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Рiчна фiнансова звiтнiсть згiдно з МСФЗ
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ПУБЛlЧНЕ АКЦlОНЕРнЕ товАриство (нАцlонАльн и Й дЕпозитдрlй укрдТни>

зАявА про вlдповlдАльнtсть кЕрlвництвА щодо пlдготовки тА
ЗАТВЕРДЖЕНня ФlнАнсовоi звlтностl зА plK, який зАкlнчився з1 грудня
2020 року

Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансовоТ звiтностi, яка достовiрно вiдображае
фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства кНацiональний депозитарiй УкраТни>
(надалi - <ТовариСтво>) станОм на кiнецЬ дня 31 грудня 2020 року, а також результати його
дiяльностi, рух грошових коштiв та змiну у капiталi за pik, який эакiнчився цiею датою, а також за
ро3криттЯ основниХ принципiВ облiковоТ полiтики та iншо't пояснювальноi'iнформацiТ, вiдповiдно
до Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi (надалi- кМСФ3>).

при пiдготовцi фiнансовоi звiтностi керiвництво несе вiдповiдальнiсть за:
о належний вибiр та застосування облiковоi полiтики;
О ПРеДСТаВЛеННЯ iНформацiТ, у т.ч. даних про облiкову полiтику, у формi, що забезпечуе

ПРИЙНятнiсть, достовiрнiсть, спiвставнiсть та зрозумiлiсть такоI iнформацiт;
о РОЗКРИття додатковоi iнформацii у випадках, коли виконання вимог мсФ3 е недостатнiм для

РОЭУМiННя корИстувачами звiтностi того впливу, який Ti чи iншi угоди, а також iншi подiт чи
УМОВИ ЗДiйСНЮють на фiнансовий стан та фiнансовi результати дiяльностi Товариства;

о СТВеРДЖенНя про дотримання вимог МСФ3, за умови, що будь_якi сутгевi вiдхилення розкритi
та роз'ясненi в фiнансовiй звiтностi; та

. ОЦiНКУ ЗДаТНОСтi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi.

Керiвництво також несе вiдповiдальнiсть за:

. створення, впровадження та пiдтримання в Товариствi ефекгивнот та надiйноi системи
внутрiшнього контролю;

. ведення облiку у формi, яка б дозволяла розкритита пояснити угоди Товариства, а також
НаДаТИ З ДОСТаТНЬОЮ точнiстю на будь-яку дату iнформацiю про фiнансовий стан Товариства
i ЗабеЗпечити вiдповiднiсть фiнансовоj звiтностi Товариства вимогам МСФ3;

. ведення облiковоi документацiТ у вiдповiдностl до законодавства;
о 3?СТОСУВаННя об/рУнтовано доступних заходiв щодо эбереження акгивiв Товариства; та
. запобiгання i виявлення випадкiв шахрайства та lнших порушень.

Фiнансова звiтнiстЬ за piK, який закiнчився 31 грудня 202О року, була затверджена керiвництвом
Товариства 16 березня 2021 року.

Вiд iMeHi ПравлiннЯ Товариства пiдписано, затверджено до випуску та надано дозвiл на

Головний бухгалтер
олена 3вольська

'16 березня 2021 року16 березня 2021 року
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ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Акцiонерам mа Правлiнню
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ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕР НоГо тоВдР иствд к ндItIондльний дЕпозитдр Iй укрдiни)
Нацiональнiй KoMicii з цiннuх паперiв mа фонdовоzо pultry

звIт щодо лудиту ФIнлнсовоi звIтностI

Щумка

ми провели аудLltт рiчноI фiнансовоi звiтностi Публiчного акцiонерного товариства <нацiональний
депозитарiй УкраiЪи> (далi - Товариство або Щентральний депозитарiй), що скJIадаеться з балансу
(звiry про фiнансовий стан) на 3l грудня 2020 року, звiry про фiнансовi результати (звiry про
сукупний лохiд), звiry про рух грошових коштiв, звiry про власний капiтал за pik, що закiнчиuс" на
зазначену дату, та примiток до рiчноi фiнансовот звiтностi, вкtIючаючи стислий викJIад суттевих
облiкових полiтик (далi - фiнансова звiтнiсть).

t{1 нашу Думку, фiнансова звiтнiсть, що додаеться, вiдображае достовiрно, в ycix суттевш аспектах
фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2020 року, його фiнансъвi результати та рухгрошових коштiв за piK, що закiнчився на зазначену даry, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансовоТ звiтностi (да.гli - МСФЗ),

Основа для висловлення думки

Ми провели аудит у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиry щсА). Нашу вiдповiдальнiсть
згiдно з цими стандартами викJIадено у роздiлi <<ВidповЙальнiсmь- ауdumора за-ауdum фiнансовоi'
звimносmi>> нашого звiry. Ми е незалежними по вiдношенню до Товарисrва з.iдно з етичними
вимогами, застосовними в YKpaihi до наllrого ауди"rу фiнансовоi звiтностi, а саме: з вимогами Кодексу
етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс
рмсЕБ), а також виконЕци iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог.

Ми вважаемо, що отриманi нами аудиторськi докази е достатнiми i прийнятними для використання ix
як основи для нашоi думки.

Ключовi питання аудпту

Ключовi питання аудиту - це питання, що, на наше професiйне судження, були значущими пiд час
нашого аудиту фiнансовоТ звiтностi за поточний перiод. Щi питання розглядчrлись у KoHTeKcTi нашого
аудklтУ фiнансовоI звiтностi в цiломУ та враховув€lлись при формуваннi думки щодо неТ, при цьому ми
не висловлюемо окремоТ думки щодо цих питань.

силА в розумIннl
Аудит l подАтки l консАлтинг

l

РСМ УКРАТНА е фiрмою-членом Mepexi РСМ, яка дiе пiд торгiвельною маркою РСМ. Кожна фiрма_член РСМ е неэilехною фiрмою, яка надае бухгмтерськi
та консультацiйнi послуги вh впасного iмeнi. Мброжа РСМ н9 € окрбмою юридичною особою в жоднlи юрисдикцll.
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Вuзнання, оцiнка mа оmрufurання dохоdiв Товарuсmва Bid наdання послуе в якосmi l!енmральноzо
ёепозumарiю

У 2020 Роцi Товариство визнмо дохiд у cyMi 77 842 тисячi гривень, з яких '75 129 тисяч гривень - це
ДОХiд вiд здiЙснення депозитарноi дiяльностi (примiтка l3 до фiнансовоi звiтностi). .Щоходи мають
суттеве значення у фiнансовiй звiтностi Товариства, система ik розрахунку та облiку вiдрiзняеться
певною складнiстю та е скJIадовою бiзнес-ризику Товариства. .Щоходи Товариства вiд надання послуг
в якостi Щентрального депозитарiю складаються з доходiв, отримуваних у вiдповiдностi з його
дiючими тарифами, Бiльшiсть доходу надходить вiд широкого кола к.гliентiв, якi здiйснюють
розрахунки в узгоджений TepMiH.

основою нашого пiдхоц до аудиry задля зниження ризику суттевих викривлень при визнаннi
доходiв Товариства е тестування внутрiшнього контролю, аналiз вiдповiдноТ IТ-системи, проведення
аналiтичних процедур, детuulьне тестування операцiй та залишкiв i тесryвання журнальних проводок.
ми протестувarли визнаний дохiд у порiвняннi iз сумами, зазначеними у нормативних документах
Товариства щоло тарифiв, договорах, рахунках, що були виставленi клiентам у результатi вигryску
aKTiB прийМання-передачi, та з подальшим тестуванням отримання оплати вiд клiентiв

Iнша iнформацiя

УправлiнсЬкий персоНалl ТовариСтва несе вiдповiдалЬнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя
скJIадаеться з:
- Рiчноi'iнформацii'емimенmа цiннuх паперiв, яка мае формуватися Товариством на пiдставi вимог

статей 40 та 40'' Закону УкраТни кПро цiннi папери та фондовий ринок> та яка не е фiнансовою
звiтнiстю Товариства та не мiстить нашого звiry аулитора щодо нет. Рiчна iнформачiя eMiTeHTa
цiнних паперiв буле затверджена пiсля дати нашого звiry аулитора. Наша ду"*а щодо фiнансовоi
звiтностi не поширюеться на Рiчrry iнформацiю eMiTeHTa цiнних паперiв i ми не робимо висновок
з будь-яким piBHeM впевненостi щодо цiеi Рiчноi iнформацii eMiTeHTa цiнних паперiв на дату
цього звiry аулитора. у зв'язку з нашим аудитом фiнансовоi звiтностi нашою вiдповiдальнiстю Ъ
ознайомлення з Рiчною iнформацiею eMiTeHTa цiнних паперiв та розгляд, чи icHye суттева
невiдповiднiсть мiж Рiчною iнформачiею eMiTeHTa цiнних паперiв та фiнансовою звiтнiстю або
нашимИ знаннями, отриманиМи пiд чаС аудиту, або чи Рiчна iнформацiя eMiTeHTa цiнних паперiв
мае вигляд такоТ, що мiстить с},тгеве викривлення. Коли ми ознайомимося з Рiчною iнформацiЪю
eMiTeHTa цiнних паперiв та якщо ми дiйдемо висновку, що в нiй icHyc сутгеве викривлення, ми
булемО зобов'язанi повiдомити про цей факт тих, кого надiлено найвищими повнов€Dкеннями;

- ЗвimУ про управлiння, який складений Товариством на пiдставi вимог Закону УкраiЪи <<Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в ykpaihi> та який не е фiнаньовою звiтнiсiю
товариства та не мiстить нашого Звiry незалежного аудитора щодо Hei'. Наша думка щодо
фiнансовот звiтностi не поцирюеться на Звiт про управлiння i ," ,r" робимо u""rouor. з буль-
яким piBHeM впевненостi щодо цього Звiry про управлiння на дату нашого звiry аулиторu. V
зв'язку з нашим аудитом фiнансовот звiтностi нашою вiдповiдальнiстю е ознайомлення зi Зъiтом
про управлiння та розгляд, чи icHye суттева невiдповiднiсть мiж Звiтом про управлiння та
фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудI,Iту, 

-або 
чи Звiт про

управлiння мае вигляд такого, що мiстить суттеве викривленшI. Якщо на ocHbBi проведеноТ нами
роботи ми доходимо висновкУ, Що icHye суттсве викривлення у Звiтi про управлiння, ми
зобов'язанi повiдомити про цей факт, Ми не виявили,а*йх фактiв .rо резуп"rаrах ознайомлення
зi ЗвiтоМ про управЛiння, якi потрiбнО було б вкJIючитИ до ц"Ь.О Звiту незалежного аудитора,

вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Товариства та тих, кого надiлено найвищими
повнова?кеннями, за фiшансову звiтнiсть

управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за скJIадання i достовiрне подання
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фiнансовоi звiтностi вiдповiдно до мсФЗ та за такУ системУ внутрiшнього контролю, яку
управлiнський персонаJI визначае потрiбною дJIя того, щоб забезпечити скпадання фiнансовоi
ЗВiтнОСтi, що не мiстить суттевих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

При складаннi фiнансовоi звiтностi управпiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за
оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi, розкриваючи, де
це застосовано, питання, Що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи пригryщення
про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухга.птерського облiку, kpiM ви.rадкiв, коли
управлiнський персонал або плануе лiквiдувати Товариство чи припинити дiяльнiсть, або не мае
iнших реальних irльтернатив цьому.

Ti, кого надiлено найвищими повновzDкеннями, несуть вiдповiдальнiсть за
фiнансового звiryвання Товариства.

нагляд за процесом

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi

нашими цiлями е отриманrш обгрунтованот впевненостi, що фiнансова звiтнiсть } Чiлому не мiстить
сУттсвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiry аулитора, що мiстить
нашу думку. Обrрунтована впевненiсть е високим piBHeM впевненостi, проте не гарантуе, що аудит,
проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттеве викривлення, якщо воно icHye. Викривлення
можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються с)rггевими, 

"пщо 
onpero або в

сукупностi, як обrрунтовано очiкуеться, вони можуть впливати на економiчнi рiшення корисryвачiв,
що приймаються на ocHoBi цiеi фiнансовоТ звiтностi.

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог мсА, ми використовуемо професiйне судження та
професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Ми також:, iдентифiкуемо та оцiнюемо ризики суттевого викривлення фiнансовоТ звiтностi внаслiдок

шахрайства чи помилки, розробляемо й викоrtуемо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi
ризики, а також отримуемо аудиторськi докази, що е достатнiми та прийнятними для
використання ik як основи для нашоi думки. Ризик не виявлення суттевого викривленrUI
внаслiдоК шахрайства с вищим, нiЖ для викривлення внаслiдо* ,ro""nn", оскiльки
шахрайство може вкIIючати змову, пiдробку, навмиснi проrтуски, неправильнi твердження або
нехтування заходами внутрiшнього контролю;

о отРиМуемо розумiння заходiв внутрiшнього контролЮ, Що стосуються аудиту, для розробкиаудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо
ефективностi системи внутрiшнього контролю Товариства;

' оцiнюеМо прийнятНiсть застосованих облiкових полiтик та обrрунтованiсть облiкових оцiнок i
вiдповiдних розкриттiв iнформацii, зроблених управлiнс"п", персонzшом Товариства;о дохОДИмо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персонzrлом Товариства
приtIущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухга-гlтерського облiку та, наЪсновi
отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи icHye суттева невизначенiсть щодо
подiй або умов, якi поставили б пiд значний cyMHiB можливiсть компанiТ продовжити
безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування тако1' суттевоТ
невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в свосму звiтi аудитора до вiдповiдних
розкритгiв iнформацii у фiнансовiй звiтностi або, якщо Taki розкриття iнформацiт е
ненЕuIежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки грунтуються на аудиторських
док€вах, отриманих до дати нашого звiry аудитора. BTiM, майбутнi подiТ або умови мож)ль
примуситИ ТовариствО припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi;, оцiнюемо загzцьне подання, структуру та змiст фiнансовот звiтностi вкпючно з розкриттямиiнформацii, а такоЖ те, чИ покiвуе фiнансова звiтнiсть операцiТ та подii, що'поЙаде"i в
основу ii складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.
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Ми повiДомляемо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований
обсяг i час провеДоннJI аудиТу та cyTTeBi аудитоРськi резулЬтати, вкJIючаючи будь-якi суггевi
недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.

Ми також надасмо тим, кого надiлено найвищими повновarкеннями, твердженнЯ, Що ми викон€UIи
вiдповiднi етичнi вимоги щодо незirлежностi, та повiдомлясмо iM про Bci стосунки й iншi питання, якi
могли б обгрунтовано вважатись такими) що впливають на нашу незалежнiсть, а такожl Де Це
застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

З перелiку Bcix питань, iнформачiя щодо яких надавzrлась тим, кого надiлено найвищими
повноваженнями, ми визначили Ti, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансовоI звiтностi
поточного перiоду, тобто Ti, якi е кJIючовими,

Ми описусмо цi питання в свосму звiтi аудитора KpiM випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним
актом заборонено гryблiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми
визначаемО, що таке питання не слiд висвiтлювати у нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого
висвiтлення можуть очiкувано перевarкити його кориснiсть для iHTepeciB громадськостi.

ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗЛКОНОДАВЧИХ I НОРМДТИВНИХ AKTIB

о 3акон Украiнu кПро ауdum фiнансовоi звimносmi mа ауdumорсьtЕ diяльнiсmь> Bid 21 zруdня
2017 року ЛЬ 2258-VПI

IНфОРМаЧiЯ У ЦЬОМУ роздiлi Звiry незалежного аудитора надаеться у вiдповiдностi до п. 3 та 4 cTaTTi
14 Закону УкраiЪи кПро аудит фiнансовоi звiтностi та аудиторську дiяль icTb> вiд 2l rрудня 2Ol7
року J\! 2258-VШ.

нас було призначено для проведеншI обов'язкового аудиту фiнансовоi звiтностi Товариства
рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв tИТ (НДУ>i за ilроrоколом ]ф2 вiд 29 TpaBHi 2020
року; загаJIьна тривалiсть виконання аудиторського завдання без перерв з урахуванням продовженrUI
повнов€Dкень, якi мали мiсце, та повторних призначень становить 4 роки.

Аудиторськi оцiнки

твердження про iдентифiкацiю та оцiнку нами ризикiв суттевого викривлення фiнансовоi звiтностi
внаслiдок шахрайства чи помилки викJIадено у роздiлi <вiдповi!альнiсть аудитора за аудит
фiнансовоi звiтностi>l цього Звiry незалежного аудитора.

опас mа оцiнка рuзuкiв ulоOо суmm€во?о вuкрuвлення iнформацii у фiнансовiй звimносmi

Пiд час планування аудиту ми визначили, що завдання з аудиту фiнансовоi звiтностi Товариства
супроводжуеться високим аудиторським ризиком, основою якого е оцiнка бiзнес-ризику Товариства
та притаманний йому облiковий ризик,

за нашими аудиторськими оцiнками бiзнес-ризик полягае у кредитному ризику, який пов'язаний з
дебiторською заборгованiстю та iнвесryванням Товариства в облiгацiт внутiiшнiх державних позик.

облiковий ризик пiд час планування аудиту нами iдентифiкувався як моrlfiивий у питаннях, якi
описанi у роздiлi <ключовi питання аудитуD цього Звiry незаrr9жного аудитора.
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Посuллоння на iнформацiю у фiнансовiй звimносmi dля опuсу mа оцiнка ршаку суmm€воzо
в uкр uвлення iнформацii у фiнонсовiй звimносmi

Описання бiзнес-ризику наведене у примiтцi 23 до фiнансовоТ звiтностi Товариства. Описання
облiкового ризику наведене у роздiлi <Ключовi питання аудиту) цього Звiry незалежного аудиторq
де наводяться посилання на вiдповiднi примiтки фiнансовоТ звiтностi.

опuс змоdiв, вilсumuх dлп вреzулювання idенmuфiкованчх рuзuкiв суmm€во?о вuкрuвлення
iнфо рма цii у ф iHaHco в iй з в imно сmi

на пiдстав iдентифiкованих та оцiнених нами ризикiв сутгевого викривлення фiнансовот звiтностi ми
провели насryпнi аудиторськi процедури:

- пiдвищили piBeHb професiйного скептицизму (тобто, пiдвищили уважнiсть до документацii)
та визначили необхiднiсть у пiдтвердженнi пояснень чи заяв управлiнського персоналу
Товариства;

- призначили вiдповiдний до цих обставин персонал для виконання обов'язкового аудиту, у
тому числi, у вiдповiдностi до керiвництва з аудиту RsM International було призначено
другого партнера iз завдання та контролера якостi виконання завдання;- збiльшили обсяг вибiрки та обсяг проведених процедур аналiтичного огляду;- лослiджуваJIи, чи були наявнi icToTHi i/чи незвичнi операчiй, що вiдбулися близько перед
закiнченням року;- оцiнили прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обrрунтованостi облiкових оцiнок i
вiдповiдних розкритгiв iнформацii у фiнансовiй звiтностi, зроблених управлiнським
персон€rлом Товариства;

- здiйснили оцiнку загального подання, структури та змiсry фiнансовоi звiтностi вкJIючно з
розкриттями iнформацii, а також того, чи покtвуе фiнансова звiтнiсть операцii та подii, що
покладенi в основу iT складання, так, щоб досягти достовiрного ik вiдображення;- проанzrлiзували висновок щодо прийнятностi використання управлiнським персон{шом
Товариства припущенНя про безперервнiстЬ дiяльностi як основИ для бухгалr"р."*о.о облiку
на ocHoBi отриманих аудиторських доказiв. Перiод оцiнки безперервноi дiяльностi охоплював
перiод не менше дванадцяти мiсяцiв вiд дати затвердження фiнансовоi звiтностi;, проанаJIiзували iнформацiю про те, чи icHye суттсва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi
поставилИ б пiд значНий cyMHiB можливiстЬ Товариства продовжити безперервrry лiяльнiсть.

OcHoBHi засmереilсення tцоdо рuзuкiв суmmевоzо вuкравлення iнформацii у фiнансовiй звimносmi

ОСНОВНИМ ЗаСТереженням е застереження щодо ризику шахраЙства. Вiдповiдно до вимог мсд 240
пiд час планування аудиту ми розгляд€ши схильнiсть Товариства до шахрайства з урахуванням
бiзнес-середовища, атакож засобiв i методiв контролю, 

"сrапrо"лених 
i пiдтримуваних управлiнським

персонzrлоМ, а такоЖ характероМ угод, актиВiв i зобов'яЗань, вiдобРФкениХ в бухгалтерському облiку,

Пiд час планування нашого аудиту ми здiйснюваJIи запити управлiнському персонtцу Товариства
щодо наявностi у нього iнформацiТ про буль-якi знання про фактичнi випадки шахрайства, 

"ni 
,ал,

мiсце, пiдозрюване шахрайство, яке мае вплив на Товариство. У вiдповiдь 
- 
на Taki запити

управлiнський персонал надав письмову оцiнку ризику шахрайства Товариства, згiдно якого ризик
шахрайства е контрольованим.

проте, основна вiдповiдальнiсть за запобiгання i виявлення шахрайства лежить саме на
управлiнському персона.пi Товариства, який не повинен покладатися на проведення ауди1у для
уникнення cBoix обов'язкiв, оскiльки шахрайство може вкпючати змову, пiдробку, найиснi
пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього Korrponr, 

"*i 
внаслiдок

властивиХ для аудитУ обмежень можуть бути невиявленi. Властивi аудиту обмеження викладенi у
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паРаграфi <Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоТ звiтностi> цього Звiry незалежного
аудитора.

Результативнiсть аудиту в частинi виявлення порушень

3а РеЗУЛЬтатами нашого аудиту у випадку виявлення викривлень, KpiM суто тривiальних помилок, ми
повiдомляемо про них Наглядовiй радi та управлiнському персонаJIу Товариства та застосовуемо
професiйне судження для кiлькiсноТ та якiснот оцiнки ix кумулятивного впливу на покЕlзники та
РОЗКРИТтя У фiнансовiЙ звiтностi Товариства, а також розглядаемо питання модифiкацiТ нашого Звiry
незалежного аудитора. За результатами нашого аудиту ми не виявили невиправлених викривлень, як
б потребували модифiкацii нашого Звiry неза-гlежного аудитора.

УзгодженiСть ЗвiтУ нФалежнОго аудитора з додатковим звiтом для аудиторського KoMiTeTy

Вiдповiдно до рiшення Наглядовоi ради Товариства (Протокол J\bl | вiд22 вересня 2017 року) функцiТ
аудиторського koMiTery було покJIадено на koMiTeT з питань аудиту та управлiння ризиками
Наглядовоi ради, ствОрений згiдно з Положенням про KoMiTeT з питань аудиту та управлiння
ризиками Наглядовоi ради ПАТ кН,ЩУ>, Наш Звiт незалежного аудитора узгоджуеться з ,Щодатковим
звiтоМ для аудитОрськогО KoMiTeTy (KoMiTery з питань аудиту та управлiння ризиками НаглядовоТ
ради) вiд l8 березня 2021 року, який складався у вiдповiдностi до вимог cTaTTi 35 Закону УкраIни
кПро аулит фiнансовоi звiтностi та аудиторську дiяльнiсть>.

надання послуг, заборонених законодавством, та незалея(нiсть ключового партнера з аудиту та
аудиторськоi фiрми вiд Товариства при проведеннi аулиry

Нами не надавались Товариству посJIуги, забороненi законодавством.

ТвердженНя прО нашу незаJIежнiстЬ вiд Товариства, У тому числi кJIючового партнера з аудиту
фiнансовоi звiтностi, викJIадена у параграфi <основа для висловлення думки)) .1а пьiдпь"iдалiнiй
аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi> цього Звiry незалежного аудитора.

Iнформацiя про iншi наданi Товариству або контрольованим ним суб'сктам господарювання
послуги, KpiM послУг з обов'язкового аудиту, що не розкрита у фiнансовiй звiтностi

З датИ призначення нас В якостi аудитора фiнансовоТ звiтностi Товариства за2О20 piK та до дати цього
звiry незалежного аудитора нами не надавuIись iншi послуги Товариству або контрольованим ним
суб'ектам господарськоТ дiяльностi (дочiрнiм пiдприемством).

пояснення щодо обсяry аудиту та властивих для аудиту обмежень

опис обсяry та властивi для аудL:.ту обмеження викладенi у параграфi <вiдповiдальнiсть аудитора за
аудит фiнансовот звiтностi> цього Звiry незалежного аудитора. Череi властивi для аудиту обr.*ъr""
разом iз властивими обмеженнями системи внутрiшньо.о контролю icHye неминучий ризик того, що
деякi cyTTeBi викривлення можна не виявити, HaBiTb якщо аудит належно спланований i виконаний
вiдповiдно до МСД.

о Рiшення Нацiональноii KoMicii з цiннuх паперiв mа фонdово?о рuнку Bid 16 лuпня 201З рокум1247

Щей звiТ пiдготовлеНо вiдповiдно до гryнкту 4 роздiлу II кВимог до аудиторського висновку, що
подастьсЯ до Нацiональноi KoMiciT з цiнниХ паперiВ та фондовОго ринку при проведеннi Центрiлльним
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депозитарiем щорiчного аудиту своеi дiяльностi), затверджених Рiшенням НацiональноТ KoMiciT з
цiнних паперiв та фондового ринку lб липня 2013 року NЬ1247.

вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу установчим докумештам та вимогам законодавства

Згiдно з установчими документами розмiр статутного капiталу скJIадае 10з 200 тис. грн. та подiлений
на 10 320 простих iменних акцiй (бездокументарна форма), номiнальною вартiстю 10 тис. грн., eMioii
яких були зареестрованi Нацiональною комiсiею з цiнних паперiв та фондового ринку, остання з яких
зареестрована 24,04,2012 (свiдоцтво про реестрацiю Ns 56/1/12 вiд 28.08.2012), Як зtвначено у
Проспектi eMicii акцiй третього випуску, внески в стаryтний капiтал Товариства могли здiйснюватися
як у формi грошових коштiв' так i У виглядi акцiй eMiTeHTiB (ВАТ кМiжрегiональний фоrцовий
союз), ПрАТ <Всеукраihський депозитарiй цiнних паперiв>).

розмiр сmаmуmноlо капimалу Товарuсmва сmаном на 3l zруdня 2020 року вidповidае усmановччл,
d окуменmам mа Bllforo lcLM з акон о0 авсmв а.

Виконапня значних правочинiв

Вiдповiдно до Закону Украiни кПро акцiонернi товариства)) вiд 17,09.2008 р. }Ф514-VI (далi - Закон
про акцiонернi товариства) значний правочин - це правочин (KpiM правочину з розмiщення
товариством власних акцiй), учинений акцiонерним товариством, якщо ринкова BapTicTb майна
(робiт, послуг), що е його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв BapTocTi активiв iouup".ruu.u
даними останньоi рiчноТ фiнансовоi звiтностi. KpiM того, згiдно Стаryry Товариства прийнято
додаткове рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова BapTicTi майна,
робiт або послуг, що е його предметом, перевищуе l (один) вiдсоток craryrro.o капiталу Товариства
або 1 (один) вiдсоток BapTocTi активiв за даними його останньоТ рiчноi фiнансовоТ звiтностi.

у 2020 роцi Товариством були злiйсненi насryпнi значнi правочини вiдповiдно до прийнятих у 2019
та2020 роках рiшень Наглядовоi ради:- укJIадення, змiни або розiрвання договорiв банкiвського вкJIаду iз перелiку банкiвських

УСТаНОВ, ВИЗНаЧеНИХ РiШеННЯМ НаглядовоI ради, та iз розмiщення грошових коштiв у розмiрi,
що не перевищуе 50 млн, гривень, в однiй банкiвськiй ycTaHoBi одночасно.

На Hauly dумку, значнi правочuнu, ulоdо якuх наdано схвсшення mа зzоdу Наеляdовоt раdч ToBapl,lcm1a,
зdiйснююmься у вidповidносmi Dо Сmаmуmу Товарuсmва mа diючоzо законоdавсmва,

вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння та стану внутрiшпього аудиту вимогам
законодавства

КорпоратиВне управлiНня та вЕутРiшнiЙ аудиТ Товариства здiйснюються вiдповiдно до вимог Закону
УкраihИ <Про акцiОнернi товаРиства) (далi - ЗакоН про акцiонернi товариства) та Закону УкраЙи
1Про лепозитарну систему УкраТни> вiд l7.09.2008 J\b 514-VI з урахуванням вiдповiдних iоз'ясненьНацiональноi KoMiciT. з цiнних паперiв та фондового ринку, а також вимог <Положення про
особливостi органiзацii та проведення BHyTpi ) у фiнансових установах, що
здiйснюють професiйrry лiяльнiсть на фонд ного Рiшенням Нацiональноi
KoMiciT з цiнних паперiв та фондового ринку 1

Стан корпОративного управлiння та стан внутрiшнього аудиту на 3 1 грудн я 202О року вiдповiдають, в
ycix суттевих аспектах, вимогам законодавства, якi дiяли на цю дату.

Iнформацiя сmосовно вidповidносmi поряdку обчuслення нормаmuву аdекваmносmi капimалу
в uJ|/ro е шi, з лко но о ав сmв а
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ПОлОженням щодо пруденцiйних нормативiв професiйноi дiяльностi на фондовому ринку та вимог до
системИ управлiння ризиками, затвердженим Рiшенням Нацiональноi KoMiciT з цiнних паперiв та
фондового ринкУ Ns1597 вiд l жовтня 20l5 року, встановленi наступнi нормативи щодо адекватностi
регулятивного капiталу (власних коштiв у визначеннi цього Положення):

' норматив достатностi власних коштiв, що вiдображае здатнiсть Щентрального депозитарiю
угримуватИ власнi кошти в розмiрi, достатньомУ Для покриття його фiнансових накJIадних
витрат протягом трьох мiсяцiв, HaBiTb за умови вiдсутностi доходiв протягом цього чаOу.
норматив розраховуеться як спiввiдношення власних коштiв Товариства до величини, Що
становить 25Yо вiд фiксованих накладних витрат установи за попереднiй фiнансовий piK, з
нормативним значенням не менше 1;

, коефiцiент покриття операцiйного ризику вiдображае здатнiсть Щентрального депозитарiю
забезпечуВати покриТтя cBoik операцiйних ризикiв власними коштами на piBHi 15% вiд його
середньорiчного позитивного нетто-дохолу за 3 попереднi фiнансовi роки, iз нормативним
значенням не менше 1.

за результатами проведених нами процедур, станом на 3l грудня 2о2о року порядок обчислення
товариством нормативу адекватностi капiталу вiдповiдае в ycix с)дгг вих моментах вимогам
законодавства.

Iнформацiя u4оdо вidповidносmi розмiру ре?уляmuвноzо капimалу lleHmpaJrbшozo dепозumарiю
в лuпо?ал, з аконо d ав с mв а

станом на 31 грулня2020 року законодавством не встановленi вимоги щодо розмiру регулятивного
капiталУ Щентрального депозиТарiю, oKpiм тих, що викJIаДенi в ггунктi пr"6фrччi" 

"rо"о""овiдповiдностi порядку обчислення нормативу адекватностi капiта.гry 
"йrо.а, законодавств41) цього

Звiry незалежного аудитора. Зазначенi вище вимоги станом на 31 грудня 2020 року Щентра-гtьним
депозитарiем виконуваJIись.

IнформацiЯ ulоdО dоmрuлtаннл I!енmральнал Оепозumарiем обменсень cBoei diяльносmi,
в сmановлен uж зоко но D ав сmв ом

за результатами проведених нами процедур ми не виявили с)iтгевих фактiв недотриманrul
щентральним депозитарiем обмежень своет дiяльностi, встановлених законодавством.

Iнформацiя про ноявнiсmь поdiй пiсля dаmч балансу, якi не знайшлч вidобраеrення у фiнансовiйзвimносmi, проmе моаrcуmь маmu суmrпевuй впt uв на фiнансовuй сtпан li"нrпрольпоео
dепозапарiю

за результатами проводених нами процедур ми не виявилисуттевих подiй пiсля дати балансу, якi не
знайшли вiдображення у фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттевий вплив на фiнансовий стан
I]ентрального депозитарiю.

Iнформоцiя про наявнiсmь iHtuux факmiв tпа обсmавuн, якi МоJtсулпl, суmm€во впJruнуmч на
diяльнiсmь Itенпральноzо dепозumарiю в майбуmньому mа оцiнка 

"-yn"nn 
ii unnuuy

За результатами проведениХ нами процедур Ми не виявили суттевих iнших фактiв та обставин, якi
мож)ль суттево вплинути на дiяльнiсть Щентрального депозитарiю в майбутньому.

Iнформаtliя tцоdо iHu,toi фiнансово,i iнформацii BidпoBidHo do законiв Украiнч mа нормаmuвно-
правов uх акtпiв KoMicii

Значуща iнша фiнансова iнформацiя, яка пiдлягае розкриттю У цьому звiтi, вiдсутня.
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IHшI ЕЛЕМЕНТИ

OcHoBHi BidoMocmi про ауdumорську фiрму:- повне наЙменування вiдповiдно до установчих документiв: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
вIДПовIДАлънIСТЮ кРСМ УКРАiНА>;

- iнформацiя про вкJIючення лО Реестру - за j\b0084 у PeecTpi аулиторiв та суб'ектiв
аУДИТОРСЬкоТ дiяльностi, у тому числi у Роздiлi <Суб'екти аудиторськоi дiяльностi, якi мають
ПРаВо проводити обов'язковий аудит фiнансовоi звiтностi> та у Роздiлi <Суб'екти
аудиторськоi дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аулит фiнансовот звiтностi
пiдприсмств, що становлять суспiльний iHTepec>;

- прiзвище(а), iм'я (iMeHa), по батьковi аудитора(iв), що проводив(ли) аулит; номер, серiя, дата
видачi сертифiкаТа(iв) аудитора(iв), виданого(их) АПУ: Бернатович Тетяна Олександрiвна,
сертифiкат аудитора серiя А }lъ000056 вiд 04.01.1994; Польдяева ольга ДнатолiiЪна,
сертифiкат аудитора серiя А J\b 004945 вiд 30.11.2001; Iзвеков евген Валерiйович, сертифiкат
аудитора Jф 006400 вiд 24.04.2008;

- мiсцезнаходження юридичноi особи та if фактичне мiсце розташування: м. КиiЪ, 04080, вул.
Нижньоюркiвська, бул,, 47 та м. КиiЪ, 03 15 1 вул. ,Щонецька, З7 /79 вiдповiдно.

OcHoBHi вiOомосmi про умовu dozoBopy на провеОення ауdumу:- дата та номер договору на проведення аудиту: ,щоговiр про надання
Nsl9-10/2020 С 700 вiд 19 жовтня 2020 року;- дата початку та дата закiнчення проведення аудиту: 1 9 жовтня 2020 року та 1 8 берез ня 2021
року вiдповiдно,

OcHoBHi вiDомосmi про Ifенmральнuй dепоз umарiй:
- поВне наЙмеIрlвання:., ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВо (нАцIонАльниЙ

ДЕПОЗИТАРIИ УКРАIНИ>;
- iдентифiкацiйний код юридичноi особи в единому державному peecTpi пiдприемств i

органiзацiй Украiни, зазначений в единому державному peecTpi юридичних осiб та фi.r"пr*
осiб - пiдприемцiв та громадських формувань: 3037071 l;

- мiсцезнаходження: вул. Тропiнiна, бул. 7Г, Шевченкiвський район м. КиiЪ, 04l07;- дата державноТ реестрацiТ: 17.05,1999;
- вид дiяльностi: Оброблення даних, розмiщення iнформачii на веб-вузлах i пов'язана з ними

дiяльнiсть (КВЕД 63. 1 1);
- дата внесення змiн до статуту: 29.|2,2020;
- перелiк акцiонерiв (для фiзичних осiб - прiзвище, iм'я та по батьковi, для юридичних осiб -

найменування, органiзацiйно-правова форма, мiсцезнаходження), якi е власниками бiльше 1%
акцiй ЩенТр€шьногО депозитарiю на дату скJIадання цього звiry, iз з€вначенням фактичноIкiлькостi акцiй, що н€uIежать кожному акцiонеру;

аудиторських послуг

N
з/п

Повне найменування юридичноI особи Мiсцезнаход-
ження

Частка у
статутному
капiталi,

%

кiлькiсть
акцiй,

шт.

l Нацiональний банк Украiни 0l601, м. КиiЪ,
вул. Iнститутська. буд. 9

25,0000 2 580

2 Корпоративний недержавний пенсiйний
фонд Нацiонального банку УкраiЪи

0l601, м. КиiЪ,
вул. Iнстиryтська, буд, 9

l0,9399 l l29

J Акцiонерне товариство к,Щержавний
експортно-iмпортний банк УкраiЪи>

0З150, м. КиiЪ, вул,
Антоновича.буд. l2'7

9,990з l 031

4 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
кОдеський приватизацiйний цевm>

65044, Одеська обл.,
м. олеса. пDоспект

1,7151 |7,7
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Шевченка, буд.2
5 Щержава Украiна в особi Нацiона.ltьноТ

KoMiciT з цiнних паперiв та фондового ринку
01010, м. КиiЪ,

вул, Московська, буд. 8,
корпус 30

25,0000 2 580

6 Акцiонерне товариство к,Щержавний
ощадний банк Украiни>

01001, м. КиiЪ,
вул. Госпiтальна, буд, 12-Г

24,990з 2 579

7

товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
(ФIнТЕхноЛоГIЬ)

50002, м. Кривiй Рiг, вул.
Кобилянського, буд. 219 1,6957 |75

Ключовим
Польдяева.

партнером з аудиту, результатом якого е цей Звiт незалежного аудитора, е Ольга

Бернатович Т,О.
Президент фiрми

Номер реестрацii
у PeecTpi аулиторiв
дiяльностi 101199

УкраТна, м. КиiЪ, вул.,Щонецька, З7 l 19
l8 березня 2021 року

Польдяева О.А.
Ключовий партнер

Номер реестрацii
у PeecTpi аулиторiв та суб'ектiв ау
дiяльностi 10072l

та суб'ектiв аудиторськоТ

10



пуБлlчнЕ АкцlонЕрнЕ товАриство (нАцlонАльниЙ дЕпозитАрlй укрдIниu

ФlнАнсовА звlтнlсть



,l_]ола гок l

до Нацiонд]ьного поло)(ення (стаlцаргу) бцгалтерького
облi кY
l'Залальнi вимоги до фiнансовоi звiтностi"

Пiдприсмотво
!mа (piK, мiсяць, число)

за еДРПОУ'[еригорiя Киiв, Шевченкiвський р-н, вчл. Тролiнiна 7-Г за КОАТУУ
Оргаriзаrriйно-правова форма господарlовання аКШОНеРt|е ТОВаРИСТВО за КОПФГ
вид економiчнот дiяльностi
сепепня кiлькiсъ mаliвltикiв|

llfl rcб-вt,]лпNm lloв'{lnttn з tпtrt tl Jiлrыltсп r, rElF Л

ншодяться в гривняхз копlйками)
Смадено (зробпм позначку 'V'y вiдповiднiй rgliтинцi)
за положеrrrим и (стаlцаргам и) б}лкгаmерського облiку
за м lжнародним и стаrларгам и фitrалсовоi звiтностi

Баланс (Звiт про фittаllсовий crall)
lla 31 грудtlя '20 '20 

р.
ФорNtа N l Кол заДКУД Г-lтmooj-o, _-l

Акти в Код

рядка

на початок
звtтного перiолу

На кiнець
звiтного перlоду

2- J 4
l. Необоротlli акгивl-|

000 24644 20ls8
ц9IJвlUна вар,гlсть 00 46676 4,199l
накопичена амортизацlя 002 220з2 2,1,19з

l lglaБvlJmEfl l каllIгUlьнl lнВес'гиц 005
JýHUtsHl засоои 00 6682 12l

ltEpbl9пu Bal'гl9'l'b l0l l 65д02 65,164
зн ос

0 48720 5з65
tdDEU rпцlина H9pYxOMlcTb 05

r rE[,BlUHa вартlсть lнвестицlиноl непчхомост! 06
JпUU tп Е90 tи цlи н0| нерухомост| 0,|

020
r rtрuluна вар гlсl.ь довгострокових оlоJIогlчн их активlв 02
накопичена амортизацiя довгос,грокових бiологiчн их ак ги BiB l022

!овmстроковi фiнансовi iнвести цiТ:

якi облiковvlоться за методом ччастi в капhалi iнtltих пiлппис.мстп l 030

lH шl Фlнансовl lнвестицll 03 9 9
цчаlUý tрOкOва деоlтоDська заооDюванlсть 040
DцUr рччЕнl llчлцIковl актиВи 045 4207 z970
l улвUl 050
Dщч(l,Uчснl акtsЕицlинI витра 060
)аIишок коштlв у централвованих страхових DезеDвllих фонлах 065
lпшl нсuчuDutнlапиви 090 79 l 59tt
J ýbUt u Jfl IruJлlJlOM l

t 095 5|27| 36898
II. Оборотнi акгшви

Jапаси l l00 5,1 l37
)ирOоничl запаси l l0l
rtJ4Dсчшснс виUOUниIl]-в() l 10)
uluBd llччлчкulя l0,1

0r'
lUlUчвl UIUJl0l]чнl активи 0

цсIlози],и перестрахування
DcKuEJll UлсIJжанl 2о
цýUllUрчька JаUUрlUванlO.гь за продукцllо. товаDи_ DоOо,ги_ послvги 25 62,| 5 870
Цебiторська заборюван icTb за розрахyl{ками:

за виданими авансами llз0
з оlолжетом з5 4о4 2о1 l
у томy числt з податку на прибуток зб 41 20l9

цеопорська заооDюванlсть за розрахунками з наDахованих лохолiв 40
цvulluрська заоорк)ванlсть за розрахунками tз внутрiшнiх оозоажнкiв 45
пшd llu t uчна лсutt0рська заооргован lcTb 55 l229 l 4з8

l rUlUчн| (l)|HaHcoBl lнвестиull 60 3 3000 l 7000
l рUшl l( и gквlвrulен'fи

65 |246з1 l4,1642
t ullBKa 66

67 1246з l 4764)
Dи l tja ги маиочтнж пеDlолlв l]70
]g9tла llЕIJYýгрцовика у страхоВих резерваХ
у тому числl в:

резервах довюстрокових зобов'язан ь ]l8l
эезервах збиткiв або резервах tlалежних виплат 82
]езсрвu незароолеllих премtй яl
ltlшил с t чахOвих DезеDвах 84
rншl OOoDoTHl

90
усього зff Dоздlлом ll 95 I 65694

III. Необоротпi акгпви, tTnиMyBalli лля проrlажуt впбlтr
ь алд нс 300 2 l 6965 2I 10ý6

5



llаси в l la ktlte l1b

звl,i Ho1,o перlOJlу

I, Власпlrй капiтал

Il. flовгостроковi зобов'пзаltня i забс:lпсчсllltrl

пеlrсiй н i зобов'язання

ти баl] KiB

lIa виплат

lll. По гочrli зобов'язаlIIlя i забезпечсllltя
баllкiв

Поточна креди.горська заборговаltiс,гь за:

ками зI с,грахуваIlIlя

l l468

Усього за поздiлом III
IV. Зобов'язапltп, пов'язаtti з ltcoбopoTllllMIt

yli;e

KepiB н и к

Головний бухгал,гер

I

Ви]иачапся в порядК\,, BcmlloBлcIloL\ llсllтl)алыIll}l ор
впкоllавчоi епФ, lцо рсшi]tс дсржпвll\ лолiтlкr 1 c(rcpi cпTrcTrKli

16



flaTa (piK, мiсячь, число)
пiдприсмотво пАт,нду" за €ДРПОУ

(найм енування)

Звiт пр фiнансовi результати
7

за

(Звiт про сукупний дохИ)
20 20 р.

ФормаN 2

I. ФIНАНСОВ I Р ЕЗУЛЬТАТИ

код задкуд

Стаття
Кол

рядка

За звi,гний

перiол

за анмогiч ний

псрiол
попереднього року

2 3 4
Чистйдохiд вiд реапiзацiТ продукцii (ToBaoiB. ообiт. послчг) 2000 ,7,7842 1382l
чистi заробленi cmaxoBi премii 20l0
Премii пiдгисанi. валова сума 20l l
премii. переданi у пеDесюахчванttя 20|2
Змiна резеовч незаооблених ппемiй. BaJloBa cvмa 20l 3

Зм iHa ч астки перестрахо в икi в у резерв i незаробле rtlн гюем i й 20l4
Собi BapTicTb реалiзо ваноi гюодчкrriT (rю Baoi в. ообiт. послчг) 2050 6,1258 5,1070
чистi понесенi збшгки за 0mаховими вшшагами 20,70
Валовий:

гюибчток 2090
l 0584 l675l

зблrюк 2095
Дохiд (вrграти) вiд зм ни у резервах довгостDокових зобов'язань 2 05

Дохiд (виюам) вiд зм ни lнших с,гDахових DезеDвlв 2 0
Змiна iншлж cюaxoвlD( оезеовiв. валова счма 2 l
З м i на ч астки перестрzйо вик i в в i ншло< стDахо в }r( рез ервах 2 2

Iншi операrifuli доходи 2 20 642з 58

Дохiд вiд змiни BapTocTi активiв, якi оцirпоlоться за справедливоtо BapTicTto 2l2l

.Щохiл вiл первiсного
продукцiт

в}R нанIlя б i оло гi ч них актив i в i с iльсь ко го с rIодарс ькоI
2l22

Дохiд вiд використання коштiв, вивlлI)не}tих вlд оподаткyваIп{я 2 2з
Адм i Hi сmатив Hi в rграти 2 30 l 0823 |2299
вmрати на збчт 2 50
[ншi опепапiйнi вигпати 2 80 .]6l9 8533

Вшрат вiд змiни BapTocTi ш<тивiв, якi оцiнtоються за справедливоtо BapTicr.to 2l8l
Виграт вiд первiсного
продукцiт

визнання б i оло гi ч них активi в i с iльс ь ко гос поларс ь коi
2|82

Фi нансо вий резул ьтат вiл операчi й ноТ дi ял bHocTi :

ггрибуюк 2190
2565

збrюк 2l95 4о2з
дохiд вiд участi в капiталi 220о
IHrtl фiнаlсовi доходи 2220 ,l485 l04l 0

Irпrr доходи 2240
лохlд вlд олагодlиноl лопомоги 224l
Фiншrсовi виmати 225о 763 2l l8
Вmати вiд участi в калiталi 2255
Iншi вrmати z210
Прибуюк (збrюк) вiд вп.ливу iнdlляцil на моне.гарнi cTarr.i 221 5
Фi нансовий резул ьтат до оподаткування:

rюибчток 2290
9287 4269

збrюк 2295
вшрати (дохiд) з податку на прибуток 23 00 l36l l335
Прибуюк (збиюк) вiд tюипш{еноТ дiяльностi пiсля ополаткчваrпIя 23 05
Чистий фi нансовий результат:

поибчюк 2350
792б 29з4

збr,гюк 2355



II. сукупний дохlд

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРДЦIИНИХ ВИТРДТ

ry. розрАхунок покАзникIв приБутковосп дкцlй

Статгя
Кол

рядка

за звiтний

перIод

за аналогiчний

перiол

попереднього року

2 J 4

Дооцiнка (уцiнка) необоро,гних активi в 2400
Дооцiнка (уцiнка) фiнансових i HcTpyMeHTi в 2405
Накогиченi KypcoBi рiзницi 24].0
Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльнlо< пiдприсмств 2415
Iнrпий сукугпrий дохiд 2445
Iнший сукупний дохiд до оподаткчвання 245о
Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукyпI{им лоходом 2455
[нший сyкупний дохiд пiсля оподаткчвання 2460
Qукупний дохiд (сума рядкiв 2350,2355 та 2460) 2465 7926 29з4

I-1азва стаггi
Код

рядка

за звiтний

перiол

за аналогiчltий
перlод

попереднього року

z 3 4
MaTepia.лrbHi затDати 25 00 l з86 1386
Витрати на оп.патy працi 2505 42568 36291
Вiдрахування на соцiальнi захоли 25 l0 7 |20 625l.
Амортизацiя 25l5 I0692 72з9
Itшi операцiйнi виmати 2520 l 99з4 267з5
Разом 2550 8l700 77902

назва с,гаrгi
Код

рядка

За звi,t,ний

перiол

за аналогiчний
перiол

попереднього року

1 2 3 4
Середньорiчна кiлькiсть простих акпi й 2600 l0з20 1 0320
Ско риго вана середьо pi ч на кiлькi сть про стих акцi й 2605 10320 l0з20
Чистий прибуток (збиток) на одну простy 26l0 768.02 284.30
Скоригоцаtrий чистий гrрибу,rок (зби,r,о ilo 2б l5 768.02 284.з0
Щивiдеrrли на одну просry акцitо ý/i 1ФiДТ1i;i._;-. 

^
2650

ý1
ьакас

звольськаГоловнийбухг Щ
ь

l\
а

*:a,#g%y

18



flaTa (piK, мiсячь, число)

Пiдприсмство пАт"нду" за сдрпоу

Звiт про рух

(найм енуван trя)

гршових коштiв (за прямим методом)

за 2020 р.

Форма N 3 Код за ДКУД

Стаття
Код

рядка
За звir,ний перiол

За аналогiчний перiод
попере,l1нього року

2 з 4

I. Рр коштiв у результатi операчiйноi дiяльностi
надходжешu вiд:
Р е аlriзацii продукцiТ (то вар i в. роб i т. по с.ггчг) 3000 74904 69l92
повернеrпя податкiв i зборiв 3005
у тому числi податку надодану BapTicTb 3006
цiльового фiнаtсчванrл 30l 0

надходженrи вiд отримання субсидiй. дотацiй 30l l
Надходженшя aBaHciB вiд покупцiв i замовникiв 3 0l5
надходженtlя вiд поверне ння aBaHci в 3 020
Надходжеrшя вiд вiдсоткiв за заJIишками коштiв на поточних
naxvHKax

3025
7484 721 4

надходження вiд боржникiв неустойки (штрфiв, пенi) 3035
надходжеrпя вiд операцi йноI опеtши з040

Надходження в iд о,tрим ання роялтi, авто рс ь к их виtlаго род 3045

надходженrи вiд страхових премiй з050
Надходження фiнансовлж установ вiд повергlенrlя позик 3 055
Iншi надходження з 095 25851659 l4580l44
Вrграчання наоrшату:

ToBapiB (робiт. посrrvг) ] I00 l2l35 ll802
Працi 3 05 3 8760 3 6006
вiдоахчвань на сопi альнi заход и 3 l0 ,7 l40 6523
зобов'язань з податкiв i збооiв 3 l5 26l 8 1 978
Витрачанrп наоплату зобов'язань з податку нагrрибуток з lб 2099 1254

Витрачаrшя на оплату зобов'язань з податку на додану BapTicTb з|1,7 5l9 698

Вшрачаtтня на оплату зобов'язань з iншlо< податкiв i зборiв зll8 26

витэачатrя на о платч аванс i в з lз5
Врпрачаtтня на ошIату по вернення aBaHci в з l40
Витрачанш на оплату цльових BHecKlB з l45

Витрачання на оrrлаry зобов'язань за страховиNlи контрактами з l50

витрачаrня фiнансових чстанов на наJIання позик з l55
Iншi врпоачання з l90 25 860407 l 4509946
чистий рчх коштiв вiд опеоацiйнот дiяльностi зl95 l298,1 90295

II. Рц коштi в у результатi i нвестицi йноi дi ял bHocTi
Надходження вiд реалiэацiТ:

фiнансовло< imестшriй 3 200
необоротнlо< активiв 3205 4

Надходже ння вiд oTpr,TM аню<:

вiдсоткiв 32l 5

дивlдеrшlв з220
Надходження в iд деривативi в з225
надходження вiд погашеrпя позик з2з0 1<



Надходжентл вiд вибутгя дочiрнього ltiдприсмс.t.ва та iгttttoi
господарськоI одиницi

з2з5

Iншi надходження 3 250 33000 90625
Витрачання на прцдбаII}fi :

фiнансовlл< iнвестипiй 3255 47505
необоротнлж активiв 3260 l 683 24404 )

Вип.лати за деривативами з2,70
витDачання на нillанtlя позик 327 5

Витрачанttя на придбагtllя дочiрнього пiдприсмс,гва 1,а iншоi
господарськоi одиницi

3280

hшri гr-rIатежi з290 l 7000 33000
чистий рух коштiв вiд iнвестицiйноi дiяльностi 3295 l4зl] l 4280

III. Рух коштiв у результатi фiнансовоi дiяльностi
I-{адходження вiд:

власlrого капiтаlу 3300
Отримання позик 3305

НацходжеrIня вiд пролаясу частки в дочiрньому пiдприеMc.r.Bi 33l0

Iншi надходженtrя 3340
Витрачання на:

Викуп власних акцiй 3345 )
погашення позик 3350
сплату дивiдецдiв зз55 3 70l 279l
виmачання на сплатч вiлсоткiв 3360

Витрачання на сlrлату заборговаrIостi з фilrансовоi орегци зз65
)

Витрачаlrня на прцдбання частки в дочiрньому пiдприемствi 3370

Ви,грачання IIа виплаtи rIекоI{трольоваI]им час1,I(ам у дочlрнlх
пlдприсмствtlх

зз7 5

Iншi гrлатежi 3 390 4489 ззз l
чистий рух коштiв вiд фiнансовоi лiяльностi 3395 8l 90 6122

2 J 4
Чистий рух грошових кtlштiв за звiтltий перiол 3400 l9ll4 698 9з
Залишок Kol_ttTiB на почагок року 3 405 1246з1 5 8495
Вгrпив змiни ваJ]Iотних KypciB на за.лlишок коштiв -# l0 3 897 з,7 57
Залишок коштiв на кiнець року .g;ч \.L! 1 47 642 |246з1

КерiвrIик

Головний бухлал,гер

. Бакас

з вольсь ка

2о



[ата (piK, мiсяrь, число)
Пiдприемство ПАТ'НДУ'' за СДРПОУ

код задкуд

(найм ену Bar r ня)

Звiт пр власний капiтал
за 20 20 р.

ФормаN 4

Нерозпо-

дiлен и й

прибlток
(непокри-

тий збиток)

Коригуваllня:
iHa облiковоi

Виправлення

астка Iншого

асоцlиовапих l

спiлыlих
пlдприемств

Розподiл прибутку:

виплати власникам

2\



вшрахування до

рO3срвного капгalлу

Вцрацъання до

ума чистого
бутку, належна

цповцно до
законодавства

Сума чистого
прибуr,ку на

c,l,|]opeH ня

Вltсски учасllикiв:
Внески до капhму

Викуп акцiй (часток)

Перепродаж
вицплених акдiй
(час,гок)

АлryrIrовання

викуп.пених акцiй

Вилучеrшя частки в

калiталi

зменшеrтня

HoMiHа,rbHoi

Разом змiн у
капiталi

l 03200 l l687l

Керiвник

Головний бухгмтер

22



ПУБЛlЧНЕ АКЦlОН ЕРНЕ ТОВАРИСТВО (НАЦlОНАЛЬН И И ДЕПОЗИТАРlИ YKPAIH И)

примlтки до Ф]нАнсово[ звlтностl

звlт про ФlнАнсовиЙ GтАн
стАном нА 31 грудня 2020 року
(у mчсячах yKpaiHcbKux epuBeHb)

Примiтки 31 грудня

2020 poKv

31 грудня

20,19 рокч

Активи
flовгостроковi активи

OcHoBHi засоби

Нематерiальнi активи

Актив з права використання

Вiдстроченi активи з податку на прибуток

lншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiТ

5

5
14

19

12 113

20 198

1 598

2 97о

19

16 682

24 644

5 719

4 207

19

всього довгостроковi акти ви 36 898 51 271

KopoTKocTpoKoBi активи

3апаси

,Щебiторська эаборгованiсть за наданi послуги

,Щебiторська эаборгованiсть з податку на прибуток

KopoTKocTpoKoBi фiнансовi i нвестицiТ

lнщi активи

Грошовi кошти та рахунки в банках, в т.ч.:

власнi кощти

кошти клiентiв в розрахунках

Всього KopoTкocTpoKoBi акгиви

6

8

6

6

6

137

5 870

2 019

17 000

1 490

147 642

74 216

73 426

174 158

157

6 273

43

33 000

1 590

124 631

43 688

80 94з

165 694

ВСЬОГО АКТИВИ 21,1 056 2,16 965

кАпlтАл

Акцiонерний капiтал

Нероэподiлений прибутоt</(Непокритий збиток)

Резервний капiтал

,l0з 200

7 92в

5 745

103 200

2 9з4

6 5,12

всього кАпlтАл 116 871 112 646

ЗОБОВ,ЯЗАННЯ

fl овгостроковi зобов'язання

,Щовгостроковi эобов'язання з оренди

Всього довгостроковi зобов'язання
KopoTKocTpoKoBi зобов'язання

Кредиторська заборгованiсть за послуги

Кредиторська заборгованiсть з оренди

lншi зобов'язання, в т.ч,:

14

14

10

14

12

312

312

3 494

1 986

75 706

1 802

1 802

3 4,19

4 834

82 796

2з



пуБлlчнЕ дкцlонЕРнЕ товдРиство (нАцlонАльниЙ дЕпо3итАрlЙ укрАIниD

за розрахунками клlентlв

Кредиторська заборгованiоть з податку на прибуток

Резерви за iншими зобов'язаннями та платежами

Всього KopqTKocTpoKoBi зобов'язання - 93 873 102 517

ВСЬОГО ЗОБОВ,ЯЗАННЯ - 94 185 ,l04 319

12

11

73 426

12 687

80 943

11 468

ВСЬОГО ЗОБОВ,

3атверджено до
його

Миндаугас

16 березня 202'1

тА кАпlтАл

ий депозитарiй УкраТни> та пiдписано вiд

Головний бухrалтер
олена Звольська

16 березня 2021 року

24



пуБлlчнЕ АкцlонЕрнЕ товАриство (НАЦlОНАльниЙ дЕпозитдрlЙ укрдiн иD

примlтки до Фlнднсовоi звtтностt

звlт про приБутки tзБитки тА lншlGукупнlдоходи
зА plк, якийзАкlнчився з1 грудня2о2о року
(у mчсячах украiнськuх ерчвень)

PiK, який PiK, який
закiнчився 31 закiнчився 31

Примiтки грудня грудня

2020 року 2019 року
flОХОflИ:

3дiйснення депозитарноТ дiяльностi 13

13

13 
1 20з

13
Job

75 129

1 144

77 842

49 405
,l0 692

з 619

4 334

13 650

69 094

1 765

744

905

1 313

73 821

42 176

7 239

4 679

4 054

15 899

послуги eMiTeHTy з органiзацiт та проведення загальних
та lнш|

Витрати на персонал

Амортизацiя та знецiнення

Формування резерву на покриття кредитних збиткiв
Амортизацiя активiв з права використання

5

15

14

163агальнi та iстративнi витрати

Всього 81 700 74 047
витрАти опЕрАцlЙноi bHocTl

Чистий прибуток (збиток) вiд оперJцiй з iноземною
валютою

Фiнансовi доходи

Фiнансовi витрати

Фiнансовi витрати (оренда)

17

18

18

14

(3 858)

3 890

7 485

(763)

2 5зз

(226)

(3 851)
,l0 410

(834)

(1 284)

54
lншi

ткувАння 9 287 4 2в9
на (1 361) (1 335)

ЧИСТИЙ ПРИБ зА PlK

приБуток нА Акцlю
Середньозважена кiлькiсть простих акцiй в обiгу
Базисний та розбавлений (збиток)/прибуток на акцiю, в

украТнських гривнях

lНШl СУКУПНl ДОХОДИ (ВИТРАТИ:

7 926

10 320

768,02

2 934

10 з20

284,29

3атверджено до
УкраТни> та

олова Пра

16 березня 2021 poKii

Публiчного акцiонерного товариства <Нацiональний депозитарiй

Головний бухгалтер
олена 3вольська

16 березня 2021 року
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пуБлlчнЕ АкцlонЕРнЕ товАРиство (НАЦlОНАльн и Й дЕпозитдрlЙ укрдiн и)

примlтки до Фlнлнсовоi звlтностI

звlт пр0 рух грOшових кощтlв
зА PtK, якиЙ зАкlнчився 31 грудня 2020 року
(у mчсячах yKpai'HcbKux epuBeHb)

31 грудня 31 грудня

Примiтки 2020 року 2019 року

Операцiйна дiяльнiсть
Грошовi надходження вiд клiентiв;

3дiйснення депозитарноТ дiяльностi
Послуги акредитованого центру

сертифiкацii ключiв
,Щiяльнiсть по присвоенню мiжнародних

iдентифiкацiйних HoMepiB цiнним паперам
,Щiяльнiсть iз здiйснення функцiй

уповноваженого на зберiгання депозитарних
активiв

Послуги eMiTeHTy з органiзацiТ та
проведення загальних зборiв та iншi послуги
lншi надходження/витрачання

Грошовi платежi постачальникам
грошовi платежi в рахунок процентноi частки за орендними
зобов'язаннями

Грошовi платежi на оплаry працi

Отриманi вiдсотки

Отриманий дохiд вiд операцiй з L{П

Сплачений податок на приброк
Сплаченi iншi податки та обов'язковi платежi

Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйноТ
дiяльностi

lнвестицiйна дiяльнiсть
Повернення депозиту
Розмiщення депозиту
Надходження вiд продажу основних засобiв
Погащення ОВ!П
Придбання ОВДП
Придбання основних засобiв
Придбання нематерiальних активiв
Чистий рух грошових коштiв вiд
iнвестицiйноТ дiяльностi

Фiнансова дiяльнiсть
Грошовi кошти в рахунок основноi частки
орендного зобов'язання

,Щивiденди, сплаченi акцiонерам
Чистий рух грошових коштiв вiд фiнансовоТ
дiяльностi

Чисте (зменшення)/збiльшення гроtlJових
коlлтiв

72 о44

1 188

258

1 414

(392)

(12 135)

(832)

(45 900)

6 921

(2 099)

(519)

19 948

33 000

(17 000)

(365)

(1 318)

14 317

(4 489)

(з 701)

(8 190)

26 075

64 135

2 123

779

632

1 52з
(626)

(1 1 802)

(1 201)

(42 529)

4 808

1 434

(1 254)

(724)

17 298

(33 000)

4

90 625

(47 505)

(9 327)

(15 077)

(14 280)

(3 331)

(2 791)

(6 122|

(3104)
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пуБлlчнЕ АкцlонЕрнЕ товАриство (нАцlонАл ьниЙ дЕпозитАрl Й укрАТни )

Вплив змiн KypciB iноземних валют на грошовi
коштi та iх еквiваленти

Грошовi кошти та ix еквiваленти, на початок
року

Грошовi коlлти та ii еквiваленти, на кiнець
року

4 862

42716

73 653

(3 21 1)

49 031

42716

Рух коштiв за розрахунками клiснтtв, якl не вклIоченl до грошових коштiв та Тх eKBiBzuteIlt,iB для цiлей складання звiту про рух
грошових коштiв, оскiльки с обмеженими для викорис,гання у повсякденних розрахунках Товариства:

Примiтки 31 грудня
2020 року

3,1 грудня
20,t 9 року

Надходження коштiв за розрахунками клiснтiв
сплаченi кошти за ами клlентlв

Ълова П

Миндау

16 березня

6,12
6,12

25 851 651 14 580 144
5 859 174 1450811

акцiонерного товариства <Нацi озитарiй УкраIни) та пiдписано вiд

Головний бухгалтер
олена 3вольська

16 березня 2021 року
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пуБлlчнЕ дкцtонЕрнЕ товдриство кндцtон дльниЙ дЕпозитдрlЙ Yкрдi'НИ,,
Прuмimкч 0о фiнансовоi звimносmi - 31 еруOня 2020 року

1. зАгАльнА lнФормАцlя про дlяльнlсть у 2020 роцl

Публiчне акцiонерне товариство кНацiональний депозитарiй Украiни> (надалi - <Товариство>)

створено на пiдставi,Щоговору про заснування Товариства, пiдписаного !ержавною комiсiою з цiнних
паперiв та фондового ринку та Нацiональним банком Украiни 1В грудня 1998 року вiдповiдно до
3акону Укратни кПро Нацiональну депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних
паперiв в УкраIнi>, та зареестровано 17 травня 1999 року у формi вiдкритого акцiонерного
товариства (свiдоцтво про державну реострацiю А01 Ns 79537З вiд22 травня 1999 РОКУ).

На виконання вимог 3акону Украiни кПро акцiонернi товариства) вiд 17 вересня 2008 рокУ (Зi

змiнами) 3агальними зборами акцiонерiв Товариства прийнято рiшення змiнити найменування
Вiдкритого акцiонерного товариства кНацiональний депозитарiй Украiни> на Публiчне акцiонерне
товариство <Нацiональний депозитарiй УкраТни> (Протокол Ns 1 вiд27 квiтня 201'1 РОКУ).

Скорочене найменування Товариства у вiдповiдностi до Статуту - ПАТ оНДУп.

До 12 жовтня 2013 року Товариство здiйснювало професiйну дiяльнiсть на фондовомУ рИНкУ на

пiдставi виданих ,Щержавною комiсiею з цiнних паперiв та фондового ринку лiцензiТ на здiйснення

депозитарнот дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв та лiцензiТ на здiйснення розрахунково-
клiринговоТ дiял bHocTi.

12 жовтня 201 3 року Товариство набуло статусу l_{ентрального депозитарiю у вiдповiдностi до 3аконУ
Украiни <Про депозитарну систему Украiни> (далi - 3акон) на пiдставi рiшення Нацiональноi KoMiciT

з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 01 жовтня 2013 року Ns2092 щодо реестрацiТ поданих
Товариством Правил L]ентрального депозитарiю цiнних паперiв.

Щентральний депозитарiй функцiонуе вiдповiдно до 3акону Украiни <Про акцiонернi товариства)) з

урахуванням особливостей, установлених 3аконом УкраIни <Про депозитарну сИстему УкраТни>

(надалi - 3акон).

L{ентральний депозитарiй забезпечуе формування та функцiонування системи депозитарного облiКУ

цiнних паперiв.

l_]ентральний депозитарiй веде депозитарний облiк Bcix емiсiйних цiнних паперiв, KpiM тих, облiк яКИХ

веде Нацiональний банк УкраТни вiдповiдно до компетенцii, визначеноi 3аконом.

3агальний порядок надання l_]ентральним депозитарiем послуг, пов'язаних iз проваджеННЯМ

депозитарноi дiяльностi, проведенням ним операцiй у системi депозитарного облiку, здiйснення
l-iентральним депозитарiем контролю за депозитарними установами визначаються Правилами
L|ентрал ьного депозитарiю.

Протягом 2020 року Товариство здiйснювало вiдповiдно до чинного законодавства Укра'iни настУпнi
види дiяльностi:

о flепозитарнадiяльнiсть l-{ентральногодепозитарlю;

о дiяльнiсть платiжного агента по виплатi доходiв за фiнансовими iнструментами;

о дiяльнiсть по присвоенню мiжнародних iдентифiкацiйних HoMepiB цiнним паперам та iншим

фiнансовим iHcTpyMeHTaM;

о дiяльнiсть iз здiйснення функцiй уповноваженого на зберiгання депозитарних акгивiв;

о послуги з органiзацiт та проведення загальних зборiв акцiонерiв,

. iншу дiяльнiсть, не заборонену 3аконом.

Мiсцезнаходження Товариства: УкраТна, 04107, м. Ки'tв, вул. Тропiнiна, будинок Ns 7-г.

КраТна реестрацi'l - УкраТна.

Офi цi й на i нте рнет cTopi н ка Товариства: http ://wvwv. csd. ua/

Елепронна адреса Товариства для зв'язку: pr@csd.ua
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Прuмimкч dо фiнансовоi'звimносmi - 31 еруdня 2020 року

Учасники (акцiонери) Товариства

Nsз/п Повне найменування юридичноТ особи
власника L]ентрального депозитарiю

Код за еДРПОУ
власника
l-{ентрального
депозитарlю

Частка у статутному
капiталi [-]ентрал ьного
депозитарiю, %

1 Держава YKpaiHa в особi НКЦПФР 37956207 25,0000

2 Нацiональний банк Украiни 00032,106 25,0000

3 Акцiонерне товариство кflержавний
ощадний банк УкраТни>

000321 29 24,9903

4 Корпоративний недержавний
пенсiйний фонд Нацiонального банку
УкраТни

34880663 10,9399

5 Акцiонерне товариство к!ержавний
експортно-iмпортни й банк Украiни>

000321 1 2 9,9903

6 lншi 4,0795

Штатна чисельнiсть працiвникiв Товариства

Станом на кiнець дня 31 грудня 2020 року середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв
Товариства становить 99 осiб (31 грудня 2019 року: 99 особи).

Лiцензii та Атестати Товариства

У вiдповiдностi до Закону в YKpaTHi може iснувати лише один l-{ентральний депозитарiй. 3гiдно
3акону, депозитарна дiяльнiсть l_]ентрального депозитарiю, що е одним iз видiв професiйноТ

дiяльностi на фондовому ринку, окремому лiцензуванню не пiдлягае.

Товариство включено до державного реестру фiнансових установ, якi надають фiнансовi послуги на

ринку цiнних паперiв (свiдоцтво НацiональноТ KoMicil з цiнних паперiв та фондового ринку Ne1340 вiд
08 травня 2015).

[ля забезпечення розрахункiв за цiнними паперами з iноземними депозитарно-клiринговими
установами Товариство мао рахунки в iноземних фiнансових установах. 3 2019 року нова система
валютного регулювання не передбачае наявнiсть лiцензiй на здiйснення цих операцiй.

Товариство отримало Атестат вiдповiдностi (зареестрований в АдмiнiстрацiТ ДержавноТ слУжби
спецiального зв'язку та захисту iнформацii 04.06.2020 N921565, дiйсний до 04.06.2025), який
засвiдчуе, що комплексна система захисту iнформацiТ iнформацiйноТ системи <,Щепенд>

iнформацiйно-телекомунiкацiйноТ системи ПАТ кН!У> забезпечуе захист iнформацi'l вiдповiдно о

вимог нормативних документiв з технiчного захисту iнформацiТ.

Товариство отримало Атестат вiдповiдностi (зареострований в Адмiнiстрацii !ержавноТ слУжби
спецiального зв'язку та захисту iнформацii 04.06.2020 Ns21566, дiйсний до 04,06.2025), який
засвiдчуе, що комплексна система захисту iнформацiТ iнформацiйно'[ системи <Онлайн-кабiнет
клiента> iнформацiйно-телекомунiкацiйноТ системи ПАТ кНДУ> забезпечуо захист iнформацiТ
вiдповiдно о вимог нормативних документiв з технiчного захисту iнформацii.
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пуБлtчн Е дкцlонЕрнЕ товдриство кндцlон дльниЙ дЕпозитдрlЙ YКРДiН И >

Прuмimкч dо фiнансовоi звimносmi - 31 .еруёня 2020 року

Виконання значних правочинiв

У 2О2О року були здiйсненi наступнi эначнi правочини вiдповiдно до прийнятих рiшенЬ НаглядовоЮ

радою ПАТ KHflY>:

- укладено з Публiчним акцiонерним товариством акцiонерним банком <Укргазбанк>:

- договiР банкiвськоГо строковОго вкладУ вiд 22,О1.2020 р. (сума вкладу 700 000 доларiв
сшд); додаткову угоду вiд 24.04.2020 р. до зазначеного договору вiд 22,01,2020 р, (сУма

вкладу 700 000 доларiв США);
- договiр банкiвського строкового вкладу вiд 08.05.2020 р, (сума вкладУ 3 000 000,00 ГРН.);

додаткову угоду до зазначеного договору вiд'10.07.2020 р. (сума вкладУ 3 000 000,00
грн,);

- договiр банкiвського строкового вкладу вiд 29.07.2020 р. (сума вкладу 13 000 000,00 грн.),

- укладено додаткову угоду до договору строкового банкiвського вкладу вiд 06.08.2020 р.

(сума вкладу 16 000 000,00 грн.);
- укладено додаткову угоду до договору строкового банкiвського вкладу вiд 04.08.2020 р.

(сума вrсrаду 12 000 000,00 грн.);

- укладено з Дкцiонерним товариством <!ержавний експортно-iмпортний банк УкраТни>:

- договiр банкiвського вкладу з виплатою процентiв щомiсяця вiд22.01.2020 р. (сума вкладу
13 000 000,00 грн.);

- договiР банкiвськоГо вкладУ з виплатоЮ процентiв у кiнцi строку вiд 26.05.2020 р. (сума

вкладу 3 000 000,00 грн.);
- договiр банкiвського вкладу з виплатою процентiв у кiнцi строку вiд 25.08,2020 р. (сума

вкладу 5 000 000,00 грн.);
- договiр банкiвського вкладу з виплатою процентiв щомiсячно вiд 06.1 1 .2020 р. (сума вкладу

7 000 000,00 грн.);
- договiр банкiвського вкладу з виплатою процентiв щомiсячно вiд 06.1 1.2020 р. (СУМа вКЛаДУ

7 000 000,00 грн.);
- договiр банкiвського вкладу з виплатою процентiв у кiнцi строку вiд 27.08.2020 Р. (СУМа

вкладу 4 000 000,00 грн.);
- договiр банкiвського вкладу з виплатою процентiв у кiнцi строку вiд 28.09,2020 Р. (СУМа

вкладу 4 000 000,00 грн.);
- додаткову угоду до договору банкiвського вкладу з виплатою процентiв в кiнцi стрОКУ ВiД

22.05.2020 р. (сума вкладу 5 000 000,00 грн);
- додаткову угоду вiд 22,05.2020 р. до договору банкiвського вкладу з виплатою процеНТlв У

кiнцi строку вiд 20.12.2019 р (сума вкладу 5 000 000,00 грн )

- додатковi угоди до генерального договору банкiвського вкладу вiд 18.07.2019 рокУ:

- вiд 23.01 .2020 р. (сума вкладу 2 000 000,00 грн.);

- вiд 23.01.2020 р. (сума вкладу 1 500 000,00 грн.);
- вiд20.02.2020 р. (сума вкладу 1 500 000,00 грн.);
- вiд 23.03,2020 р, (сума вкладу 5 000 000,00 грн.);
- вiд 26.03,2020 р. (сума вкладу 2 000 000,00 грн.);
- вiд23.04.2020 р, (сума вкладу 5 000 000,00 грн.);
- вiд24.04.2020 р. (сума вкладу 2 000 000,00 грн.);
- вiд 26.05.2020 р. (сума вкладу 4 000 000,00 грн.);
- вiд 26.06.2020 р, (сума вкладу 4 000 000,00 грн.);

у 2020 роцi Наглядовою Радою прийнято рiшення про надання згоди щодо розмlщення грошових
коштiв у розмiрi, lло не перевищуо 50 млн. гривень в однiй банкiвськiй ycTaHoBi одночасно, iз перелiКУ

банкiвських установ, визначених рiшенням Наглядово'l ради.

3начнi правочини, на вчиненНя яких надано попередне схвалення, вчиняються Товариством у
вiдповiдностi до Статуту Товариства та дiючого законодавства, ix вчинення (укладення договОРiв У

кiнцевiй редакцii) вiдбуваеться пiсля пiдтвердження Наглядовою радою Товариства 3годИ на IХ

вчинення.
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пуБлlчн Е дкцtонЕрнЕ товдриство кндцlон дльн иЙ дЕпозитдрtЙ YкрдiНИ,,
dо фiнансовоТ зеimносmi - 31 еруdня 2020

2. опЕрАцlЙнЕ GЕрЕдовищЕ тА БЕзпЕрЕрвнlсть дlяльностl

у 2о2о роцi украiнська ekoHoмika в умовах пандемiт продемонструвала падiння Ввп в порiвняннi з 2019

роком, (zolg - 3,3%; 2020 - 4,s%). Нестабiльнiсть полiтичноТ та економiчноТ ситуацiТ, що розпочалася
наприкiнцi 2013 року та призвела до погiршення стану у фiнансовому cekтopi, волатильностi фiнансових
ринкiв, нелiквiдностiринкiв капiталу. Темпи iнфляцii прискорилИсь у 2020 роцiв порiвняннiз 2019 на 0,9%.

Темп iнфляцiТ в YKpaiHi в2020 роцiстановив 5%, проти 4,1% у 2019 роцi.

У 2О2О роцi гривня знецiнилась. Станом на дату цього звiту офiцiйний обмiнний курс гривнi по вiдношенню

до долiра СШд становив 28,27 гривнi за '1 долар США порiвняно з 23,69 гривнi за 1 долар США на 31

грудн' 2о19. У 2020 роцi Нацiональний банк Украiни продовжував пом'якшувати монетарну полiтику

шляхом лiбералiзацiт валютного регулювання. Послаблення тимчасових антикризових обмежень стало
можливим як завдяки тривалiй сприятливiй ситуацii на валютному ринку, так i з огляду на вiдносну

збалансованiсть iнфляцiйних ризикiв. L[i кроки Нацiонального банку Укратни сприятимуть покра|llенню

iнвестицiйного tиiMaTy. Проте конфлiкт на окремих територiях схiдно'l УкраТни, що ро3почався HaBecHi 2014

року, тривае. Вiдносини мiж Укратною та Росiйською Федерацiею залишаються напруженими.

3вертаемо увагу на наявнiсть невизначеностi, результат якоi залежить вiд майбутнiх подiй, tло не с пiд

безпосереДнiм контроЛем ТовариСтва, але якi можутЬ впливатИ на його фiнансовi звiти в майбутньому.

3азначена невиэначенiсть - це ризики, обумовленi внутрiшньо- та зовнiшньополiтичними i економiчними
чинниками, якi на дату цiот фiнансовот звiтностi не пiдлягають об/рунтованому прогнозуванню.

3а piK, шо закiнчився 31 грудня2О2О року, загальний сукупний дохiд Товариства склав 7 926 тисяЧi гривень,

що значно бiльше за результати дiяльностi у 2019 роцi (2 934 тисячi гривень). 3бiльшення 3агального

сукупного доходу в 2о2о роцi було обумовлено зростанню доходiв вiд депозитарнот дiяльностi та також

пов'язано з доходами вiд курсових рiзниць, пов'язаними iз знецiненням кУрсУ гРИВНi.

Керiвництво Товариства пiдготувало цю фiнансову звiтнiсть на ocHoBi припуц.lення, що Товариство е

орiанiзацiею, здатною продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi. Допущення безперервностi
/рунтуоться на прибугковiй дiяльностi та сильнiй позицii з лiквiдностi в 2020 роцi, а також на законодавчо
обумовленiй позицiТ Товариства як l-]ентрального депозитарiю.

3. ocHoBHl принципи оБлlковоI полlтики

Основа пiдготовки фiнансовоТ звiтностi

l-{я фiнансОва звiтнiстЬ Товариства була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ
зЬiтiостi (надалi - кМСФ3>). OcHoBHi положення облiковоi полiтики, застосованi при пiдготовцi цiеТ

фiнансовот звiтностi, наданi нижче. l-]i положення облiковоi полiтики послiдовно застосовувались по

вiдношенню до Bcix представлених в звiтностi перiодiв, якщо не вказано iнше.

Пiдготовка фiнансовоТ звiтностi за МСФО потребуО використаНня керiвниЦтвом професiйних суджень,

оцiнок та припущень, якi впливають на вiдображенi суми активiв, зобов'язань i умовних зобов'язань на

дату фiнансовоТ звiтностi, а також суми доходiв i витрат за звiтний перiод. Оцiнки i пов'я3анi з нимИ

припущення iрунтуються на iсторичному досвiдi та iнших факгорах, якi керiвництво бере до уваги.
Фаtсичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок l припущень,

Судження, оцiнки та базовi припущення переглядаються на постiйнiй ocHoBi. Перегляд оцiнок в

бухгалтерському облiку визнаеться в тому перiодi, в якому цi оцiнки були переглянутi та застосовуються

у Bcix наступних перiодах.

l-{я звiтнiсть представлена у тисячах укратнських гривень, якlло не зазначено lнше.

l-]я фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена за принципом iсторичнот собiвартостi, з коригуваннями на

початкове визнання фiнаньових iHcTpyMeHTiB за справедливою вартiстю та переоцiнку фiнансових акгивiЁ

для подалЬшого продажу i фiнанСовЙх iHcTpYMeHTiB, що облiковУються за справедливою вартiстю, змiни

якот вiдносяться на фiнансовий результат. Фiнансовi iнструменти вiдображаються за справедливою
вартiстю, первiсноЮ вартiстЮ або амортИзованоЮ вартiстЮ залежно вiд'lх класифiкацii.

flоходи та витрати Товариства вiдображаються в бухгалтерському облiку та фiнансовiй, звiтностi tз

застосуванням основних принципiв бухгалтерського облiку, зокрема: нарахування та вlдповlдностl,
обачностi.
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Товариство веде свiЙ бухгалтерськиЙ облiк згiдно З пr l lo rlri,,^,l^^^^ ^-lбУЛа пiдготовлена на ocHoBi бй;;;р.ьких записiв, М, l-{Я фiНаНсова звiтнiсть
ПРаВОВИХ аПiВ MiHicTepcTBa Фlнансiв Vкратни, та Mic ::Y::']jo НОРМаТИВНО-
ЗВiТностi згiдно з мсФз. 

' lrrЧltlrll |Ч |vllv l ДЛЯ ПОДаННя фiнансовот

цi коригування фiнансовоТ звiтностi включають певнi змiни класифiкацiТ з метою вiдображення
;:iННЧ"l;IJНTLili'""о'[;Jff;Ч;"*ж:lн"#':{L-;;;'diйi'lJliБЗi,l,их "к,и"i" 

та зобов,язань,

Баланс (звiт про фiнансовий стан
3BiT про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд)3BiT про рух грошових коштiв
3BiT про власний капiтал

Товариство вва п па naar,,.i,,, .- J .

у форматi за ви для розумiння фiнансовоТ звiтностi наведення форм звiтностi
форми е частин ННЯ ВИМОГ НаКаЗУ Ng73, За 3аГалЬНо прийнятою drdу*rуро" цi
3BiT про фiнансовий стан
звiт про прибутки i збит.ки та iншi сукупнiдоходи
3BiT про змiни у капlталl
3BiT про рух грошових коштiв

Фiнансова звiтнiсть Тов.ариства е фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована з метоюдостовiрного подання фiнансового стану, бiнансЬвЙх рБ.упrruri" дiяльностi та грошових потокiв.

Функцiональна валюта

о середовища, в якому Товариствота валютою представлення цiеТ
i'HcbKa гривня (надалi - кгрн.>). Bci

Перерахунок iноземних валют

офiцiйнi курси обмiну валют, якi використанiдля пiдготовки цiет фiнансовот звiтностi, наведенi нижче

28,2746 2з,6в62
пл_:.ч . - евро (ЕУЦ) 34,7396 'э^ 

/1.).^
й 26,4220

-,-. --- 0,38160

33



взаемозалiк

Визнання доходу
ТОВаРИСТВО ВИЗНае Д:,:|j.:.ТlЦОI lередачi обiцяних ToBapiB або послуг клiентам у cyMi, що вiдображаекомпенсацiю, на яку пiдприемство очiкуе мати право в обмiн на цiтовари або послуги.
Товариство застосовуе мсФЗ 15 <!охiд вiд договорiв з клtентами> до договорiв з клiентами, за умови tцоклiент - це сторон", 

,'19_vл*1""а з ,оЁариством догоЬiр про отримання ToBapiB чи послуг, якi е результатомзвичайноI дiяльностi товариства в обмiн на компенсацiю.
flОХОДИ ТОВаРИСТВа_.'Ц 

lаД9ННЯ ПОСЛУг,в якостi L{ентрального депозитарiя складаються з доходiв,отриманих у вiдповiдностi з дiючими тарифами Ц"rЙ"пriоrо депозитарiя.
Товариство визнае дохiд вiд договорiв з клiентами тiльки тодi, коли виконуються Bci наведенi нижчекритерiТ:

- сторони договору схвалили договiр (письмово, усно чи у вiдповiдностi з iншою звичайноюпраtпикою) i готовi виконувати своТ зобов'язання,- ТоваРиство моЖе визначиТи права кожноТ сторонИ вiдносно ToBapiB або послуг, якi будутьпередаватися

вари або послуги, якi будуть передаватися;
я, що ризик, час або величина майбутнiх грошових

пенсацiю, на яку воно мае право в обмiн на товари

ЯКЩО ДОГОВiР З КЛiеНТОМ Не ВiДПОВiДае.цим критерiям, а товариство отримуе вiд клiента компенсацiю,товариство ви3нае отриману компенсацiю як дохiд'тiльки тодi коли вiдОуЬ;;;;; будь-яка з таких подiй:
- Товариство не мае неви
вся отримана компенсацiя не ПеРеДаЧi ToBaPiB абО ПОСЛУг клiентовi i практично
- договiр був розiрваний i енсацiя не пiдлягае поверненню.

flОХiД ВИЗНаеТЬСЯ В МОМеНТ, КОЛИ КОЖНе зобов'язання за договором виконано !охiд визнаеться миттсво,KpiM випадкiв, коли одночасно виконуються TaKi умови:

- *nle'T отримуе i споживао вигоди вiд результатiв роботи виконавця вiдповiдно до виконаних робiт;- результати роботи виконавця створюютj або_лок|ащуоrr_r"rrв, контрольований замовником;- актив, створюваний у процесi виконання робiт, ie ,ьж" бути використаний виконавцем з iншоюметою;
- викоНавецЬ мае право на оплату виконаноТ на поточну дату частки робiт.

Визнання iнших доходiв

аховуються, виходячи з
Товариством дивiденди
процентiв е iMoBipHicTb

дохlд.
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ПУБЛlЧНЕ АКЦlОНЕРНЕ ТОВДРИСТВО кНДЦtОНдлъНИй дЕпозитдрtй укрАiни,,

OcHoBHi засоби та нематерiальнi активи

апиви _вiдображаються за первiсною вартiстю за вирахуванням
еного збитку вiд знецiнення, у разi необхiдностi. BapTicTi вк'йчае в
ьо пов'язанi з придбанням активу, доставкою, монтажем i введенням

BapTicTb нематерiальних акгивiв власнот розробки включае в себе BapTicTb матерiалiв i прямих витратпрацi, а такоЖ будь-якi iншi витраТи, безпосеРедньо пов'язанi . прr."дЬrrrй 
"йrri. в робочиЙ стан длявикористання Iх за призначенням.

витрат роводяться 3 метою отримання нових технiчних знань, визнаються в звiтi
:::":Р СУКУПНi ДОХОДИ ПО Mipi Тх виникнення. Витрати на дiяльнiсть в областiуv9уvv чення капlтал|зуються, коли виконуються наступнi критерii:
технiчно можливо 3авершити роботу таким чином, що апив буде доступний для використання абопродажу,

ання або продажу,
актив пiсля його завершення,

ff ?:"#Ш ;g:ff J#I|;io ","",
такими активами в процесi розробки.yci нематерiальнi активи Товариства мають кiнцевий TepMiH використання i включають переважнопрограмне забезпечення та лiцензiт на право користування програмними продуктами.

Апиви амортизуються з дати введення в експлуатацiю. Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних
::т,:]: в.ilо_!qажаеться У звiтi прО прибуткИ iЪоитки ," iнйиИ сукупниЙ дохiд прямолiнiйним методомрlвними частинами протягом ро3рахункового TepMiHy корисного використання активу або основногокомпонента, 3алишковi значення та строки корисного використання аtсгивiв переглядаеться щорiчно, iзмiнюються по Mipi необхiдностi.

3нос розраховуеться протягоМ наступниХ cTpoKiB корисного використання активiв:

Акгиви
Будiвлi та iнша HepyxoMicTb

Меблi та обладнання
|ншi необоротнi матерiальнi активи

Транспортнi засоби
Програмне забезпечення

ЛiцензiТ

Прямолiнiйно
Прямолiнiйно
Прямолiнiйно
Прямолiнiйно
Прямолiнiйно

гом дiТ лiцензii

10-20 poKiB
4 роки

вiд 2-х до 12 poKiB
5 poKiB

вiд 2-х до 10 poKiB

витрати на полiпшення об'ектiв основних засобlв та нематерiальних активlв, lло призводять до
l?i:"',:H: Т,t':""Т::iУ:л?:1]уlд:| i:r*о|Й"r.пr", зб-iльшують первiсну або переоцiнену BapTicTbЦИХ Об'еКГiВ ВИТРаТИ На ремонт та обспу.овування основних;;;; ;;.;Ъ;;r';;;Ь;;i;Нй;Нj!';складi витрат Товариства.

Припинення визнання об'епiв основних засобiв та нематерiальних активiв вiдбуваеться пiсля вибуттявiдповiдноГо активУ або у випаДку, якщО бiльше ьlе чi*уеirЪЪ отримання майбрнiх економiчних вигiд вiдпродовження використання цього активу.
результат вiд реалiзацii основних засобiв, який розраховуеться як рiзниця мiж сумою отриманих коштiв iбалансовою вартiстю активiв, визнаеться у звiтi про'приоiтк, l.бrr*, та iншiсукупнiдоходи.

наявнiсть ознак знецiнення основних засобiв та
вариство оцiнюе BapTicTb вiдшкодування, яка
воТ BapтocTi за вирахуванням витрат на продаж

изначену, за вирахуванням зносу або амортизацiТ, у
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ПУБЛlЧНЕ ДКЦlОН ЕРНЕ ТОВДРИСТВО <НДЦtОНДльНий дЕпозитдрlй укрдiни))

Нематерiальнi апиви, якi ще не доступнi для використання, перевiряються на предмет знецiнення не

!i|Ч_РаЗУ На PiK, HaBiTb ЯКЩО Немае жодних ознак знецiнення; при цьому також оцiнюеться iх
вlднOвлювал ьна BapTicTb.

flоговори оренди

16 до рiчних звiтних перiод я ,1 сiчня 2О19.
Фз 16 до короткостроковоТ ендарних мiсяцiв)таОРеНДИ, ЛОЦiННИМ (ДО 50О0 доларiв piB короткостроковоiоренди о оренднi платежi, за такою ати на прямолiнiйнiй

ocHoBi протягом строку оренди.
Товариство не застосовуе МСФ3 '16 до оренди нематерiальних акгивiв.
ТовариствО 3астосовуе мсФ3 16 до договорiв, якi ранiше були iдентифiкованi як договориоренди.
!оговiр е договором оренди, якщо договiр передае права контролювати користуванняiдентифiкованим активом протягом певного часу в обмiн на компенсацiю.
Товариство 3астосовуе мсФ3 16 ретроЬпективно з визнанням кумулятивного наслiдку першогозастосування,

Облiк оренdч у оренOаря,

на дату початку оренди орендар ви3нае актив з права користування та орендне зобов'язання,
_ На дату першого застосування товариство визнае орендне зобов'язання та оцiнюо такезобов'язання за теперiшньою вартiстю не сплачених орендних платежiв, дисконтованою з використаннямставки додаткових запозичень на таку дату.

оренднi платежi дисконтуються _iз застосуванням сmавкч dооаmковuх запозччень якуmоварчсmво вчзначае керуюччсь заеальноOосmупнuмч сmавкамч на сайmi НБу.в подальшому, пiсля дати початку оренди, орендар з метою вiдображення змiн оренднихплатежiв., визнае суму переоцiнки орендного зобов'язання я'к коригування активу з права користування.
_лл,л,,,j'|:1l"!rОГО ЗаСТОСУВаННя товариство визнао актив з права користування за величиною, щодорlвнюе орендному зобов'язанню, скоригованому на суму будь-яких iппач"rr" авансом абонарахованих платежiв, пов'язаних з цiею орендою, визнаних у зЬiri про фiнансовий стан безпосередньо
перед датою першого застосування.

На дату початку оренди товариство оцiнюе актив з права користування за собiвартiстю.
собiвартiсть активу з права користування складаоться з:
- суми первiснот оцiнки орендного 3обов'язання за теперiшньою вартiстю орендних платежiв, несплачених на таку дату;
- будь-яких орендних платежiв, здiйснених

отриманих стимулiв до оренди;
на, або до дати початку оренди, за вирахуванням

- будь-яких первiсних прямих витрат, понесених орендарем;В подальшому актив 3 права користування товариство оцiнюе iз застосуванням моделiсобiвартостi з вирахуванням будь-якот накопиченот амортизацiт та'будь-яких накопичених збиткiввнаслiдок зменшення корисностi та э коригуванням на будь-яку переоцiнку'орендного зобов'язання.ТовариствО 3астосовуе единУ ставку дисконту до портфеля оренди з подiбнимихаракrеристикам и.
ТовариствО при визнаЧеннi ставки дисконту керуеться загальнодоступними ставками на сайтiнБу.
визнаючи строк оренди та оцiнюючи тривалiсть невiдмовного перiоду оренди, товариствоэастосову0 визначення договору та встановлюе перiод, протягом якого договiý е зjОеjпе.r"нi, прЁ.оЪоосанкцiею,
оцiнюючи, чи е товариство об/рунтовано впевнене у тому, що воно скористаеться мох<ливiстю

продовжитИ орендУ чи не скорИстаетьсЯ можливiстю припинити дiю оренди, товариство бере до уваги Bciвiдповiднi фаrои та обставини, якi створюють економiчний стимул для товариства скористатисямох<ливiстю продовжити оренду чи не скористатися мо>ttлlивiстю припинити дiю оренди.товариство зд.iйснюе повторну оцiнку того, що воно об/рунтовано впевнене у тому, щоскористаеться можливiстю продовжити оренду чи не скористаеться можливiстю припинити дiю оренди,пiсля того, як сталася значна подiя або значна змiна обстьвин, яка:
а) е у межах
б) Ёпливае ol? "u тому, що BiH скористаоться

мо>t<ливiстю, яка ра чена У ренди, або не скористаотьсямохиивiстю, яка ран у його в
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СтроК орендИ починаеться з датИ початку оренди та включае будь-якi оренднi канiкули.

Витрати на утримання персоналу

наданi :;:i:пх#|#: ff#;#r"rНirr"оМИ 
коМпенсацiТ, що Тх надае товариство в обмiн на послуги,

КорО працiвнuкам - це виплати працiвникам (oKpiM виплат при звiльненнiПРаЦiВНИКiВ), ДУТЬ СПЛаЧеНi у повному обсязi протягом дванадцяти мiсяцiв пiслязакiнчення Р У якому працiвники надають вiдповiднi послуги.

Вuплаmu по закiнченнi mруОовоi diяльносmi - це виплати працiвникам (oKpiM виплат при звiльненнiта короткострокових виплат працiвникам), якi пiдлягають сплатi пiiля закiнчення iрудовоt дiяльностi.
lншi dовеосmроковi вLtплаmu працiвнuкам - це виплати працiвникам (okpiM виплат по закiнченнюТРУДОВОI ДiЯЛЬНОСТi Та ВИПЛаТ ПРИ Звiльненнi), якi 

' 
не пiдлягають сплатi в повному обсязi протягомДВаНаДЦЯТИ МiСЯЦiВ ПiСЛЯ ЗаКiНЧеННЯ перiоду, 

" "кому 
працifrики надають вiдповiднi послуги.

Вuплаmu прu звiльненнi- це виплати працiвникам, якi пiдлягають сплатi в результатi:а) рiшення товариства звiльнити працiвника до .ar"rorneHoT дати виходу на пенсiю,

б) рiщення працiвника погодитися на добровiльне звlльнення в обмiн на Taki виплати.

ть вказанi далi стаггi, якщо очiкуеться, lло вони
мiсяцiв пiсля закiнчення рiчного iвiтного перiоду,

езпечення;
а вlдпустка у зв'язку з хворобою;

,"r"o'r?'X"n'Jju',ro*'J,;I" 
(TaKi як медичне обслуговування, надання житла, автомобiлiв та таке iнше)для

KoHKpeTHi розмiри 3азначених короткострокових виплат Товариство визначае виходячи з дiючихвнутрiшнiх документiв, Колекгивного договорУ, трудових KoHTpat.'.iB (угод).

Товариство оцiнюе очiкувану BapTicTb накопичувальних виплат перiодiв вiдсутностi у виглядi
*:,i:l-'лЧ.:IУ', ЯКУ ТОВаРИСТВО ОЧiКУе ВИПлатити в результатi невикористаного права, накопиченого накIнець звlтного перiоду. 3обов'язання оцiнюетьс, .а Ьуrою додаткових платежiв, якi виникатййуr,виключно через накопичення виплат.

Товариство визнае очiкуванi витрати, пов'язанi з премiюванням
достовiрнО оцiнитИ це зобов'язiння. Теперiшне зобов'язання icHye тодi iнемае реальнот альтернативи, kpiM здiйснення платежiв,

тодi i лише тодi, коли можна
лише тодi, коли у Товариства

Податок на прибуток

вiдповiдно до вимог з
рати (вiдшкодування)
рибутку чи збитку за р

о безпосередньо в капiталi в зв'язку з тим,в складi iншого сукупного доходу або
тному перiодi.

як очiкуоться, буде сплачена податковим органам
оподаткованого прибутку або збитку за поточний та

ься на пiдставi бухгалтерських оцiнок,
них податкових декларацiй. Податки,
ат.
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вiдстрочений податок на прибуток - це податок, який, як очiкуоться, повинен бути сплачений або
вiдшкодований за рiзницями мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань у фiньнсовiй звiтностi та
вiдповiдною податковою базою, яка використовуеться при розрахунках оподатковуваного прибутку та
облiковуеться 3а методом балансових зобов'язань. Вiдстроченi податковi зобов'язання, як пýаrипо,
визнаються по вiдношенню до Bcix оподатковуваних тимчасових рiзниць, а вiдстроченi податковi акгиви
ви3наються э урахуванням ймовiрностi отримання у майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок
якого можrгь бути реалiзованi тимчасовi рiзницi, якi вiдносяться на витрати. Taki апиви i iобов'язання не
визнаються, якlцо тимчасовi рiзницi виникають внаслiдок первiсного визнання iнших акгивiв та зобов'язань
У РаМКаХ ОПеРаЦiТ, яка Не впливае на розмiр податкового чи бухгалтерського прибутку.

Балансова BapTicTb вiдстрочених податкових аtпивiв переглядаеться на кожну звiтну дату та зменшуеться
у тiй Mipi, в якiй бiльше не icHye ймовiрностi того, що буде отриманий оподатковуваниЙ прибутокj якого
буде достатньо для повного або часткового вiдшкодування такого активу.

Вiдстрочений податок визнаеться в звiтi про прибутки i збитки та iншi сукупнi доходи, KpiM тих випадкiв коли
BiH пов'язаний зi статгями, якi безпосередньо вiдносяться до статей капiталу, при цьому вiдстрочений
податок також визнаеться у складi капiталу.

вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання з податку на прибуток взаемно
залiковуються та вiдображаються згорнуто в звiтi про фiнансовий стан, коли:

Товариство мае юридично закрiплене право погасити поточнi податковi активи з податку на прибуток за
рахунок поточних податкових зобов'язань; та
вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання з податку на прибуток вiдносяться до
податку на прибуток, який стягуеться одним i тим самим податковим органом з одного i того самого
податкового суб'епа,

Податок на додану BapTicTb

ПОДатОк На додану BapTicTb, нараховуоться на виручку вiд реалiзацiТ операцiй з надання послуг, якi не е
ДеПО3Итарною дiяльнiстю, пiдлягае сплатi до бюджету на бiльш ранню з двох дат: (а) дату зарахування
КОШТiв вiд клiентiв на банкiвський рахунок Товариства як оплата товарiв/послуг що пiдлягають постачанню
абО (б) датУ постачання ToBapiB або послуг клiентам. П!В, сплачений при придбаннi ToBapiB i послуг,
ЗаЗвИЧаЙ пiдлягае вiдшкодуванню шляхом залiку проти П!В, нарахованого з виручки вiд реалiзацiт, пiсля
РееСТРаЦiI в Одиному peocTpi податкових накладних продавця. Податковi органи дозволяють розрахунки
ПО П!В На HeTTo-ocHoBi. П!В до сплати та ПДВ до вiдшкодування розкриваоться в звiтi про фiнансовий
стан у згорнутому виглядi в складi акгивiв або зобов'язань.

Вiдповiдно до п. '196.1.1 Податкового Кодексу УкраIни, операцiТ з депозитарноТ дiяльностi не е об'екгом
ОподаткУвання податком на додану BapTicTb. При cTBopeHHi резерву пiд знецiнення дебiторськоl,
Заборгованостi за послугами з депозитарноТ дiяльностi, збиток вiд знецiнення вiдображаеться на повну
суму заборгованостi.

Фiнансовi iнструменти

Фiнансовi iнсmруменmч - ocHoBHi вuзначення mа оцiнкu.

Фiнансовий актив - це будь-який апив, tцо о:

. грошовими коштами;

. iHcTpyMeHToM власного капiталу iншого суб'екга господарювання;

. КОНТРаКтним правом отримувати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив, або обмiнювати
фiНансовi iнструменти з iншим суб'ектом господарювання за умов, якi е потенцiйно сприятливими;
. КОНТРаКТОм, розрахунки за яким здiйснюватимуться або можуть здiйснюватися власними акцiями
(частками).

Фiнансове зобов'язання - це будь-яке зобов'язання, що е:

. КОНТРаКтним зобов'язанням надавати грошовi кошти або iнший фiнансовий акгив iншому суб'еповi
ГОСПОДарюВанНя чи обмiнювати фiнансовi активи або фiнансовi зобов'язання з iншим суб'окгом
господарювання за умов, якi е потенцiйно несприятливими для Товариства;
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: л-_ Io"paKToM, ро3рахунки за яким здiйснюватимуться або можуть здiйснюватися власнимиlнструментами капiталу Товариства.

lHcTpyMeHT капiталУ - це будь-Який контракг, який засвiдчуе залишкову частку в активах Товариствапiсля вирахування його зобоЁ'язань.

за iх справедливою вартiстю плюс (для
ти на операцiю, що прямо вiдносяться
[ пlзi якцо придбаваеться фiнансовий
вiдображенням змiн через прибуток або

Облiк фiнансовuх акmuвiв

При первiсНому ви3наНнi ТоварисТво оцiнюе торговельНу дебiторську заборгованiсть за цiною операцil',якщо торговельна дебiторська заборгованiсть не мiстить'зньчного компоненту фiнансування.

товариство може застосувати пракгичний прийом, який не пер яобiцяноi суми компенсацiт з метою урахування iстотного компоне оочiкуе, на момент укладення договору, що перiод мiж часом, колиабо послугу клiентовi, та часой, *опй bi.H, платить .. ,"*йй товар :одного року.

Товариство застосовуе спроцений пiдхiд щодо оцiнки резерв пiд збитки стосовно торговельноТдебiторськоТ заборгованостi.

товариство и в розмiрi, що дорiвнюе очiкуваним кредитним збиткам за весь строкдiт для торг заборгованостi. Гiорядок нарахування резерву визначено окремимположенням пiдходу.

тицiою в цiннi папери (ОВДП) як такий, що увiдображенням результату переоцiнки у прибутку
МСФ3 9. Оскiльки зазначене усувае або'знjчно

в iншому випадку виникла б прi,t оцiнцi акгивiв
строк погашення зазначених ОВ!П е меншим нiж

lншi фiнанСовi акгивИ Товариства, в тому ч.ислi неторгiвельна дебiторська заборгованiсть (депозити таiншi) облiковуються за амортизованою вартiстю.

Обл i к фi н а н сов ll х зобов' я з ан ь,

Вiдповiдно до ý 4.2 МсФ3 9 фiнансовi зобов'язання подiляються 1-1a:

о фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю;о фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю з вiдображенням результатупереоцiнки як прибутку або збитку;

ортизованою собiвартiстю, вiдносяться фiнансовi зобов'язання,
первiсному визнаннi фiнансових зобов'язань, оцiнених

справедливоТ BapTocTi вираховуються прямi витрати, пов'язанi

Фiнансове зобов'язанНя, оцiнене за справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки якприбуткУ або збитку, - це фiнаН.оrе зобоr'язання, ,*"."!оЪопьняе одну з таких умов:. воно вiдповiдае визначенню (утримуване для торгiвлi>;
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ПУБЛlЧНЕ ДКЦlОНЕРНЕ ТОВДРИСТВО кНДЦlОНДЛьНий дЕпозитдрtй укрдiнh,

, пiсля первiсного ви3нання воно призначаоться суб'епом господарювання як таке,
що оцiнюеться 3а справедливою вартiстю_з.вцображенням результату переоцiнки у прибутку або збиткувiдповiдно до параграфа 4.2.2 або 4.3.5 МСФ3 9; 

'

, Воно при3начено або пiсля первiсного ви3наНня, або у подальшому як таке, що оцiнюетьсяза справедЛивою вартiСтю з вiдображенням результату переоцiнки у nprOyr*y ЬОо зОиrку, вiдповiдно до ý6.7.1 мсФз 9.

3MiHa справедливот BapTocTi фiнансового зобов'язання, що здiйснюеться внаслiдок змiни базовот ставкивiдсотка, товарнот цiни, валютного,курсу або iндексуlli, .l' ставок, якi спостерiгаються на ринку,ви3наються вiдповiдними доходами чи витратами i вiдооражаються у 3BiTi про прибутки i збитки та iншiсукупнi доходи за поточний piK.

Знецiнення. 3нецiнення фiнансових iHcTpyMeHTiB базуоться на передумовi, що Товариство очiкуо можливiвтратИ вiд фiнансового iHcTpyMeHTy зв'язкУ з очiкуЙаними кредитНими збитками якi можуть статися вмайбутньому.

оцiнка очiкуванот суми знецiнення мае вiдображати об'оtтивну та ймовiрну, зважену суму, що визначаетьсяшляхом визначення дiапазону можливих втрат з урахуванням .apTocTi грЪшеи у часi.
ТовариствО визнае на кожнУ звiтнУ дату змiну розмiру очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк дiТ якприбуток або збиток вiд зменшення корйсностi в приОir*у .бо збитку за спрощеним пiдходом.
ТовариствО оцiнюе резерВ пiд збиткИ 3а торговельною дебiторською заборгованiстю вiдповiдно довнутрiшньОго положення, Розр_ахунок резерву вiд cTpoKiB облiку дебiторськоi.заборгованостi на балансi, за заборгованiстю'щь строку, передбаченого умовамидоговору. Розмiр резерву розраховуеться за Bi вiд деъiторськот заборгованостiзалежно вiд групи ризику.
СвiдченняМ збiльшеннЯ очiкуваниХ кредитниХ збиткiВ та того, що кориснiСть фiнансового апиву або групиапивiв зменшуеться, е TaKi ознаки:
о значнi фiнансовiтруднощi eMiTeHTa або боржника;
, порушення контрапу, яке призводить до невиконання зобов'язань чи прострочуванняплатежiв вiдсоткiв або основноТ суми;
, надання по3икодавцем (з економiчних чи юридичних причин, пов'язаних iз фiнансовимитруднощаМи позичальНика) пiльгоВих умов, якi позикодавецЬ не розглядав би за iнших умов;, мо>tоивiсть оголошення банкрутства позичальника або iншоТ фiнансовоТ реорганiзацiТ;, 3никненнЯ активногО ринку длЯ цього фiнансового активу внаслiдок фiнансових труднощiв;
a

аtтивiв.

. сУб'екr передае фiнансовий акгив i ця передача вiдповiдае
КритерiТ для припинення визнання:

: суб'епом господарювання передаються переважно Bci
фiнансовим активом;

с}rгтеве 3ниження попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв вiд групи фiнансових

3а наявностi свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменщення корисностi фiнансових акгивiв,
що оцiнюютьсЯ суму збитку оцiнюють як рiзницЬ-йi* бчпчr.овою вартiстюапиву i тепе оцiнених 

'майбутнiх 
гръшових потокiв, дисконтованихза первiсною е ансового акгиву. Балансова BapTicTb активу зменшуетьсяпрямо або iз за ума збитку визнаеться у 3BiTi про прибутки i збитки та iншiсукупнi доходи.

я корисностi зменшуеться i це зменшення пов'язане
то попередньо визнаний збиток вiд зменшення

хунок резервiв). Сторнування не повинне призводити
яка перевищу0 суму, що Тi мала б амортизована
на дату сторнування. Сума сторнування визнаеться

ПрuпчненнЯ вrcнання. Визнання фiнансового активу припиняеться тодi, коли:
, закlнчуеться строк дii контрактних прав на отримання грошових потокiв вiд фiнансового активу;

критерlям для припинення визнання.

ризики та винагороди вiд володiння
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. суб'оtп господарювання втратив контроль над фiнансовим активом.
Чи зберiг суб'еп господарювання контроль за переданим апивом, залежить вiд здатностi сторони, якiй
передаеться актив, продати його. Якщо сторона, якiй передають актив, мае практичну мо>t<ливiсть продати
аtоив повнiстю непоВ i спроможна здiйснити цю можливiсть односторонньо i без
необхiдностi висувати щодо передачi, то суб'екг господарювання не зберiг контроль.
у Bcix iнших випадках сподарювання збережено.

Грошовi кошти та ii еквiваленти

Грошовi коштИ та Тх еквiваленти складаються з грощових коштiв Товариства на рахунках в банках до
запитаннЯ та лiквiдниХ iнвестицiй, lцо маютЬ початковиЙ TepMiH погашення не бiльше трьох мiсяцiв.
кошти клiонтiв в розрахунках пiдлягають сплатi за розпорядженнями клiентiв. Проте, сума пiдлягае сплатi
в межах вiдносно короткого перiоду часу, i тому обмежена вiд використання в звичайних операцiях
Товариства.

Грошовi кошти та Тх еквiваленти облiковуються за амортизованою вартiстю.

У 2020 роЦi представлення грошових коштiв та Тх еквiвалентiв для цiлей звiту про рух грошових коштiв
вiдповiдае наданiй iнформацiт за 2019 pik; кощти, якi належать клiентам, виключено зi звiту про рухгрошових коштiв Товариства, що забезпечуе бiльш достовlрне представлення даних для користувачiв
фiнансовоТ звiтностi.

flебiторська заборгованiсть за наданi послуги

flебiторська заборгованiсть за наданi послуги являе собою непохiднi фiнансовi активи з встановленими
або визначеними виплатами, якi не котируються на активному ринку i включа€ заборгованiсть покупцiв i

замовникiв, як правило, TepMiHoM 30 днiв,

!ебiторська заборгованiсть за наданi послуги вiдображаеться за справедливою вартiстю пiд час первiсного
ви3наннЯ i облiковуеТься в подальшомУ за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефекгивноТ
процентноi ставки, 3а вирахуванням збиткiв вiд знецiнення. Короткострокова дебiторська заборгованiсть з
неви3наченою процентною ставкою вiдображаеться за первiсною вартiстютодi, коли ефектдисконтування
е несуттевим,

Вiдшкодування дебiторсько'l заборгованостi оцiнюеться на кожну звiтну дату, при цьому за необхiднiстю
формуеться ре3ерв пiд знецiнення дебiторськоi заборгованостi, який вираховуеться з балансовоI BapTocTi
активу, якtло апиВ не вважаоТься повнiсТю вiдшкодОвуваним. Будь-якi змiни в розмiрi резерву пiд
знецiнення дебiторсьхот заборгованостi вiдображаються в складi витрат на формування резерву на
покриття кредитних збиткiв в звiтi про прибутки та збитки та iншi сукупнi доходи,
класифiкацiя дебiторськот заборгованостi, формування резерву пiд Тт знецiнення, а також спосiб Тi
вiдображення в бухгалтерському облiку Товариства не змiнюють умов договорiв мiж Товариством та
покупцями та 3амовниками, в тому числi, не змiнюють права Товариства щодо отримання в повному обсязi
основнот суми боргу, штрафiв та пенi за порушення клiонтами умов договору.
у випадку неможливостi стягнення дебiторськот заборгованостi, вона списуеться Товариством за рахуноксформованого ре3ерву пiд знецiнення дебiторськоТ заборгованостi. Наступне вiдшкодування покупцями i
замовниками дебiторськот заборгованостi, яка в минулому була списана за рахунок резерву,вiдображаеться як зменшення витрат на iT знецiнення в тому-перiодi, в якому ця заЬорiованiсть була
сплачена.

3нецiнення фiнансовuх акm ttBiB, якi вidображаюmься за аморm uзованою собiварmiсm ю,

3биткИ вiд знецiнення ви3наЮться У прибуткаХ та збитках пiд час iх виникнення в результатi однiеi чи
бiльше подiй (кпоДiй, якi призВодятЬ до збитку>), що малИ мiсце пiсля початкового визнання фiнансовогоакти личину рошових коштiв, якi можнаоцiн ем Над BHi докази знецiнення дляiнди iHaHcoB цей акгив включаеться догруп аналог та оцiнюеться у сукупностi
з ними на предмет знецiнення. основними факгорами, якi Товариство приймае до уваги при розглядiпитання щодо знецiнення фiнансового активу, е його прострочений статус та можливiсть рёалiзацГIзабезпечення, в разi його наявностi. Нижче наведенi iнц.li ocHoBHi критерiт, нь пiдставi яких визiачаоться
наявнiсть об'епивних ознак збитку вiд знецiнення:
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прострочення будь-якого чергового платежу, при цьому несвоечасна сплата не пояснюеться затримкою в
роботi розрахункових систем;

контрагент перебувае у cTaHi 3начноi фiнансовоТ скрути, що пiдтверджуеться фiнансовою iнформацiею
щодо контрагента, яка е в розпорядженнi Товариства;
контрагент ро3глядао можливiсть оголошення банкрутства або фiнансовоi'реорганiзацiТ;
icHye негаТивна змiна платiжногО стану контрагента, зумовлена змiнами нацiональних або мiсцевих
економiчних умов, 1цо мають вплив на контрагента.

у 2020 роцi керiвництво затвердило Положення по роботi з дебiторською заборгованiстю клiентiв Пдт
до облiкових оцiнок щодо резерву пiд знецiнення
оналила порядок претензiйно-позовноi роботи з
одо резерву пiд знецiнення заборгованостi за послуги
вiдповiдно до cTpoKiB виникнення сум дебiторськоТ
дебiторською заборгованiстю клiентiв.

Кредиторська заборгованiсть за послуги

Кредиторська заборгованiсть нараховуеться за факгом виконання контрагентом його договiрнихзобов'язань i облiковуеться при первiсному визнаннi за справедливою вартiстю, а в подальшому - за
у ефективноТ процентноТ ставки. Короткострокова

ною ставкою вiдображаоться за первiсною вартiстю
, Товариство списуе фiнансовi зобов'язання, коли
лися.

Акцiонерний капiтал

простi акцiт вiдображаються як капiтал. !одатковi витрати, якi безпосередньо стосуються випуску нових
акцiй, вiдображаються у складi капiталу як зменшення (за вирахуванням податкiв) суми, отримiноТ вiд
випуску. Сума перевищення справедли.воI BapTocTi отриманих коштiв над номiнальною вартiстю
випущениХ акцiй вiдобРажаетьсЯ в капiталi як емiсiйний дохiд.
Прибуток на акцiю

Прибуток на акцiю визначаоться шляхом дiлення прибутку або збитку, призначених власникам акцiй
Товариства, на середньо3важену кiлькiсть акцiй, якi приймають участь у розподiлi прибутку i перебували в
обiгу протягом звiтного року.

flивiденди

,щивiденди вiдображаються як зобов'язання та вираховуються з суми капiталу в тому перiодi, в якому вони
були оголощенi та ухваленi, lнформацiя щодо дивiдендiв, оголошених пiсля звiтнот датй, an" до д"r,3атверджеНня фiнансовоТ звiтностi, вiдображаеться у примiтцi <ПодiТ пiсля закiнчення зЫiтного перiоду>
Резерви за iнщими зобов'язаннями i платежами

резерви за iншими зобов'язаннями i платежами - це зобов'язання нефiнансового хара}сгеру з
неви3наченим строком виконання або сумою. Вони нараховуються, якщо Товариство внаслiдок пёвноi
подiт В минулому мае наявнi 3обов'язання, врегулювання яких з бiльшим ступенем ймовiрностi
потребуватиме вибуття pecypciB, якi включають економiчнi вигоди, а також якщо величину зобов'язання
можливо визначити в грощовому вимiрюваннi iз достатнiм ступенем надiйностi.

4. HoBlTA пЕрЕглянутl мсФз, якl Були впЕршЕ зАстосовАнlу звIтному пЕрlодl

В цiлому, облiкова полiтика вiдповiдае тiй, що застосовувалась у попередньому звiтному роцi. flеякi HoBi
станда.ртИ та iнтерпретацiТ стали обов'язковими для застосуваннЬ з 1 сiчня 202d року 1або протяiом 2020
року). Нижче наведена iнформацiя lлодо нових та переглянутих стандартiв та iнтерпретацiй, якi повиннi
застосовуватись ТоваРиствоМ з 1 сiчнЯ 2020 рокУ (або протягом 202О року).

Поправки до посилань на Концептуальну основи фiнансовоIзвiтностi

42



HoBi Концептуальнi 3асади до3воляеться застосовувати з моменту публiкацiТ. Поправки до стандартiв вбiльшостi випадкiв повин.нi 3астосовуватися ретроспепивно до рiчних перiодiв, lло починаються з 1 сlчня2020 року або пiсля. HoBi концептуальнiз"саiи Ьrоr.оrы

ф,r.rJ"Т;ЪНr"ё};Я 
ОЦiНКИ Та ПРИПИНеННЯ ВИЗНаННя апивiв та зобов'язань, подання i розкритгя даних у

_ вимогу, що iнформацiя. представлена у фiнансовiй звiтностi, також повинна допомагатикористувачам оцiнити ефепивнiсть керiвництва Тъвариства в управлiннi економiчними ресурсами;- посилення поняття <обачностi> i .йдеться, що дотримання обачностi дозволяо пiдтриматинейтральнiсть представлених даних. обачнiсть ,r.*'rrБйrБ, ,* npor, обережностi при винесеннi судженьв умовах невизначеностi;
- правдиве уявлення даних трапуеться як подання cyTi операцiй, а не тiльки |х юридичноi.форми;- можливiсть що 3а певних обставин у фiнансовi звiтностi можуть бути приведенi прогнознiданi;- ВВеДеНО ПОНЯТТЯ <ЗВiТУЮЧе ПiДПРИеМСТВО) Та (Зведена фiнансова звiтнiсть>, а також включено
;ilXT#::;il:#i"l" МСФО, lЛО, ЯК ПРаВИло, консолiдована звiтнiсть надае бiпr, корисну iнформацiю,

- введено поняття <економiчного ресурсУ), та пlдкреслюеться, що МСФ3 бiльше не розглядае активилише як фiзичнi об'окги, а як набiр прав;
- введено поняття потенцiал активу, зобов'язання виробляти, передавати економiчнi вигоди;- описанi рiзнi методи оцiнки (iсторична i поточна, lцо включае справедливу BapTicTb та BapTicTbвикористання).

При пiдготовЦi цiет фiнансовоi'звiтностi BpaxoBaHi вимогИ новоТ концептуальноТ основи. Поправки не маютьвпливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.

ПОПРаВКИ ДО МСБО 1 кПодання фiнансовоi звiтностi> та мсБо 8 <облiковi полiтики, змiни воблiкових оцiнках та помилкиD lцодо визначення cyrTeBocTi
Рада з МСФЗ вирiшила уточнит
для Bcix стандартiв. Колишне ви
вiдображення суттевих елемен
фiнансовоТ звiтностi. У новому

Поправки до МGФ3 3 кОб'еднання бiзнесу>

У колишнЬому визначеннi пiд бiзнесом розумiли
и та якими можна управляти з метою забезпечення

торам або
процесiв i

нерування
ормальноТ

Поправки застосовуються до перiодiв, що починаються 1 сiчня 2020 року або пiсля цiеIдати, дозволяетьсядострокове 3астосуваНня. Поправка не мае впливу на фiнансову звiтнiсть ТовilЙства.

Поправки до МGФ3 б кРозвiдка та оцiнка запасiв корисних копалинD
МСФ3 б ДОПОВНеНИЙ ПОСИЛаННЯМ На змiни Концептуальнот основи в стандартах мсФз, виданийу 2018 р.поправки застосовуються до перiодiв, що починаються 1 сiчня 2020 року або пiсля цiот дати, дозволяотьсядострокове застосуваНня. Поправка не мае впливу на фiнансову звiiнiсiь ТоварЙства.
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Поправки до МСФ3 9 кФiнансовi iнструменти)), мсБо 39 кФiнансовi iнструменти: Визнання та
ОЦiНКа>, МСФ3 7 КФiНаНСОВi iнструменти: Розкритгя iнформацiТ - 1 етап креформи базовот
процентноТ ставки>

у у перiодах, якi починаються з 1 сiчня 2020 року або
тавки) - 1 етап, уточнено використання
в рiзних фiнансових iHcTpyMeHTax: вiд

вимоги до облiку хеджування. Тепер при
и показник процентноi ставки, на якому заснованi

грошовl потоки, що хеджуються i грошовi потоки вiд iHcTpyMeHTy хеджування, не змiниться j результатi
реформи.
Поправка не мае впливу на фiнансову звiтнiсть.

Поправки до МСФ3 16 кОренда>

БУЛа ПРИЙНЯЛа ПОПРаВКа ДО МСФ3 16 щодо невизнання модифiкацiями пiльг з оренди, пов,язаних з CoVlD-
19, а саме:
- продовжиТи умови, на отримаНня пiльг, пов'язаниХ з орендною платою за COV|D-19, для яких будь-яке
скорочення орендних платежiв зачiпае тiльки платежi, якi первiсно мали були сплаченiдо 30 червня'2о21
року або ранiше;
- вимагатИ вiд орендаРя застосування практичноТдоцiльностi розкриття суми, визнаноi у звiтi про прибутки
та збитки, для вiдображення змiн в орендних платежах, lцо виникають у Ьв'язку з орендними пiльгами, якi
пов'язанi з COV|D-,19;
- не зобов'язувати орендаря в звiтному_перiодi, в якому BlH вперше застосовуе поправку, розкриватиiнформацiю, яка вимагаеться згiдно з МсБо 8 <облiковi пьлiтики, змiни в облiкових оцiнках ia помилкиu.
Ефепивна дата поправок - 1 червня 2020 року з моlиивiстю дострокового застосування.
Поправка не мае впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.

МСФЗ та iнтерпретацii, що не набрали чинностi
Товариство не 3астосовувало наступнi мсФ3 та lнтерпретацiТ до мсФЗ та МСБо, якi були опублiкованi,
але не набрали чинностi.

мсФ3 9 кФiнансовi iнструменти>, МGБо 39 кФiнансовi iнструменти: Визнання та оцiнкал, мсФз 7кФiнансовi iнструменти: Розкриття iнформацiтD, МСФ3 i-KCTpaxoBi контракги)) та мсФз 16
<<Орендаl> - 2 етап кРеформи базовоТ процентноI ставки>

lBOR опублiкувала поправки, що доповнюють випущенi
форми базового рiвня процентних ставок на фiнансовiй
показник процентнот ставки, який використовуеться для
нено альтернативною базовою ставкою.

ПоправкИ до фазИ 2 розглядають питання, якi можУть вплинути на фiнансову звiтнiсть пiд час реформибазовогО рiвня процентниХ ставок, включаючИ наслiдки змiн договiрних грошових потокiв або'вijносин
хеджування, lло виникають внаслiдок замiни базового рlвня процентноi ставки. 3 альтернативною базовоюставкою (проблеми iз замiною), На етапi 2 свого проекту Рада внесла змiни до вимог зазначених
стандартlв, lло стосуються:
- змiнИ договiрниХ грощовиХ потокiв - Компанiям не доведеться припиняти визнання або коригувати
балансовУ BapTicTb фiнансових iH_cTpyMeHTiB для змiн, lцо вимагаються реформою, а замiсть цього онЬ"ить
ефепивну процентну ставку, щоб вiдобразити змiну до альтернативноi базовот ставки;
- облiку хеджування - Компанiям не доведеться припиняти облiк хеджування виключно тому, що вона
вноситЬ змiни, якi вимагае реформа, якщо хеджУвання вiдповiдае iншим критерiям облiку хеджуЪан'ня; i- ро3кРитгя iнформацiТ - компанiя повинна буде розкривати iнформацiю про HoBi ризики, lло виникають
внаслiдок реформи, та про те, як вона управляе переходом до альтернативних ставок.
поправки до Фази 2 поширюються лише на змiни, якi вимагае реформа базового рiвня процентних ставок
до фiнансових iHcTpyMeHTiB та вiдносин хеджування.
Ефепивна дата поправки - 1сiчня 2021 року. Поправка не матиме впливу на фiнансову звiтнiсть
Товариства,
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ПУБЛlЧНЕ ДКЦlОНЕРНЕ ТОВДРИСТВО кНдцtондльний дЕпозитдрtй укрдrни,,
звimносmi- 31 2020

Поправки до МСФ3 3 кОб'еднання бiзнесу>

Апуалiзацiя посилань в МсФ3 3 на Концептуальнi основи пiдготовки фiнансовоТ звiтностi, не змiнюючи
вимог до облiку для об'еднання бiзнесiв.

!одано виняток щодо зобов'я9ань i умовних зоб передбачао, шо стосовно деякихвидiв зобов'язань i умовних зобов'язань органiзац 3 j, повинна посилатися на МСФ3
37 <3абезпечення, непередбаченi зобов'язання т и> або на Роз'яснення КТМФ3 21
к3бори>, а не на Концептуальнi засади фiнансовоТ звiтностi 2018 року.
Ефепивна дата поправки - 1 сiчня 2О22 року, Поправка не матиме впливу на фiнансову звiтнiсть
Товариства.

Поправки до МСБО'lб KOcHoBHi засоби>

надходження вiд продажу продукцii, отриманоi на етапi тестування основних засобiв, необхiдно визнаватив якостi доходу, а вiдповiднi витрати, що пов'язанt з вйготовленням такот продукцiт, вiдображати узвичайному порядку.

Ефекгивна дата поправки - 1 сiчня 2О22 року. Поправка не матиме впливу на фiнансову звiтнiсть
Товариства.

Поправки до МGБо 37 к3абезпечення, yMoBHi зобов'язання та yM9BHi активи>

pTlcTb виконання контракту включае витрати, якi
внений з прикладами витрат, якi безпосередньо
(а саме: розподiл амортизацiТ об'епа основних

Ефепивна дата поправки - 1 сiчня 2О22 року, Поправка не матиме впливу на фiнансову звiтнiсть
Товариства.

lЩорiчнi поправки (201s_2020) до МСФ3 1 кПерше застосування МСФ3>
Поправка дозволяо дочiрньому пiдприемстВУ, шо застосовуе мсФ3 1 (яке переходить на МСФз пiзнiше
своет материнськот компанiт), виконати оцiнку накопиченого ефепу курсових рiзниць у складi iншого
сукулного доходу - на пiдставi такот оцiнки, виконанот материнською компанiею на дату Тт переходу на
мсФз,
Ефепивна дата поправки - 1 сiчня 2О22 року, Поправка не матиме впливу на фiнансову звiтнiсть
Товариства.

lJ-|орiчнi поправки (20,1s-2020)до МСФ3 9 кФiнансовi iнструменти>

ПопереднЯ редакцiЯ встановлюВала, lлО умовИ вважаються суттево рiзними, якщо дисконтована теперiшня
BapTicTb грошових потокiв на нових умовах, включаючи будь-якi сплаченi KoMiciT за вирахуванням будь-
яких комiсiй, що булИ одержанiта дисконтованi за первiсною ефеrгивною ставкою вiдсотка, вiдрiзняеiься
принаймнi на 10 вiдсоткiв вiд дисконтованот теперiшньоi BapTocTi залишкових грошових потокiв за
первiсним фiнансовим зобов'язанням, Пiд час визначення сплачених комiсiй за вирахуванням одержаних
комiсiй позичальник ураховуо лише KoMiciT, сплаченi чи одержанi мiж позичальником i кредитоjавцем,
включно з комiсiями, сплаченими або одержаними позичальником або кредитодавцем один за одного.
Ефепивна дата поправки - 1 сiчня 2О22 року, Поправка не матиме впливу на фiнансову звiтнiсть
Товариства.

IЩорiчнi поправки (201S-2020)до МGФ3 16 кОренда>

Стимулюючi платежi по орендi. Поправка уточнюо iлюстративний приклад Ne 13 до мсФ3 16 шляхом
виключення прикладу урахування вiдшкодування, отриманого орендарем вiд орендодавця в якостi
компенсацii за понесенi витрати на полiпшення об'екга оренди.
Ефекгивна дата поправки - 1 сiчня 2О22 року. Поправка не матиме впливу на фiнансову звiтнiсть
Товариства.
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пуБлlчнЕ дкцlонЕРнЕ товдРиство кНДЦtОНдлъний депозитдрtй укрдi'ни,
Прuмimкч 0о фiнансовоi звimносmi- 31 ерvdня 2020 ooKv

lЩорiчнi поправкИ (2018_2020) до МСБО 41 кСiльсЬке господарство))

Ефепи оподаткування при визначеннl справедливоТ BapTocTi. Поправка виключае вимогу мсБо 41, яка
вказу0, що потоки грощових коштiв, пов'язанi з оподаткуванням, не включаються до розрахункiв
СПРаВеДЛИВОТ ВаРТОСТiбiОЛОгiчних аlсивiв, Поправка призводить до вiдповiдностi мсБо +l i мЬоi ld.
Ефепивна дата поправки - 1 сiчня 2О22 року, Поправка не матиме впливу на фiнансову звiтнiсть
Товариства.

Поправки до МСБо 1 кПодання фiнансово[ звiтностi>

Поправки роз'яснюють критерiй у МСБО 1 для
суб'епа господарювання мати право вiдкласти

класифiкацiт зобов'язання як довгострокового: вимога до
погашення зобов'язання принаймнi на 12 мiсяцiв пiсля

звiтного перiоду.
Ефепивна дата поправки -
Товариства.

1 сiчня 2023 року. Поправка не матиме впливу на фiнансову звiтнiсть

МСФЗ 17 KCTpaxoBi контракти>

Вишючення деякиХ видiв договорiв зi сфери застосування МСФ3 17, спрощене подання акгивiв i
3обов'язань, пов'язаних 3 договорами страхування в звiтi про фiнансовий стан ia iнше,
Ефепивна дата поправки - 1 сiчня 2023 року. Поправка не матиме впливу на фiнансову звiтнiсть
Товариства.
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пуБлlчнЕ дкцIонЕрнЕ товдриство кндцtондльниЙ дЕпозитдрlЙ укрдiнил
Прuмimкч ёо фiнансовоТ звimносmi - 31 еруdня 2020 року

6. грошовl кошти тА [х ЕквIвАлЕнти

Грошовi кошти та Тх еквiваленти (ко0 1 165) складаються з:

Рахунки в банках УкраТни, в т.ч.:

в украIнський гривнi

в доларах США
в еВРо
в росiйських рублях

Рахунки в депоэитарних установах та iнших установах iнфраструкryри
ринку цiнних паперiв, в т.ч ,:

в мiжнародних депозитарних установах
в доларах США
в еВРо
в росiйських рублях

в нацiональних установах iнфраструктури ринку цiнних паперiв

в украiнський гривнi

в доларах США
в еВРо
в росiйських рублях

CTpoKoBi депозити в банках УкраТни

в украТнський гривнi

в доларах США

всього коштiв в банках

Власнi кошти, в т.ч.:

в украТнський гривнi

в доларах США
в еВРо
в росiйських рублях

Кошти клjентiв в розрахунках, в т.ч.:

в украТнський гривнi

в доларах СЩА

всього коштiв в банках

147 642

74 216

52 040

21 951

177

48

73 426

73 354

72

81 160

209

105

104

80 951

80 92,1

30

33 552

16 922

16 630

124 631

43 688

22 815

20 66]
,164

48

80 943

80 9,1з

30

31 грудня

2020 року

33 з65

11 486

21 791

40

48

31 грудня

201 9 року

9 919

5 885

3 926

60

48

124 631

73 731

297

160

1з7

73 434

73 з62
36

36

40 546

40 546

147 642

50



Bci рахунки в банках, Kpi , е рахунками до запитання. Станом на 31 грудн я 2О2Ороку частка залищкiв на
влаЪностi, складала 100 I;!ЗiТl"liJх:ъ]lfi['j;Ъ:i:х?*'#;?:н;фr;sш
100%).

Процентна ставка за рахунками до запитання складае вiд О% до 5% (2019: вiд 0% до 13%).
Bci рахунки в банках е не простроченими та не знецiненими, i не забезпеченi заставою.
грошовi кощти та iлей складання звiту про рух грошових коштiв не включають3алишки коштiв ах, якi е обмежен 

"r" дп^ використання у повсяценних
розрахунках Това зити з початковим TepMiHoM погашення бiльше трьох мiсяцiв,а також HapaxoBaHi проценти за депозитами:

31 грудня 31 грудня
ZUZU DoKv 2019 рокуBсьoгoгpoшoBИхкoштiвта.iieквiвалeнтiвР4631

31 грудня

2020 року

31 грудня

2019 року
flебiторська заборгованiсть за наданi послуги:
,Щебiторська заборгованiСть за депозитарною дiяльнiстю:

послуги зберiгачам та депозитарним установам :

послуги eMiTeHTaM:

,щебiторська заборгованiсть за послуги акредитованого
центру сертифiкацiТ ключiв

flебiторська заборгованiсть з дiяльностi по присвоенню
мiжнародних iдентифiкаторiв (iнним n"n"p",
,Щебiторська заборгованiсть за послуги eMiTeHTy з
органiзацiТ та проведення загальниi зборiв акцiонерiв

3 825

18 509

16

16

4

22 з70

3 695

25 923

16

2

11

29 647
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ПУБЛlЧНЕ ДКЦlОНЕРНЕ ТОВДРИСТВО кНАцtондлъний дЕпозитдрtй укрдiниD
Прuмimкч dо фiнансовоi'звimносmi - 31 еруdня 2020 рокч

3а вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд
знецiнення

всього дебiторська заборrованiсть за наданi послуги

(16 500) Qз 374\

5 870 6 273

flебiторська заборгованiсть за наданi послуги наведена в украi'нськiй гривнi,

Рух резерву на покриття кредитних збиткiв за дебiторською заборгованiстю наведений у Примiтцi
lc.

Аналiз кредитноi якостi дебiторськоi' заборгованостi за наданi послуги станом на З.1 грудн я 2о2о та
2019 poKiB наведено нижче.

максимальний piBeHb кредитного ризику вiдповiдае балансовtй BapTocTi за кожним з класiв
дебiторськоТ заборгованостi за наданi послуги.

Товариство не утримуе 3аставу в якостi забезпечення щодо дебiторськоi заборгованостi за наданi
послуги.

Аналiз кредитноi якостi дебiторськоi заборгованостi за наданi послуги станом на З1 грудня 2о2о
року представлений наступним чином:

,щебiторська заборгованiсть за наданi послуги

Н еп рос m рочена забореованi сm ь, в m+ :

- зберiеачiв mа 0епозumарнuх усmанов
- емimенmiв

резерв на покриття кредитних збиткiв за
непростроченою заборгованiстю
Всьоео непросmроченоi mа незнецiненоi'
забореованосmi за вu рахуванням
резерву на покрчmmя збumкiв Bii

тарною акредито по присво- проведення
дlяльнl- -ваного енню загальних

стю центру мiжнаро- зборiв
сертифiк дних акцiонерiв

ацiТ iдентифiка та lншl
ключiв TopiB послуги

3 491

2 177

1 314

(1 30)

зазаз
депози- послуги дiяльностi

з органi- Всього
зацiТ та

3 511

2 177

1 334

(1 30)

4

4

16

16

цlнним

П рос m рочен а забореова Hic m ь i з
заmрчмкою плаmежу do 90 dHie..
- зберiеачiв mа dепозumарнuх усmанов

- емimенmiв

резерв на покриття кредитних эбиткiв за
заборгованiстю iз эатримкою платежу до g0
днlв
Всьоео просmроченоТ забореованосmi iз
заmрчмкою плаmежу do 90 dHie за
вч.рахуванням резерву на покрчmmя

1 292

468

824

(57)

16 1 308

468

840

(57)

16

збumкiв BiO

3нецiнена забореованiсmь iз заmрuмкою
плаmежу бiльще 90 0HiB:
- зберiаачiв mа )епозumарнuх усmанов

17 551

1 179
17 551

1 179
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ПУБЛlЧНЕ ДКЦlОНЕРНЕ ТОВДРИСТВО кНДЦlОНдльНий дЕпозитдрtй укрАrниDПрuмimкч 0о фiнансовоi звimносmi- 3! зруёня ZOZ0 poKi
- eMimeHmiB

резерв на покриття кредитних збиткiв эа
знецiненою заборгованiстю iз затримкою
платежу бiльше 90 днiв

16 372

(16 313)

1 238

- 16 372

- (16 313)

1 238

Всього дебiторська зiбоFББЪБ за
наданi послуги до вирахування

22 334
В_сього резерв на покриття кредитних
збиткiв 16 500
Всього дебiторська заборrован jcTb за
наданi послуги 5 8з4 5 870

Аналiз кредитноi якостi дебiторськоi заборгованостi за наданi послуги станом на З1 грудн я 2о19
року представлений наступним чином:

депози- послуги дiяльностi зацii та
тарною акредито по присво- проведення
дiяльнi- -ваного енню загальнихстю центру мiжнаро- зборiвсертифiк дних акцiонерiв

ацiТ iдентифiка та iншi
ключlв Toplв послуги

цlнним

1616

- зберiеачiв mа )епозumарнuх усmанов
- емimенmiв

резерв на покриття кредитних збиткiв за
непростроченою заборгованiстю
Всьоео неп росm роченоi mа незнецi HeHoi
забореова нос m i за в u рахува нн ям
резерву на покрчmmя збumкiв вiё

3 709

2 333

1 376

16

16

10

10

2

2

3 737

2 з33

1 404

(16)(16)

П рос m роч ена забореован i сm ь iз
заmрчмlкою плаmежу dо 90 dнiв: 1 325
- зберiеачiв mа 0епозumарнuх усmанов

1 325

24 585

913

3нецiнена з_абореованiсmь iз заmрuмкою
плаmежу бiльше 90 ёнiв:
- зберiеачiв mа )епозumарнuх усmанов

24 585

913

53



ПУБЛlЧНЕ ДКЦlОНЕРНЕ ТОВДРИСТВО кНДЦlОНДЛЬНИй дЕпозитдрlй укрдi'ниDПрuмimкч ёо фiнансовоi'звimносmi - 31 еру'dня 2020 року
- емimенmiв

резерв на пOкриття кредитних збиткiв за
знецiненою заборгованiстю iз затримкою
платежу бiльше g0 днiв
Всьоео ччсmа 0ебi mорська
за_6ореованiсmь (iз заmрuмкою плаmежу
бiльше 90 dнiв за вuрахуванням резерву
на покрчmmя KpeOumHux збumкiв) 1 227

23 672

(23 358)

23 672

(23 358)

1 227

Вс ього дебiто рська заОЪрББiБЪ
наданi послуги до вирахування
знецiнення 29 619 ,lб

10 29 647Всього резерв на покриття кредитних
збиткiв 358
Всього дебiторська заборгованiсть за
наданi послуrи 6 261 10 6 273

8, 1ншlАктиви

lншi акгиви (коdu ряОкiв 1 1 35, 1 1 55 без урахування OaHux окремоео ряОку 1 1 Зб flебimорськазабореованiсmь з поdаmку на прuбуmок) пред тавленi ,.*ий чином:

3'l грудня

2020 року

31 грудня

2019 року
lншi фiнансовi активи:

flебiторська заборгованiсть працiвникiв

Всього iнщих фiнансових активiв

lHuli нефiнансовi акгиви ;

Витрати майбутнiх перiодiв
податки до вiдшкодування та передоплати за податками,
KpiM податку на прибуток

lншi аванси та передоплати, в т.ч.:

гарантiйний платiж з операцiйноТ оренди

Всього iнших нефiнансових активiв

всього iнtлих активiв

344зб

344

408

53

99з

713

100

361

785

71з

1 454 1 246

1 490 1 590

!ебiторська заборгованiсть працiвникiв HoMiHoBaHa в украi'нськiй гривнi, е не простроченою та незнецiненою станом на 31 грудня 202О року.
максимальний piBeHb кредитного ризику вiдповiдае балансовiй BapTocTi за кожним з класiв iншихфiнансових акгивiв.
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9. АкцlонЕрниЙ кАпlтАл

31 грудня 3,1 грудня

Кiлькiсть простих акцiй в обiry
3ареестрований та сплачений акцiонерний капiтал(коd 1 4ОО)

10 320
103 200

10 з20
103 200

Станом на кiнець дня 31 грудня 2019 та 201В poKiB зареострованиЙтасплачений акцiонерний

ТЪЪШrfJйrJfr"t;lХ'J""Й 10 320 простими iменними акцiями номiнальною вартiстю

Акцiт на пред'явника та привiлейованi акцiI Товариством не випускались.
Акцlонери мають право:

(i) брати участь в управлiннi Товариством (через участь та голосування на Загальних зборахособисто або через cBoix предста"никi";;
(ii) отримання iнформацiю про господарську дiяльнiсть Товариства;

{iil отримання у разi лiквiдацiт Товариства частини його майна або BapTocTi частини майнаТовариства;

(iv) брати участь у визначеннi напрямкiв використання прибутку Товариства вiдповiдно доСтатуту Товариства;

(v) отримання дивiдендiв.
АкцiТ, призначенi для випуску за умовами опцiонiв i KoHTpaKTiB з продажу, Товариством нерозмiщувались.

межений сумою його резервiв, iнформацiя про
и, якi не пiдлягають розподiлу, представленi
до вимог чинного законодавства для покриття
пiд час провледення господарських операцiй.

овiдностi до Статуту Товариства за рiшеннямм, за умови, що TaKi вiдрахування будуть
щорiчно,

Станом на 31 грудн я,ZРZО^року_даний резерв створений у загальнiй cyMi 5 745 тисячi гривень (2019:6 5,12 тисячi гривень) (коО l4i5).
На позачергових дбулисРадою на вимогу ком 10враховуючi iHTep викона
24.04.2019 N9364 зового
спрямовуеться на виплату дивiдендiв за резул
роцi господарських товариств, у статутному
змiнами, внесеними постановою kабiнеiу MiHic

щодо змiни розмiру вiдрахування д у296,64 грн., та затверджено розмiр lB
у cyMi 2 233 351 20 грн., що в роз ю

- 2016 poKiB акцiТ Товариства, власники яких до
тановою договору про
или переказ належних
депозитарнiй ycTaHoBt,

риства.

55



Вiдповiдно до Закону УкраТни <Про управлiння об'екгами державноТ власностi>, частина прибутку,
яка мае бути спрямована на виплату дивiдендiв за результатами звiтного року господарськими
товариствами, в статутному капiталi яких е корпоративнi права держави, становить не менше з0
В_iД_СОТКiВ ЧИСТОГО ПРИбУТКУ. Спецiальнi вимоги можуть бути Ьстановленi вiдповiдними постановами
Кабiнету MiHicTpiB Украiни для кожного звiтного року.
в 2020 роцi вiдповiдно до Рiшення 3агал_ьних зборiв розмiр дивiдендiв за результатами дiяльностi
у 2019 роцi встановлений в cyMi 1 466 988 грн,, що в'розрахунку на одну акцiю сtсtало 142,15 грн.(в 2019 - 5 025 014,40 грн, та 486,92 грн. вiдповiдно) '' -"']"-

10. крЕдиторськА зАБорговАнlсть зА послуги

КредиторсЬка заборгоВанiсть за послуги (коd 1635) являе собою передоплати, отриманi за надання
послуг контрагентам i складаеться з:

31 грудня

2020 року

31 грудня

2019 року
Кредиторська заборгованiсть за послуги:

кредиторська заборгованiсть за депозитарною
дiяльнiстю:

послуги депозитарним установам
послуги eMiTeHTaM

кредиторська заборгованiсть за послуги уповноваженого
на зберiгання

кредиторська заборгованiсть за послуги акредитованого
центру сертифiкацiТ мючiв

Кредиторська заборгованiсть военню
мiжнародних iдентифiкаторiв цiнн

Кредиторська заборгованiсть з
органiзацiТ та проведення загальн та
lншими послугами

всього кредиторська заборгованiсть за послуги

23

3 055

65

14

144

193

3 494

46

2 909

239

14

148

63

3 4,19

11. рЕзЕрви зА lншИми зоБоВ,язАннями тА плАтЕжАми

РезервИ за iншими зобов'язаннями та платежами (коО 166О) являють собою KopoTKocTpoKoBi
резерви та представленi таким чином:

01 сiчня нараховано використано вивiльнення З1 грудня

платежами в т.ч.: 
аННяМи та

резерв на премiТ та винагороди

резерв на невикористанi вiдпустки
резерв на судовi справи та потенцiйнi
штрафи
резерв на забезпечення органiв
управлlння

4 766

2 195

3 993

73

441

6 559

3 040

575

73

441

(4 502)

(1 967)

6 823

3 268

2 043

73

480

зобов'язаннями та платежами

(2 525)
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пуБлlчнЕ дкцlонЕрнЕ товд ри ство к н дцlон дл ьн и Й дЕп о з итдр l Й ук рдiн и,
Прuмimкч dо звimносmi- 31 ерчdня 2020

01 сiчня нараховано використано вивiльнення 31 грудня

платежами в т.ч.:

резерв на премiТ та винагороди

резерв на невикористанi вiдпустки
резерв на судовi справи та потенцiйнi
штрафи
резерв на забезпечення органiв
управлiння

5 100

1 614

780

439

367

4 506

2 551

3 055

(4 840)

(1 970)

(208)

158

(1 58)

4 766

2 195

3 993

7з

441
резерви за iншими

зобов'язаннями та платежами

441

10 553 11 468

Станом на 3'1 грудня2020 року резерв на премlI та винагороди Товариство складаоться iз суми
резерву на премii у cyMi 960 тис, грн та пiд винагороду за спецlальними системами у cyMi S Ь6З
тис. грн. (в 2019 роцi Товариство визнало резерв на премiТ у cyMi 180 тис. грн.; резерв пiд
винагородУ за спецiальними системами 4 586 тис, грн. ),

<lншi доходи> за piK у <3BiTi про прибутки i збитки
статгi кlншi операцiйнi доходи) за рядком 212О у
сукупний дохiд)> за формою встановленою

ерського облiку 1 <Загальнi вимоги до фiнансовоi'
lнших операцiйних доходiв>.

12. lншlзоБов,язАння

lншiзобов'язання (KoOu ряOкiв 1615, 162о,l6з0,164О,169О)представленiтаким чином:

3'1 грудня 31 грудня

lHuti фiнансовi зобов'язання:
Зобов'язання за роэрахунками клiентiв 7з 426 80 943

Усього iнших фiнансових зобов'язань 73 426 80 943

lншi нефiнансовi зобов'язання:
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками по
зарплатl
Податки до сплати, KpiM податку на прибуток
Розрахунки за нарахованими дивiдендами
lншi

1 059 895

400
219
з39

672
219
330

Усього iнlлих нефiнансових зобов'язань 2 280 1 853

всього iнших зобов'язань 75 706 82796
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3обов'язання за ро3рахунками клiентiв у розрiзi валют представленi таким чином;

31 грудня 31 грудня
zuzu року 20,19 року

3обов'язання за роэрахунками клiентiв, в т.ч,:
в украТнський гривнi
в доларах СщА

73 354
72

80 91з
30

всього зобов'язань за и клlент|в 73 426 80 943

l станом на3обов'язання за розрахунками клiентiв пiдлягають сплатl за розпорядженнями клiентiв
31 грудня 2020 i 2019 poKiB мають TepMiH погашення до одного мiсяця.

1 3. доходи вIд 3дlЙснЕння дЕпозитАрноТ дlяльностl тд lH шо[ дlял bHocTt

Доходи вiд здiйснення депозитарноТ дiяльностi та iншоi'дiяльностi не забороненоi'
законодавством (Kod 2000) представленi таким чином:

PiK який
закiнчився

3'1 грудня
2020 року

PiK який
закiнчився

31 грудня
2019 року

Здiйснення депозитарноi' дiяльностi :

послуги депозитарним установам:
зберiгання l-]П

зарахування та переказ цiнних паперiв
ведення рахунку, абонплата

обслуговування мiжнародних операцiй
iншi послуги

послуги eMiTeHTaM;

обслуговування випускiв l-{П

зберiгання нерозмiщених та викуплених l-{П

розрахунковi операцiТ
формування та надання

реестру/перелi куlдовiдки

21 886

592

3 558

1 174

94

26 229

4 949

226

13 413

3 008

13 712

759

2 746

993

132

26 764

4 969

718

15 з12

2 989

Всього доходiв вiд здiйснення депозитарноТ
дiяльностi

Послуги акредитованого центру сертифiкацiТ
ключiв

,Qiяльнiсть по присвоенню мiжнародних
iдентифiкацiйних HoMepiB цiнним паперам

,Щiяльнiсть iз здiйснення функцiй
уповноваженого на зберiгання депозитарних
активiв

Послуги eMiTeHry з органiзацiТ та проведення
загальних зборiв акцiонерiв та iншi послуги

Всього доходiв вiд здiйснення депозитарноТ 
'

дiяльностi та iншоТ дiяльностi не забороненоТ
законодавством

75 129 69 094

1 203

366

1 144

1 765

744

905

1 313

73 821
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14. орЕндА

СтаноМ на31,12.2020 Товариство мае два договори оренди примiщень, та один договiр суборенди,
в яких воно виступае у ролi орендаря / суборендаря. У якостi орендодавця контракти вiдсутнi.
оренднi/ суборендi вiдносини стосуються офiсних та господарських примiщень.

в 2021 роцi за орендними договорами спливають термiни строки дiт договорiв. Товариство мае
намiри переукласти iснуючi договори оренди примiщень на договiрних умовах. Строки майбутнiх
договорiВ орендИ плануетьсЯ визначитИ до З-х poKiB. 3а дiючими договорами оренди амортизацiя
вiдноситься до вiдповiдних витрат прямолiнiйним методом Ставка дисконтування, що використана
Товариством складае -18% рiчних для договорiв, укладених в 2018 роцi та 155% рiчних для
дOговOру, укладеному в 2019 роцi.

Назва звiry

Код рядка
звiтностi за

формою
визначеною
нп(с)Бо 1

стаття звiтностi
станом на Станом на
31j2.202о 31.12.2019

1 090

Первiсна BapTicTb
Накопичена амортиэацiя
Балансова BapTicTb актив
права користування (офiснi
примiщення)

KopoTKocTpoKoBi

9 986
(8 388)

1 598

9 773
(4 054)

5 719
312 1 802

3BiT про фiнансовi стан

Звiт про фiнансовi стан
(Сукупний дохiд) 1610 зобов'язання 1 986 4 834
Звiт про фiнансовi стан Процентнi витрати за
(Сукчпний дохiд) 2250 по 763 1284
3BiT про фiнансовi стан Амортизацiя активiв права

31 90 частини за поточний 1 201

Звiт про рух грошових коштiв
Грошовi виплати ocHoBHol
частини орендних

(за прямим методомL 3390 зобов'язань за поточний piK 4 489 3 зз1

59



ПУБЛlЧНЕ дкцlоНЕРнЕ товдриство кнлцtондльниЙ дЕпозитдрlЙ укрдiнh)
Прuмimкч 0о фiнансовоi звimносmi - 31 еруdня 2020 року

15. ФормувАння рЕзЕрву нА покриття зБиткlв вlд знЕцlнЕння

Резерв на покриття кредитних збиткiв формуоться вiдповiдно до Положення по роботi з
дебiторською заборгованiстю. Розрахунок резерву здiйснюеться залежно вiд cTpoKiB облiку
дебiторською заборгованостi на балансi (за групами ризику), яка не була закрита протягом мiсяця,
ЩО ПеРеДбаЧенО умовами !оговору про обслуговування випускiв цiнних паперiв та,Щепозитарного
дОгОВорУ. Незалежно вiд груп ризику резерв у розмiрi 

,100% 
дебiторською заборгованостi

формуеться за клiентами, якi/у яких:

- Вiдповiдно до iнформацii е,ЩР мають один iз cTaTyciB юридичноj особи: порушено справу про
банкрутство, в cTaнi припинення, припинено, припинено, за вашим запитом нiчого не
знайдено,

- ЗНаходяться в зонi проведення АТО або у населених пунктах, якi не контролюються
украТнською владою;

- 3находяться на тимчасово-окупованихтериторiях УкраТни,
- Припиняють/припинили провадження професiйноI дiяльностi на фондовому ринку

депозитарноi' дiяльностi;
- Не уклали договiр про обслуговування випуск|в;
- ffоговiр про обслуговування випускiв цiнних паперiв завершений;
- Рахунок в цiнних паперах закритий;
- Bci випуски цiнних паперiв анульованi, рахунок не закрито;
- Аtси, вiдправленi на адресу Клiента, вказану в AHKeTi, повертаються до ПАТ (НДУ) протягом

трьох мlсяцlв.

РУх резервiв на покриття кредитних збиткiв акгивiв в основному сформований за дебiторською
ЗабОРГОванiстю щодо послуг з депозитарноi дiяльностi, наданих eMiTeHTaM, i представлений такимl
чином:

,Щебiторська
заборгованiсть

за наданi
послуги

Всього

01 сiчня 2019 року 19 846 19 846

Формування резерву

Використання резерву

4 679

(1 151)

4 679

(1 151)

31 грудня 2019 року 23 374 23 374

Формування резерву

Використання резерву

31 грудня 2020 року

3 619

(1 0 49з)

16 500

3 6,19

(10 49з)

16 500

,l6. зАгАльнl тА АдмlнlстрАтивнI витрАти

3агальнi та адмiнiстративнi витрати включають:

PiK який
закiнчився

31 грудня
2020 року

PiK який
закiнчився

31 грудня
2019 року
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обробка даних та обслуговування iнформацiйних систем
Профеdйнi послуги

Поштовi витрати та витрати на перiодичнi видання
Обслуговування основних эасобiв
Витрати на комунальнi послуги
Послуги банку

резерв на ймовiрнi виплати за рiшенням суду, штрафи та пенi
Господарськи витрати

Страхування

lнформацiйно-консультацiйнi послуги
Витрати на безпеку

Внески на членство у професiйних органiзацiях
Забезпечення роботи органiв управлiння
Послуги зв'язку

Витрати з забезпечення роботи офiсу
Канцелярськi товари
Витрати на вiдрядження

lншi витрати

Податки, KpiM податку на прибуток

Всього загальнi та адмiнiстративнi витрати

4 300

1 406

1 113

991

728
725

575

551

549

509

439

386

356

338

298

233

78

52

2з

3 101

595

2 147

1 004

697
586

3 055

699

65з

582

361

343

366

331

232

244

403

471

29

13 650 15 899
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ЯК Зазначено у Розд|лi З Примiток <OcHoBHi принципи облiково'i полiтики> форми звiтностi
пРедставленi у даних Примiтках у форматi за вимогами МСФ3, без врахування вимог Наказу Nэ73,
за загально прийнятою структурою. Вiдповiдно узгод)(ення окремих елементiв витрат iз формами
ВСТаНОвлеНими Нацiональним положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 1 <3агальнi
вимоги до фiнансовоi звiтностi> здiйснюеться за арифметичним розрахунком:

За 2020 piK:

17. чистиЙ привуток вlд опЕрАцlЙ з lнозЕмною вАлютою

чистий прибуток вiд операцiй з iноземною валютою представлений таким чином:

CTaTTi витрат Код Сума Елементи витрат Примiтка Сума

Собiвартiсть реалiзованоi
продукцiТ (ToBapiB, робiт,
послуг)

2050 67 258 Витрати на персонал 49 405

Адмiнiстративнi витрати 21 30 ,l0 823 Амортизацiя та знецiнення 5 10 692

lншi операцiйнi витрати 21 80 3 619 Формування резерву 15 3 619

Амортизацiя активiв з
права використання

14 4 334

3агальнi та адмiнiстративнi
витрати

16 13 650

Всього витрат за
окремими статтями

81 700 Всього окремих
елементiв витрат

81 700

3а 20'l9 piK:

CTaTTi витрат Код Сума Елементи витрат Примiтка Сума

Собiвартiсть реалiзованоi
продукцiТ (ToBapiB, робiт,
послуг)

2050 57 070 Витрати на персонал 42 176

Адмiнiстративнi витрати 21 30 12 299 Амортизацiя та знецiнення 5 7 2з9

lншi операцiйнi витрати 21 80 8 533 Формування резерву 15 4 679

Амортизацiя активiв з
права використання

14 4 054

3агальнi та адмiнiстративнi
витрати

16 15 899

Чистий прибуток (збиток)
вiд операцiй з iноземною
валютою

17 3 851

lншi операцiйнi витрати 4

Всього витрат за
окремими статтями

77 902 Всього окремих
елементlв витрат

77 902
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PiK який
закiнчився

PiK який
закiнчився

KypcoBi рiзницi, нетго 3 s9; (з 851)

представлений у <Звiтi про прибдки i збитки та
прибуток вiд операцiй з iноземною валютоюD та
сукупний дохiд)> за формою встановленою

рського облiку 1 к3агальнi вимоги до фiнансовоi.
ших операцiйних доходiв>.

18. ФlНАНСОВlДОХОДИ I ВИТРАТИ:

Чистий фiнансовиЙ дохiд та витратИ (Kodu 2220 mа 2250) за перiод виглядао насryпним чином:

PiK який
закiнчився

3'l грудня 2020
року

PiK який
закiнчився

3,1 грудня
20,19 року

Фiнансовi доходи

. 
Пр_оцентнi доходи за фiнансовими активами,

вiдображеними за амортизованою вартiстю:

- процентнi доходи за активами, якi не знецiненi

. 
Пр_оцентнi доходи за фiнансовими активами,

вiдображеними эа справедливою вартiстю:

дохiд за ОВ!П

Всього процентних доходiв

Процентнi доходи за фiнансовими активами:

процентнi доходи за рахунками в банках в банках
,Щохiд за ОВ.ЩП (купонний)

!охiд вiд переоцiнки ОВflП
Всього процентних доходiв

Фiнансовi витрати
Витрати вiд переоцiнки ОВ.^ЩП

Процентнi витрати за зобов'язаннями з оренди
Всього фiнансових витрат

7 485 5 781

4 629

7 485 10 410

7 485

7 485

5 781

1 434

3 195

10 410

763

763

834

1 284

2 118
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19. подАтокнАприБуток

ТИМЧаСОвi Рiзницi Товариства стосуються резервiв на покриття кредитних збиткiв iз дебiторськот
Заборгованостi за наданi послуги станом на 31 грудня 2020 року в cyMi 16 500тисяч гривень та2ЗЗ74
ТИСЯЧ ГРН. СТаНОМ на 31 грудня 2019 року вiдповiдно з урахуванням ставки податку на прибуток на
piBHi 18%.

31 грудня 31 грудня
2020 року 2019 року

Вiдстроченi податковi активи щодо:

Поточних резервiв на покриття збиткiв вiд знецiнення

lншi

2 9т0 4 207

Всього вiдстроченi податковi активи (Kod f045l 2 97о 4 2о7

3мiни у вiдстрочених податкових активах за piK 1 237 (635)

ВИТРати з податку на прибуток (коd 2300), показанi у складi прибутку або збитку, складаються з
таких компонентlв:

2020 року 2019 року

PiK, який
закiнчився

31 грудня

PiK, який
закiнчився

3,1 грулня

1 970
(635)

Витрати з поточного податку на прибуток
(!оходи)/витрати з вiдстроченого податку на прибуток

124
1 237

Витрати з податку на прибуток за piK ,1 361 1 335

ТОВаРИСТво розраховуо податок на прибуток на пiдставi даних бухгалтерського облiку та вiдповiдно
ДО ВИМОГ ПОДаТКОВОГО 3акоНодавства УкраТни, i якi можуть вiдрiзнятися вiд Мiжнародних стандартiв
фiнансовоТ звiтностi. Товариство зазнао впливу певних постiйних податкових рiзниць внаслiдок
того, ц.lо певнi витрати не оподатковуються, а також через режим звiльнення певноТ категорiТ
доходiв вiд оподаткування.

вiдстроченi податки вiдображають чистий податковий вплив тимчасових рiзниць мiж балансовою
вартiстю акгивiв i зобов'язань для цiлей фiнансовот звiтностi та сумою, яка використовуоться для
цiлей оподатковування. Тимчасовi рiзницi станом на кiнець дня 31 грудня 2О2О та 31 грудня 2019
poKiB, в основному, пов'язанi з рiзними методамИ визнання доходiв i витрат, а також з облiковою
вартiстю певних аtсивiв.

ПОДаТКОвий кодекс УкраТни встановлюо ставку податку на прибуток на piBHi ,18% 
для оподаткування

доходiв у 202О та 2019 роках.

flля розрахунку вiдстрочених податкiв використовувалася податкова ставка того перiоду, коли, як
ОЧiКУеться, вiдбудеться реалiзацiя вiдповiдн их активiв або погашення зобов'язань,
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узгодження витрат з податку на прибуток та облiкового прибутку за роки, якi закiнчилися 31 грудня
2020 та 2019 poKiB:

PiK, який
закiнчився

31 грудня

PiK, який
закiнчився

3'l грудня
2020 201 9

Прибуток до оподаткування 7 926 4 269

Податок за встановленою податковою ставкою
Податковий вплив iнших постiйних рiзниць

1 427
(66)

768
567

Витрати з податку на прибуток 1 361 1 335

Витрати з поточного податку на прибуток
(flоходи)/витрати з вiдстроченого податку на прибуток

124
1 237

1 970
(635)

Витрати з податку на прибуток 1 361 1 335

20. yMoBHl тА KoHTPAKTHl зоБов,язАння

CydoBi розеляdч
Час вiД часу, В зв'язкУ з його операцiями, Товариство може бути назване в якостi вiдповiдача в
позоваХ про вiдшкОдуваннЯ збиткiв i витрат понесених позивачами, або в якостi вiдповiдача в
судовомУ порядкУ оскарженнЯ. На ocHoBi iнформацiТ, в даний час вiдомоi Товариству Керiвництво
визнало резерви пiд зобов'язання стосовно судових позовiв.

ЗгiднО з iнформаЦiею наданоЮ нкцпФР у 2О2О роцi ТовариствоМ було сплачено частину дивiдендiв
за 20'18 pik з порушенням строку, встановленого законодавством. Сума пенi за несвоечасно сплаченi
дивiденди до державного бюджету за розрахунком MiHicTepcTBa розвитку економiки, торгiвлi та
сiльського господарства Украiни становить 130 тис. грн. Керiвництво Товариства не визнавало
резерви пiд зобов'язання стосовно пенi за несвоечасно сплачено частину дивiдендiв за 2018 piK

Опоёаmкування

ВнаслiдоК наявностi в yKpa'lHcbKoMy господарському, зокрема, податковому законодавствi,
положень, якi дозволяють бiльш нiж один BapiaHT тлумачення, а також внаслiдок практики, яка
склалася в загалом нестабiльному економiчному середовищi через довiльне тлумачення
податковими органами рiзних аспепiв господарськот дiяльностi' Товариство, можливо, буде
змушенО визнатИ додатковi податковi зобов'язання, штрафи та пеню у разi, якщо податковi органи
пiддадуть cyMHiBy певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва Товариства. Така
неви3начеНlсть може стосуватиСь оцiнкИ фiнансових iHcTpyMeHTiB, резервiв на покриття збиткiв вiд
знецiнення, а також вiдповiднiсть цiноутворення ринковим умовам. Податкова звiтнiсть запrrао.ос"
вiдкритою для перевiрок податковими органами протягом трьох poKiB.

3обов'язання за mруOовuмч конmракmамч з Керiвнuцmвом
У разi достроковОго розiрваНня KoHTpaKTiB Роботодавцем за його iнiцiаТивою з будь-яких пiдстав,
oKpiM переДбачениХ пунктами 3-8 cTaTTi 40 та пункгами 1-4 частини першоi cTaTTi +i Кодексу зjконiв
про працю Укратни, Працiвник мае право на вихiдну допомогу у розмiрiосновнот заробiiноi плати за
ocTaHHi шiсть мiсяцiв роботи в Товариствi, Розмiр вихiдно't допомоги в такому випадку складае 2 52О
тисяч гривень.
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21. розкриття lнФормАцlТ tцодо спрАвЕдливо[ BAPTocTl

Справедлива BapTicTb представляе собою поточнi оцiнки, якi можуть змiнитися в майбутньому через
змiнУ ринкових умов або iншi чинники. Справедлива BapTicTb являо собою оцiнку Товариством сум,
За якими Товариство може обмiнюватися фiнансовими iнструментами з третiми особами, якi
бажають або якi були б зацiкавленi в придбаннi iHcTpyMeHTiB. Там де виконуються розрахунки, цi
розрахунки е наЙкращими оцiнками керiвництва, заснованi на рядi методологiй та допущень, так як
вОНИ пов'я3анi з невизначенiстю, справедлива BapTicTb може бути не реалiзованою при факгичному
продажу або врегулюваннi iHcTpyMeHTiB.

Оцiнки справедливоТ BapTocTi аналiзуються за рiвнями iepapxiT справедливо'l BapTocTi наступним
чином:

- (i) PiBeHb 1 - це оцiнки за цiнами котирування (без застосування коригувань) на активних
ринках для iдентичних аtпивiв та зобов'язань;

- (ii) PiBeHb 2 - це методики оцiнки з yciMa суттевими параметрами, наявними для
спостереження за активами та зобов'язаннями, безпосередньо (тобто, цiни) або
опосередковано (тобто, визначенi на ocHoBi цiн), та

- (iii) PiBeHb 3 - це оцiнки, якi не базуються на наявних на ринку даних (тобто, параметрах, за
яким и вiдсутнi спостереження).

При класифiкацiТ фiнансових iHcTpyMeHTiB iз використанням iepapxiT справедливоi' BapTocTi
керiвництво застосовуе професiйнi судження. Якщо при оцiнцi справедливоТ BapTocTi
використовуються данi з вiдкритих ринкiв, lло вимагають значних коригувань, ця оцiнка вiдповiдае
оцiнцi за piBHeM 3. 3начущiсть даних, використаних при оцiнцi, визначаеться у порiвняннi з усiою
оцiненою сумою справедливоТ BapTocTi.

ТОваРИство не мао суттевих акгивiв та зобов'язань, для яких справедлива BapTicTb оцiнюеться на
повторюванiй ocHoBi.

Справедлива BapTicTb за рiвнями iepapxiT та вiдповiдна балансова BapTicTb активiв, u.lo не

Фiнансовi активи
Грошовi кошти та рахунки в

банках, в т.ч.:
власнi кошти
кошти клlонтlв в

розрахунках
!ебiторська заборгованiсть за

наданi послуги
iншi фiнансовi активи

ивою вартlстю, е такою:

74 216
73 426

5 870

17 000

зас

33 671
73 426

40 545

17 000

- 74 216
- 7з 426

5 870 5 870

,l7 000

Справедлива BapTicTb на З1 ,12,2020

Всього фiнансових активiв 17о 512 107 097 57 545 5 870 17о 512

lншi фiнансовi зобов'язання
Кредиторська заборгованiсть

за послуги
Кредиторська заборгованiсть з

оренди
iншi зобов'язання, в т.ч.:

_ за розрахунками клlентlв

3 494

1 986

73 426 73 426

3 494

1 986

з 494

1 986

тз 426
78 906Всього фiнансових зобов'язань 78 906 73 426 5 480
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Справедлива BapTicTb на 31.12.2019

Балансова

Фiнансовi активи
Гроtllовi кошти та рахунки в

банках, в т.ч.:
власнi кошти
кошти клiентiв в

розрахунках
!ебiторська заборгованiсть за

наданi послуги

43 688
80 943

в 27з

10 136
80 943

33 552

6 273

43 688
80 943

6 273

iнш|фi 33 000 33 000 33 000
Всього нсових активiв

lHu;i фiнансовi зобов'язання
Кредиторська заборгованiсть

за послуги
Кредиторська заборгованiсть з

оренди
iншi зобов'язання, в т,ч.:

нками клiентiв
Всього фiнансових зобов'язань

,l63 904

3 419

4 834

80 943
89 196

80 943
80 94з

66 552 в 273

3 419

4 8з4

s 253

163 904

3 419

4 834

80 943
89 ,196

Балансова BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB Товариства наближена до i'x справедливоl BapTocTi на
кожну звlтну дату.

22. прЕдстАвлЕння ФlнАнсових lHcTPyMEHTIB зА кАтЕгорlями оцlнки

товариство визначае фiнансовий актив що е iнвестицiою в цiннi папери строк погашення яких меншеза 1 piK з моменту придбання як такий, цо оцiнюоться за справедливою вартiстю з вiдображенням
результату переоцiнки у прибутку або збитку.

31
грудня

20,18

Придбання Вибуття Переоцiнка
(погашення) (нетто) грудня

201 9

ОВflП HoMiHoBaHi в украТнський гривнi 20 О33 47 505 (70 200) 2662

Всього 40 759 47 505

9]9Io'Ha 3'1 ГРУДНЯ2О2О РОкУ Товариство не мао на балансilнвестицiй в цiннi папери, та протягом2020 року Товариство не здiйснювало операцiй з iнвестицiями в цiннi папери (овдп).
lншi фiнанСовi активИ Товариства, в томУ числi неторгiвельна дебiторська заборгованiсть (депозити
та iншi) облiковуються за амортизованою вартiстю,

СтаноМ на 31 грудН я 2Q2О рокУ та З'1 грудня 2О19 року Товариство облiковуо торговельну дебiторськузаборгованiсть iз застосуванням спрощеного пiдходу щодо оцiнки р"зерri" пiд збитки.
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23. упрАвлlння ФlнАнсов ими ризикАм и

товариство схильне до ряду фiнансових.ризикiв в результатi своот дiяльностi, якi обговорюються
нижче. Товариство прагне контролювати i звести до MiiiMyMy негативнi наслiдки вiд цих ризикiв за
ДОПОМОГОЮ СВОеТ ПОЛ iТИКИ i ПРОЦесiв уп равлiння ризи ками. В 2О17 роцi Товариство створило ком iTeT
з управлiння ризиками.
(А) Кредитний ризик
кредитний ризик являе собою ри3ик втрат через неспроможнlсть позичальника, контрагента або
учасника виконувати своТ фiнансовi зобов'язання. BiH виникае в основному за рахунок грошових
коштiв та Тх еквiвалентiв_товариства, грошових коштiв за розрахунками клiентiв ia ix еквiвалентiв i
торговоТ дебiторськоТ заборгованостi.

(l) Грошовi кошmч mа iх еквiваленmч

товариство управляо кредитним ризиком за своlми грошовими коштами та Тх еквiвалентами
шляхоМ проведеннЯ бiльшостi своТх грошОвих коштiв та i'x еквiвалентiв через великi банки Украiни,якi належать державi Украi'на. в 2о2О роцi Правлiння товариства затвердило Положення про
iнвестицiйну полiтику.

(ll) Грошовiкошmч за розрахункамч клiенmiв mai'x еквiваленmu
товариство управляе кредитним ризиком, що виникао за грошовими кощтами за розрахункамиклiентiВ та iх еквiвалентiв шляхом повного обмеження використання цих коштiв для потреб
Товариства.

( l l l ) flебi m о рс ька забо реов а н i с m ь

Товариство схильне до
залежить вiд особистоI Hoc'l' ЯКа

Товариство'Ьr"r""пr. ::IЗ]Уl,i
клiонтiв з метою MiHi :l?,itiil:
кредитного ризику,._пов'язаного з торговою дебiт 'ilEfl::
Товариство не мае. KpiM того, клiенти, якi не пiдтримують своi'розрахунl(и з Товариством в добромуcTaHi, втраЧають можлИвiсть здiйсНюватИ постiйний-лiстинг, торг)"лй, клiринг, доступ до даних таiншi послуги.

Вiдкритi позицiТ до кредитного ризику наведенi у примiтках та 3BiTi про фiнансовий стан : б кГрошовi
кошти та Тх еквiваленти>, <<короткостроковiфiнансовi iнвестицiт>, 7'к,щебiторська заборгованiсть за
наданi послугиD, В <lнщi активи>.

(Б) Ринковий ризик
Ринковий ризик являе собою ризик втрат через змiну ринкових цiн i ставок, таких як валютнi курси
та процентнi ставки.

(l) Валюmнuй рuзuк
Товариство розглядае валютний ризик як вплив
валют, Валютний ризик трактуеться як наявний
який виникае через несприятливi коливання
потоки Товариства зазнають впливу коливан
валютних вiдносин. Можливi фiнансовi вт
валютних операцiй з урахуванням можливих з
ро3раховуOться як рiзниця мiж фiнансовими активами та зобов'язаннями Товариства по кожнiйвалютi на звiтнУ дату. Товариством здiйснюеться контроль за виконанням договорiв, цiна якихвстановлена в iноземнiй валютi. Перед укладанням таких договорiв, враховуеться залежнiсть
BapTocTi товарiв/послуг при змiнi курсу валют.

68



ПУБЛl Ч Н Е ДК ЦlО Н Е Р Н Е то В д Р И ство к н дцt о н дл ь н и й дЕп о з и т д р l й у к р дi'н и,,
Прuмimкч ёо фiнансовоi звimносmi- 31 еруdня 2020 року

Аналiз валютного ризику за 2020 piK

Фiнансовi активи
Грощовi кошти та ji еквiваленти
KopoTKocTpoKoBi фiнансовi iнвестицiТ
!ебiторська заборгованiсть за наданi
послуги
lншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiТ
lнвестицii в цiннi папери
lншi фiнансовi активи
Всього фiнансових активiв

Фiнансовi зобов'язання
3обов'язання за розрахунками клiентiв
,Щовгостроковi зобов'язання за
орендними договорами
KopoTKocTpoKoBi зобов'язання за
орендними договорами
lншi фiнансовi зобов'язання
Всього фiнансових зобов'язань

ДолариГривн США
росiйськi

Овро рублi УсьогоПримiтки

6
6

7

21

8

125 394
,l7 000

5 870
19

36
148 3,19

7з 354

312

1 986

75 652

22023

22 02з

72

48 147 642
- 17 000

- 5870
- 19

-36
48 170 567

- 73426

- 312

- 1986

- 75724

177

177

12

14

14
12

72
3агальна валютна рiзниця 72 бв7 21 951 177 94 843

Аналiз валютного ризику за 2019 piK

Фiнансовi активи
Грошовi кошти та iх еквiваленти
KopoTKocTpoKoBi фiнансовi iнвестицiТ
,Щебiторська заборгованiсть за наданi
послуги
lншi довгостроковi фiнансовi iнвестицii
lнвестицiТ в цiннi папери
lншi фiнансовi активи
Всього фiнансових активiв

Фiнансовi зобов'язання
3обов'язання за розрахунками клiентiв
,Щовгостроковi зобов'язання за
орендними договорами
KopoTKocTpoKoBi зобов'язання за
орендними договорами
lншi фiнансовi зобов'язання

Примiтки Гривнi

6 103 728
6 33 000

7 6273
- 19

21

8 344
143 364

12 80 913

14 1 802

14
12

росiйськi
евро рублi Усього

4 834

,Щолари
сшА

20 661

20 661

30

30

"1

194

48 124 631
- 33 000

- 6273
- 19

- 344
48 164 267

- 80 943

1 802

--4834
всього фiнансових зобов'язань 87 549 87 579
3агальна валютна рiзниця 55 815 20 631 194 48 76 688

АНаЛiЗ ЧУmлuвосmi 0о валюmноео рuзuку. Нижче представлено аналiз чутливостi Товариства до
курсових коливань основних валют по вiдношенню до гривнl.

3MiHa фiнансового результату та власного капiталу в результатi можливих змiн обмiнних KypciB, що

31 грудня 2020 року 31 грудня 2019 року
15% -15у. 15% -15%

!олари США
евро
росiйськi рублi

3 293
27

7

(3 293)
(27)

/7)

3 095 (3 095)
29 (29)

(7)
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(ll) Рuзuк змiнч проценmнuх сmавок

Ризик змiни процентних ставок е незначним, оскiльки
якi б передбачали процентнi витрати.

Товариство не мае фiнансових зобов'язань,

проте, зменшення процентних ставок вплине на зменшення доходiв вiд розмiщення тимчасово
вiльних коштiв на депозитних рахунках.
ТовариствО розмiцуО депозитИ в великиХ банкаХ Украi'ни, якi належать державi Украlна, на TepMiH
не бiльШ нiж 12 мiсяЦiв в 2020 - 2019 роках. Процентна ставка за строковими депозитами складала
вiд8,4% до10,1%взалежностiвiдсумирозмiщеннявукраi'нськiйiривнiстаномна31 грудня2О2О
року, в iноземнiй валютi_ 3,6 %. (2019: 15,2Уо ДЛя депозитiв в гривнi, 3,5% - в валютi),
(В) Ризик лiквiдностi

РизиК лiквiдностi являО собою ризик втрат через нездатнiсть Товариства чи його контрагентiв
виконувати свот зобов'язання своечасно або за ринковими цiнами. Товариство управляе ризикомлiквiдностi шляхом управлiння грошовими коштами та Тх еквiвалентами, якi утрймуються в якостi
короткострокових iHcTpyMeHTiB або високол i квiдн их акти BlB.

,щоrовiрнi термiни погащення фiнансових зобов'язань Товариства - до одного року. Кредиторська
заборгованiсть за послуги, а також iншi зобов'язання за розрахунками клiонтiв, мають TepMiH
погашення до трьох мiсяцiв, Bci KopoTKocTpoKoBi зобов'язання Товариства повнiстю покриваються
високолiквiдними активами, якi представленi грошовими коштами та i'x еквiвалентами,
Аналiз апивiв та 3обов'язань за строкоМ погащення на ocHoBi очiкуваних cTpoKiB погащення эа 2О2О
plK

Менше
Понад 1 piK Усього

Грошовi кошти та ii еквiваленти
KopoTKocTpoKoBi фiнансовi iнвестицii
!ебiторська заборгованiсть за наданi послуги
lншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiТ
lнвестицii в цiннi папери
lншi фiнансовi активи

147 642
17 000
5 870

36
170 548

19

147 642
17 000
5 870

,l9

36
170 567Всього их активlв

Фiнансовi зобов'язання
Зобов'язання за розрахунками клiентiв
,щовгостроковi зобов'язання за орендними договорами
KopoTKocTpoKoBi зобов'язання за орендними
договорами
lншi фiнансовi зобов'язання

7з 42в

1 986

19

312
73 426

312

1 986

Всього фiнансових зобов'язань 75 412 312 75 724
Чистий розрив лiквiдностi на 31 95 136 (293) 94 Е43

й розрив лiквiдностi на 3,| дня 95 136 94 843 94 843

Аналiз акгивiв та зобов'я3ань 3а строкоМ погашення на ocHoBi очiкуваних cTpoKiB погашення за 2019
plK

Менше
Понад 1 piK Усього

Фiнансовi активи
Грощовi кошти та Тх еквiваленти
KopoTKocTpoKoBi фiнансовi iнвестицiI
,щебiторська заборгованiсть за наданi послуги
lншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiТ
lнвестицiТ в цiннi папери
lншi фiнансовi активи

103 728
33 000
6 2тз

344
143 345

19

103 728
33 000
6 273

19

344
143 364Всього их активiв

Фiнансовi зобов'язання
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ПУБЛlЧНЕ ДКЦlОНЕРНЕ ТОВАРиство кндцlондльниЙ дЕпозитдрtй Yкрдiни,,
dо фiнансовоi звimносmi- 31 2020 року

3обов'язання за розрахунками клiентiв

!овгостроковi зобов'язання за орендними договорами
KopoTKocTpoKoBi зобов'язання за орендними
договорами
lншi фiнансовi зобов'язання

80 913

4 834

1 802

80 913
,l 802

4 834

Всього нсових зобов'язань 85 747 ,l 802 87 549
Чистий лiквiдностi на 31 57 598 (1 783) 55 815

нии на 3'1 57 598 55 815 55 815

Рiзниця мiж акгивами i зобов'язаннями за 2О2О i 2019 роки мае позитивне значення. Станом на
31j2.2020 та 31,12.2019 лiквiднi активи Товариства покривають зобов'язання за BciMa вiдповiдними
строками погашення.

(С) Ризик географiчно'f концентрацiТ

Акгиви та зобов'язання Товариства в основному сконцентрованi в YKpaiHi. обсяги та залишки за
операцiями з iншими краi'нами е несуттовими.

24. упрАвлlння кАпlтАлом

основними завданнями Товариства в питаннi управлiння капiталом о:

, пiдтримка достатнього обсягу фiнансових pecypciB та капiталу для стабiльного функцiонування та
вiдповiдностi нормативним вимогам Нацiональнот koMiciT з цiнiих паперiв та фонiового ринку;
, пiдтримка достатнього рiвня капiталу та вiдповiдного рiвня лiквiдностi для задоволення
зобов'язань Товариства 

;

, пiдтримка достатньоГо обсягУ фtнансових pecypciB для пiдтримки дiяльностi Товариства та
зростання його бiзнесу.

Станом на 31 грудня 2019 року Товариство, вiдповiдно до вимог нкцпФр, повинно виконувати
певнi пруденцiйнi нормативи, як це визначено в Главi V Положення <Щодо пруденцiйних
нормативiв професiйноi дiяльностi на фондовому ринку та вимог до системи управлiння ризrо"мио,затвердженого Рiшенням НацtональноТ комiсil,з цiнних паперiв та фондовою ринку вiд О1.1о.2016
N9 1597, надалi - Положення.

КапiтаЛ в управлiнНi Товариства - це регулятивний капiтал, або власнi кошти Товариства, увизначеннi ПоложеннЯ, що використовуеться для розрахунку пруденцiйних нормативiв, а саме:

- норматив достатностi власних коштiв, що вiдображае здатнiсть l_]ентрального депозитарiю
утримувати власнi кошти в розмiрi, достатньому для покриття його фiнансових накладних
витрат протягоМ трьох мiсяцiв, HaBiTb за умови вiдсутностi доходiв протягом цього часу.
норматив розраховуеться як спiввiдношення власних коштiв Товариствi до25% фiксованйх
накладниХ витрат, з нормативним значенням не менше 1;

- коефiцiент покриття операцiйного ризику вiдображае здатнiсть L{ентрального депозитарiю
забезпечувати покриття своТх операцiйних ризикiв власними коштами на piBHi 15% вiд його
середньорlЧного позитИвного нетто-доходу за 3 попереднi фiнансовi роки, iз нормативним
значенням не менше 1.

Станом на З1 грудня2020 та 2019 року Товариство виконувало кожен з цих нормативiв.

25. опЕрАцliз пов,язАними сторонАми

3гiднО з МСБО 24 кРозкриття iнформацiТ щодо зв'язаних cTopiH>, пов'язаними вважаються сторони,
якi знаходяться пiд спiльним контролем, або одна з яких мае можливiсть контролювати або узначнiй Mipi впливати на операцiйнi та фiнансовi рiшення iншот сторони. При розглядi кожногь
можливого випадку вiдносин з пов'язаними сторонами до уваги береться суть цих вiдносин, а не
лише юридична форма.
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Прuмimкч ёо фiнансовоТ звimносmi- 31 ерчdня 2020

3в'язанi сторони можуть здiйснювати операцiт, якi не здiйснювалися б мiж непов'язаними
СТОРОНаМИ. УМОви таких операцiй можуть вiдрiзнятись вiд умов операцiй мiж непов'язаними
сторонами.

обсяги операцiй та 3алишки за операцiями з пов'язаними сторонами являють собою операцi'l з:

- акцiонерами Товариства з iстотною часткою володlння,
- пiдприомствами, якi контролюються дер)кавою (прямо чи опосередковано), або зазнають

суттового впливу з боку держави,
- ключовим управлlнським персоналом.

3алищки за операцiями з акцiонерами Товариства з iстотною часткою володiння та за розрахунками
3 ключовим управлlнським персоналом станом на З'1 грудня 2020 та 2019 роки, а також вiдповiднi
доходи i витрати за2020та2019 роки, о такими:

Акцiонери Ключовий
Товариства управлiнський
з iстотною персонал

часткою
володiння

Акцiонери Ключовий
Товариства управлiнський
з iстотною персонал

часткою
володiння

Грошовi кошти та iх еквiваленти
- рахунки в банках УкраТни
- cTpoKoBi депозити в банках

УкраТни

587 2226

,Щебiторська заборгованiсть за наданi
послуги
Кредиторська заборгованiсть за наданi
послуги
lншi зобов'язання

36

2

33

2
2 913 2 570

2020 piK
Акцiонери

Товариства
з iстотною Ключовий

часткою управлiнський

20'l9 piK
Акцiонери

Товариства
з iстотною Ключовий

часткою управлiнськийвоц9д!нцЕ персонал володiння персонал
Процентнi доходи
Комiсiйнi витрати
Операцiйнi витрати
,Qоходи вiд депозитарноТ дiяльностi
,Щоходи вiд послуг акредитованого
центру сертифiкацiТ ключi в
Винагороди та iншi виплати

1

(29)
1з7
(49)

3,15

2

438

8 888 8 170

у 2020 роцi, сукупна сума винагороди та iнших виплат ключовому управлiнському персоналу
склала 8 888 тис. грн. (в тому числi одиний соцiальний внесок - 567 тис. грн.) (2019 piK: Ь
170 тис. грн. (в тому числi единий соцiальний внесок * 493 тис. грн.)).

у 2020 роцi створено резерВ пiд розрахУнки з ключовим управлiнським персоналом у розмiрi 3 300
тис. гривеНь, 3 ниХ ре3ерв на винагороди (премii) ключовому управлiнському персоналу у розмiрi 2
865 тис. грн., резерв вiдпусток - 435 тис. грн. (у 2О19 роцi: резерв пiд розрахунки з ключовим
управлiнсьКим персоналом - 2 550 тис, грн, з них резерв вiдпусток - 220 тис. грн,).

В ходi звичайнот дiяльностi Товариство, у якостi l-{ентрального депозитарiю, обслуговуе yci
пiдприемства, якi контролюються державою прямо чи опосередковано, або о такими, lло зазнають
суттевого впливу з боку держави, i при цьому мають потребу в отриманнi депозитарних послуг.
ТовариствО надао таким пiдприемствам повний спекгр послуг з депозитарно'l дiяльностi.

72



3алишки за операцiями з пiдприемствами жавою прямо чи опосередковано,
або е такиМи, lло зазнають суттевого впли суттевими з огляду на балансову
BapTicTb станом на 31 грудня2O2О року, а суми доходiв i витрат за 2020 piK,
були такими:

Галузь
коlлти та ка ка Hi

. iX заборгова заборгова- витрати
еквiвален -HicTb за HicTb зати послуги послуги

Операц flоходи вiд ДохЪЕйЪБ-ПрББ
iйнi депозитар послуг Hiвитрат ноТ акредитованого доходии дiяльностi

flебiторсь Кредиторсь

Компа
нiя

центру
сертифiкацii

ключlв

Компа
нiя 1

Компа
нiя 2

Компа
нiя 3

Фiнансовi
пOслуги

(!ержавнi
банки)

Фiнансовi
послуги

(,Щержавнi

банки)
Фiнансовi

послуги
(банки)

21 793 70 4 59 7 864 2507

4 97857 968 78 7

73 398 6

933

69 4 893 48

3алишки 3а операцiями 3 п юються державою прямо чи опосередковано,
або е такими, lло зазнають
BapTic'b станом на 31 груд gilii&H:"]:ffi;:yJ^:."ifiiil*".:ъffi.i
були такими:

Галузь Грочlовi flебiторсь
коllJти та ка

ii заборгова
еквiвален -HicTb зати послуги

ь Комiсiй
ка Hi

заборгова- витрати
HicTb за
послуги

Операц !оходи вiд ДохоЪиЪЙ- ПрБцБ
iйнi депозитар послуг Hi

витрат ноТ акредитованого доходии дiяльностiКомпа
нiя

центру
сертифiкацii'

ключiв

Компа
нiя 1

Компа
нiя 2

Компа
нiя З

Фiнансовi
послуги

(flержавнi
банки)

Фiнансовi
послуги

(,Щержавнi

банки)
Фiнансовi

послуги
(банки)

25 321

47 911

80 951

67

66

11з 17

2-

64 4 595

467

663

30

4 1235

4 4409

2-

26. подli пlсля звlтного пЕрlоду

Пiсля дати балансу та до дати затвердження фiнансових звiтiв до випуску в Товариствi невiдбувались подii, зазначенiУ пунктаХ 8-13 мсБо 10 <Подiт пiсля звiтнБго перЬду> якi могли б матисуттевий вплив на прийняття економiчних рiшень користувачами фiнансовот'звiтностi,
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