~сової допомоги , 

наданої Товариством на поворотній основі, у розмірі 9 700 тис. гривень; 

- у січні 2021 року Товариство надало фінансову допомогу на поворотній основі у 
розм ірі 9 700 тис. грн. зі строком повернення до 3-х місяців, ут. ч. пов 'язаним особам у 
сумі О тне. грн" Оскільки строк надання фінансової допомоги менше трьох місяців, ці події 
в незначній мірі впливають на зростання ризиків Товариства. 

Ідентифікація та оцінки аудитором рю11ків суттєвого викривлення фінансової 

звітності внаслідок шахрайства. 

Під час виконання процедур оцінки ризиків пов'язаної з ними діяльності для 

отримання розуміння суб ' єкта господарювання та його середовища, включаючи його 
внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінювання ризиків 
суттєвого викривлення через розуміння суб 'єкта господарювання і його середовище», 11ш1и 

були виконані процедури необхідні для отримання інформації, яка використовувалася під 
час ідентифікації ризиків суттєвого викрИ"влення внаслідок шахрайства у відповідності до 
МСА 240 «Відповідаль11ість аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової 
звітності». Нами були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників 
Товариства, які на нашу думку, можуть мати інформацію, яка ймовірно. може допомопи 
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при ідентифікації ризиків сутrєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Нами 

виконані аналітичні процедури, в тому числі по суті з використання деталізованих даних, 
спостереження та інші. Ми отримали розуміння зовнішніх чинників, діяльності суб' єкта 
господарювання, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і 

пов'язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів. 

Ми не отримали доказів обставин, які можуть свід'lИТИ про можливість того, що 
фінансова звітність містить сутrєве викривлення внаслідок шахрайства. 

№ 

п/п 

Основні відомості про аудиторську фірму та умови доrовору на nроведен11я 

аудиту 

Основні відомості про аудиторську фірму наведені в Таблиці № 3. 
Таблиця N!! 3 

Показник Значення 

Повне найменування та Товариство з обмеженою відповідальністю 

1 ідентифікаційний код юридичної «Аудиторська фірма «Імона-Аудит». 23500277 
особи 

2 

3 

4 

Включено до Реєстру аудиторів 

та суб'єктів аудиторської 
діяльності , дата вкюочення 

відомостей до Реєстру, номер в 
Реестр і 

Розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності» 

24.10.201 8, №0791; 
Розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності, які 
мають право проводити обов'язковий аудит 

фінансової звітності» 13.12.20J 8, №0791; 
Розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності, які 

мають право проводити обов'язковий аудит 

фінансової звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес» 13.12.201 8, 
№0791 

Свідоцтво Аудиторської палати Номер бланку №0751 , затверджене Рішенням 

України про те, що суб 'єкт АПУвід25.01.2018року№354/3 
аудиторської діяльності пройшов 

зовнішню перев1рку системи 
контролю якості аудиторських 

послуг, створеної відповідно до 

стандартів аудиту, норм 
ттrnфесійної етики та 

законодавчих 1 нормативних 

вимог, що регулюють 

аудиторську діяльність 

Прізвище, ім'я, по батькові Величко Ольга Володимирівна 
генерального директора 

Номер реєстрації у Реєстрі 
аудитор ~в та суб'єктів 

аудиторської діяльності (Розділ 
«Аудитори») 

Прізвище, ім'я, по 
аудитора, який 

аудиторську перевірку 

батькові 
проводив 

100092 

Величко Ольга Володимирівна 
сертифікат аудитора серія А № 0005182, 
виданий р1шенням Аудиторської палати 

України № 109 від 23 .04.2002 року, 

продовжений рішенням № 356/2 від 29.03.2018 
року чинний до 23.04.2022 року 

17 



> 

5 
б 
7 
8 
9 

Номер реєстрації у Реєстрі 100092 
аудитор1в та суб'єктів 
аудиторської діяльності (Розділ 
«Аудитори») 

Місuезнаходження: 01030, м. Киі:в, вул. Пирогова, 2/37 
Фактичне місце розташування 02140, м. Київ, проспект М. Бажана, 26. оф. 95 
Телефон/ факс 044 565-77-22, 565-99-99 
E-mail mail@imona-audit.ua 
Веб-сайт www.imona-audit.ua 

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту річної 
фінансової звітності: 

Згідно з Договором № 04-2/02 від 04 лютого 2021 року про проведення аудиту 
(аущ1торської перевірки) ТОВ «Аудиторська фірма «lмона-Аудит» (надалі -Аудитор), що 

включене до Розділів Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, а саме: 

Розділ: Суб'єкти аудиторської діяльності (номер реєстрації у Реєстрі та дата 

включення відомостей до розділу Реєстру № 0791 від 24. 10.18 року); 
Розділ: Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий 

аудит фінансової звітності (номер реєстрації у Реєстрі та дата включення відомостей до 
розділу Реєстру № 0791 від 13.12.18 року). 

Розділ: Суб'єкти аудиторської діяльності. які мають право проводити обов'язковий 

аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес( номер реєстрації 
у Реєстрі та дата вкmочення відомостей до розділу Реєстру № 0791 від 13. 12.18 року). 

Свідоцтво АПУ npo відповідність системи контролю якості (номер бланку № 0751. 
Рішенвя АПУ від 25.01.2018 року №354/3), провела аудит річної фінансово}' звітності у 
складі: 

Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31 грудlія 2020 року, Звjту про 
фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2020 рік, Звіту про рух грошових коштів 
за 2020 рік, Звіту про власний капітал за 2020 рік і Приміток до фінансової звітності за 2020 
рік на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству 1 

Реєстрі аудиторів та суб'єк 

Генеральний директор 
(Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та 
«Аудитори») 100092) 

Дата складання Звіту незалежного аудитора: 25 лютого 2021 року 
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JfТРачання .11а Щ">и.з.~~нЮІ: 
нсови:-. ІНвестиuш 

-----

) ( 975 
бороn1их активів 

Виn.1ати за деривативами 

3255 ( 
326() ( 
3270 ( 

)( _____ _ 

ВJfТРачання на надання лозик 3275 ( 
B"lfl"Pa•1aнtUІ на nридбаtuі>І .:~очірн.ьоrо nі,.::{І'Триємства та 

іншо1 rослодарськоі одинищ 328U 
~платсжГ 3290 
Ч11ст11іі ю·х ..:оштів від інвест1111ііІ11ої діЯ.'l ЬІІОСТі 3295 

)~ 
_)~ 

)( 

>' ( 
-975 

ІІІ. Ру1..:011піву1>СЗ)'Льт3ті фі 1~ансо_в_о_і_ц_ія-.1-ь_н_о_с_ті,--- --- -------

Над.ходження від: 

Власноrокаnі_та_лv~·------------
Оrримnння ~к _ .. 
Над.ходження від продажу частки в дочірньому 
nідприЄ.\ІСТВ і 

Інші надходженю1 

Витрачання на : 

3300 
3305 

3310 
3340 ' 35 827 36 43U 

Викуп власних акuій 
Погашення позик 

3345 ) ( ______ ____ 
3350 

Сма7)' див іденді_в _____________ _ 3355 +(-------)-+(--

-Витрачання на сплату відсотків 
Витрачан~на c-n:-:-ia-,,.--_-. з-а...,боо--р-rо_в_а_н_о_с_n,..... з_.,.ф..,..і н_а_н_с-ової 

3360 ( - -- )_( 
3365 ( ) ( 

орен~ 

Ви-rрачання на придбання чаетюt в дочірньо~1у ) ( 
J підприємстві 3370 
Витра•1анн.я на виrt1ати неІ<Онтро.1ЬОвани:М частк~ш) 1( )( 
дочірніх підnриє:-.1ствах 3375 
Інwі ПЛЗТСЖІ 3390 ( 38 827 ) ( 34 777 
Чнст~іі рух ..:оштів ві;\ фі 11а11совоі діял.-ь-,-,О-Сl-.-і ----:~_З-_З-9_5 _____ -3-~О-О-О----+-----1-6_5_3 _ _ 

Ч11ст11іі рух грошов11х І'Оштів за звітю1й 11еріод 3~00 -2 9~ 783 
Залишок коштів на початок року 3405 "І ____ 3_2_8_1 ___ --1-----2-4_9_8_ 

Втuтив зміни ватотних кУvсів нЗЗа.'1~·- 341 О . 
Залишок коштів на кінець року 3_4_1_5_.. ____ 3_1_5 _____ ,_ _ __ 3 28 1 

-----'---"----1.5'-"'~'l!l>J'Jfmlru 

Ксрівн11І' З11 h'OtJa Лі!1 ія Віт~L1іїв11а 

Го. 10иш1іі бух.га. пер Га(ва I.rroнa АнатоJJіївна 



fІ1;1ПfНІfМСТІІ() 

Дu111 (рік, місяць. чис:~о) 

ТОІJЛРІ ІСТВО з Оо:\ШЖІШОІО ВІДПО13ЩЛ.ІІЬНІСТЮ "1\ОJ\JПАНІЯ з ·w f'1ІРПОУ 
УПРАВЛІННЯ АКГПВЛJ\111 ТЛ ЛД.:ШНІСТРАТОР ПЕІІСІЙІІІІХ ФОfЩІВ 
<v\.:ІЬІ!ША ІІШЕСО1ЕНТ J\1EHEДЖ:\1EtJT>>. .... 

(ваймснуВІ!ння) 

Звіт про 8J1асщ1й капітал 

за Рік 2020 р. 

Форма№-4 Код зu ДКУ Д Г 1801005 

r~·д 
Зареє-

яд- строва-

Стаття 
ка ний 

(пайовий) 

І капітал 

2 з 

Залишок на початок 
1-

ок 4000 12 500 
"----------+------~ 

Коригування: 

Капітал Додат-

у дооцін КО8ИЙ 

- ках капітал 

І 
І -,-
І 4 5 

Резе~- 1 Н~ро.3П~l-- Нео- · 1 Вил у: / 
внии д1лении І пла- •1ений 

капітал прибуток І чений · каnітаJІ 
(нелокри- капітал 

тий 

збиток) 

6 7 8 9 

376 (215) 

4005 
4010 

Зміна обліl<ОВОЇ 

політИК11 
---------1--___,f------+-----+--- -- -" 

Всього 

10 

12 661 

Виправлення nоми.1ок 1 - ....... -·-··-·----+-----f-----+-------
Інші зміни 4090 

12 500 376 (2J 5) 
С1сориrований зали

шок на початок року 

-Чистнй прибуток 
4095 f ·• --- ·----------!-----+-----'--·- ·---

і (3) І 4100 
(збиток) за звітний 

_пері~ __ --~--.._. 
Jнший сукупний 

~------'---___,------1----·І----·--· 

дохід за звітний 

період . 4110 
Дооцінl<а (уцінка) 

4111 

4112 І 

• необоротних активів 

Дооцінка (уцінкаГ 
фінансових інстру~1снтів 
На1<оnнчеиі К);рёоВТ--__,__ ___ ..__ ________ , 

І 4113 
l 

1266 1 

(3) 

різниці 
Часті<аІ_нш __ о_rо_с_у_~)'ПН--о-r-0----1-------'--- ···-· -···-······----~----=----!-----

доходу асоційоваю~х і 

спільних підприємств 

Інший ~УІ<).~_до~. 
Розподіл прибутку: 
Внnлатн в;~асни.кам 
(дивіденди) 

' Сnря ~~ванм" rЇрибут1<У' 
до зареєстрованого 

4114 
4116 

4200 

капіталу 4205 
Відраhуван.ня до 
резервного капіта.1)' 421 О 
С~~Іа ЧИСТОГО ПрИб)rт"')~ 
напсжна до бюджету 

відповідно до 
законодавства 4215 
Су~а ЧИСТОГО nрмЇЇ)т.h,У ~ 
на створення 

сnеціа:1ьню.: 

(ці.їЬОВІ!Х) Ф<>,_ІіДіВ . 4220 

І 

r 

І 

-1-
--~-'-~ __ _..__ ___ __,_ __ ~ 

_..__ __ J 



·. 

-- 1 

Су;1а чистоrо nрибуп,')' 
на матер~а.1ьнс 

заохоче_н __ ня __ _ 
'і~еСКи учасників: 
внески до капіталу 

'Пога111е.ння заборго-
6аності з каmталу 

·вилу~ення каnітму: 
1 Викуп ак.цій (часток) 
Перепродаж викуп

2 

4225 

4240 

4245 

4260 
-'--~-

леЮLх акці~_і~:_а_ст_о_к-'-) _ _ +_4_2_6_5 
Анулювання викуплс-

вих 1пщій ( ·~_ст_о_к_,' ):.__ ___ 4_2_7_0 _ _.._ __ 
Вилучення частки в 1 

6 7 ·ГГ- 9 10 

- І 

--+ ·----- ·-- ... ! ···········---І-----'-----і-----1-----1 

.. ·-·-···--·-- - ------~----4-----1-----1------

капіталі J 4275 І 
'ЗмсншеНня·--н-о-~-ін_а_л_ь--- ,---+-----'-----+----~~ 

ної вартосn акцій 

L!.нwі_з~~.іни в капіта,1і 
Придбання (продаж) 
нсконтро:тьованої 

частки в дочіри.ьо~rу 

підприємстві 

Разом змін у кanii:~i 
'Залишок на кінець 

оку 

Керівник 

Головний бухгалтер 

42&0 
4290 
~-----+----~-----1 

4291 
4295 --(71) <зг--' 

12 658 

Зикова Лілія Віталіївна 

Гаєва Ілона Анатоліївна 



ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ nщповщлльн ІСТІО 
«1\01\ШАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІІІІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІ В «АЛЬТАНА 

ШВЕСТМ ЕНТ М ЕНЕДЖМЕНТ» ЗА 2020 РІК 

1. Інформація про компанію з управління активами 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ 

АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРАТОР ПЕІІСJЙНИХ ФОНДІВ «АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ 

МЕНЕДЖМЕНТ» (дал і за текстом - Товариство) є правонаступником всіх цивільних прав та 

обов'язків ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З 

УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ <(ГЕССЕРА 
КАПІТ AJl». 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ 

АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРАТОР ГІЕНС1ЙНИХ ФОНДІВ <(ТЕССЕРА КАПІТ АЛ» є правона
ступником всіх цивільних прав та обов'язків Товариства з обмеженою відповідальністю «Компа

нія з у11равління активами ((Стратеrjч 11І Інвестицїі». 

Відповідно до рішення Загальних зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДГЮВІДАЛЬJІІСТЮ (<КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРАТОР 

ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ТЕССЕРА КАПІТАЛ» від 23 березня 20lJ року (Протокол № 89), 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬІ-ПСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ 

АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ <(ТЕССЕРА КАПІТАЛ» переймено

ване в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ 

АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ 
МЕНЕДЖМЕНТ» . 

Відповідно до рішення Загаль11их зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю 

<( Компанія з у11равл іння активами «Стратегічні інвестиції» від 28 лютого 2008 року (Протокол № 
І О), Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управлі1шя а1<тивами «Стратегічні ін

uестиції» перейменоване в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМJІ-І ІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДШ 

<(ТЕССЕРА КАПІТАЛ». 

№з/r Показники Дані 

І Повне таскорочененайменуван - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

ня «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА 

АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ <(АЛЬТАНА 
11-!ВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ» 
ТОВ ((КУА АПФ «АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ 

МЕНЕДЖМЕНТ» 

2 Ідентифікаційний код, зазначе- 35093832 
ний в Єдиному державному реес-

трі юридичних осіб та фіз~1чних 

осіб-підприємців 

,., 
.) Види дія;1ьності за КВЕД 66.30 Управління фондами 

65.ЗО Недержавне пенсійне забезпечення 

66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фіг1ансових пос-
луr, крім страхування та пенсійного забезпечення 

4 Серія , номер, дата видачі та тер- Ліцензія на здійснення професій пої діяльності на фондо-

мі11 чинності ліцензії на здійс- вому ринку - діяльності з управління активами інститу-
нення професійної діяльності ва ційних інвесторів (діяльність з управління активами) сері> 

ринку цінних паперів - діял ьнос- АЕ № 294695, видана Національною комісією з цінних 
ті з управління активами інститу- паперів та фондовоrо ринку <(27» січня 20 15 року (стро~< 
ційних інвесторів діїліцензіїОЗ.08 . 2012 р. - необмежений) 
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ПРИМІТКИ ДО ФJНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДЛОВІДАЛЬНJСТЮ 
((КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙІІИХ ФОНДІВ «АЛЬТАНА 

JHBECTMEHT МЕНЕДЖМЕНТ» ЗА 2020 РІК 

Перелік інституuійних. інвесторів ПАЙОВИй НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 
активи яких перебувають в уп- ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ 
равдінні Товариства «АЛЬ ТЕРНАТИВНl ІНВЕСТИЦІJ» (реєстраційний код за 

Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвес-

тування 2331402); 

ПАЙОВИЙ НЕДИВЕРСИФП<ОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 
lНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «БЕРЕГ-
ФІНАНС» (реєстраuійний код за Єди11им державпим ре-
єстром інститутів спільного інвес'Тування 2331463); 

ПАЙОВИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВА1-JИЙ ВЕНЧУРНИЙ 
1НВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ 
«УКРАЇНСЬКІ ВЕНЧУРНІ lНВЕСТИЦІЇ» (реєс'Граційний 
код за Сдиним державним реєстром інститутів спільного 

інвестування 2331490); 

ПАЙОВИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ ((ГЕВІС 
ІНВЕСТ» (реєстраці йний код за Єдиним державним реєс-

тром інститутів спільного інвестувмтя 233160 І); 

ПАЙОВИЙ f}Еди_,вЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 
ІНВЕСТИЦІИНИИ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ 

«ІОЛАНТА КАПІТАЛ» (реєстраційний код за Єдиним 
державним реєстром інституrів спільного інвестування 

2331628); 

ПАЙОВИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАІ ІИЙ ВЕІ ІЧУРІ ІИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ЮНІС 
КАПІТ АЛ» (реєстраційний код за Сдиним держав1:1им ре-
єстром інститутів спільного інвестування 23300155); 

ПАЙОВИЙ НЕДИВЕРСИФ1КОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 
1НВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ <(АРТЕС 
КАПІТАЛ» (реєстраційний код за Єдиним державним ре-
єстром інститутів спільного інвестування 23300177): 

ПАЙОВИЙ НЕДИВЕРСИФТКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ 
«ФІНАССІС ПРОМГРУПП» (реєстраційний код за Єди-
ним державним реєстром інститутів спільного інвесту-

вання 23300284); 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <(ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФІКО~ВАНИЙ ВЕН1-!}'РН_!1Ф 
КОРТТОРАТИВНИИ ТНВЕСТИЦlИНИИ ФОНД 

«ФОРТlОР 207» (реєстраuійний код за Єдиним держав-
ним реєстром інститугів сп ільного інвестування 

13301013, код за ЄДРПОУ 43805876); 

ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД 
«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД» (код за 
ЄДРПОУ 38356406) 

Місцезнаходження 04053, місrо Київ, провулок Киянівський, будинок 7 А 

2 



ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«JСОМПАНІЯ з УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРАТОР щ:нс1йш1х ФОНДІВ <<AJlbTAllA 

ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ» ЗЛ 2020 РІК 

7 Офіційна сторінка в 11пернеті http://www.altana
capital.com/company/structure/altana im/ 

Основним видом діяльності Товариства є надання послуг з управління активами і~1ститутів спіль

ного інвестування та недержавних пенсійних фондів, надання консультаційних послуг. 

Кількість працівників станом на 3 J грудня 2020 р. та 31 грудня 20 J 9 р. складала 4 особи та 7 осіб 
відповідно. 

Учасники Товариства станом на 3 І грудня 2020 р. та 3 J грудня 20 19 р.: 

Учасники 

ПрА Т «Альтана Капітал» 

ТОВ «Альтана Асістанс» 

Вс1.ого 

2. Загальна основа формування фінансової звітності 
2.1. Досто'Вірпе подання та відловідttість МСФЗ 

31.12.2020 

% 
99,00 
1,00 

100,0 

31.12.2019 
І>Ju 

99,0 
1,00 
100,О 

Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформо

вана ~ метою достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та гро

шових потоків Товариства, для задоволення інформаційних ттотреб широко1·0 кола І<ористувачів 

при прийнятті ними економічних рішень. 

Ко1щептуаль11ою основою фі11а11сової звіпюсті Товариства за рік, що закінчився З 1 грудю1 
2020 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні станда

рти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на О І січня 2020 року, що офіційно 

оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів Украіни. 

І Іідготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає 

всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на О J січня 2020 року. 

дотримання яких забезпечує достовір1іе подання інформації в фінансовій звітності, а саме, дореч

ної, достовірної. зіставної та зрозумілої інформації. 

При формуванні ф інансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних 

зако11одавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складан-

11я фінансової звітності в Україні, які не nрот11річат1> вимогам МСФЗ. 

2.2. МСФЗ, які лр11йняті, але ще ое набули •шнності 

Радою з міжнародних стандартів фіна~1сової звітності Lta 2021 рік не було випущено нових 

стандартів для фінансової звіт11ості, дату набрання ч~1нності МСФЗ 17 «Страхові кон-rра1т.ш пере

несено на 2023 рік (п. В 1 додатка В МСФЗ). 

2.3. Валюта подання звітності та функціоцальІJа валюта, ступіttь округленt1я 

Валюта подання звітності відповідає функціона,nьній валю-rі , якою є національна валюта Укра

їни - гривня, складена у тис.я чах гривень, округлених до цілих тис.яч. 

2.4. Припущення про безперервність діяльності 

Фінансова звітність Товариства niдroтoвJte11a виходячи з припущення безперервності діяльнос
ті, відповідно до якого реалізація активів і ттоrашеrшя зобов'язань відбувапься в ході звичай11ої 
діяльності. Фінансова звітність не вклю<1ає кори1'ування, які необхідно було б провести в тому ви
пад1<у, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської дія
льності відповід1ю до принu11nів безперервності діяльності. 

з 
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2.5. Рішення про затверджс1111я фіна11сової звіт1юсті 

Фінансова звітніст1, Товариства затверджена до випуску Наказом директора Товариства NoO І 

nіл. 08.02.2021 року . Ні учасники Товариства, 11і і11ші особи не мають права в11осити зміни до t\if'ї 

фі11ансової зв ітності після її затвердження до випуску, 

2.6. Звіт1111іі період фі11а11сової звітності 

Звітн11м 11еріодо111. за який формується фі11а11сова звітність, вважаt-rься календарний рік. тобго 

період з О І січня no 31 грудня 2020 року. 

2.7. Облік інфляції. 

За рік, що закі нчився 31.12.2020 р. кумулят11вний приріст інфляції за трирічний період 

склав 20.02 % (( 109.8: 1ОО* І04, 1: І ОО* 105,0: І 00)* І 00-1 ОО). Осl<ільки кумулятив11ий приріст інфляції 
11е досяг 1 ОО % nроведеш1я перерахунку фінансової звітності згідно МСБО 29 «Фінансова звіт-
11ісп, в умовах гіr1ері11фляції» не потребується. 

3. Суттєві положення облікової політики 
3.1. Основа (або ос110011) оцінкu, застосова11а пр11 складанні фіІJансово'і звіт11ості 

Ця фінансова зв ітність підготовлена Ііа основі істори~ної собівартості, за винятком оцінки за 

справедливою вартістю фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інстру.ме11т1ш, 

з використанням методів оцінки фінансов~1х і11струме11тів. дозволених МСФЗ 1 З «Оцінки за спра
ведливою вартістю». Такі методи оцінки включають tнщористання біржов~1х котирувань або даних 

про поточну ринкову вартість іншого аналогічного за характером інструменту, аналіз дисконтова

них rрошов~1х потоків або і1-1ші моделі визначе1111я справедливої вартості. Передбачувана справсд

лвва вартість фінансових активів і ·зобов'язань визначається з використання~~ наявної інформації 

про ринок і відповідних методів оцінки. 

3.2. Загальні nоложєн 11я щодо обліковuх 11оліт11к 

3.2.1. Ocuoвrt форА1увштл облі1шв11х 11оліт111< 
Облікові nоліти1ш - ко111<ретні принципи, основи, домовленості , правила та nракrика, '3астосо

ван і суб'єктом І'осподарювання при складанн і та поданні фінансової звітності. МСФЗ навод1пь об

лікові політики. які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фі11а1ісову звітність, яка ~1іс

тити111е дореч11у та достовірну інформацію про операції, інші події та умов11. до яких вони застосо

вуються. Такі політики не слід 1астосовувати. якщо вплив їх застосува1111я є несуттєв11м. 

Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівющтвом Товариства відповід

но до вимог МСБО 8 «Обл ікові політ11ки, зміни в облікових оцівках та помиJ1ки» та інших чию111х 

МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», який застосовується Товариством раніше дати 

11абугrя чинності. 

3.2.2. 111фvp.Ш1t(in про J.4ti1111воблікових11олі11111кrL~ 

Товарис-rво обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операції. 1н

ш11х подій або умов, якщо МСФЗ 'Конкретно не вимагає або не дозволяє визнзчен1-1я категорії ста

тей, для яких інші політики можуrь бути доречн1~ми. 

3.2.3. Фор.нп тп 11азв11 фі11а11сових звітів 

Перелік та назв11 форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, встановлен11м 

НП(С)БО І <вага.пьні вимоги до фінансової звітності». 

4 
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3.2.4. Методи 11одш11ш іифорлttщіїу фіиаисттх звітах 

Згідно НП(С)БО І Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у прибутку 

або збитку, за класифікацією, основа1юю на методі "функції витрат'' або "собівартості реалізації''. 

зг ідно з яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини собівартості чи. напри

клад, витрат на збуr або адміністр~пивну діяльність. Проте, оскільки ін.формація про характер ви

трат є 1<0р11сною для прогнозування майбутніх грошових nото1<ів , то ця інформація наведена в 11. 

7.3 них Приміток. 
Представлення грошових потоків від операцій1юї діяльност і у Звіті про рух грошових 1;:оwтів 

здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з я1<им роз1<ривається інформація про осно

вн і класи надХоджень грошових коштів чи випJ1ат грошових коштів, Інформація про основні в11д 1·1 

rрошовнх JІадходжень та грошових вrшлат формується на nідставі облікових записів Товариства. 

3.3. Обліковj політики щодо фіна11сов11х і11струме1пів 

3.3.1. Вuз11rщю1 та (Щітш фінансових інструл1ентів 
Товариство визнає фінансовий акrив або фінансове зобов'язання у балансі, коли і тільки коли 

воно стаt стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання 

або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку. 

На дату первісного визнан11я фінансовий актив або фі11а11сове зобов'язання оцінюються за 

сnраведnиnою вартістю. Найкращим свідченням слравеД)Jивої вартості фі нансового інструменту 

при первісному визнанні є ціна угоди, тобто справедлива вартість відшкодування, виплаченого або 

отриманого за цей фінансовий інструмент. 

Бізнес-моделі, які застосовуються Товариством до фінансових активів: 

а) дебіторська заборгован ість кліє~1тів за договорами реалізації товарів, робіт. послуг утри
мується до поr·ашен~-1я; 

б) інвестиції в боргові фіна1-юовj інструменти утримуют~.,ся до погашення або для лродажу: 

в) інвестиції в інструменти власного капіталу утримуються для отримання дивідендів та 

впливу на уГІравління операційною діяльністю об' tкта інвестування або для торгівлі . 

Облікова політика щодо подальщої оці11ки фі11ансових інструментів розкривається ш1жче у 
відповідних розділах облікової політики. 

3.3.2. ГрmщJві кощt1111 та ї.хиі еквівале11т11 

До складу статті "Гроші та їх еквіваленти" включається rотіsка в касі підприємства. грош і 

на поточн11х та інших рахунка,х у банках (у т.ч. розподільчих), грошові кошти в дорозі, електронні 

гроші, е 1<вівален1'и грошей. до яких, зокрема, належать депозити на вимогу та депозити в банках 

строком погашення не більше тр1,ох місяців . 

Грошові кошти та їх е1<віваленти можуть утримуватися. а операLtії з ними проводитися в 11а11і

ональній валюті та .в іноземній валюті. 

Іноземиа валюта - це валюта інша, ніж функціональна валюта, яка визнаLtена в n.2.3 цих При
міток. 

Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедJ111-

вою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості. 

Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті здійсню

ється у фу111щіональній валюті за офіційними курсами Національного бан1<у України (НБУ). 

У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках в у банках (на11ри1<лад, у 

випадку призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміоістраuїї) ці аІ<Тиви можуrь бути 

класифіковані у складі непоточних активів. У випадку nрий11яття НБУ рішення про ліквідацію ба-
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1щівської установи та відсутності ймовірності повернен11я грошових коштів. виз11а1111я їх як акт~шу 

приш111яється і їх вартість відображається у складі збитків зв ітного періоду. 

3.3.3. Дебіторська заборговапість 

Дебіторська заборгован ість - це фінансовий актив. який являє собою безумов11е право отрима

ти грошов і кошти або інший ф і нансовий актив від іншого суб'єкта господарювання. та моме11т 

отримання відшкодування зумовлене лише плином часу. 

Для цілей фінансово'~' звітності дебіторська заборгованість класифікується як потоІ:.Jна (забор

гованість, по якій 01·римання очі кується впродовж поточного року або операційного циt<лу) , або як 

довгострокова (дебіторська заборгованість, яка не може бути класифікована як поточ11а). 

Оцінка дебіторської заборгованості за договорами реалізації цінних пагrерів та інших корпора

тивних прав, відступлення права вимоги здійсюоється за амортизованою собівартіс.тю з викорис

танням ефективно'і процентної. 

Для оцінки заборгованості , щодо якої ефект від переоцінки складає не більше 15 відсотків від 
нартості активів Товариства на момент розрахунку, використовується нульова відсоткова ставка 

для розрахунку амортизова!!ОЇ вартості . 

Дебіторсьt<а заборгованість може бути нескасовно приз11ачена як така, що оцінюється за спра

ведливою вартістю з відображеtіням результату переоцінки у 11рибутку або збитку, якщо таке nри

з11ачення усуває або значно зменшує невідповідн ість оцінки чи визнання (яку інколи називають 

«неузгодженістю обліку»). 

Так довгострокові позики та довгострокові дебіторські заборгова11ості , за якими 1-1е нарахову

ються відсотки, або відсотки сугrєво ню1<чі ринкових, можуть оuінюва'rися за справедливою варті

стю. яка дорівнює теперішній вартості усіх майбутніх надходжень грошових коштів, дисконтова

них із застосуванням переважних ринковнх ставок ка подібний інструмент. 

Наприкінці кожного звітного періоду Товариство оцінює наявність об'є1сrивного свідчення то

го, що корисність деб іторської заборгованості , яка оці нюється за амортизованою собі вартістю. 

зме11шується. Товариство використоRус модель очікуваних кредитних збитк ів для з 11е1tі11ення дебі

торсько'і заборгованості. 

3.3.4. Боргові t{іииі папери, утрщtувопі до погаtuеюш 

До фінансових активів , уrримуваних до погашення, Товариство відносить облігації та вексе1 1 і. 

що їх Товар11ство має реальний намір та здатн ість утримувати до погаше1шя. Після лерв існого ви

'3Нання Товариство оцінює ·1·х за амортизова~-юю собівартістю, застосовуючи метод ефективного ві

дсотка, за вирахуванням 'Збитків від знеuі нення. якшо вони є. 

Для ф інансового a1crиuy, який оцінюється за амортизованою собівартістю, балансова вартістr, 

перераховується шляхом обчислення теперішньої вартості попередньо оцінених майбутніх грошо

вих лотоків за первісною ефективною ставкою відсотка фінансового інструмента, або, якщо це 

можливо, за переглянутою ставкою відсотка . 

На11рикінці кожного звітного періоду оцінюється наявність об'єктивного свіДLrення того, що 

корисність фінансового активу, який оцінюt"Ться за амортюованою собінартістю. зме11шусться. 

Товар~;~ство викор~tетовує модель очікуваних кредитних збит1<ів для знецінення боргових цінних 

папер і в . 

3.3.5. Моделt, очікувш1их кред111111mх з6u1111<ів. 
Модель очікуваних кредитних збитків використовується Товариством при знеціненні наступ

них фінансових активів: 

а) дебіторська заборгованість (МСФЗ 15)~ 
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б) інвестиції в боргові цінні nалери, що утримуються для отримання rрошов11х потоків в ра
хунок погашення основної сум~1 боргу і відсотків. 

езерв очікуван11х кредитних збитків визначається як різrтuя '1іж всіма передбаченимн дого

ворО!'.І грошовнми лотоками. що належать Товариству і грошовиІ\tИ потоками, які Товариство очі

кує отримати. дисконтованими за первісною ефективною ставкою відсотка. 

Визначення суми резерву кредитних збитків відбувається на ос~юві аналізу індивідуаль11ої 

оцінки окремих дебіторів. Фактори, які Товариство розглядає при визначенні того, чи є у нього 

об'єктив11і свідчення збільшення кредитного ризику, включають інформацію про тенденції непо

rашеІіІіЯ заборгованості у строк. фінансові труднощі борж~1ика, можт1вість банкрутства, зr.1і11а 

платіжного статусу пози чальника (збільшення кільrюсті прострочених платежів), інші . 

При простроченні платежу більш ніж на ЗО днів вважається , що кредитний ризик значно зб і

;1ьu 1 нвся. Дефо; rт настає при простро1.1енні платежу більше ніж на 120 дн і в. 

Сума збитків визнається у прибуrку чи збитку. Якщо в 1 1астуш~ому періоді сума кредит1юrо 

збитку змсншусться і це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з 11одісю, яка відбувасться 

після виз11а ння кредитного збитку. то попередньо визнаний збиток сторнується за рахунок коригу

вання резервів. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. 

3.3.6. /11весmиt(ії в іт:тру.не11т11 капіталу 

Інвест11ції в інструменти капіталу Товариство при первин1юІ\1у визнанні !'.юже класифікувати 

як такі, що утрим) ються для отримання дивіде1щів та впливу на управління операційною діяльніс

тю об'єкта інвестування, так і для торгівлі. 

Після первісного визнання Товариство оuінює їх за справедливою вартістю, результати від 

змію~ сп раведливої вартості визнаються у прибутку {збитку) зв ітного періоду. 

Товариство під час первісного визнання певних інвестицій в інструменти капіталу, що не 

утрю,1уються для торгівлі, може прийняти безвідкличне рішен~1я про відображення подальших 

зм ін справедливої вартост і в іншому суку11ному доході. Дивіде11ди на таr<і інвестиції визнаються в 

прибутку або збитку. 

Справедлива вартість інструментів ка11 італу. що обертаються 1 1а організованих ринках, оціню

ється за мінім~u 1ьним оф іu і йним біржовим курсом організаторів торгів , що склався на дату оцінки 

( 1-й ріве11ь ієрархії). 

Оцінка інструменті в капіталу, що 11е включені до біржових слисків організаторів торгі1т і 

здійс 11 юється виходячи ціни викуnу, встановленої рі1венням загальних зборів акціонерів такого 

еІ\1іте 11ту, та інш11х вхідних .даних, які можна слостеріrати 11рямо або опосерсдкова110 (2-й рівень 

ієрархї1). 

В разі відсутності інформації ло перІUому й друго,.,1у рів11ю ієрархії оuінка справедливої вар

тість іг~струментів кап іІаЛу здійснюється незалежним оці нювачем при дотриманні двох критеріїв: 

- роз111ір володіння в статугному капіталі емітента становить 20 і більше відсотків , та 

- вартість акrнву, що nід.,1ягає переоцінці становить 20 і більше відсотків від вартості акп1ві в 

Товариства на дату переоцінки. 

У випадку, коли визначення справедливої вартості інструментів капіталу не можливе жодю1м 

з перерахова1-1их способів їх справедлива вартість дор і в111ос останній балансовій вартості, якщо не 

має об'єктивних свідчень зворотного. 

Акції українських емітентів, що не мають обігу на організованому рикку та фінансову звіт

ність яких отримати неможливо, а також паї/частки товариств, фінансову звітн ість як~rх отримати 

неможливо. оцінюються за нульовою вартістю. 

Справедлива вартість цінних паперів емітентів, об іг яких зупи11ено, у тому числі цінних пале

рів см ітс111 ів , які вклюttені до Списку емітентів, що мають о·знаки фіктивності, визначається із 

урахунан11ям 11аявності строків відновлення обігу такнх ці111111:\. паперів. наявності фінансової звіт-
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ності таІніХ емітентів, резул ьтатів їх діяльності. очікування надходження майбутніх еко11оміч11нх 

ви1 ·ід. 

Справедлива вартість інструменту капіталу товариств, щодо яких розпочато процедуру банк

ротства, дорівнює нулю. 

3.3. 7. Згvртащ1я фіиа11сових активів та зобов'язапь 

Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Товаристnо мас юридичне право здійс

нювати ·3алік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та 

виконати зобов'язання одночасно. 

3.4. Облікові лолітпкп щодо ос1ювпих засобів та 11ематеріаль11их акт11вів 

3.4.1. Виз11а111m та ОІ{іmш осиов11их засобів 

Товариство визнає матеріаЛL,ний об'єкт ос11овн1~м засобом, якщо він утримується з метою ви

користання їх у процесі своєї діял ьності, 1-1ада11ня послуг, або для здійснення адмініс-грати.вних і 

соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (екс11луатації) яких бі

льше одного року та вартість яких більше 2500 грн. 
Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівар'Гістю. У подальшому основні засоби 

оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накош1чена амортизація та будь-які накопичені зби

тки від зменшення корисності. Для визначення зменшення корисності об'єкту основних засобів 

Товариство застосовує МСФЗ 36 "Знецінення акт11вів". Збитки від зменшення корисності визна

ються негайно в прибутках чи зб итках. 

3.4.2. Подальші вшпрати. 

Товариство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне об

слуговування. ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи 

збитку, kоли вон:и понесені . В балансов ій вартості об'єкn! основних засобів виз11аються такі 11ода

льші витрати, які задовольняють критеріям FІИЗнашrя активу. 

3.4.3. Ал1ортиза1(іfІ ос11ов11их засобів. 

Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом. Амортиза

цію активу почи11юоть, коли він стає придатним для використання. Амортизацію іі1'їиву припиня

ють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримува

ний для продажу, або на дату, з якої nриnиняють визнання аІ\Гиву. 

3.4.4. Нелtтперіальиі аю1щви 

Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-ЯІ<ОЇ ~1акопиче11ої 

амортизації та будь-яких нако11ичених ·збитків від зменшення корисності. Амортизація нематеріа

ль11 их активів здійснюється із застосуванням прямоліній~юrо методу. Нематеріальні активи. які 

виникають у ре·зультаті договірних або інших юридичних 11рав. амортизуються протягом терміну 

чин11ості uих прав. 

Нематеріальні акт11Ви з невизначен11м строком корис11ої експлуатації не підлягають амортюа

ції. Згідно з МСБО 36 Товариство перевіряє зменшення корисності нематеріru1ьноrо активу з неви

значе11им строком корисної експлуатації ШЛ>rхом порівняння суми його очікуванос·о відшкодуван~ 

ня з його балансовою вартістю: 

а) щорічно, 

та 

б) 1<0жного разу, коли є ознака можливого зменше11ня корисності нематеріального актнву. 
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З.4.5. Злtетиепня иорисності основmLх: засобів та нематерісшмтх аю11ивів 

На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність а1пиву може 

зменшитися . Товариство ·.1меншує балансову вартість активу до суми його очікуваного відшкоду

вання, ЯІСЩО і тільки якщо сума очікуваного відшІСодування акпtву менша від його балансової вар

тості. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках. Збиток від зменшення корис

ності , визнаний для активу (за винятком гудвілу) в попередніх періодах, Товариство сторнус, якщо 

і тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного відшко

дува ння. Після визнан11я збитку від зменшення корисності амортизація основних засобів та нема

теріальних актив і в коригується в майбугніх періодах з метою розподілення переглянутої балансо

во'І вартості необоротного активу на систематичн ій основі протягом строку корисного викорис-

1а1111я що залишається . 

3.5. Облікові політики щодо нспоточних активів, утримуваних для продажу 

Товариство класифікує непоточ11ий актив як утримуваний для продажу, якщо його бала1-1сова 

вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного викорис

тання. Непоточні активи, утримувані для продажу, оцінюються. і відображаються в бухгалтерсь

кому обліку за най.меншою з двох величин: балансовою або справедливою вартістю з вирахуван

ням витрат на операції, пов'язані з продажем. Амортизація на такі активи не нараховується. Зби1ок 

в ід зменше1шя корисності при первісному чи подальшому списан ні активу до справедливої варто

сті за вирахуванням витрат на продаж визнається у звіті про ф інансові результати. 

3.6. Облікові поліппш щодо оренди 
До договорів оренди КУ А застосовує спрощення практичного характеру, що дозволя

ють МСФЗ 16 щодо: 

- коро-rкострокової оренди (оренда строком< 12 місяuів) незалежно від вартості орендованого 
об'єкта; 

- оренди. за якою базовий акrив (актив, який є об'єктом оренди) є малоцінним (до 5000 дол. 

США). 

При цьому оре11д11і платежі за угодою лро оренду uюнаються я1< витрати на прямолі1-1ійній ос

нові протягом строку оренди. 

3.7. Облікові політ11ки щодо податку на пр116уток 
Витрати з податку 11а прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченоr·о по

дат1<ів . Поточ1н~й 11одаток визначається я к сума податкі в на прибугок, що підлягають сплаті (відш

кодуванню) щодо оnодаткованого прибутку (збитку) за звітний період. 

Відстрочені податкові зобов'язаш1я визнаються. як правило, щодо всіх тимчасових різниц~" 

що підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням ймовір

ності 11аявності в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути вико

ристані тим•1асові різ1-1иці, що підлягають В'Ирахуван ню. Балансова вартість відстрочених податко

вих активів переглядається на кожну дату й зменшується в тій м ірі , у якій більше не існує ймовір

ності того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатній, щоб дозволити використати 

вигоду від відстроченого nодwп<овоrо активу повністю або частково. 

Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, будуть за

стосовуватися в періоді реалізації відпов ідних активів або зобов'язань. Товариство визнає поточні 

та відстрочені податки як витрати або дохід і включає .в прибуток або збиток за звітний 11еріод, ок

р і І\t випадків, коли податки виникають від операцій або подій , які визнаються прямо у власному 

капіталі або від об'єднання бізнесу. 
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ТоварJ-tство внз11ає nоточ11і та відстрочені податки у капіталі, якщо податок належить до ста-

1·еі!. які відображено безnоссрсдньо у власному ка11італі в тому самому чи в і11шому періоді. 

Товариством nрий11ято рішення (Наказ NoO 1 від 22.02.201 бр.) про 11сзастосува11ня коригува111, 

фінансовоrо результату до оnодаткуван11я 11а усі різ1-1иці, визначен і відгювіщ10 до r1шюжень розді

лу ІІІ Податкового кодексу України. 

3.8. Облікові лолітю.:н щодо і11ш 11х ::1кт11ві в та зобоn'язаuь 

3.8.1. Забезиечения 
Забезпече1шя визнаються, коли Товариство r.1ac теперішню заборгованість (юридичну або 

конструктивну) внаслідок минулої події. існує ймовірність (тобто більше можл11во, ніж неможли 

во), що погаше11ня зобов
1

Я'3ан11я вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі еко1юмі•1ttі 

вигоди, і можна достовірно оці нити суму зобов'яза1111я. 

З. 8.2. Виплати 11pnt( it111u1ш.111 

Виплати nрацівнщщм Товариства включають короткострокові виплати працівникам. такі як 

вказані далі, якщо очікується. що вони будуть повністю с11лачені у повному обсязі протягом два-

11адцяти r.1ісяців після закінче1щя річного звіт1юrо періоду, у якому г1ра11івн11к11 надавали відпові~-

11і послуги: 

а) заробітна плата. внески на соціальне забезпече1111я; 

б) оплачені щорічні відпустки та тимчасова 1-1епрацездатність; 

в) преміюванн і, 

г) негрошові nіль1·11 теnеріш11ім працівннкам (такі як медичне обслуговування), 

д) товариство 11е мас зобов'язань з виплат працівникам по закінченні трудової діяльності. 

3.8.3. Пе11сіtі11і З()бов'дзш11UІ 

Відповідно до українського законодавства, Товар11ство утримує внеск11 із заробітної плат11 

працівників до Пе11сійно1·0 фонду України. JІоточні вt1ески розраховуються як процентні відраху

вання із поточних нарахувань заробітної пла111і , такі витрати відображаються у nеріоді, в якому 

були надані r1раців11иками 11ослуги, що надають їм право на одержання в11ес1<ів, та зароблена від

повідна заробітна платня. 

Додатково Товар11ство має недержану nенсій11у 11рограму з визначеними внеска~1и. яка неред

бачає внески від роGонщавця у вигляді фіксован11х сум та відображаються у періоді. в якому б)ла 

нарахована відповідна 11лата. 

3.9. Інші застосовані облікові nоліт11ю1 , що є дореч 1шмп для розумі11 11я фінансової звітnості 

З. 9. 1 Доходи1ш1111ш1рш1ш 

Для визнання доходу Товариство застосовує п'япf крокову модель: 

а) ідентифікує договір (контракт); 

б) ідентифікує окремі зобов'язання щодо виконання в межах укладеного договору: 

в) визначає ціну договору (операції)~ 

r) розnоділяс ціну договору (операції) між зобов'язаннями щодо виконання: 

д) визнас дохід, коли (або в міру-rого, як) вона виконує (задовольняє) зобов'яза11ня щодо в11-

конання . 

Товар~1ство в11з •1ає од11ницею обліку виручки окремий договір (t\онтракт) . 

Товариство обліковує договір з клієнтом, який 11алежить до сфер11 застосува11ня цього ста~ща
рту. rільк11 тоді коли виконуються всі переліче11і далі 1<ритерії (параграф 9 МСФЗ 15): 
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а) сторони договору схвалили дого13ір (письмово, усно чи у відповідності з іншою звичною 
практикою ведення бізнесу) і готові виконувати свої зобов'язання; 

б) Товариство може визначити права кожної сторо11и відносно товарів або послуr, які будуть 

передава'Т'ися; 

в) Товариство може визначити умов~~ оплати за товнри нбо послуги, які будуть передавап1-
ся; 

r) договір має комерційну сутність (тобто очікуt"Гься, що ризик, час або ве;1ичина майбутніх 

грошових потоків Товариство зміняться внас;1ідок договору): та 

д) цілком ймовірно, що Товариство отримає 1<0мпе11сацію, 11а яку вона матиме право в обмін 

11а товари або послуги, які будуть 11ередані клієнту. 

Товариство щокварталу аналізує угоди на відповідність критеріям визнання контрактами. 

Коли якась частина договору виконана, Товариство відображає договір у звіті про фінансовий 

стан як контрактний актив або контрактне зобов'яза1111я , залежно від співвідношення між виконан

ням Товариством свого зобов'язання за договором та оплатою, здійсненою клієнтом. Товариство 

відображас будь-які безумовні права на компенсацію окремо як дебіторську заборгованіст1, (пара

граф 105 МСФЗ 15). 

Після первісного в11зtшrшя дебіrrорсько·1: заборгованості внаслідоІ< договору з 1<Лі єнтом будь

яка різниця між оцінкою дебіторсьt<ОЇ заборгованості відповідно до МСФЗ 9 та відповідної визна
ної суми доходу 11одаються як витрати (наприклад, як збиток від зменшення корисності) (параграф 

108 МСФЗ 15). 

Товариство відображає контрактне зобов'язання в моме11т здійснення платежу клієнтом або в 

момент, коли такий платіж підлягає сплаті (залежно від того, яка дата раніше), якщо клієнт компе

нсус Товаrиству вартість активу/послуги або у Товариства є безумовне право на суму компенс~щії 

(дебіторська заборгованість) до дати фактичного надання послуги клієнту. 

Товариство відображає контра1<-гний актив. за винятком сум, які відображаються як дебіторсь-

1<а заборгованість, якщо Товариство передає активи або надає послуги клієнту до того, я1< клієнт 

компенсує їх вартість, або до дати, коли компенсація підлягатиме сплаті клієнтом. 

Для обліку 1<онтракт~1их активів та І<онтракrних зобов 'язань Товариство використовує рахунок 

376. 
Для Товариства, що управляє активами пайового інвестиційного фонду, при визначенні вина

городи з управління активами, доrовором, в розумінні МСФЗ 15, є регламент цього пайового іl-Іве

стиційного фонду. 

Враховуючи особливості взаємодії Товар1ютва та І СІ для пайових інвес.тиційних фондів в рі

шенні уповноваженого орrану щодо визначення розміру винагороди за управління активами, пе

редбачасться право на оплату послуг у кінці кожного місящ1 після нарахування. . 

Винагорода Товариства за управління активами (ціна операції) є змі111юю, тому що вартість 

чистих активів інс1:итуrу спільиого і11вестування змежить від умов ринку і. відповідно, є чутrс

вою до факторів поза сферою впливу організації, тому для вирішення пита11ня невизначеності 11а 

кінець кожного місяця/року Товариство приймає рішення, шо до ціни операції включається фак

тиLrна сума винагороди з управління активами. 

Дохід від в1111агороди за управління активами. що визначається як відсоток вартості чистих 

аІ\.-тИвів інституту спільного інвестува~1ня, Товариство визнає на кінець кожного місяця у сумі, що 

відповідає nроведеному розрахунку. Винагорода, що визначається у співвідн01uенні до приросту 

вартості чистих активів інституту спільного інвестування (у разі наявності приросту та прийнятrя 

відповідного рішення) визнається за результатамІ-І року. 

Дохід від премії за результатами діяльності за звітний рік (у разі наявності та прийнятrя від

повідного рішення) визнається за результатами року. 
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Для прогресивного визнання виручю1 за іншими договорами Товариство використовує метод 

результатів. 

Дивіденди визнаються доходом, 1<0ли вста11овле110 право на отримання коштів, є ймовірн ість, 

що економічні вигоди, пов'язанні з дивідендами , надійдуть до Товариства та суму дивідендів мо

жна достовірно оцінити. 

Витрати - це зме~1ше1111я економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи 

амортизації активів або у вигляді виникнення зобов' язань, результатом чого с зменшення чистих 

акгивів, за винятком зменшення, пов 'язаного з виnлатами учасника'''· 

В11трати визнаються у звіті про прибутки та збитю1 за умови відповідності визначенню та од

ночасно з визнанЮІм збільшеfІня зобов'язань або зменше1111я активів . 

Витрати негайно 13 1~знаються у зв іті про 11рибутк11 та збитки, коли в1щатки не надають майбут

ніх економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні в~1годи ~1е відповідають 

або перестають відповідати визнанню як активу у звіті про фіна~1совий стан. 

Витрати визнаються у зв іті оро прибутки та збитки також у тих випадках, кол11 в11никають зо

бов 'язання без визнання активу. 

Витрат11. понесені у зв'язку з отриманням доходу. в11знаються у тому ж періоді, що й відповід

ні доходи. 

З.9.2. Вш11рпт11 зп11ози~алш 

Витрати за позиками , які не є части11ою фі нансового інструменту та 11с каnітал ізуються як ча

стина собівартості акти вів, визнаються як витрати періоду. Товариство капітал ізує витрати на по-

1 11ки. які безпосередньо відносяться до придба1111я, будівиицтва або виробництва кваліфікованого 

а"·п1ву. як частина собівартості цього активу. 

З. 9.3. JГ.11овні зобов 'пзш11111 та t1кmt1вt1. 

Товариство не виз11ає умовні зобов'язання в зв іті 11ро фінансовий стан Товариства. Інфор1щ111ія 

11ро умов11е зобов'язан11я розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі 

ско110мі чні вигоди, не с віддаленою. Товариство не визнає умовні акт11в11. Стисла і11формаuія про 

умовний а1_,.ив розкри вається, кол и надходжен 1 1я економічних вигід є ймов ір11им. 

4. Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності 
Товариство вперше застосувало МСФЗ для формування фінансової звітності за період. що за-

1<і11чується 31 груд1-1я 2015 року (перша фі~1ансооа звітність за МСФЗ). Відповідно до вимог МСФЗ 

І в цьому випадку датою переходу на МСФЗ є О І січ11я 20 І 4 року. 

5. Основні приnущення, оцінки та судження 
При підготовці фіна11сової зв ітності Товариство здійснює оцінки та припущення, які мають 

вп.rrив ~1а елементи ф і нансової зв ітності, rру1ітуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаче1111ях, розробJІе

них Комітетом з тлумачень між11ародної фінансової звітності. Оцінки та судження базуються на 

попередньому досвіді та інших факторах, що за іс~1уючнх обставин вважаються обrрунтованим11 і 

за результатами як11х nр11ймаються судже1шя щодо балансової варrості акп1вів та зобов'юань. 

Хоча ці розрахунки базуються на наявній у керівнинтва Товариства інформації про поточні події. 

фаІ\-rичні результати І\Южуrь зрештою відрізнятися від цих розрахунків . Області, де такі судження 

є особливо важJІивими, області, що характеризуються високим рівнем складності, та області. в 

яких припущення й розрахуНІ•И мають велике з 1 1ачення для підготовки фінансово)' звітності 'Ja 
МСФЗ, наведен і 11ижчс. 
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5.1 . Суджс11ня щодо операцііі , подій або умов :Ja відсу·rності ко11 кретн11х МСФЗ 

Якщо немає МСФЗ, як11й конкретно застосовується до операції, іншої події або умови. керів

ництво Товариства застосовує судження під час розробле~111я та застосування облікової nоліп1к11. 

щоб інформація була дореLtНОІО для потреб користувачів для прийняття економічних рішень та до

стовірною, у тому значен11і , що фінансова :Jвіт1~ість: 

а) nодас достовірно фі11а1~совий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки То

вариства; 

б) відображає економічну суrність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну фо

рму; 

в) с нейтральною, тобто вільною від упереджень; 

г) є повною в усіх суттєних аспектах. 

Під час здійснення судження керівництво Товариства nос1шається •~а прийнятність наведених далі 

джереJІ та враховує їх у низхідному порядку: 

а) вимоги в МСФЗ. у як~1х ідеться про подібні та пов'язані з ними питання; 

б) вн31шчення, критерії виз11нння та ко11цепції оці~1ки активів, зобов'язань, доходів та витрат 

у Концептуальній основі фінансової звіт1 юсті. 

Під час здійс 11ення судже11ня керівництво Товариства враховує найостан11іші положения ін

ших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну концег1туаль

ну основу для розроблення стандартів , іншу професійну літературу з обліку та прийняті галузеві 

11рактики, тією мірою, якою вони 11е суnерес1ать в~1щезазначеним джерелам. 

5.2. Суджен11я щодо сnраведш1вої вартості акт11вів Товариства 

Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організован11х фінансовнх р11н

ка.-х, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на звітну дату. 

В інших випадках оці11ка справедливої вартості rрунтується на суджею-~ях щодо передбачувани:-. 

майбут11іх. грошових потоків, існуючої економічно·~ ситуації, ризиків, властивих різним фінансо

в11м інструментам, та інших фа1порів з врахуванням вимог МСФЗ 1 З «Оцінка справедливої варто

сті». 

5.3. Суджс1111я щодо змів сnраведл11вої вартості фінансов11х активів 

Керівництво Товар~1ства вважає:., що облікові оцінки та припущення. які мають стосунок до 

оці1 1кн фі11а11сових інструмс11тів. де ринкові КО'Гирування не доступні. є ключовим джерелом 11еu11-

значе11ості оцінок , тому що: 

11) вош1 з високим стуnе11ем ймовір1;ості зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки базу

ються 11:1 прІіnущеннях керівн1щтва щодо відсоткових ставок, волатиль1юсті, змін валют11их 

курсів. показників кредитоспроможності контрагентів. коригуваtіь під час оцінки і11струмен

тів, а також специфічних особливостей операцій: та 

б) в11лив зміни в ОІlінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також на до

ходи (витрати) може буrи значним . 

Якби керівництво Товар11ства використовувало інші припущення щодо відсоткових ставок. 

волатильності, курсів обмі11у валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти і кор11rува11ь 

під час оцінки інструментів, більша або менша ЗІ\1іна в оцінці вартості фіна11сов~1х інструментін у 

разі відсуr11ості р11нкових кот1~рувань мала б істотний вплив на відображений у фі11ансовій звітно

сті чисти~і 11рибуток та збито~<. 

Використання різних І\Іаркетинrових пр11пущень та/або методів оцінк11 також може мати знач-

11ий вплив Ііа передбаqувану справедливу вартість. 
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ПРНМ ІТКІ1 ДО ФІІ ІАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УЛРЛВЛІННЯ АКТІ'ІВА І\111 ТА АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «АЛЬТАНА 

ІНВЕСТМЕНТ J\І ЕНЕДЖМЕНТ» ЗА 2020 РІК 

5.4. Судже11ня щодо очікува1111х термі11ів утримування фі11ансов11х інструме11тів 
Керівющтво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів уrримання фіна~1со

вих інстру~1ентів, що входять до складу фі 11ансових акти вів. Професійне судження за uи~1 nита11-

ням грунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту, його прибутковості й динаміні та ін

ших факторах. Проте існують невизначеності , як і можуть бути пов'язан і з призупиненням обігу 

цінних папері в, що не є підІСонтрольним ксрі 13ництву Товар11ства фактором і може суттєво вnли 11у

ти на оці11 ку фінансових і нструментів. 

5.5. Судже1111я щодо виявлення ознак знецінення а~..ї11вів 
На кожну звітну дату Товариство проводить аналіз дебіторської заборгованості, іншої дебі

торської заборгованості та інших фінансових акти вів на nрелмет нмвності ознак їх знецінення. 

Збиток в ід знецінення виз11ається виходячи з власного 11рофесій 1 юrо судження кер ів 11 и цтва за 11ая

вності об'єrсrивиих даюtх, що свідчать про зменшення передбачуваних майбутніх грошових 1 юто

ків за да11им активом у результаті однієї або кількох подій, що відбулися після визнання фінансо

вого активу. 

6. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості 
6.1. Рівень ісрархії справедливої вартості, до якого належать оці11к11 справедливої вартості 

Класи активів 1 рівень 2 рівень З рівень 

та зо- (ті, що мають ко- (ті , що 1 1е мають (ті. що не мають Усього 
бов'язань. п1рування, та спо- котирувань, але кот11рувань і не є 

оці нених за с1ережува11 і ) спостережуван і ) спостережуваними) 

справедливою 2020 20 19 2020 20 19 2020 20 19 2020 2019 
вартістю 

Дата 01 ~і11ки 31. 12.20 з 1.12.19 31.12.20 з 1.12.19 J 1.12.20 31 .12.19 з 1.12.20 31 .12.19 

Інші довго- - - - - - І - І 

строкові фі-

нансові інвес-

пщії 

Поточні фі- - - 2 283 2 283 - - 2 283 2 283 
нансові і11вес-
т11 ції, ЩО 

уrримуються 

для торrі вл і 

6.2. Переміщення між 1-м, 2-м та 3-м рівншш1 ієрархії сnраведл11вої вартості 
У 2020 році переведе11ь між рі вням и ієрарх ії с11аведливої вартості не в ідбувалося. 

6.3. Інші розкр11ття, що в11маrаються МСФЗ 13 <(Оцінка сnраведлnвої вартості» 

Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з 1·х балансовою вартістю 

Балансова вар-гість Сnраведл11ва вартість 

2020 2019 2020 2019 
1 2 3 4 5 

Фінансові інвестиції для торгівлі 2 283 2 283 2283 2 283 

Дебіторська заборгованість за роз-
5 5 рахунками -з нарахованих доходів - -

Торгі вельна дебіторська заборго-
238 241 238 241 ван ість 

Інша дебіторська заборгованість 9 888 6 898 9 888 6 898 
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ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВ1ПЮСТІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «АЛЬТАНА 

ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ» ЗА 2020 РІК 

Грошові кошти та їх еквіваленти 315 3 281 315 ] 28] 

Торговельна кредиторська забор- 49 49 49 49 гованість 

Справедлива вартість дебіторської та кредиторської заборгованості, а також інвестицій, дос

туnних для продажу, неможливо визначити достовірно, оск іль1<и немає ринкового котирування 

цих активів. 

Керівництво Товариства вважає, що наведені розкрs-tття щодо застосування справедливої вар

тості є достатн іми, і не вважає, що за межами фінансової звітност і залишилась будь-яка суттєва 

інформація щодо застосування сnраведливо'і вартості, яка може бути корисною д;1я користувачів 

фінансової зв ітності. Додаткову інформацію щодо зм ін справедливої вартостj фінансових активів 

в зв 'язку з врахуванням ризиків наведено у прим. 8.3. 

7. Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у фінансових зві
тах 

7.1. Дохід від реалізації 

Станом на 31.12.2020 року Товариство має невиконані договори з надання консу;1ьтацій11их 

послуг, за яким виручка визнається прогресивно з використанням методу результатів. Сума ви

ручки за консультаційними договорами у 2020 році склала 145 тис. грн" 

Доходи 2020 2019 
Дохід від реалізації послуг з управлі11ня активами І СІ 2 433 2 733 

Дохід від надання консультаційних послуг 145 458 

Всього доходи від реалізації 2 578 3 191 

7.2. Інші доходи, inwi в~прат11 

Інші доход1J 2020 2019 
Дохід від безоплатно отриманих активів - 63 

Дохід від зміни вартості фінансових активів, які оцінюють-
- 239 

ся за справедливою вартістю 

Інші доходи - -
Осьоrо - 302 

Інші в11трат11 2020 2019 
Витрати на медичне страхування 28 26 
Членські внески 40 32 
Матеріальна допомога з 5 

Витрати від зміни вартості фінансових активів, які оціню- - 408 
ються за справедливою вартістю 

Безповоротна фінансова допомога 246 -
Інші витрати - 18 
Всього 317 489 

7.3. Адмі11істрат11вні витрати 

2020 2019 
Витрати на персона;1 l 847 2 535 

Оренда офісного прим іщення 339 579 

Лмортизація основних засобів і нематеріальних активів 14 14 
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ПРІІМJТКИ ДО ФІІІА ІІСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРJІСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДГІОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАІІІЯ 1 УПРАВЛІННЯ АКТИВАМІІ ТА АД 1 ІІІІСТРАТОР ШШСІЙfШХ ФОІІДІВ «АЛЬТАНА 

ІНВЕСТ~ІЕНТ МЕНЕДЖ~ІЕНТ» ЗА 2020 РІК 

Аудиторські послуги 24 

Послуги з підвищення кваліфікації 27 

Технічна підтримка ІТ систем -
Розрахунково-касове обслуговування банку 9 

Депозитарні послуги 8 
Нотаріальні nослуг11 8 
І нші 8 

Всього адміністрат11в11 11х в11трат 2 284 

7.4. Фі1шнсові доходи та в11тратn 

2020 

Процентні доходи 

Відсотки за депозитами в банку 20 

Всього процентні доходи 20 

7.5. Податок на прибуток 

Основні комnоне~tти витрат з податку на пр~tбуrок за звітний період: 

Пр11буток до оподаткува1111я 

Прибуrок до оподаткування від 11ри11иненої діяльності 

Всього пр11бугок до оподаткування 

Податкова ставка 

Податок за встановленою податковою ставкою 

Податковий вплив постіі1них різниць 

Витрати з податку 11а прибуток 

Поточні витрати '.! податку на прибуток 

Відстрочений податок на прибуrок 

В11трат11 з податку 1ia пр11бугок 
- витрати з податку на прибуток від діяльності, 

що триває 

На ~.:іпець періоду 

з 1.12.2020 

(3) 
о 

о 

18% 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 
о 

31. 12.20 19 

о 

о 
2 
18% 
о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

"-_) 

-
42 

11 

6 

5 

8 

3 225 

2019 

241 

241 

У 2020 році Товариство отримало збиток в сум і 3 тис . грн" податок 1ia пр11буrок за 2020 рік не 

нараховувався . Станом на З 1.12.2019 року Товариство мало тимчасові різниці з в ід'ємного зна

чення об'єкта оnодаткува11ня минулих податкових років (підпункт 140.4.2 пункту 140.4 статті 140 

розділу ІІІ Податковоrо Кодексу України) в сумі І 814 тис. грн" 

Таким чином станом на 31.12.2020 року Товариство має тимчасові різниuі з 

від'є,,tноrо значення об'єкта оподаткування минулих податкових років в сум і І 817 тис. грн" Ке

рівництво Товариства оцінює ймовірність отримання в подальшому nр11бутку, достатнього дл я по

гашення попередніх збитків як думе низьку. тому відстрочені податкові аh-rивн станоІ\t на 

З 1.12.2020 року не визнаються. 
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ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
((КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРАТОР ПЕІІ СІЙНИХ ФОНДІВ «АЛЬТАНА 

ІНВЕСТМЕІІТ МЕНЕДЖМЕНТ)> ЗА 2020 РІ К 

7.6. Нематеріальні акт11 в11 

За істор11ч11ою вартістю Нематеріальні акт11- Незаверwене бу- Всього 

ВІІ діВІІІІЦТВО 

31 грудш1 2019 року 4 - 4 
Надходже1111я 2 - 2 
Вибуrrя (2) - (2) 
3 І 1·руд11я 2020 року 4 - 4 
НакоnичсІіа амортизація 

31 грудш1 2019 року о - о 

НарахуваІі ІІЯ за рік 2 - 2 

Вибуття (2) - (2) 

31 rруд11я 2020 року о - о 

Чиста бала11сова вартість 

31 грудня 2019 року 4 - 4 

31 грудня 2020 року 4 - 4 

7.7. Основні засоби 

За істор11ч11ою вартістю Машию1 та облад- Іпші ос1ювні за- Всього 

нання соб11 

1 2 3 4 
31 груд11я 2019 року 69 5 74 

Надходжеюія - - -

Вибуття 10 - 10 

31грудня2020 року 59 5 64 

Накоn1І' 1с11а амортизація 

31 грудня 2019 року 42 І 43 

Нарахування за рік 11 І 12 

Вибуття 11 - 11 

31 груд11я 2020 року 42 2 44 

Ч11ста балансова вартість 

31 грудня 2019 року 27 4 31 

31 грудня 2020 року 17 3 20 

У 2020 році Товариством були ліквідовані основ11і засоби, що за техніч11им станом не прида

тні для подальшого використання. Валова балансова вартість л ікв ідованих основних засоб ів ста-

1-1овила І О тис. грн., л іквідаційна вартість О тис. грн ., лікв ідован і основні засоби були повністю за

мортизовані. 
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ПРИМІТКИ ДО ФІІІАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРІІСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬІІІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІІІ ІІЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІІ1Ю1Х ФОНДІВ «АЛЬТЛНЛ 

ІНВЕСТМЕНТ 1ЕНЕДЖМЕНТ» ЗА 2020 РІК 

Станом 11а 31.12.2020 року валова балансова вартість повністю замортизованих основн11х засо

біn, що використовуються, становить З тис . грн" 

У 2020 році збитки від зменшення корисності основних засобів та нематt:ріаль11их активі ІЗ вщ

повідно до МСБО 36 «Знецінення активів» не визнавались. 

7.8. Фі11а11сові інвеспщії в дольові інструме11тн 

7.8.1. Фіиансові і11вес11ищії в дольові і11стру.не1111111, що утри.муються для 0111ри.на1111я дивіде-

11дів та в11,1иву mt упрпв.7іmtя операційиою діяль11іст10 об'єкта і11вестувп111т 

Частка 31 грудня 2020 Частка 31 грудня 2019 
% ех, 

ТОВ «Арджент Груп» - - 0,991 1 

Всього х - х 1 

У грудні 2019 року загальними зборами учасників ТОВ «Арджент Груш> було прийнято рі

ше11ня по припи11е1111я діяльності підприємства шляхом ліквідації. Станом на 31.12.2020 року ТОВ 

«Арджент Груп» ліквідовано. 

7.8.2. Фіттсові іивес1111щії в дольові iucmpy.1teum11, що утри.нуютьсл ()1111 торгівлі 

Частка 31 грудІІЯ 2020 Частка 31 грудня 2019 
% суо 

Акції АТ «Фондова бі- 5.0889 2 283 5,0889 2 283 
ржа ПФТС» 

Всього х 2 283 х 2 283 

Акції АТ «Фондова біржа ПФТС» утримуються Товариством для торгівлі та оцінюються за 

с11раведливою вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутках або зб итках. У 2020 

році Товариство не виз 11авало прибутку або збитку nід переоцінки акцій АТ «Фондова біржа 

ПФТС». 

l 11L11i інвестиції в дольові інструменти уцінені Товариством в попередніх звітних періодах до нуля. 

Частка З І груд11я 2020 Частка 31 грудня 2019 
% % 

Акції ПАТ ЗНВКLФ 0,0492 о 0,0492 о 
"Росукрінвест" 

Акції 0,1623 о 0.1623 о 
ВА Т"Лисичанський за-
вод ГТВ" 

Акції ВАТ "ДРРЗ" 0,0001 о 0,0001 о 

Всього х о .х о 

7.9. Торговельна та інша дебіторська заборгованість 

31 грудuя 2020 31 грудня 2019 

Торговел.ьна дебіторська заборгованість 238 241 

Інша дебіторська заборгован ість 9 888 6 898 

Дебіторська заборгованість за нараховани- - 5 
ми доходами 
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ПРІІМІТІПІ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВПНОСТІ ТОВАРІІСТВА З 0БJ\1 ЕЖЕІІОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСПО 
<<КОі\І ГІЛНІЯ З УПРАВЛ ІІІ НЯ АКПІВА 111 ТА АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙШІХ ФОНДІВ «АЛЬТАНА 

ІІІВЕСТМЕНТ МЕІІЕДЖМЕНТ)) ЗА 2020 РІК 

І всього 10 126 7144 

Дебіторська заборгованість за строками погашення 

31 груд11я 2020 31 грудня 2019 

До 1 місяця 9 943 6 961 

Строк погашення не визначе11ий 183 183 

Всього 10 126 7 144 

Дебіторська заборгованість Товариства не має забезпечення. Станом на З І грудня 2020 року 

дебіторська заборгованість зі строком погашення до І-го місяця складала 9 943 тис. грн. та буJ1а 
1 10вніст10 погашещ1 у січні 2021 року. Товариство оцінює ступ і1о1ь кредитного ризику боржників як 

низький, тому не визнає витрат на створення резерву кредитних збитків. що не мають суттсвого 

впливу на фі11ансову звітність Товариства. 

7.10. Грошові коwт11 та їх екві валенти 

31 rруд11я 2020 

Каса та рахунки в банка.х, в грн .. 315 

Банківські депозити -
Всього 315 

Станом 11а З 1 грудня 2020 року Товариство не має банківських депозитів. 

7 .11. Статуr1шіі капітал 

31 грудня 2019 

81 

з 200 

3 281 

У 2020 році змін у статутному капіталі Товариства не відбувалося. Станом на З І 1-рудня 2020 
та 31 грудня 2019 року зареєстрований та сплачений грошовими коштами статутний капітал Това

риства становить 12 500 тис. грн .. 

7.12. Короткострокові забез11с•1ен11я 

31 грудІІЯ 2020 31 Гр)'д НЯ 20)9 

Резерв відпусток 49 59 

Всього 49 59 

7.13. Торговельна та інша кред11торська заборгованість 

31 rруд11я 2020 31 грудня 2019 

Торговельна кредиторська заборгованість 49 49 
Розрахунки з бюджетом - -

Всього кред11торська заборгованість 49 49 

7.14. Пенсіїта пенсійні пла1111 . 

Товариство має недержавну пенсшну програму з визначеними внесками, але починаючи з 

травня 2015 року програма тимчасово припинена. Так сума. яка підлягає внесе1111ю до недержав

ного ne11ciйF-Іoro фонду станом на З 1 грудня 2020 року, станов1п1> О тис. rрн .. 
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ПРІІ ІІТКИ ДО ФІНАІІСОВО[ ЗВІТІІОСТІ ТОВАРІІСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДЛЛЬНІС'ТЮ 
<<KOM flAHfЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМ ІІІІСТРЛТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІ В ((АЛ ЬТАНА 

ІНВЕСТМЕІІТ М ЕНЕДЖМЕНТ)) 'JA 2020 РІК 

8. Розкриття іншої інформації 
8.1. Умовні зобов'язання 

8. 1.1. Опода1111<ува111111 

Внаслідок 11аяв11ості в українськом) податковому законодавстві положень. як1 nозволяю1 ь 

більш ніж один варіаІіт тлумачення, а також чере•з практику, що склалася в 11естабільному еко~ю

міч11ому середовищі. за якої податкові орrа11и довільно тлумачать аспектн економічної діял ьності . 

у разі. якщо податкові ограни піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівницт

ва економічної діяльності Товариства, ймовірно, що Товариство змуше1-1е буде сплатити додаткові 

податки, штрафи та пені . На думку керівництва Товариство сплатІ{ЛО усі податки, тому фінансова 

звіт11і сть не містить резервів п ід податкові збитки. Податкові зв іти можуть переглядатися відпові

д11нмн nодатковимf1 органами протягом трьох років. 

8. 1.2. Cmyuittь 11ot1ep11e111m дебіторської заборгова11ості та іти их фітшсовtL'< шш1ивів 

У 2020 році одним з головних чинників вnливу на економічні лроцеси виявився факrор розпо

всюдження па11демії COVJD- 19. У відповідь на пандемію COV1D-19 відбут1сь суrгєві зміни у 

житrєдіяль1-юсті багатьох держав сві1·у, у тому числі і в України. Проте у Ко11се11сус-nроrнозі , 

підготовленому Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України разом з Представництвом ЮНІСЕФ в Україні, на думку експертів в Україні вже у 

2021 році мапн..е місце економіч11е зростання на рівні 3.2%. але яке 11е коІ\mенсує ш1діню1 у 2020 

році. інфляція nрис1шриться до 6.0% (у розрахунку груден ь до грудня попереднього року). Всі 

елементи попи1у матиІ\І)'ТЬ позитивну динаміку. І Іайбільше зростання сrюстерігатиІ\1сться в інвес

пщіях - 8,5%. 

Внаслідок ситуації, яка склал<1сь в економіці України, а також як результат економічної неста

більності. що склалась на дату балансу, іс11ує ймовір11ість того. що актиn1-1 11е '31\южуть бути реалі

зован і 'За їх ньою бала~ 1совою вартістю в ході звичайної діяпьності Товариства. 

Ступінь повернення ц1 1х активів у значній l\tipi залеж~пь від сфекп1в1юсті за.ходів, які щахо
дяться поза зоною контролю Товариства. Ступін ь повернення дебіторської заборгованості Товари

ству визначаєт1,ся 11а п ідставі обставин та інформації, які наявні 11а дату бала111.:у. На думку керів

ництва Товариства, додатковий резерв під фінансові активи 1-1 а сьогоднішн і й день не по1 рібен, R11-
ходяч11 з наявних обставин та інформації. 

8.2. Роз~р111·гя інформації про nов'яза 11і сторони 

Сторон11 вважаються 11ов'язаними у тому випадку. коли одна сторо11а має можливість ко11тро

лювати і11шу cтopot-ry або здійснює суттєвий вплив на іншу t.-торону при прийнятті фінансов11х та 
опсраціі11~их рішень. Під час вюначе1тя пов· язаної сторони уваrа сГІрямова11а 1-1а суть цих в ідно

син, а не лише на юр1щнчну форму. 

Пов'язаними сторонами Товариства є: 

ПРАТ «Альтана Капітал» (20337279) - матери11ська компанія, що володіє 99% статутного капітану 
Товариства; 

AL TANA LIMIТED (Реєстраційний номер обл ікової картки платника податків 22860 І ), що володіс 
І 00% статутного кан і талу ПР АТ «Альтана Капітал» 
А~1ітан Олена Анатоліївна (2930606906), що володіє 100% статуr1юго капіталу ALTANA 
LIMIТED; 

Бакакін Олександр Андрійович (3316807097) - Генеральний директор Товариства до 19.1 І .2020 р., 
від11оситься до провід11ого управлінського nepco~1aJ1y; 

з~1кова Лілія Віталіївна (3061918122) - Генера.11ь11ий директор Товариства з 20.11.2020 р., ві.шю

с11ться до провідного улравлінсьt<ого персоналу; 
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ПРАТ «Солар Ме11еджмент Груm> (37841948) - одноосібний ви1<ош1вчий орган та1<ої юридичної 

особи та Товариства одна і та сама фізична особа; 

ПРАТ «Асгард Холдинг» (3784 1754) - одноосібн 11й виконавчий орган такої юридичної особи та 

Товариства одна і та сама фізична особа до І 9.11.2020 р. 

2020 2019 

011epauii з nов'я- Всього Оnерацііз пов'- Всього 

защt/\Ш t'1'0po- яза1шм11 <..торо-

ria/\111 нам11 

1 2 3 4 5 

Пр1щбан11я делоз~m1рних поо- 8 8 6 6 
луг 

Торгова кредиторська заборго- 2 49 2 49 
ва ність 

Надання поворотної фінансової 27 38 827 5 230 34 777 
ДОПОМОГИ 

Надання без1юворопюї фіна11- - 246 - -
СОВОЇ ДОПОМОГИ 

Компенсація працівникам, у т.ч. 687 І 875 784 2 574 

Короткострокові виплати пра- 687 1 875 784 2 574 
нівникам 

8.3. Ці:1 і та nоліт11ю1 управління фіна11сов11м1t р11з 11кам11 

Керівн1щтво Товар11ства визнає, що діяльність Товариства nов·яза11а 3 ризиками і вартісп, чи

стих а1С'І'ивів у нестабіJІьному ринковому середовищі може суттєво змі11итнсь унаслідок впливу 

суб ' єкrивню, чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і ~•апрямок в11ливу як 11х заздалег ідь 

точно передбачити 11еможливо. До таких ризиків віднесено кред1пний риз11к. ри11ков11й рнз11 к ra 
р11зик ліквідності. Ринковий ризик включає валюпшй ризик, відсотковий риз11к та інший цінов11й 

ризик. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється 11а основі розуміння 11р11чин 

вю1и1н1с1111я ризику, кількісної оцінки його можливого в11ливу на вартість чистих активів та засто

сування інструментарію щодо його пом'якшення. 

8.3.1. Кредити ті рюuк 
Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструr-.1ент 11е 

·3може в11конати зобов'язання і це буде причиною в1н-1и1<н е1-1ня фінансового збитку і11шо'і сторо1111 . 

Кредитю1й ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунк11 в 

банках. боргові ці1111і папери та дебіторс1,ка заборгованість. 

Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка крсдн10-

сnроможt-юсті контрагентів. для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-я ка і11ша до

ступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргов і зобов'язання. Товарис·гво внІ<орис

товує наступні методи управління кред11тними рюика~111 : 

а) л іміти щодо боргових зобов'язань за класами фіна11сових інструментів: 

б) ліміти щодо боргов11х зобов'язань перед одним контраге11том (або асоційова1-1ою групою): 

в) лім іти щодо вкладень у фінансові і11струмент11 в розрізі кред1пних рейт11нгів за Націона

ль1юю рейтинговою шкалою; 

1·) ліміп1 щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтю~гами та випадк11 дефолту та 
неnовер11е~1н~1 депозитів протягом остан11іх п 'яти років. 
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8.3.2. Р11111<овий ризuк 

Рш1ковий ризик - ite рюик того, що с11раведлива вартість або майбут11і грошові потоки від фі-

11а11сового інструл1ента коливатимуться внаслідок змін ри1ікових цін. РюіКовий рюик охоnлюс три 

·rиn11 ри111ку: інший ціновий ризик, валюпшй ризик та відсотковий рю~1к. Ринковий ризик виникає 

у зв'язку з ризиками збитків, зумовле11их коливаннями ці11 на акції, відсоткових ставок та валют-

11их курсів. Товариство наражатиметься 11а рин кові риз1-ши у зв' язку з інвестиціями в акції, обл іга

нії та інші фінансові і11струменти. 

Інш11й ціновий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбут11і грошові потоки 

від фінансового інструме"гrа коливапшуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виника

ють у~rаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені во11и 

чинниками, характерними для окремого фіна~~сового інструмента або його емітента, чи чи1111ика

ми, що впливають на вс і подібні фінансові і нструменти, з яким11 здійсrноються операції на ринку. 

Основним методом оці н ки ціновоrо ризику є аналіз чутт1вості . Серед методів пом ' якше11нs1 

цінового риз11ку Товариство використовус диверсифікацію активів та дотричання лімітів на вкла

дення в акції та інші фіна11сові інструменти з нефіксованим 1 1рибуткоr.1 . 

Валютний р.изик - це ризик того. що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від 

фінансового і11струме11ту коливатимуться в11аслідок змі11 валютних курсів. 

Товариство не володіє фі нансовими і11струментами: станом на 31. 12.2020 року, номі11ованим11 
в іншем11ій ватоті. тому не чутливе до валютн11х ризиків. 

Відсотковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від 

фінансового інструмента колива-rимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Керів1111нт-

1ю Товариства усвідомлюс, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це вr1ливатиме я1< 11а дохо

д11 Товарис1'ва, так і на справедливу вартість чистих активів. 

Усвідомлюючи зна•1ні ризики, nов'$ІЗа н і з коливаr-тями відсоткових ставок у високоі11ф11яцій-

11ому середов11щі, яке є властивим для фінансової системи України, керівництво Товариства 11с має 

аk.111вів. розміщених у бор1·ових зобов'язаннях у національ11ій валюті з фіксованою відсотковою 

ставкою. тому не чуrливе до відсоткових ризиків. 

8.3.3. Р1йt11( ліквідності 
Ризик ліквідності - ризик тоt·о, що Товариство матиме труднощі нри виконанні зобов 'я·.1ань, 

пов'яза11их із фінансов11м~1 зобов'язаю-1ям11, що погашаються шляхом поставки грошових коштів 

або іншого фінансового а"-тиву. 

Товар11ство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточ11ої ліквідності. Товарис

тво аналізує терміни платежі в, які пов'язані з дебіторсь1<0ю заборгованістю та іншими фіна11сови

і\111 аrаивами, а також прогнозні лотоки грошових коштів від операці йної діяль~юсті. 

Інформація щодо недисконтованих платежів за фінансовими зобов'язаннями Товариства в роз

різі строків погашення представлена наступним чинол~: 

Рі к, що закі11 чпвся До 1 міся- Від 1 м і- Від 3 міся- Від 1 Більше 5 Всього 

3 1 rрудш1 2020 ро- . ,я сяцо до 3 ців ДО 1 року до років 

ку м ісs111і в року 5 рокі в 

1 2 3 4 5 6 7 

Торговельна та ін- 49 - - - - -19 

ша кредиторська 

1аборгованість 

Всього 49 - - - - 49 
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Рік, що закі11чuвсs1 До 11\'ІЇСЯ- Від 1 мі- Від 3 міся- Від 1 БіJІьше 5 Всього 
31 rруд11я 2019 ця СЯЦЯ ДО 3 ЦЇВ ДО 1 року до років 

року місяців року 5 років 

Торговельна та ін- 49 - - - - 49 
ша кредиторська 

заборгова11 і сть 

Вс.ього 49 - - - - 49 

8.4. Управління капіталом 
Товарис.тво здійснює управлjння капіталом з метою дос.яг11ення наступних цілей: 

а) збереrти с.промож11ість Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі 

забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим сторонам ; 

б) забезпечити належний прибуток учас11икам товариства завдяки встаt1овлен11ю цін на пос

луги Товариства, що відповідають рівню ризику. 

Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому ке

рівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. 

Рішенням НКЦПФР N 1281 від 23.07.2013 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження 

професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цін11их паперів) - діяльності з управліннн ак

тивами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)» встановлено вимоги до роз

міру статутного капіталу компанії з уnравлі1111я активами не менше 7 ООО тис. грн" та д.11я осіб, які 

здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, підтримувати ро•зм ір власного 

капіталу на рівні не меншому ніж розм ір її зареєстрованого статутного капіталу. Про'fягом 2020 

року статутний калітал та власний к,апіта.11 Товариства відповідали нормативним пока:зникам. 

Розрахунки пруденційних показн иків діяльності здійснюються Товариством станом на кінець 

останнього дня кожно1·0 місяця згідно Рішення ІJКЦПФР «Про затвердження Положення щодо 

пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управ

ління ризиками» N1597 від 01.10.2015 р. 

Пруденцій11і нормативи вимірювання та оцінки ризиків діяльності Товариства протягом 2020 

року відповідали нормативним вимогам та становили: 

Дата, 

станом 

на яку 

зл ійсне-

но ро- 31.01.2 28.02.2 31.03.2 30.04.2 31 .052 30.ol-i.2 з 1.07.2 з 1.08.2 30.09.2 з 1.10.2 зо t 1.2 J І 12 1 
зрахунок 020 020 020 020 020 ()20 020 020 020 020 02() ()20 

пру де н-

ційн11х 

норма-

ти вів 

Розмір 

власних 12 403 12 397 І 241) 12450 12 473 12473 12 474 12 474 12 474 12474 12 474 12 471 
коштів, 

ТИС. Гt/Н. 

Норма-

тив до-

статності 15,84 15.83 15,1)3 15.90 І 5,93 15,93 15,93 15,93 15,93 15.93 15.93 15.92 
власних 

коштів 

Коефіuіє 

нт no-
крнття 30.53 30.52 
one-

30,51 30,65 30.70 30,71 30.71 30.71 30.71 30.71 30,71 30,70 

раційно-

го ризн-

23 



ПРІІМІТЮІ ДО ФJНА І ІСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕІІОІО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОІ\ІПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТЛ АДМІНІСТРАТОР ПЕІІСІЙНІ1Х ФОІІДІВ <<АЛЬТАНА 

ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕІІТ1> ЗА 2()20 РІК 

ку 

Коефіuіс 

нт 

фінансо- 0.991 0,994 0.91/2 0.9()6 0.997 0,996 0,996 0.997 0.994 (),995 0.995 0.992 

вої сті/1-
кості 

8.5. Події після дат11 Балансу 

У січні 202 l року погашена кредиторська заборrованість з фіflансової допомоги, наданої Това
риство-.1 на г~оворотній ос 1 юві. у розмірі 9 700 тис. rрн .. 

У січ~1і 2021 року Товариство надало фінансову допомогу 11а поворотній ос~юві у розмірі 9 700 
тис . rрн . зі строком повернс1~ня до 3-х місяців , ут. ч. пов 'язаним особам у сумі О тис. грн .. Оскіль
ки строк нада 1шя фінансової допомоги менше трьох місяців, ці події в незначній мірі вмивають 

на зростання риз1н<ів Товариства. 

8.6. Додаткова інформація 

R. 6. 1. Окре..мі статі Jllimy 11ро рух гpmmJвux коштів 

Звіт про рух грошових 1<оштів Товариства складається прямим методом. при якому розкрива

ються основні види валових грошових надходжень і валових грошових платежів. Звіт про рух 

грошовил коштів містить відомості про потоки гроuювих коштів за звіт1111й період з розбиття~~ ни 

потоки від операційної, інвестиційної або фінансової діяльності. 

Склад і11ших статей звіту про рух грошових коштів. які об'єднують декілька видів 1·рошових 

rютоків, а саме: 

у статті « Інші надходження» розділу 1 відображено: 
а) 25 1 ис. гр11. - відсотки за депозитами; 
у ста·п·і « інші витрачання» розділу І відображено: 
а) 339 тис. гр11. - оренда офісних приміщень; 
б) 246 тис. грн - безповоротна фінансова допомога; 
в) 40 тис. 1·рн. - членські внески до СРО; 
г) 14 т11с. грн. - меди•1на страховка; 

у статті <<Інші надходження» розділу ІІІ відображено: 
а) 35 827 тис. грн. - повернення поворот11ої фінансової доnомог11; 
) статті «Іншj платежі» розділу Ш uідображено: 
а) 38 827 тис. грн. - 11адан11я поворот11ої фі11ансової допомоги. 

8. 6.2. Балпис та Звіт 11ро власи иіі юті тал 1а рік, що 1m<і11•111вс11 31.12.2019 р. 

У зв'язку із тим, що звітність за МСФЗ повинна міст11Т11 інфор!\1ацію ·3а попередні періоди в бі

льшом) обсязі в порівнянні з формами. що затверджені Мі11істерствоt>1 фінансів України. додатково 

надаtїься Баланс та Звіт про власний капітал за рік, що закінчився З l .12.2019 р . 

Баланс {Звіт про фінансовий стан) 
на 31 ГРУДНЯ 2019 р, 

Код 
На початок На кінець 

Актив звітного звітного 
рядка 

періоду періоду 

1 2 з 4 

І . Необоротні активи 
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ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАJІЬН[СТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «АЛЬТАНА 

JНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ» ЗА 2020 РІК 

Нематеріальні активи 1000 4 4 

первісна вартість 1001 4 4 

накопичена амортизація 1002 - -
Основні засоби 1010 44 31 

первісна вартість 1011 74 74 

знос 1012 зо 43 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

інші фінансові Інвестиці1· 1035 409 1 

Усього за розділом І 1095 457 36 

11 . Оборотні активи 

Запаси 1100 - 11 

Виробничі запаси 1101 - 11 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, робо-
ти, послуги 

1125 214 241 

Дебіторська заборгованість по розрахунками: 

з нарахованих доходів 1140 5 5 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 8 538 6 898 

Поточні фінансові інвестиції 1160 1 070 2 283 

Гроші та їх еквіваленти 1165 2 498 3 281 

Витрати майбутніх періодів 1170 - 14 

Усього за розділом 11 1195 12 325 12 733 

ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 1200 - -
групи вибуття 

Баланс 1300 12 782 12 769 

Код 
На початок На кінець 

Пасив звітного звітного 
рядка 

періоду періоду 

1 2 з 4 

І. Власний капітал 

Зареєстрований капітал 1400 12 500 12 500 

Резервний капітал 1415 376 376 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 (217) (215) 

Усього за розділом І 1495 12 659 12 661 

11. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 

Довгострокові кредити банків 1510 - -
Усього за розділом 11 1595 - -

ІІІ . Поточні зобов'язання і забезпечення 
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ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ (<АЛЬТАНА 

ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ» ЗА 2020 РІК 

Поточна кредиторська заборгованість за: 

товари, роботи, послуги 1615 

Поточні забезпечення 1660 

Усього за розділом І І І 1695 

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними актива-
1700 

ми, утримуваними для продажу, та групами вибуття 

Баланс 1900 

Звіт про власний капітал 

за 2019 рік 

Стаття Код За ре є-

ряд- стро ва-

ка ний 
(пайовий) 
капітал 

1 2 3 
Зал11шок на 00•1аток 

року 4000 12500 
Кор11rування: 

Інші змі11и 4090 -
Скоригований зал11-

шок на початок рокv 4095 12500 
Чистuй пр11буток 

(збиток) за звітн11й 

період 4100 -
Разом змі11 у капіталі 4295 -
Зал11шок на кінець 

року 4300 12500 

Генеральний директор / 
ТОВ «КУ А АПФ «Альтана Інвестмент Мене 

Головний бухгалтер 

26 

60 49 

63 59 

123 108 

- -

12 782 12 769 

Резер- Не розп о- Всьо-

вний ділений го 

капітал прибуток 
(непо-
кри-тий 

збиток) 

4 5 6 

376 (217) 12659 

- - -

376 (21 7) 12659 

- 2 2 
- 2 2 

376 (215) 12661 



АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ 
орган аудиторського самоврядування 

вул. Велика Житомирсь ка , 33, м. Київ, 01601 
Адреса для листування : ву 11 . Стрітенська. 1 О, оф 434, м Ки 1·в, 04053 

Тел.Іфакс (044) 279-59-78, 279-59-80 
Е-mа1І: info@apu.com.ua 
http:// www.apu.com.ua 
Код ЄДРПОУ 00049972 

25JJ1.202l № OJ -03-4/6 
ш1 № 277 нін 21 .01.2021 

ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА 

«ІМОПА-АУДИТ» 

JІУІ І. І Інро1 ·011а, fіун. 2/37, м. Киї1~, (}І 010 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

ТОВЛР:ИСП30 З Оl>МПЖЕl JOJO BI) (l rОВІЛЛJЛ)f ІlСЛО 

«Л У )(ИТОРСЬКЛ ФІРМ Л «ІМОНЛ-АУ) (ИТ» (коJ~ C).(Pl ІОУ 23500277) 
вю1ючс 1ю J(O Рссстру аудитоrів та суб'скті в ауJ(иторсr,кої J(іят>11ості (помер 

рссстра~ ~ії 079 1, лата рссстр~щії 24. І 0.2018 р.), я ки й нсдс Лутц-порс1,ка налата 
у кrаїни uідпові).(ІІО )(О ВИМОl ' ЗакоJJу у краЇІJИ «l lpo аудит ф іпа11сової ЗВЇТІJОС'І'Ї 

та аудиторську J(ЇЯШ>ІІість» ІЗ ЇJ( 21 . 12 .2017 р. No 2258-VJII (зі змі11ам.и). 
Відомості нро ТОВЛРИСТВО З OI>MHЖJ::J 1010 

Bl)tJ [С)Вl) tЛJІЬІІІСПО «Л У)(ИТОРСЬКЛ ФІРМЛ «lМОІ ІЛ-ЛУ )tИТ» 
внесені J(O таких ро:щіні в Рссстру ау7щторів та суб'ск·1·ін ауJ (И't'орсr,кої 

• • ~ r. 

)Щ!JІ f)J ІОСТІ; 

«Суб'скти ау;tиторської лія11июсті»; 

«Суб'скти аулиторської J(jю11,1roc1·i, ЯІ<І мают~> нраво щю1ю; t11т11 
обон'н-зковий аую-1 ·1· ф і нансової зпіт11ості»; 

«Суб'єкти аулиторс1, ко1· Jtія1 1 1>110сті, яю мають нраво ~rровсщн 1 ·и 
обов)язковий ау)(ИТ фінансової звітності 11щ11рисмств, що ста1юш 1я · 1 1) 

сус11 і 1rьпий інтерес». 

Рссс1р ауJtитор і в та суб'сктів ау)щторсr.коі· J(іянь110сті с пубJІ іч11иІ\-1 , 

онриJІЮJЩЮСТІ>СН і lІіJtтримустr,ся в актуальному етапі у мережі f 11тср11с1 11~ 

всб-сторін п; і ЛуJtиторської налати України за ~юсишшпям 
bJ.!_p!:i://\vwvv.ap t1 .co 1 п . t 1 a/10 18/ І О/О l /p~fcтp-av диторі в-пн:убrкті в-ауд 1по 12{ . 

) (оn і)(ка ви;tапа J(JШ ~ю;щ1111я :ш міс1 ~см вимоги. 

УJІ(ншоважсна особа АПУ -
llнчаш.11и к ві;щіJ 1у реестрації ПІ ·щітщ>с а · і \ Тсрсщс11ко С . М. 

\ ~ 
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АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ 

СЕРТИФІІ<АТ АУДИТОРА 
Серія А No _ОО~1Іі_2_ 

Громадяннну(:gі) ____ ~,kt.___Z:~.!2_ _________________ _ 

________ 12!.g..?::__$-~~У-~У-д~t~~----------
на niдcrani Зако1rу Україї·m ··Про а/1'.пторську діяльність" 
рішеюmл·1 Аудиторсько]· па.\ати України No ___ tд_!l ______ _ 
від" Et~-" ______ д.lf..f.. '?7.1./d...Z. _ __________ 200 ..&_р. 
rтрнсnоєна кnал1фікація аудитора. 

) 

) 

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УJ<РАЇНИ 

ВКЛАДИШ ДО СЕРТИФІКАТА АУДИТОРА 

No_~~6frf~ 

fpoм~инy('?)-~e~;>_/!%-_f?_ ___ ~~-~-------
~-Pcf?' __ :;/f/324rf-q~?-~-~_f._L::___ 

p~~~t_A. y у~ t торсм<оЇ палати Украіни " /. 
в~~·~.J48-:-:h'~:ед:_е.~_я:._ ____ 20 ./.1-_року No _9-.f§-/-~-
t~мін •.н:tір;-1.о{rі~~тифіката продоnжено до 

..... J'.2J_" ___ & __ ~22:Ь6L.2L __ 2od!._~poкy. 
~· 

Хо~0ва ~.?'~r.Jf:~~~ 
"': "·_ ~::41'.8ач Секретаріату у;,.,/.(, ~ .л-'~qа- ) 

--
1. PiшeJiн.fJ.,\t Ау~·орської палати України N,,._(_t_~j§ ___ _ 
від·· _д[l_" _____ ~~L{_.f!. __________ 20.Ci_l_p 

. "../ 

термін дїї сертнф)g1·а продовжено ,до 
. e-.?J_" _ ___ !:!2 .. _i ... m-_f:fK _____ ~ 20/,Z_p. 

Голоnа ком"ісії ~ (~. Corj,4-;..o ) 
.'v\. тт. . -~ ь ) 

Завідувач Секретар~ t?5z.fr:-::..-
_a 

~'1l:17°c.~ 1іЯ,;і'лУ.диторо:' ' ·· а.лати України № __ .E!...f JJ,/J 
." 2 -G·''- ,.~. ю~z.'77ZN Я 20 /,Е J 

1 • -·--- ----~---·---·-- -- - ---- - ---- --~ 
. " ·~рмій А.її ссрти~v~а продоnжеuо до 

·:._.Cl.3.:..." __ :_ ___ ~!Щ_J_~::- -~ ________ 20/.+р. 
·.": .- -~Ї/ '//)/ /~ . '7.Р \.~· :· l'ол.-ОwJ>,і)м.ісїї щ, (v 7и~ 
·~~~tf~чCerч ріату . · (r:!.~~~ І 

Рішенням Аудиторської па.ла:ги України 
в· " " 20 ок No 1Д - --- ---- - - ---------- _ __ р у --------

терм.ін чинності сертифіката продовжено до 
" " 20 ---- ------ -------- ___ року. 

Голова 
м.n. Завідувач Секретаріату 

( 
( 

Рішенням Аудиторської па.лати України. 
. " " 20 No ВІД ____ ~--------------- _ __ року ---------

термін чинності сертифіката продовжено до 
·· _____ " _____ _____________ 20 _ __ року . 

Голова 
м.п. Завідувач Секретаріату 

( 
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АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ 
орган аудиторського самоврядування 

вул. Велика Житомирська, 33, м. Київ , 01601 
Адреса для листування: вул . Стрітенська, 10, оф 434, м. киrе, 04053 

Тел/факс (044) 279-59-78, 279-59-80 
E-mail: info@apu.com.ua 
http://www.apu.com.ua 
Код ЄДРПОУ 00049972 

№ 01-03-4/7 
від 22.ОІ .2021 

Аудитору 

Величко О.В. 

ШФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

Секретаріат Аудиторської палати України на Ваш запит nовідомляr 

наступне. 

Відомості про аудитора Величко Ольгу Володимирівну включені до 
розділу «Аудиторю> Реєстру аудиторів та суб ' єктів аудиторської діяльності, що 

uедеться відповідно до вимог Закону Уr<раїни «Про аудит фінансової звітності 

та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VІП (зі змінами). 
Номер реєстрації у Реєстрі 100092, дата включення у Реєстр 08. l 0.2018. 

Реєстр є публічним, оприлюднюється і підтримується в актуальному ставj 

у мережj Інтернет на офіційному вебсайті Аудиторської палати України 1а 

посиланням: 

https://www .anu.corn .на/2018/ І О/О l /реє.стр-аудиторі в-та-субєктів-аудитоg/. 

Довідка видана для подання за місцем вимоги. 

У 11ов11оважена особа АПУ -
Терещенко С.М. 

Н11к. І І11греfіна JI Я . (0•14) 279-5!1-78 




