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Щумка iз застереженням

Ми провели аудит фiнансовот звiтностi товАриствА з оБмЕжЕною вIдповIддльнIстю
(КоМПАIlIя з упрАвлI1-Iня АктивАмИ кАЙ к,ю-тЕхнОЛОД}КI) (код еДРпоу з265в026,
основний вид дiяльностi за КВЕ! 66.З0 управлiння фондами), (надалi - кТовариство)), або <Компанiя>),
що включас: Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на З1 грулня 2020 року, Звiт про фiнансовi
результати (Звiт про сукупний дохiд), Звiт про рух гроrrlових коштiв (за прямим методом), Звiт про
власний капiтал за 2020 pik та Примiтки до фiнансовот звiтностi, включаю.lи стислий виклад значущих
облiкових полiтик.

На Harr_ry ДУМку, за виtIятком мо)lшивого впливу IIи],ань, описаних в роздiлi <<основа лля думки iз
застере)кенням) rIашого звiту, фiнансова звiтtliсть товАриствд з оБмЕ}кЕною
ВI/{IIОВIДАЛЬН IСl-Ю (КОМtlАНIЯ З УllРДВЛIННЯ АктивАми <<АЙ к,,ю-тЕхнолоджI>, rцо
додаеться, вiдобрыtае достовiрно, в ycix сут-гсвих аспектах фiнансовий стан Товариства на 31 грулня
2020 року, ii фiнансовi результати i грошовi потоки за piK, що закiнчився зазначеною датоIо, вiдповiдно
до МiжнарОдних станДартiв фiнансовоТ звiтнос.гi (надалi - (МСФЗ)).

Основа лля лумки iз застереженням

Резервltuй фолй 1'овариства станом на 31,12.2020 р. не (lормувався.
Згiдrrо п.2 ст.63 Закону KI'Ipo iнститути спiльного iнвестування) вiд 05.07.2012 jъ 5080-vI,

компанiТ з управлiНня активаrИи створюЮть резервНий фонл у розмiрi, визFIаLIеFIому ус.гановчими
документами, але не меншому яt< 25 вiдсотl<iв статутного капiталу. Розмiр щорiчних вiдрахувань до
резервного фопду визначаеться установчими документами компанii з управлiнItя активами, €lJIе I{e
Morlce бутИ меншиМ 5 вiдсоткiВ суми чистОго прибутКу, вимогИ щодо розМiру резервного фонлу
Товариства визIlачаються llормативно-правовими актами НацiональноТ KoMiciT з цiн1.1их паперiв та
(lоrtдовогО ринкУ (надалi - (I-iКЦПФР>). Такип.l чином, виходячи з величиtIи статутного капiтаltу,
Товариство повиIiно сформувати резервний фонд в cyMi не менш як 1750 тис. грн.

За пiдсумками 2019 року Товариство отримало чистий прибутоlt у розмiрi 44 тис. грн, проте
управлiнським персоналом вiдllахування до резервного фонду Товариства не провелено. Станом на
з1.12.2020 р. розмiр резервного фонду становить 0,гио. грн. Про це ми також Ilишемо у параграфi
к В iдпов iдll icTb резервного фонду установtIим документам> цього звiту.

На нашу думку, вплиВ на фiнансову звiтнiсть зазначеного порушеl{ня щодо формування
резервного фопду € суттевиr\4, проте не всеохоплюючим.

ми провели аудит вiдповiлно до Мirr<народних станлартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого
IIадаIlня BIleBHeHocTi Ta cyIlyтHix послуг (нада.lri - кМСА>), гlрийнятих в якостi Нацiональних стандартiв
аудиту рiш:енням АудиторськоТ гlалати УкраТни вiд 08.06.201в М З61 для застооування до завдаI]ь,
виконаtlня яких буде здiйснюва-гlrся пiсля 01.07.201В р. та у вiдповiдностi 21о рiшень [{ацiональноТ
KoMiciT з цiнних паперiв та фондового ринку, в тому числi <Вимог до аудитороького висновку, що
полаеться до Нацiона-lьноТ KoMiciT з цiгlltих паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiТ про
резуль],ати дiяльностi iнстиr,у,гiв спiльrlого iнвестування (пайових та корпоративних iнвестицiйних
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tРондiв) та компаtriТ з управлiнНя ак,гивамИ), tцо затвердrкенi Рiшеllням Нацiона.лtьноi KoMicii з цillних
пагlерiв та (lондового ринку УкраТни вiд 1 1 .06.201З NЬ 991 .

I-Iашу вiдповiда,льнiсть згiдно з цими стандартами викладено в розлiлi квiдповiда.ltьнiсть аудитора
за ауди,I, фiналrсовоТ звiтностi> нашого звiту.

Ми е незале)кними по вiдношеннIо до товАриствА з оБмЕжЕною вIлгIовIддльнIстю
(КОМПАНIЯ З УПРАВJlIННЯ АКТИВАМИ <<АЙ К'Ю-ТЕХНОЛОД)ItI) згiдно з Itодексом етики
професiйнИх бухгалтерiв РадИ з Мiжнародних стаIIдартiв етики для бухга.ltтерiв (надалi * кКолекс
РМСЕБ)) та еl,иLlними вимогамLl, застосовними в YKpaTHi до нашого аулиту фiнансовоi звiтностi, а
TaKo)I( виI(онаJIи iHtпi обов'язки з етики вiдповiдлlо до цих вимог та Кодексу рмсЕБ,

Ми BBa)I(acMo, l]lo отриманi lIами аудиторськi доltази с достагнiми i прийнятними для
використа}{ня Тх як ос}lови для наtшоТ лумки iз застерелtенням.

Ключовi пптання аудиту

Клtочовi питаl{ня аудllту 
- 

tle питаIlня, якi, на нашlе гlро(lесiйне суд)кення, були найбiльш
знаLIуtцимИ Пiд ,1n" t{ашого аудиту (liHaHcoBoT звiтностi за поточний перiод. L{i питання розглялаJIись у
KoHTeKcTi наtllого аудиту фiнаllсовоТ звiтностi в цiлому та BpaxoByBaJll.tcb при (lopMyBaHHi думки щодо
Hei, при ЦboMY ми не висловлюеМо окремоТ думки щодо tlих Ilитань. Ми визначили, що ключовi
питанtIЯ аулиту, гtро яlti необхiдно повiдомити в нашому Звiтi, вiдсутнi.

Суттсва невизнаlIеIliсть, що стосу€ться безпсрервностi дiяльностi
Припущення про безперервнiсть дiяльностi розглядаеться аудитором у вiдповiдностi до МСД 570

<БезперерВнiсть дiяльнос,гi> як таке, що Товариотво продовжуватиме свою дiялы.tiсть у близькому
майбутньому, не маючи Hi HaMipy, Hi потреби лiквiдуватиоя або Ilрипиняти if. Фiнансова звiтнiсть'I'овариства пiдготов:tена вихоllячи з приtlущення безперервноТ лiяльностi. Управлiнський персонал'I'овариства плаFIуе в)I(иваI{I{Я :заходiВ лля покраЩення покаЗникiв дiялЬностi та подальшого розвитку
Товариства.

l]e вносячи /lодаткових засl,ереже}tь до цього висIlовку, звертасмо увагу на,ге, що в YKpaTHi icHye
tleBtreBHetlicTb щолО N,lо)ltливогО майбуr,лlього напрямку BHyTpituHboT eKoHoMi.lHoI полiтrlки,
нормативно-правовоi бази та розвитку полiти.rнот ситуацiт. Ми не масмо змоги передбачити молtливi
майбутнi Змiни 1' цих умовах ,га Тх вплив на фiнансовий стан, результати дiяльtlостi та ekoHoMi.lHi
перспективи Товарисr,ва.

Несприятливе зовнiшt.Iе середовище зумовлено свiтовою кризою у зв'язку зi спаJlахом
захворюваIrня covlD-i9, що ltризвiв ло ввелення карантину та рiзного типу обмежень пересування на
r,ериторiТ багатьох KpaTl,t, вIiлючаючи найпотулtнiшi економiки cBiTy. L[e у cBoro чергу призвеJIо до
скороченI{я активностi у llеI]них секторах екоltомiltи (особливо у сферi надання послуг), знизило поllит
на псвнi товари та посJlуги та збiльшlило ризики сповiльнення еlсономiчного зростання та рецесii уключових eKoHoMiKax свi.гу зi BciMa негативними наслiдками.

KpiM тогО звертаемО увагу, в примiтках ТовариСтва де розкритО iнформацiю про оцiнку
управлiнським персоIlалом впливу панлемiт covlD-19 на знецiнеllня активiв'говариства, його доходи
вiд реалiзацiТ, злат1,1iсть генерувати лостатl+iй гроtповий потiк для своечасного погашенt{я зобов'язань,
та мсlrltливiсть пролов)I(увати cBoto лiяльнiс,гь в ося)кIlому майбутньому. Кiнцевий вплив C9VID-19
буде залеrкати вiд майбутtriх гtодiй, вклlочаючи, cepell iнlllого, вiд кitлцевого географiчного поширення
та тяжкостi Bipycy, розробки есрективних метолiв лiкуван1-1я, тривалостi спалаху, дiй, якi urr,ruu.ro
уряловi органи, замов}lики, постачальники ,га iншi TpeTi сторони, наявrIостi робочоТ сили, TepMiHiB та
стуIlеню вiдновлеllня нормальних економiчних та операцiйних умов. На дату випуску цiсТ фiнансовоТ
звiтt,tостi, вплиВ COVID-19 на дiяльнiсть Товариства не був суттевим.

Зiбранi локазИ та аналiз дiяльностi Товариства не лаIоть нам лостатнiх пiдстав сумнiватись в
златностi Товариства безперервно продовжувати сI]ою дiяльнiсть. Передбачити масштаби впливу
ризикiв на майбутнс дiяльностi Товарис,l,ва на даний момент з достатньоtо достовiрнiстtо немо>lсливо

вiдшовiдальrliсr,ь управ"шiнського персоналу
та,гих, кого надiлено найвищипIи повноважеIrнями, за фiнаllсову звiтнiсть

управлiнсыtий персоrlал 'l-оварис],ва tlece вiдгlовiдальнiсть за складаIjня i достовiрне полання
фiнансовоТ звiтностi вiлповiдно до вимог Мiжнаро;lних стандартiв фiнансовоТ звiтностi та за таку
систему внутрiшнього коrIтролю, яI(у управлiнський персонал визначас потрiбною для того, ulоб



за69зпечити скJlадання фiнансовоТ звiтttостi, lllo rle мiстить суттсвих викривлень внаслiдок шtахрайства
або помилки.

При склаДаннi фiнаНсовоi звiтНостi упраВлiнськиЙ персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку
здаr,ност,i 'Говариства продов}ItуВати свою дiялыtiсть на безгlерервнiй ocHoBi, а TaKolIt доречностi
виltорl-tстання управлiнським персонаJIом Замовника припуtllення про безгrерервнiсть дiяльностi яlt
основи для бухгалтерського облiку та вiдповiдноотi розкриl,l,я IIитань, що стосуються безперервностi
дiяльностi,

'Гi, кого надi.llено найвиtцими повноваженнями,
складання фiнансовоТ звiтностi Товариства.

несуть вiдповiдальнiсть за нагJIяд за процесом

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтltостi

НашимИ цiлями с отримаIJня обгрунтоваtлоТ впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не
мiститЬ суттсвогО викривленНя в}IаслiдОк il]ахраЙсТва абО помилки, та випуск звiту аудитора, lцо
мiстить IJашу думку, Обгрунтована BгteBHel-ticTb с високим piBHeM BIleBHeHocTi, проr.е не гарантуе, що
ауди,г, проведений вiдповiдlно ло МСА, зав}I(ди виявиl,ь суттсве викривлення, якlцо воно icHyc.
[3икривлеlrня мо)куть бути результа,гом шахрайства або помилки; воI{и вва)I(аються суттсвими, якщо
окремо або в суr<упностi, як обrруrrтовано очiкуеться, вони можуть вttливати [la економiчнi рiшення
користуваLIiв, tцо приймаються на ocнoBi цiеТ фiнансовоТ звiтностi.

ВикоtlуючИ аудиТ вiдltовiднО до вимоГ мсА, ми викорИстовусмО професiйне суд)Itення та
проdlесiйrrий скептицизм протягом усього завдання з аудиту. KpiM того, ми:, Iдентифiкуемо та оцiнюепло ризики суттсвого викривлення фiнансовоТ звiтностi внас:riдок
шахрайства tIи помилки, розробляемо й виконусмо аудиторськi процедури у вiдlповiдь на цi ризики, а
також отриму€мо аудиторськi докази, що € достатнiми та прийнятними для використання Тх як основи
для нашоТ думки iз застереженням. Ризик невиявлення суттсвого викривлеI{ня внаслiдок шахрайства е
вищим, Hil< для виI(ривIlення внаслi/lок llомиJIки, t,lскi.ltьки шtахрайсr,во мо)ке вI(лIочати змову, пiдробку,
навмиснi пропуски, неIIравильнi твердлtення або нехтування заходами внутрiшнього контролю;

, ОтримуСмо розумirtня заходiв внутрiшнього контролю, lцо стосуються аудиту, д.ltя розробки
аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо еdlективностi
системи внутрitшнього контролю;

, Оцillrосмо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обrрунтованiсть облiкових оцiнок i
вiдгtовiдних розкриттiв iнсьормацiт, зроб;lених управлiнським персо[l€шом;

, !оходимо висFIовку tцодо приtiнятностi використання уllравлitlським персон€lJIом припущення
про безгlерервнiсть дiяльностi як ос}Iови для бухгалтерського облiку та, на ocHoBi отриманих
аулиторсьКих доltазiв, робимО висновок, чи icHyc су]-гева невизначенiсть шlодо подiй або умов, якi
поставили б пiд значний супlнiв можливiсть Товариства продов}кити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми
доходимо висновку щодо iснування такоТ cyrTcBoТ I{евизначеностi, ми повиннi привернути увагу в
свосмУ звiтi аудиТора дО вiдповiдних розкриттiв iн(lормацiТ у фiнансовiй звiтностi або, якщо iaKi
розкриття iнформацiТ с неналеrItними, модифiкувати cBolo думку. Нашi висновки грунтуються на
аудиl,орсьКих доказаХ, отримаI{Их до датИ наLUогО звiту аудиТора. BTiM, майбутнi полiТ або умови
Mo)I(yTb примусити Товариства припиIIити свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi;, Оцiнюсмо загальне IIодання, структуру та змiст фiнансовоТ звi,гностi вкJlIочно з розкриттям
iнформацiТ, а ],aKo)It ,Io, qц показус фiнансова звiтнiсть операrдiТ та подii, що покладенi в ociloBy ii
сI(Jlацання, так, rцоб досяг"I.и лостовiрного по/Iання.

ми повi2lомляемо тим, кого 1,1адiлено найвишlими повноваженнями, разом з iншими питаннями
irrформаIliю про запланований обсяг i час гIроведення аудиту та cyTT€Bi аудиторськi результати,
вкJIIочаючи буль-якi сv,гтсвi tlедолiltи заходiв внутрiшнього контролIо, виявлеl-ti нами пiд часаудиту.

Ми ,гакоlt надасмо тим, кого надiлено найвиtцими повнова}кеннями, твердження, що ми виконаJlи
ВiЛГlОВiДНi еТИ'tНi ВИМОГИ Щодо незалежностi, та гtовiдомляемо Тм про Bci стосуIlки й iHrli питання, якi
моглl,i б обгрунтовано ввall(атись ,гакими, lцо впJlивають на нашу незалелtнiсть, а TaKo)I(, де це
застосованО, tцодО вiдповiдн их зас.l.ере)I(tlих заход iB.

З перелiку Bcix питаrlь, irтформацiя щодо якI{х надавалась тим, кого налiлено найвищими
I1ОВНОВа)КеННЯМИ, МИ ВИЗНаЧ}'lЛИ Ti, ЩО МаЛИ НаЙбiлЬШе Значення пiд час аудиту dlilIaHcoBoT звiтностi
поточ[Iого перiоду, тобто Ti, якi с ключоl]ими 11I4,ганlIями аудиту. Mll ot-ltacycMo цi питання в своему
звiтi аулит,ора KpiM випадкiв, якшlо закоIlодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне
розкрит],я 1,акого пи,гання, або якщо за вкрай виняткових обставиtt MI,t визначасмо, що таке питаннrI не



слiл висвiтлювати в LIашому звiтi, оскiльки негагl.внi наслiдltи такого висвiтrlення Nlоя(уть очiкувано
Ilереваlкити його ltорислtiсть для iHTepeciB громадськостi.

Iнша iнформацiя

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацirо. Iнша iнформацiя с
iнформацiсIо, яка мiститься у Звiтностi до HariioHa;tbHoT koпliciT з цiнrrих паперiв та (lондового ринку за
2020 piK, у Поясttеннях управлirIського персоналу, у ГIолоrкеннях Товариства.

[Jаша думка щодо фiнансовоТ звiтностi IJe поширю€ться на iHrrly iнформацiю та ми не робимо
висновок з будь-яким piBHеM впевненостi щодо цiсТ iншоТ iнсРормацiТ.

У зв'язку з нашим аудитом фiнансовоТ звiтностi нашоIо вiдповiдальнiстlо с ознайомитися з
iншою iн(lормацiсю та при цьому розглянути, LIи icHyc су,ггсва невiдllовiднiсть мiлt iHtltolo
irrформацiсrо i фiнансовою звiтlliстю або наш]имl4 знаннями, отриманими пiл час аудиту, або чи ця iнша
iнформаrliя виглядас TaKoIo, tцо мiстить су-гг€вс викривлення.

Якщо на ocHoBi проведеноi нами роботи ми доходимо висI-1овкУ, Що icHyc суттсве викривленttя
цiсТ iншоТ iн(lормацii, ми зобов'Язанi повiдОми,Iи про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi
потlriбно було б включиl,и до звiту.

ми можемо зазнаtlити про адекватнiсть системи бухгалтерського облiку, процедур
внутрiшньОго аудиту, вtlутрiшгtього коIlтролIо та сис,гем управлiння ризиками в Товариства.

II. Звiт щодо вимог iнпrих закоIIодавчих i нормативних ак,гiв
OcHoBHi вiдомостi про комIIанiю з управлiнняl активами (куд)

Поutе ttttйMettllBallltя - товАриство з o]jMEжE}joIo вIдпов]дАльнIСТЮ кltомпднIя з
упрАвлIння АктивАми (АЙ к,ю_тЕхI{ололжI)).

Kod зtt €ДРIIОУ- З252З9З4.
Вudu Diяльlttлспli за КВЕ/|:

- 66.30 Управлiння фо1lда.iчtи (основний);
- 66.11 Управлiння (liнансовими рI4нкаl\4и;
- 66.1 9 Iнrпа допомiltна дiяльнiсть у cc|lepi фiнаtlсових поQлуг, KpiM страхуваIlня r.a пенсiйного

забезпе,lення.
ОmРuМПtti ЛiЦеttзi| tta зDiйснення про|лесiйно| diяльносmi нu рuнку цiнltuх поперiв _

i iя ltb l t о с m i з у tt р clB л i,t t tr я u к пt lt в 0м ч. i н с m u mу цi йн uх i п в е с mо р i в :
- Лiцегtзiя на прова/{ження професiйноТ дiяльностi на фондовому ринку - дiяльнiсть з

управлiння активами iнституцiйlrих iHBecTopiB (дiяльнiсть з управлiння активами), серiя ДГ
ль580035, дата видаtri лiцензiТ 12,12.2011 р., сr,роК дiI лiцензiТ rrеобмехtенийй ( рiшепп"
flер>ltавноТ KoMicii з цiнних паперiв r,a фондового ринку вiд 23.1 1.2011 Nэ1O7В);
- JIiцензiя на провадження профеоiйllоТ дiяльностi на ринку цiнних ttаперiв та дiяльностi

у сис,гемi накопиt|увального пенсiйного забезпечення - дiяльностi з адмiнiстрування
НеДеРЖаВНИХ ПеНСiЙНИХ фОНдiв, cepiT АБ j\s11591, дата видачi 29.10.2007 р.. строк дiТ лiцензiТ
необмеясенийй (рirлення ,ЦерltавноТ KoMiciT з регулювання ригtttiв (liнаllсових послуг Украiни
вiд 09,10.2007 Nл124),

Мiсцеuшхtldмсеttплt | 0З|24, м. КиТв, Бульвар Вацлава Гавела, буд. 8.
Пералiк iпспtuttlуцitittuх itttlecпtolliB, aKпtttBu,tкuж перебувпюпхь в ytxpuBлitttti Товцласmвi:

1) Закри,гиЙ недиверси(liкованиЙ венчурrrиЙ пайовиЙ iнвестицiйllий фонд кФIНВЕСТ> (код за elPlCI
233 1 35);

2) Закритий недиверси(Рiкований вен.lурrtий пайовий iнвестицiйний фоrrд (ФIНдFIС дУТСоРСИНГ)
(код за СлРlСI 2зз124).

З) ЗакритиЙ недиверсиQliкований венчурний пайовий iнвестицiйний фонд (коРПоРдтивнI
lI-tВЕСТИЦIi> (код за C/{PICI 2зз|З6).

Вiдповiднiсть дrозмiру статутного та власIlого капiталу
вимогам законодавства УкраТtlи

Станоп,l rIa З 1,12.2020 Р. Дiс редаr<цiя Статуту, Iцо затверджена Загальними Збора,r,rи учасникiв, якi
вiдбулися 24.05.2019 р. (протокол вiд 24.05,20l9 Nъ5/l). Статутrlий кагtiтал Товариства заресотрованлtй



в cyмi 7000000 (ciM мiльйонiв) гривень. Згiдно Да}IИI\,t (liHaHcoBoT звiтностi станом на 31,12,2020 р.
статутниЙ капiтаЛ стаFIовить 7000 тис. грtI., вJlасний капiтал складае |2122тис. грн.

В ходi аудиту вста}{овлено, що Статутниl)i капiтал ТоВ (КУА (АЙ K,Io - твх}JоJIОДЖI) станом
наЗ1.12.,2020 р. сплачеtlий повнiстю гроlховиN,III копJтами в cyMi 7000000 грн,

Вимоги Лiцензiйних умов провадження професirYlноi дiяльностi на фондовому ринку (ринку цiнних
паперiв) * дiяльноСтi з управлiнtrя активами iнституцiйних iHBecTopiB (дiяльностi з управлiння
акr,иваtvlи), якi заr,вердяtеtlнi рiшенням r,Iкtl]lФР вiд 2З.О7.201з Nьl2В1 (iз змiнами, 

-внесеними

рiшенняМ нItt{пФР вiд З0.09,2014 Ngl2BB та рiшегtнЯrчr НКI_{l1ФР вiд 12.01.2016 Ns11), щодо розмiру
статутного кагliталу компанiТз управлiння акТИВаN,Iи (не менше нiж 7000 тис. грн.) виконуеться.

Власний капiтал Товариства згiдно фiнансовоТ звiтностi станом на 31.|2,2о2О р. становить 12722
тис. грн.

Вимоги tlyrlI(T,y 17 главlа 3 роздiлу II кЛiцензiйll14х умов провад)I(енrrя гlрофесiйноТ дiяль1-1остi на
фондовомУ ринкУ (ринкУ цiнttих паперiв) * дiяльностi з управлiння акт}lвами i,lстlоrуцiйних iHBecTopiB
(дiяльнос,гi з угlравлil,tня активами), затверл)I(еLIих рiшенням нI{L(гIФР вiд 2З.О7,201З Nsl2В1 (iз
змtiнами, внесеними згiдно з рiшенлlям нкцпФР вiд 30.09.2014 J\bl2BB та рiшенням LIКLiПФР вiл
12.01.20l б NЪ1l) виконанi.

опuс паmань i вuсновка ulоdо iнформацi:i про акmuвu, зобов'язання mа чuсmай
(зб umо к) в idповidно 0о засmосован ах сmанdарmiв фiнансов oi зв imносmi

прабуmок

Концепr,уальt{ою осI]овою для ск.падання фiналrсовоТ звiтllостi за2О2О piK, е облiковi полiтики, що
базуються на вимOгах Мiжнаролних станлартiв (liHaHcoBoT звiтносr,i. .Г{атоrо переходу Товарисr.ва на
облiк та складання фiнансовоТ звiтностi вiдповiдно до МСФЗ с 01.01.2013 р. Звiтнiсть складена за
(lopMaToM у вiлповiлностi до вимог центральних органiв виконавчоТ влади УrсраТни rцодо форматуподаннЯ c}iHaHcoBoT звiтностi за 2О2О piK та ocHoBi Мiжнародних с.гандартiв фiнансовоТ звiтностi.

Пiд час перевiрки змiстУ }Iаданих, наN4и встаFIовлено, rцо вiдображенi у фiнансовiй звi.t.ностi
I]ОКаЗНИКИ ВiДГlОВiДаrОТЬ ДаI{ИМ Регiстрiв бухгшtтерського облiку, у фiнагiсовiй звiтtiосr.i вiдобрмсегli yci
показники, якi MaloTb суттсвий вплив t.ta звiтнiсть.

Пiд чаС перевiрttИ бу.гtи розг.ltяtlутi бухгалтерСькi tlринцИпи оцiнки окремих статей балаl,tсу,
викорис"ганi керiвrlиtlтвом 'Говариства та зроблегlо оцiнку вiдповiдностi застосованих принципiв
I{ормативним в}IмогаМ щодо органiзацiТ бухгалтерського облiку 1,а звiтностi в YKpaTHi, чиIlних
I1ротягом перiоду перевiрки,

ПОКаЗНИКИ ф.М1 <БаЛаНС> (Звiт про сРiнансовий стан) cTalloM на 01.01.2020 р, вiдповiдаlоть
балаtlсовим з.Ulишкам станом на З 1 .12.20 l9 р., якi пiдтвердженi аулttторсьltим звiтом вiд з 1 .01 .2020 р.К,lrасифiкаtдiя, оцiнка активiв та ix рух вiлображенi в Бшlансi (звiтi про фiнансов"й crarr) у
в iлпов i,цнос,гi iз м iжlrаl)о/lними стандартами фi нансовот звiтностi.

Irlформацiя про акIиви, зобов'язанIIrI та rIистий прибуток (збиток)
Необоро пt t t i ttKtlltlB u

Немате;riальнi активи
облiк нематерiальних активiв здiйонюеться у вiдповiдностi до N4сБо З8 кIlематерiальrli активи)).

нема,герiаlьнi активи визнаються у ба;lансi за первiсною BapTicTTo за в}rрахуванням llакопиченот
амортизацii, Пiсля llервiснсlго визнаtlня HeMaTepia.llbHi активи облiковуlоться iз застосуванням моделi
собiвар,гос,t,i (собiварr,iстЬ за вI,IрахуванняМ буль-якоТ накопиLIеIJОТ амор,гизацiТ та будь-яких
[tакопиЧених збиткiв вiд зменlllенIlя корисностi). Ilарахування амортизацiт нематерiаlьних активiв
здi йсн tоеться iз застосування м llрямол il r i й }Io.O ]\,]Ll,г()j1\/.

гa ,rritlсгtзiТ tta :зJ{iйс.tlсttlзя lipo(lccii1 t,ttll'l,tiя,ltьltсlсгi.
IIсрвiсгtа Bap,t,icгb llL\]\,lil,1cl)la.Ii1,1lllx alt,t,иtBiI] o'l'aIj()]\{ tra Зl. l2.2020 l). c,I.aLlOl]и,l.r, .]79 ,I.ис. 1.1)l,., зliос

Ilcill:-t t,cpizl.,rbtli аtt,t,иtзи ltpO,t)It,oNl 2020 pol,:.v ltc tlcllэeotlit{l()l]ilJl14crl.

OcHoBlli засоби

iV[атерiально-техttiчtrу базу Товариства становJtять власнi ocHoBHi засоби та iHшri необоротнi
активи, оцiнка як1,1х в облiку й звiтностi достовiрна,



Бухгаrrтерський облiк, класифiкацiя, визнання, оцiнка й розкритгя iнформацii про ocHoBHi засоби
та необоротнi активи здiйснюеться Товариством з урахуванням МСБо 16 <OcHoBHi засоби>.

.Що основнИх засобiВ Товариства входить комп'ютерна TexHiKa та iнlпе офiсне устаткування (засоби
друкУ iнформацiТ, пQв'язанi з ними коп,tп'ютернi програмио засоби зв'язку, заЪоби !л" зберi.анпrя
iнформачii), !ля нарахування амортизацii основних'засобiв в бухгалтерському облiку Товариством
ЗаСТОСОВУВаВСЯ, ЗГiДНО ОбРаНОI ОбЛiКОВоТ полiтики, прямолiнiйний метод. Ьреоцiнки основних засобiв
протягом 2020р. не вiдбувалось.

Первiсна BapTicTb основних засобiв станом Ha31.12.2020 р. становить27 тис. грн., знос - 27 тис,грн,, вiдповiдно залишкова BapTicTb станом на 3112.2020 р. становить 0 тис. грн. Bci ocHoBHi засобиоприбуткованi, введенi в експлуатацiю.

Фiнансовi iнвестицii', що облiковуються за справедливою вартiстю
з вiдображенням результату у прибутках та збитках

Бухгалтерський облiк, класифiкацiя,_ оцiнка й розкриття iнформацiТ про фiнансовi iнвестицii
Товариствао здiйснюеться у вiдповiдностi до МсФЗ 0 uФir,чп.овi iHcTpyMerrru, МСФЗ 7 <Фiнансовiiнструменти: розкриття iнформацiь>, мсБо кФiнансовi iнструменти: подання), МСБо з9 <ФiнансовilнструменТи: визнанНя та оцiнкa). Фiнансовi iнвестицiТ Товариства вiдобрФкаються в облiку засправедливоrо вартiстю.

BapTicTb довгострокових iнших фiнансових iнвестицiй станом наЗ:^.12.2О20 р. становить 5088 тис.грн., що вiдобраясено в таблицi 1.

Табл

Обороmнi акmuвrl
сюlад оборотних активiв за даними фiнансовоi звiтностi станом на

таблицi 2.
з|.12,2020 р. вiдображено в

Табл

IIоточнi фiнансовi iнвестицii
Поточнi фiнансовi iнвестицii Товариства вiдоброrсаються в облiку за справедливою вартiстю iзвикористаНням даних З-го рiвня icpapxiT. /{о складУ поточних фiнансових iнвестицiй ..unon' nu31.\2.2020 р. входить:

- Iнвестицiйнi сертифiкати ЗНВПIФ кПроектне iнвестування> 'ГоВ кКУд (СВоП) в кiлькостi297 шт. справедливою вартiстю 7370 тис. грн.
ЗазrrаченУ iн(lормацiю розкрито в Примi,гцi 7 <Розкриття iнформацiТ, що пiдтверджус cTaTTi, поданiу фirrансовiй звiтностi>>, у пунктi <ГIоточнi фiнансовi iнвестицii>.

Покiвник Код
рядка

зI.12.2020 з1.12.20l9

иця

Змiни (+,-)
Акцii ПрА1'<КУА
(lIАЦIОIlАЛЬНИЙ
РЕЗЕI'I]))

1 035

5088 5088

I r.rвес,r,иl{i йнi ссрт.и(lirtаги
ЗНВПlФ (ПРоЕI(Т}]Е
II-I ВI]Сl"УВАI IIJЯ) ТоВ
<l(YA KCBOIl>

7з70 -7з,70

Ilоказttик Ko:t

рядка
з 1.12.2020 з1.12.20l9

иця
Змiни (+,-)

!ебiторська
заборгованiсть за
послуги

1|25 18l 121 +60

!ебir,орська
заборгованiсть за
розрахунками з
бюджетом

l l35 2 2

I]о,гочнi (lillarrcoBi
it.IBe стицii

1 1б0 ,7з10
+,7з70

Г'роrповi l(оuIти та
тх еквiваленr,и

1 165 +l

7

2

l



Пото.Iна дебiторська заборгованiсr,ь

облiк та розкрит-гя iнформацii щодо дебiторськоТ заборгованостi здiйснюеться вiдповiдтlо до МСФЗ
9 <Фiнансовi iнструменти>>, МСФЗ 7 <ФitraHcoBi iнструменти: розкриття iнформацiТ>), МСБо з2
КФiНаНСОВi iнСтрvменти: подання), МСБО 39 кФiнансовi iнструменти: визнання та оцiнкд>.

ГIеРВiСне визнання оцiнюсться за справедливоtо вартiстю, яка дорiвнюс BapTocTi погашення.
загальна cyrvra поточнот дебiторськот заборгованостi за послуги, вiдобраlItена у фiнансовiй звiтностi

Говариства станом на З1.12.2020 р., сr,анови.llа i 81 тис. грн., i складалась з:
, заборговаttостi по оп:rатi виtIагороди за послуги з управлiння активами пIФ - З1 тис. грн.
, ЗабОРгОванiсть по оплатi конаультацiйних пос"llуг з питань tРондовоl,о ринку - 150 тис. грн,

(логовiр з ТОВ (ДЖI ЕС СI-IНФОРМ) вiд 02.01 .2020).
П ростроченоi' дебiторськоТ заборгованостi немае,

Грошtlвi кош,fll та ii еквiвален.fl|

ведеl,tня каоових операцiй в Товариствi здiйснюсться у вiдповiдtлостi iз вимоr.ами Полоrкення
<Гlро веленtlя касових операцiй у нацiона.ltьlriй валrотi в YKpaTlli>, затвердженого пос.гановоrо FlБУ вiд
29.|2.20|7 N9l48 (iз змiнамlа та доповIlеннями).

Банкiвськi сlгlерацiт здiйснюються у вiдповiдttостi iз вимогами Iнструкцiт кпро безготiвковi
розрахунки в YKpaTHi в t,lацiональнiй валютi>), затвердженою постановоIо НБУ вiд 21.о1.2оо4 J\Ъ22 (iз
зм iнами та доповненнями).

Bci грошовi кошr,и Товарист,ва зI{аходяться в банкiвських устаI{овах з кредитI{им рейтингом
iгtвестиtliйrlого рiвня,

Таблиця 3

зобов'язаrlня i забезпеrIецня

Станом на з|.|2.2020 за бухгалтерськими даними в Товариствi облiковуються по.гочнi
зобов'язаllttя i забезпечення на загальну суму 3 т,ис. грн,, що вiдобра)кено в r,аблицi 4.

Таблиця 4

Класифiкацiя, облiк та otliHKa кредиторськоТ заборгованостi .дiй*о.rо"о ТоЙрис.гво;;
урахуванням МСБО 1 <Полаrltlя фiнансових звiтiв>, мсФЗ 7 <Фiнансовi iнструменти: розкриття
iнформачiТ>), МСБО з2 кФiнансовi iнструменти: подання), мсБО з7 <Забезпечення, yMoBHi
зобов'язання та yMoBHi активи)).

flоточrrа кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги пов'язана зi сплатою послуг
зберiга.Iа,га послуг зв'язку.

Поточнi забезпе.tення скJIадаються з су]\{и
викорtлстаний Товариством протягом 2021 року.

резервУ вiдпусток' який' як о.Iiкуеться' бУд"

простроченот кредиторськот заборгованостi не виявлено.

власний капiтал
Власний капiтаt на З1 ,12,2020 р. складае 12722 тис. грн, Розпriр власного капiталу вiдповiдае

вимогам лiцензiйних уN{ов провадження професiйнот дiяльностi на фондовому ринку, якi затвердrкеннi
рiшенням IlкцпФР вiд2З.О7.2оlз м1281 (зi змiнами, внесениМи рiшенням нкilпог вiд з0.09.2014 J\ъ
12В8 та рiшенняп,l НКЦПФР вiд 12,01.2016 J\ЪI1).

Складовi власного капiталу станом на 31.12.2020 р.:
Заресстрований (пайовий) капiтал: 7000 тис, грн.
Нерозподiлений гrрибуток 57 22 тис. гр}l.
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l Iоtсазrtик Itол

рялка
з1,|2.2020 з1.12.2019 Змiни (+,-)

Грошовi
кошти та ix
еквiвалеtlти

1 165 1 +l

ГIоказниt< Itод

рядка
з\.|2.2020 з l . l2.20l9 Зпл iIrи

(|-,-)Поточна кредиторська
заборгованiсть за:
товари, роботи, послуги _

lб l5 l 8 -7

розIlахуIIки з опла,|,и llрацl l 630
По,гочlIi забезttе.lеttня 1 660 2 5 -з



Чlлс,тиli прибуток (збиток)
основним узагалыJlоючим показником сРiнансових результатiв господарськоТ дiяльностi

'I'овариства с прибуток, або збиток. Прибутком Товариства, пiсля tlокриття матерiальних r.a
прирiвняних до них витрат, перерахуванI{я IIодатIсiв до державIIого бюджеr,у та сплати iнпlих
обов'язкових вiдрахувань, згiдно з чинним законолавством самостiйно рсtзпоряджаеться Товариство в
особi Загальних зборiв учасникiв та уIIовIlоважеIlих ними органiв.

За ЛаНИМи Облiку протягом звiтного перiоду Товариство отримrtла дохiд в розмiрi 4'lO тис. грн., в
T.LI.:

- дОхiд вiд надання послуг упlэавлiння активами пайових iнвестицiйних фондiв в cyMi 320 тис. грн.
- дохiд вiл надання консультацiйних послуг з питань фонлового ринку в cyMi 150 тис. грн.

Таблиця 5

Витрати Товариства вiдображено в таблицi 6.

Таблиця б

Сукуllний дохiд за 2020 piK склав 48 тис. грн, (за попереднiй звiтнiй piK прибуток складав 44 тис.
грн,), Прибуток був о,гриманий за рахунок збiльшення доходу вiд реалiзацiТ послуг у 2020 роцi.

на нашу Думку, розкриття iнформацii щодо визнанпя, класифiкацiт та оцiнки активiв та
зобов'язань, за перiод з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р. подано у фiнансовiй звiтностi достовiрно та
повно, вiдповiдно до встановлених вимог чицного законодавства Украiни.

Формування та спла.га статутного капiгалу
ТоВ кКУА кАЙ К'Ю - тЕхноЛОДЖI) зареестроване ГолооiТвською районноtо у м. Кисвi

державною адмilliстрацiею 31.10.200з р. реестраltiйний номер Ns 10б8 120 0000 001619, едрпоу
з2658026, на пiдст,авi рiшегtня Устаповчих зборiв Учасникiв (Ilротоlсол вlд 24.|0.2003 JФ 1) та
УстановчоГо договорУ про створення та дiяльнiстЬ ТоВ кКУА <Ali К'Ю - ,гЕхноЛО!ЖI> 

вiд
з 1.10.2003.

[-la мсlмент,с,l-ворення'I'tlварис,т,вir Сl,аt,t,ут,ний каllh,ал був загвер2lrttений у рOзмiрi 195З.гис. гргr.
Учасltиt< 'I'oBapltcTBa I1Il KCBOII) (СЛРПОу з252з9з4, заресстроваllе Солом'яltсьI(сllq районltоtо у м.
|{иевi дор;кав[lоIо адмirliс,грацiсю 2б,06.03 р., Hob,rep за.lIису 1g14,7, мiсrlезt,tаход}l(еt,Il{я: Oз151, м. Киiв,
вул, f{оttецьt<а,57, кв.54), LIас,гl(а в с,га,гу],ноi\,lу Kalli,rmti яlсого дорiв}Ilовzulа 50 ОZ, сп;lа,гив свою час,I.I(у у
с],а,гу],нO]vlУ кtrпi,га..lti свOсчасно, в поI}ноl\{у обся:зi, У.tасниl< Товарис.l,ва ПП (ItоLIСУJIЬТдFIТ)
(€]дргlоУ з2382650, заресотроване lle.lepcbKoto район}lою у м. Кисвi лер)Iiав}lою адмiнiсr.раrliсю
22.а5.0з р., lIo]\1ep запису 37в05, мiсtlезtttrход)ItеtIItя: 01021, iи. КиТв, вуrr. LI_IoBKoBиtIHa, 1З12, кь,67),
час,I,ка l} c'l'&,t,5l1,1,16ply ttагrir,алi яltсlt,сl дс,lрiвt{lоt]ала 50 9/о, спJltтгиl] ct]olo Llac.Iкy у cT,aT.y,l,HoMly капi.l,алi
cl]oсLlllclIO, в повl{tlму обсязi,

Станом наЗ|.\2.2020 р. статутний капiтал Товариства скJIадас 7000 TlIc. грн.у редакцiТ Статуту,
яка затверджена Загальними зборами учасникiв, якi вiдбулися24.05.2о19 р, (Протокол вiд 24.05.2O;^g
ль5/1) та розподiляеться серед учасникiв наступним чином:

Частка учасника ТоВ (кУА (СВоП) (€дрпоУ з252з9з4) становить З5О0 тис. грн., що складае
500Z статутного капiталу ToBapltcTBa.

Частка учасника ПП KKOI-ICУJIЬTAHT) (еДРПОУ 32з82650) стаl{овиl.ь 3500 тис. грн., що скJIадас
507о статутного капir,алу Товариства,
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l'lоказнlлк I(од рялка z\z0 20l9 Змiн
и

(+,-)
LIистI,Iй дохiд вiл
рсалiзацiТ пролукцiТ
(ToBapiB, робiт, гIосrl5,r-)

2000 4,10 38l +89

I-[оказник Код
Dядка

2020 2019 Змiни
(+,-)

Собiвартiсть реалiзоваr;оi
пролукчii (ToBapiB, робiт,
послуг)

2050 l90 221 -3,7

Алпл iнiс,r,рzrгивt.t i ви,гllirги 2l30 220 20з +1,7

Il.rшi операцiйнi виr,рати 2l 80 |2 l2



л

УчасtlикаМи '['оварисТва статутнИй капi,гаl сdlормований грошовими коштами у вiдповiдrlостi до
вимог чинного законодавства та затверд)i(еними статутни]\,lи докуfuIентами.

на лумку аулитора статутний капiта.lt Товариства сформовано гроц]овими коlllтами на 100
ВiДСОТКiВ у вiдгrовiдностi iз вимогами чиIIного законодавства 1,а затверд}кеними документами.

Вiдповiднiсть резервного фонду установчим документам

Згiдно п.2 ст.63 Закону <Про iнститути спiльного iнвестування) вiд 05.07.2012 лъ S0BO-VI,
КОМПаНiТ З УПРавлiння активами створюють резерв}|ий фонд у розмiрi, визначеному установчими
документами, ,lJIe не MeHLuoMy як 25 вiдсотlсiв статутI{ого капiталу. Розмiр lцорiчних вiдрахувань до
РеЗерВНоГо фонду визначаеться установчими документами компанiТ з управлiння активами, €ulе не
MoTte бути менш]им 5 вiдсоткiв суми чистого прибутку, вимоги rцоло розмiру та зберiгання резервного
фонлу Товариства визнаLlаються Ilормативно-правовиI\,tи актаI\4и нкLlпФр. Таким чином, виходячи з
вели!Iини стiIтутного lсагli,галу, 'Говариство повинно сформувати резервний сРонл в cylti не ]!1еIlш як
1750 r,ис. грн.

За пiлсумttами 2019 року 'l'oBapl{cTBo отримало чистий прибуток у розмiрi 44 тис. грн, проте
управлiнським персоналом вiдрахування до резервного (lонду'говариства не проведено. Станом на
з1,12.2020 р. розмiР резервногО фондУ становитЬ 0 тис. грн. Про це ми також llишсмо у параграфi
<Основа для думки iз застереженням) цього звiту,

,Щотримання вимог нормативно-правових aKTiB
koMicii з цiнних паперiв та фондового ринку, що реryлюють порядок складання та
розкриття iнформацii компанiями з управлiння активами, якi здiйснюють

управлiння активами iнституцiйних iHBecTopiB (ICI) таlабо
недержавпих пенсiйних фондiв (IшФ)

складання та розкриття iнфорiuацiт компанiями з управлiння активами, якi здiйснюють
Управлiння активами iнститучiЙних iHBecTopiB, регулюеться рiшенням НКI]ФР вiд 02.10.2012 М1343
<Про затвердження Положення про порядок скJIадання ,га розкриття iнформацii компанiямрt з
управлiннЯ активамИ та особамИ, що здiйсНюютЬ управлiннЯ активамИ недержавних пенсiйних фондiв,
та подання вiдповiдних документiв до Нацiональноi KoMiciT з цiнних паперiв та фондового ринку> (зi
змiнами) та рiшенням нкцпФР вiд 01.10.2о15 Nsl597 кПро затвердження Положення щодо
пруденцiйних нормативiв професiйноi дiяльностi на фондовому ринку та вимог до системи управлiння
ризиками) (зi змiнами).

нами не виявлено невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою
iнформаuiею про дiяльнiсть Товариства, що розкриваеться та подасться до Нацiональноi koMicii з
цiнних паперiв та фондового ринку.

Наявнiсть та вiдповiднiсть системи внутрiшнього аудиту (контролю),
необхiдноi для складання фiнансовоi звiтностi,

яка не мiститЬ суттевих викривлень унаслiлок шахрайства або помилки
Пiд чаС плануваннЯ i виконанНя аудиторСьких процедур мИ провели iдентифiкацiю та оцiнку

ризикiв сутгевого викривлення фiнансовоi звiгностi внаслiдок шахрайства для визначення i11 впливу на
повнотУ та вiдповiднiсть фiнансовоТ звiтностi Товариства шляхом розгляду заходiв внутрiшнiого
контролю, а не з метою висловлення думки rцодо ефективностi внутрiшнього контролю Товариства,
вiдповiдно, ми не помiтили суттевих проблем, пов'язаних з iдентифiкацiею та оцiнкою ризикiв
суттевих викривлень фiнансовот звiтностi внаслiдок шахрайства, якi потребують розкриття в даному
аудиторському висновку.

внутрiшнiй аудит здiйснюеться згiдно з Положенням про службу внутрiшнього аудиту
(КОНТРолю), затвердженого протоколом Загальних зборiв Учасникiв Товариства вiд 25,|2,2012 м|2/2,
розробленИм у вiдповiдностi iз вимогамИ рiшеннЯ нкцпФР вiд 19.07,2012 Ns996 <<Про затвердження
ПоложеннЯ про особлИвостi оргаНiзацiТ та проведення внутрiшнього аудиту (контролiо) у фiнансових
установах, що здiйснюють професiйrrу лiяльнiсть на фондовому ринку> (iз змiнамиl.

на нашу Думку, процедури внутрiшнього аудиту вiдповiдають нормативно-правовим актам
нкцпФр,
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Стан корlIора,гивного управлiння
Формування складу органiв корпоративного управлiння Товариства здiйснюеться вiдповiдно до

Статуту в редакцiТ, затвердженiй протоколом Загалыlих зборiв учасникiв Товариства вiд 24.05.2019 ЛЪ
5/1.

Протягоп,t 2020 року управлiнrlя Товариством здiйснювали:. Загальнi збори учасникiв Т'овариства;
. f{ирекцiя Товариства (Геr-rера"rrьний /{иректор).

Порядоlt формування та кiлькiониti скла/l сформованих органiв корпоративttого управлiння
вiдповiдас Статуту Товариства. Змiни посадових осiб органiв корпоративного управлiння Товариства, в
ТОму tlцgлi Генералылого диреI(тора, протягом звiтного року не вiдбувалось.

На нашу ДУмку, система корпоративного управлiння Товариства вiдltовiдас вимогам лiючого
законодавства i вимогам Статуту'говариства.

Iнформацiя про пов'язаних осiб Товариства

Протягом 2020 року до пов'язаних осiб Товариства нaшежzши:
ТОВ (КУА (СВОП> (еДРПОУ З252З934) - учасник 50 О%.

ПП (КОНСУЛЬТАI-IТ) (СДРIlОУ З2ЗS2650) - учасник 50 О%.

леонов Щмитро Анатолiйович - кiнцевий бенефiцiарний власник (контролер).
ТоrtмаН Тетялlа ВалерiТвна - керiвниК ТоВ (КУА (АЙ K'IO - тЕхноЛОДХtl),
ми отримали розумiння характеру та обсягу вiдносигt з I]ов'язаними особами, Така отримаI{а

iнформацiя не була суттевою. Ми не отримали доказiв, ц{о вся необхiдна iнформачiя про вiдносини з
пов'язаними особами вItлючена до примiток звiтностi.

протягом звiтного перiоду операцiй з пов'язаними сторонами, rr{о виходили б за меяti звичайноi
дiяльностi, не вiдбува;tися. Сума, короткострокових I]иплат керiвництву, до якого нzшежать керiвник та
головний бухгалтер, за2020 piK складас 7З,rис, грн. (витрати на оплату працi).

Подii пiсля дати балансу

Пiсля дати балансу жодних значних подiй, якi могли б вплинути на здатнiсть Товариства
продовжувати cBolo безперервну дiяльнiсть, або таких, що вимагали б коригування показникiв
cPiHaHcoBoT звiтностi, не сталося.

Iнформацiя про ступiнь ризику I{YA,
наведена на ocHoBi аналiзу

результатiв пруденlliйних показникiв дiяльностi КУА
порядоlt розрахунку обов'язкових до виконання пруденцiйних нормативiв та порядок наглялу

I-IаЦiОНаЛЬНОЮ KoMiciclo з цiнних паперiв та фондового ринку (НКI{ПФР) за Iх дотриманням
юридичними особами, що провадять дiяльнiсть з управлiння активами iнституцiйних iHBecTopiB
(дiяльнiсть з управлiння активами) - компанiями з управлiння активами та особами, якi провадять
дiяльнiсть з управлiння пенсiйними активами, встановлюс ГIололtення щодо пруденцiйних нормативiв
професiйнот дiяльностi на фондовому ринку та вимог до системи управлiння prar,,urr, яке
затверд}кене Рiшенням IJкцпФР вiл 01.10.2015 N9 1597 (iз змiнами та доповненнями).

Систсма управлiння ризиками Товариства створена та протягом 2О2О року функцiонувала на
пiдставi редакцiТ Полоrttення про оргаtriзацiю системи управлiння ризиками, ,ur""рдrr.aного рiшенням
ЗагальниХ зборiВ учасникiВ вiд 25.12.2014 лЪ 12l1 (В редакцiТ рiшення Загальних зборiв учасниl<iв,
протоколом вiд 10 грудня 2015 Nъ12/1). Д," забезпечення функцiонуваFIня системи призначена
вiдповiдальна особа.

Iнформацiю щодо визначення пруденцiйних нормативiв, що застосовуються до Товариства , якi
б{ag l9lu"ОВЛеНi аУДИТором в процесi виконання процедур аудиту фiнансовоТ звiтностi тов ккуд(АИ K'IO Технолодлti>, вiдображено в таблицi 7.
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Показник Формула розрахунку Нормативне
значення

Фактичне значення
стаIIом на 31.12.2020

Норм атив достат,ностi власrIих

коштiв
в,чttсl,ti коItlти/0,25 8(li ксовапi
накладнi I]итрати

Ile пленшо l 41,745з

Koet|l iцiсгrт поt(риl-гя огIерацiйногсl
ризику

B;Iacrti коrrrги/ велиlI иI Ia

опсрацiйIIого |)изик)/

не мегtше l э(1 (] l э

I(ое(liцiс:н,г tllitlaHcoBoT oтiйKooTi власI tий капiтал/itк,гивl,t LIе менше 0,5 0,9998

ЗГiДНО НаВеДеНИх у цьому пунктi даних, значенrlя показrlикiв, яlti застосовуюl,ься до "l'овариства

ЗГiДНО ПОлоittенrtя шtодо пруденцiйних нормативiв професiйноТ дiя.lrьностi на фонловоruу ринку та
ВиМог до системи управлiltня ризиками, яке затвердлсене Рiшенням НКL{'ПФР вiд 01.10.2015 JФ 1597 (iз
змiнами та лоповненнями), перевllщують вOтаt{овленi пруденlliйнi нормаr,иви ,га свiдчать про низькiй
ступiнь ризику Товариства.

IДентифiкrцiя та оцiнкш аудитором ризикiв сутт€вого l}икривлення
фiнансовоi звiтllосr,i вrlаслiдок шахрайства.

пiд час виконанI{я проIlедур оtцiнки 1lизиttiв i пов'язаноi з нипtи дiяlльllостi для отрлlмання
розумiннЯ С)'б'скта господарюRання та його сереДовища, вклIочаючи його вttу,I,рiшrнiй контроль, як
цLого вимагас МСА З15 <IдентИ(liкачiЯ та оцillюваttня ризикiв суттсвого викривлення через розумiння
суб'скта господарювання i його середовища)), нами були виконанi проLцедури, необхiднi дJIя отримання
iнформацiТ, яка використовувrlJlася ltiл час iденти(liкацiТ ризикiв сутl,евого викривлення внаслiдок
шахрайства у вiдповiдНостi дО мсА 240 <ВiдповiдальнiстЬ аудитора, UIo стосусться п_tахрайстIrа, при
аудитi фiнансовоi звiтностi>. }lами були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших
працiвниlсiв Товариотва, якi на нашу думку, можуть мати ilлформацitо, яка, ймовiрно, може допомоIти
при iдентифiкацii ризикiв сl"rгсвого викривленllя в rtаслiдок шахрайства або помl1лки. Нами BtlkoHaHi
аналiтичнi проl{елури, в Tol\,ty чl.tслi по cyTi з вик()рl-rстаI{ням деталiзова}{1,1х ланих, спостережен[Iя l.a
iншi. МИ отрималИ розумiнttЯ зoBlIitltHix чиttt-tиtсiв, дiltльнос,ri суб'скта господарюваtlня, с.груктуllу йогсl
власностi та корпоративного управrliння, структ)/ру та опосiб (liна.ttсування, облiкову по.пiтику, цi.lri та
стратегiТ i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оtliгtки та огляди фiнансових результатiв.

Ми не отримали доказiв iсttування обставин, якi MorKyTb свiдчити llpo можливiсть того, що
ф i нансова звiтнiсть м iстить сутг€ве викрLI влення BI IacJI iдок шахрайства.

Таблиrця В

Показнпк зна.lеlllrя

Повне найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
В]ДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА
"Аупит_мЕнF.пжF.р,,

Код за СДРПОУ 40949ззб

Мiсцезнаходження: )З038, м. КиiЪ, Солом'янський район, ВУЛI4rIЯ
I]POTACIB .ЯР, будинок 2, корпус ЛIТ. Д, офiс 11

/]ep>l<aBHa ресстрацiя :
)3038, м. КиТв, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ
ПРОТАСIЦ.ЯР, будинок 2, корпус JIIT. Д, офiс 11

Номер та /iaTa видачi Свiдоц.гва про внесення
в Peecтp аудиторських фiрм та аулитоlэiв, якi
Il адають аудрrторськi послуги

l\! 4689, рiшенням АудиторськоI палати
Украihи вiд 01 ,|2.2016 ЛЬ 33413

t2
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Показник Значення

Номер peecTpauiT в PeecTpi аудиторiв та
оуб'сктiв аудиторськоi дiяльностi - Роздiл
кСуб'скти аудиторськоТ дiяльностi, якi мають
право проводити обов'язковий аудит>

Ng 4689

Щата та номер рiшення про прохоркення
перевiрки системи контролю якостi
tудиторських послуг

ДПУ вiд 2З.02.2017 }lb 339/3

Щиректор
Бабiй Андрiй Юрiйович, сертифiкат аудитора J\ЪOOбl5З,
зиданий рiшенням АудиторськоТ палати Украihи вiд
] 0.0б.2006 Nч t 65, подовжений рiшенням АулиторськоI
lаJIати Украiни вiд 26.05.2016 NsЗ25/2 чинний до
}0.0б.2021р. Номер peecTpauiT у PeecTpi аудиторiв та
эуб'ектiв аудиторськоi дiяльностi 1 02350.
Щата призначення (обрання): З0. 1 1.2020.

[нформацiя про аудитора, який проводиЕ
перевiрку (ключовий партнер завдання :

1удиту)

Бабiй Андрiй Юрiйович, сертифiкат аудитора Ns006153,
зиданий рiшенням АулиторськоТ палати УкраТни вiд
] 0.06.2006 Nэ 1 65, подовжений рiшенням Аудиторськоi
:аJIати Украiни вiд 26.05.2016 J\ЬЗ25l2 чинний до
}0,06.2021р. Номер ресстрацiI у PeecTpi аудиторiв та
lуб'ектiв аудиторськоТ дiяльностi 1 02350

Контактний телефон |380972384з04

Щата та номер договору на проведення аудит}
фiнансовоТ звiтностi

Щоговiр вiд 21 ,04.202l Ns2ll04l21r

Щата початку проведення аудиту 1.04,2021 р.

Щата закiнчення проведення аудиту 28.05.2021 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА ,,АУДИТ-
мЕнЕджЕР" що дiе на пiдставi свiдоцтва про внесення до реестру суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi
N9 4689, виданого рiшенням Аулиторськоi палати УкраТни вiд 01 ,|2,2оIб Ns 33473, свiдоцтво АПУ про
вtдповtднiсть системи контролю якостi (номер бланк Ns 0676, рiшення АПУ вiд 23.02.2017 J\b 339/3),
пр_о_в€ло аудит рiчнот фiнансовоi звiтностi товАриствА з оБмЕжЕною вIдповIдАльнIстю
(коМПАНIя з упрАвлIннJI АктивАМи <AЙ к,ю-тЕхНОЛОДЖI) (кол еЩРПоу j265s026), яка
вкJIючаС БаланС (Звiт прО фiнансовий стан) станомнаЗ1r.72.2020 р., Звiт про фiнансовi результати'(Звiт

Щиректор ТОВ АФ "АУДИТ-МЕН Бабiй А.Ю.

Щата складання Звiту незалежного 28 травня 2021 року
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