
Аудиторськийвпсновок
(звIт нЕзАлЕхtного АудиторА)

щодо рiчноi фiнансовоТ звiтностi Пайового венчурного iнвестицiйного фондунедиверсифiкованого виду закритого типу (АсС Капiтал>>, активи якого
перебувають в управлiннi ПриватIIого акцiонерного товариства <<компанiя з

управлiНня актиВами <<Карпати-iнвест)> станом на з1 грудня 2020року

Adp есапl ау d umор с ь Kozo в uс но в ку :
нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку.наглядова Рада Приватного акцiонерного товариства <компанiя з

управлiння активами <Карпати-iнвест>>

Звiт з аудиry фiнансовоi звiтностi
lумка
ми провели аудит фiнансовоi звiтностi Пайового венчурного iнвестицiйного

фонду недиверсифiкованого виду закритого типу (Асс Капiтал> (надалi
Фонд), що складаеться зi звiту про фiнансовий стан ФоН!У станом на З 1 грудня
2020 р,, i звiту про сукупний дохiд за перiод : 07 .02-З|.|2.2О20р., звiту про змiни увласному капiталi за перiод: 07,02,31.12,2O2O р., звiту про рух грошових коштiв заперiод: 07.02-з1.12.2020 р. та примiток до фiнансовоi звiтностi Фонлу,
включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик ФОН!У.

На нашу ДУмку, фiнансова звiтнiстЬ, Що додаеться, вiдображас достовiрно, вycix суттсвих аспектах фiнансовий стан ФондУ станом на 31 грудня 2020р., його
фiнансовi результати i грошовi потоки за pik, що закiнчився зазначеною датою,
ВiДПОВiДНО ДО МiЖНародних стандартiв фiнансовоi звiтностi (мсФз) та вiдповiдас
вимогам законодавства УкраiЪи, що регулюе питання бухгалтерського облiку та
фiнансовоТ звiтностi.

Основа dля dул,tкu

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi,
аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, що прийнятi вякостi нацiональних згiдно з рiшенням" АуДиторськоТ палати УкраТни вiд
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звiтностi", ,/об (переглянутий) "Пояснювальнi параграф и та параграфи з iнших
питань у звiтi нез€шежного аудитора", а також Рiшення Нацiональноi koMiciI з
цiнних паперiв та фондового ринку (НItt{гIФр) "Про затвердження Вимог до,аудиторського висновку, що подасться до Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв та
фондового.ринку при розкриттi iнформацiТ про результати дiяльностi iнститутiв
спlльного lнвестування (пайових та корпоративних iнвестицiйних фондiв) та
компанii з управлiння активами" вiд 11.06.201З р. Jф 991. Нашу вiдповiдальнiсть
згiдно З цими стандартами викладено в роздiлi квiдповiдальнiсть аудитора за
аудит фiнансовоi звiтностi> нашого звiту.

Ми е незалежними по вiдношенню до ФоНЩУ згiдно з Мiжнародним
кодексом Етики Професiйних Бухгалтерiв, включаючи мiжнароднi стандарти
нез€Lлежностi, Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (<Кодекс
РМСЕБ>) та етичнимИ вимогамИ, застосОвнимИ В YKpaiHi до нашого аудиту
фiнансовот звiтностi, а також виконаJIи iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цихвимоГ та КодексУ рмсЕБ. МИ вважасмО, ЩО отриманi нами аудиторськi
докази е достатнiми i прийнятними для використання ix як основи для нашоi
думки.

суmmева нев uз н оченiсmь, u4о сmосу€mt)ся без перервносmi D iял ь но сmi
звертасмо увагу на ситуацiю щодо майбутньот невизначеностi, пов'язаноi iз

запровадженням урядом Украiни обмежень, встановлених пiд час карантину уЗВ'ЯЗКУ Зi СП€ШаХОМ KopoHaBipycy у cBiTi. В результатi цього виникас
невизнаЧенiсть, що може поставиТи пiД cyMHiB здатнiсть ПрДТ куД <Карпати-
iHBecT> продовЖуватИ на безперервнiЙ ocHoBi вiдображати активи ФоНЩУ за
справедливою вартiстю. Вплив такоi майбутньоi невизначеностi наразi не
можливо оцiнити, Нашу Думку щодо достовiрного вiдображення фiнансовоi
звiтностi iз врахуванням зазначенот невизначеностi не було змiнено.

IHtua iнфорлtацiя
НаШа Д}'МКа ЩОДО фiнансовоТ звiтностi ФОН!У не поширюеться на iншу

iнформацirо i ми не робимо висновок з будь-яким piBHeM впевненостi щодо цiсi
iНШОi iНфОРМаЦiТ. СИСтема бухгалтерського облiку ФОНду с адекватною. у
ФондI застосовуються процедури внутрiшнього контролю (аудиту). Система
управлiння ризиками ФОНДУ с прийнятною.
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Ключовi пumання ауdumу
ключовi питання аудиту - це питання, що, на наше професiйне судження,

були найбiльш значущими пiд час нашого аудиту фiнансовоi звiтностi за
поточний перiод, I_{i питання розгля далися в KoHTeKcTi нашого аудиту фiнансовоТзвiтностi ФондУ в цiлому та при формуваннi думки щодо неi; при цьому ми не,висловлюсмо окремоТ думки щодо цих питань.

вidповidальнiспоь управлiнськоzо персоншlу mа muх, kozo наDiлено
н а йв u u4 utw u п о в н о в a}tc е н няли Lt, з о ф i н а н с о ву з в i m н ic m ь

управлiнський персон€ш Фонду несе вiдповiдальнiсть за складання i
достовiрне подання фiнансовот звiтностi вiдповiдно до МсФз та за таку систему
внутрiшНьогО контролЮ, ЯКУ управлiнський персон€Lл визначае потрiбною длятого, щоб забезпечити складання фiнансовоi звiтностi, що не мiстить суттевих
викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

при складаннi фiнансовоi звiтностi управлiнський персон€uI ФОНДУ несе
ВiДПОВiДаЛЬНiСТЬ За ОЦiНКУ ЗДаТНостi ФОНДУ продовжувати свою дiяльнiсть на
безперервнiй ocHoBi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються
безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть
дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, KpiM випадкiв, якщо
управлiнський персонаJI або планус лiквiдувати ФОНД чи припи нити дiяльнiсть,
або не мас iнших реаJIьних аJIьтернатив цьому.

Ti, кого надiлено найвищими повноваженнями у ФОНДI, несуть
вlдповlд€Lльнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування ФОН!У.

вidповidальнiсmь ayd uпоора за ауdum фiнансово.i звimносmi
Нашими цiлями с отримання обгрунтованоi впевненостi, що фiнансовазвiтнiсть ФондУ у чiлому не мiстить суттевого викривлення внаслiдок

шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, Що мiстить нашу думку.
обгрунтована впевненiсть с високим piBHeM впевненостi, проте не гарантуе, що
ауди,г) проведений вiдповiдно до мсА, завжди виявить суттсве викривлення, коли
воно icHyc. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони
вважаються суттсвими, якщо окремо або в сукупностi, як обrрунтовано
очiкусться' вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що
приймаються на ocHoBi цiет фiнансовоi звiтностi Фонду.

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог мсА, ми використовуемо
професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з
аудиту. KpiM того, ми:
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rr DIrлvгtJ ЕаудиторСькi rrроцедурИ У вiдповiдь на цi ризикИ, а такоЖ отримуеМо аудиторськi
док€lзи, що с достатнiми та прийнятними для використання ix як основи для нашоТдумки, Ризик невиявлення суттсвого викривлення внаслiдок шахрайства е вищим,нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включатизмову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтуваннязаходами внутрiшнього контролю;

- отриМуемО розумiннЯ заходiВ внутрiшНьогО контролЮ Фонду, щостосуються аудиту, Для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдалиобставинам, а не для висловлення Думки щодо ефективностi системиBHyTpi шнього контролю;
- оцiнюемо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик ФондУ таобгрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацii, зроблених

управлiнським персон€lJIом;

- ДОХОДИМО ВИСНОВКУ ЩОДО ПРИйНЯТНОСТi Використання управлiнсъкимперсоналом ФоН!У припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи длябухгалтерського облiку та, на ocHoBi отриманих аудиторських доказiв, робимовисновоко чи icHyc суттева невизначенiсть щодо подiй або умов, що можепоставити пiд значний cyMHiB здатнiсть ФондУ продовжувати свою дiяльнiсть набезперервнiй ocHoBi, Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такоi суттевоТневизначеностi' ми повиннi привернути увагу В нашому звiтi аудитора довiдповiдних розкриттiв iнформацii у фiнансовiй звiтностi Фонду або, якщо Taki
розкриття iнформацiТ с нен€lJIежними, модифiкувати свою Думку. Нашi висновкигрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора.BTiM майбутнi подiт або умови можуть примусити ФонД припинити свою
дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi;

- ОЦiНЮСМО ЗаГ€ШЬНе Подання, структуру та змiст фiнансовоi звiтностiФонду включно з розкриттями iнформацiт, а також те, чи пок€lзуе фiнансовазвiтнiсть операцiТ та подiТ, що покладенi в основу iT складання, так, щоб досягтидостовiрного подання.

lvlrl llwE'rЛ\'lvlJlxUer(J 'ГИМ, КОГО НаДlЛеНО НайВИЩИМИ повноваженнями 
уФондI, разом з iншими питаннями iнформацiю про запланований обсяг i час

ми повiдомлясмо тим, надlлено

проведеНня аудиТу та cyTTcBi аудиторськi результати, включаючи будь-якi cyTTcBiнедолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.ми також надасмо тим' кого надiлено найвищими повноваженнями уФонлI, твердження, що ми викон€ши вiдповiднi етичнi вимоги щодо
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i могли б
обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнilcTb, а також, де
це застоСовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

З перелiКу Bcix питань, iнформацiя щодо яких надаваJIась тим, кого надiлено
НаЙВИЩИМИ ПОВНОВаЖеННЯМи у ФОНДI, ми визначили Ti, що були найбiльш
значущими пiд час аудиту фiнансовоi звiтностi поточного перiоду, тобто Ti, якi е
ключовими питаннями ауди"гу. Ми описуемо цi питання в нашому звiтi аудитора
KpiM випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне
розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначасмо,
що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки
такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iHTepeciB
громадськостi.

II. Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативцих aKTiB
OcHoBHi BidoMocmi про iнвесmuцiйнuй фонd:
повне найменування: Пайовий венчурний iнвестицi йний

недиверсифiкованого виду закритого типу (АСс Капiтал> (надалi - Фонд).
Тип, ВИД та клас ФОНДУ: закритиЙ тип, недиверсифiкований вид.
Щата та номер свiдоцтва про внесення ФондУ ло СЩРIС I: О7 .о2.2020

}lъ 00851.

Реестрацiйний код ФоН!У за CДPICI: 2з300851.
Строк дiяльностi ФОН{У: З0 poKiB

фо"д

року

OcHoBHi вidомоспоi про компанiю з управлiння акmuв&|иu:
повне найменування: Приватне акцiонерне товариство <<компанiя з

управлiння активами <Карпати-iнвест> (надалi - компАнIя).
Код за СДРПОУ : 223347 5З.
Види дiяльностi за КВЕ!: управлiння фондами (КВЕД - 66.З0), трасти,

фондИ та подiбНi фiнансОвi суб'сКти (КВЕ! - 64.з0), iнша допомiжна дiяльнiсть усферi фiнансових послуг, kpiM страхування та пенсiйного забезпечення (квЕд -66,19) Та КОНСУЛЬТУВаНня з питань комерцiйноi дiяльностi й керування (квЕд _
70.22).

Мiсцезнаходження: 79018, Львiвська область, м. Львiв, вул. Головацького,
бул.2За.
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1. Вuсловлення dулокu u4оdо розкрummя iнформацii про акmuвu,
зобов'язання mа чuсmuй прuбуmок (збumок)

1,1, оцiнка та визнання лебiторськоi заборгованостi у ФонщI здiйснюсться
ВiДПОВiДНО ДО ВИМОГ МСФЗ g "Фiнансовi iнструменти", з урахуванням
особливостей оцiнки та розкриття iнформацii щодо дебiторськоi заборгованостi
встановлених iншими МСБО (МСФЗ).

На дату Балансу у складi довгострокових фiнансових iнвестицiй
облiковуються iншi фiнансовi iнвестицiт (тоВ (МОДЕРн пАь) на суму l50 тис.
грн.

на дату Балансу у складi довгостроковот дебiторськот заборгованостi
облiковуеться дебiторська заборгованiсть за виданими позиками (ТОВ (МОДЕРН
ПАК))) на суму 16 35З тис. грн.

на дату Балансу у складi дебiторськоi заборгованостi за розрахунками з
нарахованих доходiв облiковуеться дебiторська заборгованiсть за нарахованими
вlдсотками за виданими позиками (тоВ кМО!ЕРн гIАь) на суму 227 тис. грн.

у складi iншот поточноi дебiторськоi заборгованостi облiковусться
дебiторська заборгованiсть за iнформацiйними послугами Агентства з розвитку
iнфраструктури фондового ринку Украiни, депозитарними послугами пдт
<Нацiональний депозитарiй Украiни> у cyMi 1 тис. грн.

ФондоМ були визнанi очкуваннi кредитнi збитки
заборгованостi у cyMi l60 тис. грн.

щодо дебiторськоi

1,.2. Грошi та iХ еквiваленти, вiдображенi у складi оборотних активiв
Фонду, на звiтну дату склали 1 тис. ГРН., що пiдтверджено даними банкiвськоi
виписки з поточного рахунку ФОН!У у Ат ,.пумБ,, на звiтну дату.

1.3. Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань протягом перiоду о7.о2-
з|.|2.2020 р. та на дату Балансу в загальному здiйснюв.UIась в ФОН!I вiдповiдно
до вимог МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти''.

1.4. Поточнi зобов'язання i забезпечення (роздiл III пасиву балансу)
ФондУ складаюТь |7I тис. грн., що становить 0,02 ОА вiд загальноi суми пасивiв.

!о складу поточних зобов'язань ФондУ вiднесено:
- поточнУ кредитоРськУ заборгоВанiсть за товари, роботи, послуги за

винагородою КОМПАНIi у cyMi 2| тпс. грн.;
- iншi поточнi зобов'язання за придбаною часткою у статутному капiталi

ТОВ (МОЛЕРН ПАК) у cyMi 150 тис. грн.
1.5. Бухгалтерський облiк власного капiталу здiйснено Фондом

вiдповiдно до вимог роздiлу II "особливостi бухгалтерського облiку власного
капiталу iнстиryтiв спiльного iнвестування" Положення про особливостi

Тeкcпlt.1ьoеodoкумeнmупidеoпtoвлeнo,чуdu'op@,tt.0t.2021
вtlкорuспtання пlексmу у цiлому або у часmuнi без пuсь*tовоi'зеоdч не dозволяеmься.
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бухгалтерського облiку операцiй lпБrrу.ь *i*.о -БйФi't 
",ЗаТВерДженого рiшенням НКЦПФР вiд 26.11.2Ol3 p.Ns 2669, зареестрованим у

MiHicTepcTBi юстицiТ Украiни 19. 12.2013 р. за м 21 56124688 (iз змiнами).
ФОНД На ДаТУ БаЛансу мас пайовий капiт€ul на суму 140 000 тис. грн.

Iнвестицiйнi сертифiкати ФондУ випущено на сумарну номiнальну BapTicTb
140 000 ТИС. ГРН. (СВiДОЦТВО Про реестрацiю випуску iнвестицiйних сертифiкатiв,
засвiдчеНе НКЩПФР, ресстрацiйниЙ номер 002187 вiд 0б.OЗ .202О р.). Iнвестицiйнi
сертифiкати ФоНflУ розмiщено на сумарну номiн€шьну BapTicTb 15 0зб тис. грн.
Неоплачений капiтал ФОНЩУ становить 124 964 тис. грн.

1.6. Нерозподiлений прибУток ФоНЩУ станом на 31.12.2020 р. становить
l lбl тис. грн., що узгоДжустьсЯ iз сумоЮ чистогО прибуткУ вiдображеного у звiтi
про фiнансовi результати (звiтi про сукупний дохiд) за перiод: О7.О2-З1.I2.2О2О р.(1 161 тис. грн.), який визначений згiдно з вимогами мсБО 1 .'Подання

фi нансовоТ звiтностi".
1,7, !охоли ФОНfiУ, вiдображенi у Звiтi по фiнансовi результати (звiтi про

сукупний лохiд) за перiод 07.02,ЗI.12.2о20 р., визначаються вiдповiдно до вимог
мсБо (мсФз). !оходи ФондУ характеризуються наступними показниками:
iншi фiнансовi доходи (доходи вiд нарахованих вiдсоткiв по позиках, премiя по
позиках) -2 131 тис. грн.

ОЦiНКа Та критерiТ визнання витрат ФОН!У за перiод: 07.02,з|.12.2020 р.
ВiДПОВiДаЮТЬ ВИМОгам МСБО (МСФЗ). Витрати ФОНДУ на заг€шьну суму 970
тис. грн. характеризуються наступними гIокЕLзниками:

- адмiнiстративнi витрати - 193 тис. грн.;
- фiнансовi витрати (лисконт по позиках, втрати вiд зменшення корисностi

дебiторськоТ заборгованостi за позиками) -777 тис. грн.
Чистий прибуток ФонлУ у cyMi l 161 тис. грн. сформованиЙ за рахунок

збитку вiд операцiйноi дiяльностi ФОНЩУ у cyMi -l93 тис. грн. та прибутку вiд
фiнансовоТ дiяльностi у cyMi 1 354 тис. грн.

вiдображенi У Звiтi про фiнансовi результати доходи, витрати та балансовий
прибуток (збиток) ФондУ вiдповiдають даним аналiтичного та синтетичного
облiку.

1.8. Порядок визначення BapTocTi чистих активiв ФондУ вiдповiдае
вимогам ст. 49 Закону Укратни "про iнститути спiльного iнвестування"
вiд 05.07,2012 р. JФ 5080_VI, Положенню про порядок визначення BapTocTi чистих
активiв iнститутiв спiльного iнвестування, затвердженого рiшенням нкцпФр вiд
з0.07.2013 р.J\ъ 1з36, заресстровано в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 21.08.201З р.
за Jф 144412з976.
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1.9. Активи, що перебувають у портфелi ФондУ становлять 1б 7З2 тис.
грн., структура яких представлена наступним чином:

- довгостроковi фiнансовi iнвестицiТ (iншi фiнансовi iнвестицii) - 150 тис.
грн. (0,89 %);

- довгострокова дебiторська заборгованiсть - 16 353 тис. грн. (97,73 %);
- дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв _ 227

тис. грн. (1,Зб %);

- iнша IIоточна лебiторська заборгованiсть - 1 тис. грн. (0,0 | %);
- грошi та iх еквiваленти - 1 тис. грн. (0,0l %).

Склад та структура активiв, що перебувають у портфелi Фонду, вiдповiдае
вимогам ст. 48 Закону Украiни "про iнститути спiльного iнвестування"
вiд05.07.2012 р. JФ 5080-и (iз змiнами) та Положення про склад та структуру
активiв iнституту спiльного iнвестування, затвердженого рiшенням НКLШФР вiд
l0.09.20l3 року М |753, заресстрованим у MiHicTepcTBi юстицii Украiни
0l .10.20l З р. за Ns 1689/2 422| (iз змiнами).

1.10. СУма ВИТрат, якi вiдшкодовуються за рахунок активiв ФОНДУ
(6 7 \5,00 грн.), не перевищус 5 О/о СеРеДньорiчноi BapTocTi чистих активiв Фонду
протягом фiнансового РокУ, яка становить 6|з 272,8 грн. та вiдповiдае
положенню про склад та розмiр витрат, що вiдшкодовуються за рахунок
iнститутiв спiльного iнвестування, затвердЖеного рiшенням нкцпФР вiд
l3.08.2013 р. J\Ъ 1468, заресстрованим у MiHicTepcTBi юстицiТ Украiни 03.09.2013

р. за jtlb |5|6124048.

1.11. Обсяг i розмiр активiв ФОНДУ у cyMi |67З2 174,62 грн. перевищуе
l,riнiмальний обсяг активiв ФондУ 1250 мiнiмальних заробiтних плат у
lliсячному розмiрi, встановленому законом на день ресстрацiI Фонду
(07.02.2020 р. - 5 90З 750 грн.) як iнституту спiльного iнвестування, тому вiдсутнi
ПiДстави для лiквiдацii ФОНДУ вiдповiдно до ч. 2 ст. 41 Закону УкраiЪи "Про
iнститути спiльного iнвестування" вiд 05.07.2012 р. JФ 5080-И.

L|2. Для проведення внутрiшнього аудиту (контролю) ФоНДУ у
КОМПАНIi запроваджена посада внутрiшнього аудитора, який призначасться
НаГлядовою радою. OcHoBHi завдання, функцiТ, порядок органiзацii та проведення

Робiт службою внутрiшнього аудиту ФОНДУ регулюеться Положенням про
СЛУЖбУ внутрiшнього аудиту Приватного акцiонерного товариства "Компанiя з

УПРавлiння активами "Карпати-iнвест", що затверджено Наглядовою радою
КОМПАНIi (протокол засiдання М 23112 вiд28.|2.2012 р.).

Вuкорuспlання mекспlу у цiлому або у часmuнi без пuсьмовоi'зеоdu не dозволяеmься.
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2. Що пoMiltctt а iнфорлtацiя
2.|. у процесi виконання процедур аудиту фiнансовоi звiтностi Фонлу,

намИ не встанОвленО пов'язанИх осiб ФондУ (частка ФондУ не церевИ ЩУе 20 Уо
i бiльше статутного капiталу).

2.2. ВiдПовiднО дО мсА 560 "Подii пiсля звiтного перiоду'' у процесi
виконання процедур аудиту фiнансовоТ звiтностi Фонщу, нами не встановлено
подiТ пiсля дати балансу, якi не були вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, проте
можуть мати суттевий вплив на фiнансовий стан.

2,з, ВiдповiДно дО мсА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, Що стосуеться
шахрайства, при аудитi фiнансовоi звiтностi" аудиторський ризик суттевого
ВИКРИВЛеННЯ фiНаНСОВОТ ЗВiТНОСТi, розрахований у робочих документах аудитора,
iдентифiкований та оцiнений як середнiй та складаеться з: властивого ризику
(середнiй piBeHb), ризику контролю (середнiй piBeHb) та ризику невиявлення
(середнiй piBeHb).

3, OcHoBHi BidoMocmi про ауdumорську фiрлtу
повне найменування: Госпоdарське mоварuсmво обмеэtеною

вidповidальнiсmю, ауdumорська фiрма " УкрЗахidАуdum''.
Код за елПоУ: 20833340.
номер i дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реестру аудиторських фiрмта аулиторiВ, виданогО АПУ: Свidоцmво про внесення в Реесmр суб'екmiв

ауdumорськоi' diяльносmi М 054 ] Bid 2б.0 t,200 tp.
вiдомостi про Господарське товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

аудиторська фiрма "УкрЗахiдАудит" BHeceHi до наступних роздiлiв Реестру
аулиторiв та суб'сктiв аудиторськоi дiяльностi: "суб'€кmlt ауdumорськоi'
diяльносmi"i "Суб'€кmLl ауdumорськоi' diяльносmi, якi Jиаюmь право провоdumu
обов'язковuй ауdum фiнансовоi' звimносmi''.

номер та дата видачi Свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi,
ВИДаНОГО АПУ: СВidОЦmВО ПРО вidповidнiсmь сuсmеJиu конmролю якосmi М 0б00,
вidповidНо do рiu,tення дПУ Bid 2б.05.20l б р. М 325/5.

прiзвище, iм'я' по батьковi аудитора, який Проводив аудиторську перевiр*у,
та серiя, номер, дата видачi сертифiката аудитора, виданого Апу:

Озеран Волоduл,tuр Олексанdровuч, серmuфiкаm cepii'A м 0035Ig, вudанuй
25,0б.]99В р,, у Peecmpi aydumopiB mа суб'екmiв ауdumорськоi' diяльносmi; розdiл
кАуdumорu> J\b 1009б2.

Чiк Марiя Юрii|вна, серmuфiкаm м 007408, вudанuй 22.I2.20]б р; у Реесmрi
aydtlпlopil mа суб'екmiв ауdumорськоi,diялtьносmi; розdiл кДуdumорu> Nь I0097].
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вул. Кульпаркiвська, б,

79011, м. Львiв, вул,]72, кв. 52,

Фактичне мiсце розташування юридичноi особи:

Руплковчча, 7, офiс l la,

згiдно з договором Ns 3 вiд 26 лютого 2020 р,

Дулит було розпочато 28 грулня2О20 р, та закiнчено 11 сiчня 2021l Р,, ПРо

що складений акт приймання-здачi виконаних робiт,

ФiнансовiзвiтиФоНДУнавеДенiУДоДаТках.

Аулиторський висновок вiддруко

передано ФОНЛУ, а другий заJIишаеться

Аулитор (сертифiкат JYs 007408)

ках, з яких один

4. OcHoBHi BidoMocmi про умовч DozoBopy на провеdення ауdumу

ДулитоРська перевiрКа провеДена АудИторськоЮ фiрмою "УкрЗахiдАудит"

М. Ю. Чiк

Генеральний директор,

Аулитор (сертифiкат cepii А N9 003519)

м.п.

Аулиторський висновок наданий 11 сiчня 2021 року

В. О. Озеран

3ir
;\
La
Ко,
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Пiдприсrtmо ПВIФ "АСС Капiтш" Пр.АТ КУА "Карпати-iнвест"
Терmрiя м.Львiв, Зuiзничний район

.Щолаток l

до Нацiоншьного положення (станларry) бцгштерського облiку
l "Загшьнi вимоги ло фiнансовоi звiтностi"

Коди
2llollol
223з4153

46 10 l 36300
2з0

б6.30

.Щаm (piK, мiсяць,
за еДРПОУ
за КоАТУУ

Органiзачiйно-правова форrrа господарlова}lня - акцiонерне товариство за КОПФГ
вшд економiчноi дйльноmi управлiнш dlонлами
Серелrи кiлькiсъ працiвникiв|
Адреса, reлефон 790 l 8, м. Львiв, вул.Головацького, 23а, (032) 242-6З-06

за КВЕ,Щ

Олиниru вимiру : шс. грн. без десяткового знака (oKpiM роздiлу IV Звiry про фiнансовi резульmти (Звiry про суьупний дохiд) (форма М 2),

грошовi показним якого наводяться в гривнях з копiйками).
Сuадено (зробити позначку "v" y вiдповiднiй шiтинцi)
за положенвями (стандарrами) бухгалreрського облiку
за мirснародними оmнлартами фiнансовоi звiтпостi

Баланс (Звiт про фiнансовий стан)
на 3I грудня 2020 р.

ФормаNч l кодза.ЩКУf Г---ЙOЮ0' --_l

дmrlв Код рядка
на початок
iтнпгп прпiппw

I{a кiшець
lвiтппгп прпir

2 3 4
I. Необоuотнi

Немат t000
00l

накопичеца аморшзацlя 002

1-IeзaBellmeHi капiruьнi iнвестицii 005

CcHoBHi засоби: 0l0
первiсна вартiсъ 0ll
знос 0|2

на 0l5
Щовгостроковi бiологiчвi ашиви 020

.Щовгостроковi фiнансовi iнвестицii:
якi облiковуlоться за методом учас гi в капimлi iнших пiдприсмств

l 030

iншi фiнансовi iнвестицii l035 l5(
)вгостDокова дебlтоDська забоDгован!сть l U40 lбJ5:

вiдсmоченi податковi ашиви l045
г. l 050
Iншi необоротнi l090
У, 1095 1650]

lI. ОбоDотпi aшrlBrr
]апаси l l00
поточнi бiологi.tнi ашиви lll0

забоог поботи. l 125

Щебiторська заборгованiсть за розрахунками:
за виданими авансами l l30
з бюд)r<етом lз5
у т.ч. з податку на прибуток 36
3 нарахованих доходlв l40 22,,

Iнша поточна дебiтоDська заборговавlсть l55 l
Поточнi фiнансовi iнвостицii I60
Грошi та ix еквiвuонти: I65 l

рахyнки в банках l167 I

l70
l90

Усього за |lоздiлопr ll l95 22{-

llI. Ilеоборотпi aкTrrBlt, yTl)IINlyDtttli дltrt lt;lодлжу,
та гlrупll вltбупя l200

Бtmtttlc I300 0 I6732

I

пепRlсн, Rяптсть



Усього за Dоздiлом I

ll. Довгостлоковi зобов'язаЕlIя i забсзпечеllня

IIl. Поточнi зобов'язаrrrrя i забезпе.rення

Усr,ого за роздiлом lll

Фl Lnt4

'/;Z+у.:/ l
ь*/sll

4ьътГ "

%r,.
Q;\Керiвник

Головний бутгшreр

Затвердлсую:

Генеральний директор
аудитор (сертифiкат АПУ cepii

м.п.

цl5Ъ-ls'.
ffiуV:

В. О. Озеран

Г. Ю. Баскiн

в, Наконечна



.Щата (piK, мiсяць, число)
Пiдприсмство ПВIФ "АСС Капiтал" ПрАТ КУА "Карпати-iнвест" за СДРПОУ

Коди
2|/0l/0|
22зз4,15з

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохlд)
за перiод: 07.02-3l.|2.2020 р.

ФормаJ..tb2 кодзаДКУД W
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТLI

IL СУКУПНИЙДОХIД

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНI,IХ ВИТРАТ

Стаття Код рядка за звiтttий перlод За попередIlili перiод

1 2 3 4
Чистий дохiд вiд реалiзацii продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) 2000 0 0
Uобlвартlсть ремlзовано'l продукцl'i (ToBaplB. робlт. послч 0
Валовпй:
ппибчток

2090
0

збиток 2095
lншi операцiйнi доходи 2l20 0 0

Адмiнiстративнi витрати 2lз0 193 0
Витрати на збут 2l 50 0 0
tншl опорацlйнl витрати 2l 80 0 0
Фiшапсовий Dезультат вiд операцiйпоi дiпльпостi:
прибуток 2190 0 0

збиток 2|95 l93 0

Цохiд вiд участi в капiталi 2200 0
Iншi фiнансовi доходи 1)1п 2lз l
lншl доходи 2240
Фiнансовi витрати 2250

,],l7
0

вlд участl в капlталl 2255 0 0
lншl витрати 2270 0 0
Фiнансовиti Dезyльтат до оподаткчваIlня:
прибуток 2290 1lбl 0
збиток 2295 0

Витрати (дохiд) з податку на пDибуток 2300 0
Прибуток (збиток) вiд припиненоi дiяльностi пiсля оподаткування 2з05 0

Чистпй фiнайсовий Dезультат:
прибуток 2з50 l lбl
збиток 2355 0 0

Ста,ггrt Код рядкл За звiтllий псрiод За попсрсдrriй псрiод

l 7 3 4
дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв 2400 0

Цооцiнка (уцiнка) фiнансових iHcTpyMeHTiB 2405 0
Накопиченi KypcoBi рiзницi 24]l0 0 0
Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних пiдприсмств 2415 0 0
Iнший сукупний дохiд 2445 0 0
Ittшнй счкчппий дохiд до оподаткчваIrпп 2450 0 0
Податок на прибуток, пов'язаний з illшипл сукупним доходом 2455 0 0
Iнший сукупппii дохiд пiсля оподаткувапllя 2460 0 0
Сукупllшй дохiд (сума рядкiв 2350,2355 та 24б0) 2465 l lбl 0

Наr"rмепувап ltл покязн и ка Itод рядка За звirrrий перiод За попсредllil"l перiод

I ,)
3 4

Матерiальнi затрати 2500 0 0
Витрати на оплаry працi 2505 0 0
Вiдрахування на соцiальнi заходи 25 10 0 0
Амортизацiя 2515 0 0
Iншi операцiйнi витрати 2520 l9з 0
Разом 2550 193 0

2050

с



IV. РОЗРАХУНОК ПОItАЗНИКIВ ПРI,IБУТКОВОСТI АКЦIЙ

Головний бухгалтер

м.п.

Затверджую:

Генеральний директор
аудитор (серти(liкат АПУ серii А

м.п.

В. О. Озеран

ýу95ч}

("-.i;-"9



Пiдприемство ПВlФ "АСС Капiтш" ПрАТ КУА "Карпати-iнвеот"

Звiт про рух грошових коштiв (за пряruпм пrетодом)
за перiод: 07.02-31.12.2020 р.

Форма JФ 3 код за ДКУД

Витрачання на ошаry:

Керiвник

Головний бутгалтер
м.п.

Затвердясую:

Генеральний лиректор
аудитор (сертифiкат АЛУ

[l.п,

Г-----кй;--l
,Д,ата (piK, пliс,, число) | 2lloll0l lзае[РПОУ Г--- пБПП-1

|-,s0l0йl

II. Рух коштiв у результлтi ittвсстllцiilноТ дiялыrостi
Надходкення вiд реалiзацii:

я вlд погашецня позик

Чuсmuй рух кошпiв 0i0 iнаеспlпцiйно'i 0iяльносmi
i, Рух коштi8 у результатi tРillаtlсовоТлiялыlостi

ll рyх коштlв зll звlтпrlи
лпшок коштlв па поtlатоl(

8i{ý
Ь"i)
х/ lclцl,\l



Пiдприемство ПВIФ "АСС Капiтш" ПрАТ КУА "Карпати-iнвест"
.Щата (piK, мiсяць, число)
за еДРПОУ

Коди
2I/0v0l
22зз4,153

Г lsoloБ----l

Звiт про власний капiтал
за перiод: 07.02-31.12.2020 р.

Форма Nч 4

Заресст-
poBaHrrir
капiтал

Вrtлуче-
rrrtr'i

капiтал

Ittmi злtiни в капiтшi
Прилбання (пролатс)

неконтрольованоi.tастки в

гщцщ
<-/ l L-dл \*

14 _L'l Д VaЕrt \a
,gз7 ъ!gД\ \Ё

%**.

Сума чистого прибутку,
ншеrкна до бюд.rrсету вiд-
повiдно до законодавства
Сума чистого прибlпку на
створення сцецiшьних
цlльових

l}rlлучсння к;tпiтал;r:

Керiвник

Головний бухгштер

м.п.

Затвердх<ую:

Генеральний директор
аудитор (сертифiкат АПУ

м.п.



Пршlimкtt do QlittattcoBoi звimносmi зп piK, u.qo закitt.чuвся зl zруDня 2020 року

1.1. Iнформацiя про Фонд
Повне найменування: Пайовий венчурний

закритого тtлпу <<АСС Капiтал>> Приватного

активам и кКарпати-i нвест> (надал i - Фонд),

l iнвестицiйний фонл педиверсифiкованого виду

акцiонерного товариства <Компанiя з управлiння

.Щата реестраuiТ Фонлу : 07.02.2020 р.

Тип, вид та кJIас Фонду: закритий тип, недиверсифiкований вид,

Щаrа 'Tа номеР .uiдоцr*u npo u""."пПя iнвестицiйного ФондУ до еДРIСI: 01 .02.2020 р,, NЬ 0085l,

Рееотрацiйний код Фонду за CIPICI: 23300851,

Строк дiяльностi iнвестицiйного Фонду: 30 poKiB

Мiсцезнаходження Фоrrду: 79018, УкраТна, м. Львiв, вул. Головацького,23Д.

CTopiHKa в IHTepHeTi Фонду: karpaýinvest,com,ua,
Адреса електронноТ пошти Фогrду: karpaф,inv@gmail,com,

Пайовий капiтал Фонду становить l40 000 тис, грн,

спосiб розмiщення випуску iнвестицiйних сертифiкатiв Фонду: приватне розмlщення,

Номiнйьна BapTicTb iнвестицiйного сертифiката Фонду - 1,00 грн.

Кiлькiсть iнвестицiйних сертифiкатiв Фонду - l40 000 000 шт,

Фор ма i cttyBaH ня i н вести цi й н их сертифiкатi в Фонду - бездокументарна,

Оорма u"ny"*y iнвестицiйних сертифiкатiв ФондУ - iMeHHi, 
э 15 0зб тис. грн.

Розмiщено iнвестицiйних сертифiкатiв Фондом загzu]ьною номlнzlльною BapTIcTK

загальна номiнальна uap.icro 
"ерозмiщепих 

iнвестицiйних сертифiкатiв Фонду становить 124

964 тис. грн.
Перелiк власникiв iменних iнвестицiйних сертифiкатiв Фонду станом на 07.02.2020 р, та

зl 12.2020
Перелiк власнlлкiв 07.02.2020 зl.L2.2020

л-^t R 2982142

Ковбуз Я.В.
з 0,7| 428

;л,,л a I
2 982 |42

ТЗОВ КГАЛПАК>
6 000 000

Разом:
l5 035 712

1.2. Iнформацiя про Компаlliю з управлiнttя активами
дктивами Фонду управляс Прrъаr"е акцiонерне товариство "компанiя з управлiння

активами 'ОКарпати-iнвЪст" (налалi- Компанiя), код за СЩРПОУ: 223з4,15з,

OcHoBHi види дiяльностi КомпанiТ: управлi"но фопда,и (КВЕ.Щ_ 66,30), трасти, фонди та подiбнi

(lir;aHcoBi суб'сктИ |кввД - 64.з0), inru допоriжна дiяльНiсть У сферi фiнансових послуг, KpiM

страхуванНя та пенсiЙного забеЗпечення (квЕД - 66.19), консульryвання з питань комерчiйноТ

дiяльностi та керування (КВЕД -10.22),
лiцензiя lta здiйснеtrня професiйнот дiяльностi на фондовому ринку - дlяльнlсть з управлlння

активами iнститучiйних iHBecTbpiB (дiяльнiсть з управлiння активами); серiя Ад J\b 034370 видана

I-Iацiональною комiсiсю з цiнних паперiв та фондового ринку 05.06.2012 р.; строк дiТ лiцензiТ з

05.06.20 1 2 р. необмеrкений.

2. ЗагалыIа основа формуванllя фiнансовот звiтllостi

2.1. Достовiрне подання та вiдповiднiсть мсФз
Фiнансова звiтнiсть Фонду с tРiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована з

мето}о достовiрного подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових

потокiВ ФондУ для задовОленнЯ iнформачiйн"х 
-поrреб 

широкого кола корисryвачiв при прийняттi

ними економiчних рiшень,
Концептуальною основою фiнансовоТ звiтностi Фонду за piK, що закiнчиlс1 31 грудня 2020 року,

с Мiяtнаролнi стандарти срiнансовоI звiтностi (мсФз), вкпючаючи. Мiжнаролнi стандарти

бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних

сlандартiВ бухгалтерСького облiКу 1BMibO), в редакЦiТ чиннiЙ на l сiчнЯ 2020 року, що офiцiйно

оприлlоднепi,i na веб-сайтi MiHicTepcTBa фiнаlлсiв УкраТни,

1.



Пiдготовлена ФондоМ фiнансова звiтнiстЬ чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдас BciMвимогаМ чинниХ мсФЗ з врахуванНям змiн, внесениХ рмсБо, ob;p";;;;"l'nu* забезпечус достовiрнеподання iнформацiт в фiнанСовiй звiтностi, u.u*.,-доречноi, лЪ"rоuiр"оi, зiставноl.та зрозумiлоi.iнформацii.

При формуваннi фiнансовоi звiтностi Фонд керувався також вимогами нацiона.lIьнихзаконодавчих та нормативних akTiB щодо органiзацii i ведення*бухгаJlтерського облiку та сruIалаllняфiнансовотзвiтностi в ykpaiHi, якi не протирiчать вимогам мсФз.
Фонд заре_сстрований в еЩРIСI 07,02,202.0. р., т9-rу. порiвняльна iнформацiя стосовно

;ЖlТfiЬ;ЫiY^&"#;.ВСiХ 
СУМ, НаВеДеНИХ У фiнансовiИ iBiTHobTi ,"Бпо.о пЁрiоду 1з oi.iz.zozo

поп"оРЁ|iuШ Ж*}:';,fiХ,Х'"""'{;"ffiёЬ\"#панiй як единоi екоrIомiчноi,одиtIицi, тому tle склада€

.""""f;ffi:;'#;Дilii]Т,Х1" 27 МСФЗ I0 Фондом визначено, що BitI с iнвестицiйним суб,сктопl

а) отримуе кошти вiд iHBecTopiB з метою надання i'M послуг з управлiння iнвестицiями;б) зобов'язусться переД своiми iнвесторами, Що мета його бiзнесу полягае у iHBecTyBaHtriВикJIюЧно ДЛя оТриМання ДохоДУ вiд збiльшення капiталу, l";;;;";i;ffi доходу або обох видiвдоходу;
в) вимiрюе та оцiнюе результативнiсть cBoii iнвестицiй на ocHoBi справедливоi BapTocTi.Вiдповiдно до параграфа 3l мсФЗ I0 (iз_ врахуванням положень параграфа З2) Фонд неконсолiдус своi дочiрнi пiдпрЙемства. HaToMi.rr, Ооiд Ъцiнюс i"u..r"цir"п дочiрп. пiдприемс.гво засправедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiuпи 

"iдпо"iо;;; МСФЗ 9, мСБо 28.

2021 i,H:"*;#' 
прийнятi i вступають у силУ для рi,lllих перiодiв, якi по.lиllаються з l сi.lняl

на дату затвердження цiеi фiнансовот звiтностi Рада з мсФз в рамках Реформи IBORопублiкувала поправки прийнятi 
"ru"o, на 3l. tZ.ЭОZО-,Ь6.пr"*пu дата яких не настаJIа:- мсФЗ 9 кФiнансовi iнструменти>, МСБо 39 кФiнансо_вjлillgтруме}lти: Визнаtlня та оцiнка>,МСФЗ 7 КФiНаНСОВi. iНСТРУМеНТИ: Розкриття iнформацiтu та мсФз Iб коренда)), що доповнюютьвипущенi у 2019 роцi та зосередrкуlоть увагу на наслiдках реформи базового рiвня процентних cTal]okна фiнансовiй звiтностi компанii, oni'"""i-;;;;";;;, 

"uпр"-uд, базовйй показник процентноi
iiiiХЁ;"i""*J#."J#;".?fiЪi. ^'" 

ОбЧИСЛеННЯ 
"РБч."rii ." -4i"u""o""" 

активом замiнено

поправки до фази 2 розглядають питання, якi можуть вплинути на фiнансову звiтнiст.ь пiд часреформи базового рiвня процентнихЪruuо*, вruIючаючи наслiдки змiн договiрних грошових поr.окiвабо вiдносин хеджування, що виникають внаслiдок замlни базового рiвня процентноi. ставки. зальтернативною базовою ставкою (проблеми i. .urinbr;.'-
на етапi 2 свого проекту Рада внесла змiни до вимог зазначених стандартiв, що стосуються:змiни договiрних грошових потокiв - компанii не доведеться припиняти визнаtлня або коригуватибалансову BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTi.B 

1ля .;ы"й; вимагаються реформою, а замiсть цьогооновить ефективну процентну ставк11 щоб ,iд;Ёр*;;; ;й до альтернативноi базовоТ ставки;облiк хеджування - компанiТ не доведеться припиняти облiк хеджування викJlючно тому, що вонаВноситЬ змiни, якi вимагас реформа, якщо хед)кування вiдповiдае й;;;;;еiiям облiку херкування;i розкритТя iнформацii - nononuni" повинна 
"Оуд" 

po]np ивати iнформацiю про HoBi ризики, щовиникають внаслiдок реформи, та про те, як вона управляе Ь"реходо, до irльтернативних стаtsок.поправки до Фази 2 поширюються лише на змiни, якi вимагае реформа базового рiвня процен.гliихставок до фiнансових iHcTpyMeHTiB та вiдносин хед)I(ування.
- мсБо lб KOcHoBHi засоби> - поправки_забороняють ко.мпанii вираховувати з BapTocTi основнихзасобiв суми, отриманi вiд реалiзацii'u"робп.""* np"or"riu, коли компанiя готуе актив до йогоцlльового використання, HaToMic," nononuni" визнае йil"о*"о)l(ення вiд продалtу та пов'язаtli з нимивитрати у прибутку або збитку.
- мсБО 37 кЗабезпечення) - поправки уточнюIоть, що (витрати на виконання договору) являютьсобою витрати, безпосередньо пов'яза"i i оо."""й _* 

1оОr_о або додатковi витрати виконаllнядогоВорУ (наприклад, прямi ВиТраТи на працю i ,u."pi-"), або р";";;; i;;их витрат, якi TaKorKбезпосередньо пов'яза,i'. до.оuJро, 1Йпр"-ад, розпЬдiл амортизацii об'екта осtlов'их засобiв, щовикористовусться при виконаннi договору).



_ мсФз з <об,еднання бiзнесу> _ Актуалiзацiя посилань в МСФЗ (IFRS) 3 На_КОНЦеПryаЛЬНl

основи пiдготовки ОiЙп"Ь"от звiтностi, n" ,йiпю*очи вимог до облiку для об'сднання бiзнесiв, Додано

виняток щодо зобов'язань i умовних зобов'язань. Щей винято* п,р"лб,ч,g. що стосовно деяких видiв

зобов'язань i умовних зобовkзань органiзацiя, яка застосовуе МСФЗ (IFRS) 3, повинна посилатися на

мсФз (IдS) з1 <Забезпечення, n.n"p"oOuueHi зобов'яiuпп" та непередбаченi активи" або на

Роз'ясненнЯ ктмФзiiЁкiСi z r uЗбор" n, u n" на КонцепЦальнi засади фiнансовоТ звiтностi 20l8 року,

- мсБО l пПодання фiнансовоТ звiтностi> - поправки роз'яснюють критерiй у МСБО 1 для

класифiкачiт зобов'язання як довгострокового: вимога до суб'скта господарювання мати право

вiдкласти погашення зобов'язання принаймнi на l2 мiсяцiв пiсля звiтного перiолу,

, Фонд оцiнюс вплив таких змiн на його фiнансову звiтнiсть,

2.3.ВалютаПоДаllнязвiтностiтафУнкцiонаЛЬнаВаЛюта'сryпiньокрУгЛення
Валюта подання звiтностi вiдповiдае функuiональнiй валютi, якою с нацiональна валюта УкраТни

- гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цlлих тисяч,

2.4. Припущення про безперервнiсть дiяльностi

Фiнансова звiтнiсть Фонду пiдготовлена виходячи з припущен.ня безперервностi .дiяльностi,
вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобовiязань вiлбувасться в ходi звичайнот

дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не вкJ]ючае коригування, якi необхiдно було б провести в тому

випадкУ, якби Фонд не мiг npooourn"." поо-оrЁ здiйснення фiнансово-iосподарськоi дiяльностi

вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi,

2.5. РiшеIlrtя про затвердж(ення фiнансовоТ звiтностi

Фiнансова звiтнiсть Фонлу затверджена до випуску (з метою

КомпаrliТ 9 сiчлlя 202l року, Hi учасники Фонду, Hi iншi особи не мають

(liHaHcoBoT звiтностi пiсля rT затвердження до випуску,

оприлюднення) керiвником.
права вносити змlни до цlеl

rT характер i cyTTeBicTb. Iнформацiя вваrкасться

вплинути на економiчнi рiшення користувачiв,

2.6. Звiтниl:i перiод фiнансовоi звiтностi

звiтним перiодом, за який формусться фiнансова звiтнiсть, вважа€ться перiод з 07 лютого по зl

грудня 2020 року.

3. CyTTcBi положеIIIlя облiковоi полiтики

3.1. Осllови оцilrки, пка застосована при складаlлнi фiнансовоТ звiтllостi

I{я фiнансОва звiтнiстЬ пiдготовлена на ocHoBi iсторичноТ собiвартостi та справедливоТ BapTocTi

або амортизацiйноТ собiвартостi onp.*"* фi"апсоu"* iHcipyMeHTiB вiдповiдно до МСФЗ 9 кФiнансовi

iнструменти>. Оцiгrка справедли_воТ BapTocii здiйснюсться з викори*iчr:::одiв оцiнки фiнансових

iHcTpyMeHTi*, до.ооiJ"',i--йСоз tj uоцi"п". .u 9_1_|u"_:дливою 
вартiстю>, TaKi методи оцiнки

включають використання справедливоl BapTocTi яК ЦiНИ, ЯКа бУЛа б ОТРИМаНа За ПРОДа)К 1Il"lI:_1б"
сплачена за передачу зобов,язання у звичайнiй операuii мiж УЧаСНИКаМИ РИНКУ 11 al] ?:]::"
Зокрема, ""пор".ruпЪя 

бiряtових котирувань. або даних про поточну ринкову BapTlcTb lншого

аналогiчного за характером incrpyMeHry, аналiз дисконтованих гро_шО_u_Уl_ПОТ9ПiВ абО 
'"Ti_Y:fl'"l

виз}Iачення справедливот BapTocTi. ПЬрелбачувана справедлива BapTicTb фiнансових активlв l

зобов'язань визначасться з викорисruппо, пuruйТ iнформЪuiТ про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки,

3.2. Загальнi положення IцоДо облiкових полiтик

3,2. ], основа tPop,llyBaHtш облiковuх ttолimuк

облiковi полiтикИ - KoHKpeTHi принципИ, основи, домовленостi, правила та практика, застосованl

суб'ектом господарюВання при .-*un'i,u подап"i 
'фiнансовоТ 

з"iтнЪстi, мсФЗ наводить облiковi

полiтики, якi, за висновком рмсБо, дають змоry скJIасти таку фiнансову звiтнiсть, яка мiститиме

;;;;;;r;. лЬ.rоuii,rf i"фор*uuirо гlро операцiТ, lншi подiТ та умови, до яких вони застосовуються,

l'aKi полiтип" 
"a 

aпiд au"rо"оuуuuти, якщо вплив Тх застосування е несуттевим,

облiкова полiтика Фонлу розроблена та затверджена керiвництвоy компанiт вiдповiдно до вимог

мсБо 8 коблiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках,u пой"пп"> та iнших чинних мсФз,

3.2,2, Iнфор,ллоцiлt про змittч в облiковllх ttолiпluках

Фонд обирас та застосовус своТ облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiй, iнших

або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагас або не дозволяс визначення категорiТ статей, для
подlи
яких iншi полiтики мо)куть бути доречними,

3. 2, 3. Су пt tпев iсmь пш 2ру lxy Bal l l!я

На доречнiсть iH(lopMauiT у Фондi мас вплив

cyTTeBolo, якщо ii опущення або викривлення може

5о



Операцii', об'екти облiку i cTaTTi
звiтностi, за якими

встановлю€ться порiг
База для визначенIrя пороry cyTTcBocr.i

Господарськi операцiТБодii
пов'язанi зi змiнами у складi (pyci)
активiв, зобов'язань, власного
капiталу

в iдхилення балайБоьфтостi
фiнансових активiв вiд ix 

-

справедливоТ BapTocTi

Господарсьпi оп"йiТЙlЙТ
щодо доходiв i витрат

а чистого прибутку (зб

доходiв . (наприклад, чистий дохiд вiд реалiзацiiпродукцiТ (ToBapiB, робiт, послуг)) i вiдповiдно
витрат (наприклад, собiвартiсть реалiзоваtrоi'п.цдукцiТ (товарiвJобiт, послуг)) пiдпЬ"еrсrrаIншi господарськi оййТй подii

якiснi фактори, що можуть впливати
на визначення порогу сутгсвостi

CTaTTi Балансу (Звiту про
фiнансовий стан) класу активiв,

власного капiталу, класу зобов'язань

CTaTTi З"irу пфlБансо"i
результати (Звiту про сукупний
Дохiд)

Pi:il,:"y:iнвестицiйноI) дiял bHocTiСтатгi Звiту про рух грошових

CTaTTi Звiту прББа"нrИ папiтuл Розмiр власного к.апiталч Фо

прийнятi на ocHoBi фiнансовоI звiтностi. CyTTeBicTb оцiнюет.ься в конкретних умовах значуtцостiiнформацiТ 
" 

залежноiтi вiд величини об'скru, що oui"b]ro., i допустимостi помилки.

3.2.4. Форма mа назвu фiнонсоваж звimiв
перелiк та назви фор" фiнансовоi звiтностi Фонду вiдповiдають вимогам, встановленим

IiХJ:]'r?"},;'""ffiЁi """Ь." ло фiнансово[ звiтностi>, 
-та 

срорми пр"rirоп, що розробленi у
3.2.5. Меmоdч поdанttя ittфор,пацii у фiноttсовrtх звimах
ЗГiДНО МСФЗ Та ВР_ахоВУючи НП(С)БО 

,l. 
Звiт про сукупний дохiд передбачас подання витрат,ВИЗНаНИХ У ПРИбУТКУ абО ЗбИТКУ, За КJIаСифiкацiею|-о.iо"uпо,o на методi ,,функцiт витрат,, або"собiвартостi реалiзацiт", згiдно.'"п"' витрати класифiкують вiдповiдно до i.* функцiй як частинисобiвартостi чи, наприклад, витрат на збут або адмiнiстративну дiяльнiсть.

ПРеДСТаВЛеННЯ ГРОШОВИХ ПОТОКiв вiд операцiйноТ дiяльностi у звiтi про рух грошових l<оштiвздiйснюеться iз застосуванням прямого 
".rоду, згiдно . ,n"' розкриваеться iнформацiя про octtoBtliкласи надходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв.. Iнформацiя про ocHoBHi видигрошових надходжень та грошових виплат формуетьЬя ,u пй.ru"i oOnino""*'.on"ciB Фонду.3.3. облiковi полiтики щодо фiнансових itlcTpyMeHTiB

3.3.1, Вазпання mа оцiнка фitmltсовuх iнсmруменпtiв

"r.""f".Х"#ЪН ffifr'"Жi"iНff:"" фiнансовиr in.rpyr."riB Фонд здiйснюе i,x класифiкацiю та

Фонд визнае фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi вiдповiдно до МСФЗ, тодi iлише тодi, коли Фонд стае стороною контрактних поло)кень щодо фiнансового illcTpyMeHTa.



Що фiнансових активiв нzшежать:
о грошовi кошtти та Тх еквiваленти;
. дебiторська заборгованiсть;
о цiннi папери, якi утримуються до погашення;
о цiннi папери, призначенi для перепродarку;
о iншi фiнансовi активи.

Що фiнансових зобов'язань вкJIючаються:
о фiнансовi зобов'язання, призначенi для перепродажу;

о фiнансовi гарантiТ;
о iншi.

ОгrерачiТ з придбання або
за датою розрахунку.

За строком виконання фiнансовi
строком виконання зобов'язань до 12

продажУ фiнансовиХ iHcTpyMeHTiB визнаються iз застосуванням облiку

активи та фiнансовi зобов'язання подiляються на поточнi (зi

мiсяцiв) та довгостроковi (зi строком виконання зобов'язань

бiльше l2 мiсяцiв).

Фонд класифiкус фiнансовi активи як Taki, що оцiнюються у подальшому за амортизованою

собiвартiстю або .о 
"прu""лливою 

вартiстю, на ocHoBi обох таких чинникiв:

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

б) характеристик контрактних грошових потокiв фiнансового активу.

Фонд визнас TaKi категорiТ фiнансових активiв:

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

переоцiнки у прибутку або збитку;

фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю;

Фонд визнае Taki категорiт фiнансових зобов'язань:

фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю;

cpiHaHcoBi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату

переоltiнки у прибутку або збитку.

Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Фонд оцiнюо'tх за

Тхньою справедливою вартiстю.

Фiнансовий актив оцiнюеться за амортизованою собiвартiстю, якщо BiH придбавасться з метою

одержання договiрних грошових потокiв i договiрнi умови придбання фiнансового активу генерують

грошовi потоки, KoTpi е'суто виплатаМи осноuноlсуми та процентiв на непогашеrtу частку основноТ

суми.
Фонд визнас резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовим активом, який

облiковуеться за амортизованою вартiстю.

3.3.2. Гроltlовi Kotamlt mа iklti еквiваленmu

Грошовi кошти скJIадаються з коштiв на поточних рахунках у банках.

Еквiваленти грошових коштiв - це KopoтKocTpoкoBi, високолiквiднi iнвестицii, якi вiльно

конвертуюТься у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни BapTocTi,

Iнвестиitiя визначаеться зазвичай як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi короткого строку

погашення, наприкJIад, протягом не бiльше HirK три мiсяцi з дати придбання.

грошовi коu]ти та Тх еквiвtценти мо)куть утримуватися, а операцiт з ними проводитися в

нацiоllальнiй валютi та в iноземнiй валютi.

грошовi кошти та Тх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання

активами.

Подальша оцiнка грошових коштiв здiйснюеться за

номiнальнiй BapTocTi.

справедливою вартiстю, яка дорiвнюе 'rx

подальша оцiнка еквiвалентiв грошових коштiв, представлених депозитами, здiйснюеться за

амортизованою собi вартiстю.

первiсна та подаJlьша оцiнка ГроrIlQзц1 коштiв та ix еквiвалентiв в iноземнiй валютi

здiйснюЁться у функrriональнiй валютi за офiчiйними курсами Нацiонального банку Укратни (нБу),

У разi обмеrкенtlя права використання коштiв на поточних рахунках у банках (наприклад, у
випадку призначеtlllя НБУ в багrкiвЬькiй ycTaHoBi тимчасовоТ адмiнiстрацiТ) ui активи можуть бути

5.



класифiкованi у складi необоротних активiв. У випадку прийняття НБУ рiшення про лiквiдацilобаНКiВСЬКОТ УСТаНОВИ Та ВiДСУТНОСтi ймовiрно.ri п*.рБ,i"r. .роrоuих коштiЬ, визнання ix як активуприпиняеться i lx BapTicTb вiдображаеться у складi збиiкiв звiтгrого 
""рЬоу. 

""'
3,3,3, Фiнаltсовi акmuвu, ,Lqo оцittююmься зо алорпlltзовоIlою собiварmiспttо
,Що фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, Фонд вiдноситьd е б i mор с ь ку з аб ор z о в а н ic m ь з а в ltd п н ш,п ч п о з lt кOJи u.
Пiсля первiсного визнання

дисконryвання.
Фонд оцiнюс позики за амортизоваtlоtо собiвартiстlо шляхом

Застосовуючи аналiз дисконтованих грошових потокiв, Фонд використовус одllу чи кiлькаставок дисконту, KoTpi вiдповiдають перевiDкаючим на ри}lку нормам доходу для фiнансовихiHcTpyMeHTiB, якi мають в основному подiбпi у*о"" i характеристики, включаюLIи кредитну якiсr.ьiHcTpyMeHTa, з€UIишок строку, протягом якого ставка вiдсотка за контрактом с фiксованою, а 
'акожзalлишок строку до погашення основноТ суми.

!ля розраХунку тепеРiшньоТ (поточноТ) BapTocTi майбутнiх грошових потокiв (щодо позик)Фонд використовуе.середньозВая(ену ставку за портфелем короткострокових банкiвських кредитiв у
;ftT,"^Xffiir:J#i|# 

В баНКаХ, У "n"* Не введено тимчасову адмiнiстрацirо або u. .uпрБпilrп."о

оо."iоtО,iЁ;#i'#ilЗНОМ 
На КОЖНУ ЗВiТНУ Дату резерв пiд збитки за фiнансовим iHcTpyMeHToM у

- l2-мiсячним очiкуваним кредитни.м збиткам у разi, якщо креди.гний ризик на звiтну дату незазнав значного зростання з моменту первiсного ,"a"un"r;
- очiкуваним кредитним збиткам за весЬ строк дiТ фiнаtlсового iHcTpy'etl.]y, якщо кредиr.нийризик за таким фiнансовим iHcTpyMeHToM значно зрiс iз момен.гу первiсного визнання.
У випадку фiнансових активiв кредитним збитком е теперiшня BapTicTb рiзницi Millc договiрнимигрошовими потоками, н€tлежними до сплати на користь Фонду ru доaо"ороr, , aроrоuими потоками,якi Фонд очiкус одержати на свою користь.
Станом на кожну звiтну дату Фонд оцiнtос, чи зазнав кредитний ризик за фiнансовимiHcTpyMeHToM значного зростання з моменту первiсного визнання. При виконаннi такоi.оцiнки ФондзамiстЬ змiнИ суми очiкУваниХ кредитниХ збйткiВ використоВуu йi,,У ризикУ настання лефол.гу(невиконання зобов'язань) npoT".oM Бчiкува";;;,;;";r'о''r. фiпuпсового iHcTpyMeHT а. !,ля викоllаllняТаКО[ ОЦiНКИ ФОНД ПОРiВНЮе РИЗик Hacri"H, лефолту за'фiнансов; i;'pin,i-.HToM станом на звiтtlудату з ризиком настання лефолту за фiнансовим-iнструментом станом на дату первiсного визнання, iвраховуе при цьому обrрунтовано необхiдну та пiдiЬердкувану iпборruчiЬ, Що е доступною безнадмlрних витрат або зусиль, i вказус на значне зростання кредитного ризику з моменту первiсtlоговизнання.

Фонд вважас, що кредитний ризик за фiнансовим iHcTpyMeHToM не зазнав значного зростання змоменту первiсного визнання, якщо було .'r"oru"o, *. Ьl"u"..""й i".rpy"]", *u. низький piBeHbкредитного ризику станом на звiтну дату.
У випадку фiнансового активу, ||lo с кредитно-знецiне}lим станом на звiт.ну дату, аJIе lle спридбаним або створеним кредитно-знецiнени; Ф;;;;"-, unr"uor, Фонд оцiнюс очiкуванi кредитtIiзбитки як рiзницю мiж валовою балансовою вфтiстю активу та теперiшньою вартiстю очiкуванихмайбутнiх грошових потокiв' дисконтованою за первiсн_ою ефективною ставкою вiдсотка ,за

$'fН::"J*ffЪ"r""*УДЪ-ЯКе 
КОРигування визна€ться в прибутку Jo" .o"r-f ,к прибуток або rо"rоп

. На поточнУ дебiторськУ заборгованiстЬ за виданими позиками Ф9"о створюс резервочlкуваних кредитних збиткiв на суму заборгованостi в розм ipi 0,5 й; ;l; ;;rйор.у.

. На прострочеНУ ДебiторСьку заборГованiстЬ за виданиМи позикаМи Фонд створю€ резервочlкуваних кредитних збиткiв на суму заборгованостi вiдпЬвiдпо до 
"1р;;i;';р;"rроченllя:

о".",;i;Ь'.rН;;Ь#ЪЁ.];еННЯ 
Платежiв - нарахову€ться резерв очiкуваних кредит'их збиткiв у

- бiльше 12 мiсяцiв прострочення платежiв - нараховуеться резерв очiкуваних кредитних збиткiву розмiрi 100% вiд суми боргуj '|чrчJ\vuJLlDчл рgJgрб Uчlкуtsаl

!ебimорська заборzоваttiсmь 3а mоварlt, послу?rl, lt(lpoжoB{lHltJиlt BidcomKa"ltu
Безумовна лебiторська заборговаНiсть визнасr"a, ,n актив тодi, коли Фонд стас cTopo.,oloдоговору та, внаслiдок цього, набувае юридичне право одержати грошовi кошти.
Первiсна оцiнка дебiторськоТ заборгованостi здiйснюеться за справедливою BapTicTto.



Пiсля первiсного визнання подztльша оцiнка дебiторськоТ заборгованостi вiдбуваеться за

амортизованою вартlстю.

Поточну дебiторську заборгованiсть без встановленоТ ставки вiдсотка

первiсного рахунку факryри, якщо вплив дисконryвання с несут,гсвим,

ffебiторську заборгованiсть без встановленоТ ставки вiдоотка, щодо якоТ icHyc розтермiнування

платежiв, Фонд оцiнюс за сумою договорУ, якщо вплив дисконтування е несуттсвим,

На KorKHy звiтнУ даry Фонд оцiнюе наявнiсть ознак знецiнення фiнансового активу або групи

(liнансових акiивiв. бцiнка зменшення корисностi фiнансового активу в результатi дiт кредитного
' 
ризику включас данi, якi пiддаються спостереженню, про насryпнi подiТ:

- фiнансовi трулнощi боржника;
- порушення умов договору, наприкJ]ад, прострочення виплат;

_ негативнi 
"ацiонаr""i 

Й мiсцевi економiчнi умови (збiльшення рiвня беЗРОбiТrЯ, ЗНИЯ(еННЯ

доходiв).
Фонд застОсовуС для оцiнювання очiкуваних кредитних збиткiв за торговою дебiторською

заборгованiстю практичнi прийоми з використання матрицi забезпечень,

Фонд викОристовуе для оцiнювu"п, 12-*i"ячних очiкуваних кредитних збиткiв або очiкуваних

кредитних збиткiв .u Ъ""о строк дiТ за фiнансовими активами свiй власний iсторичний досвiд

np"o"r""* збиткiв. Залежно вiд диверсифiкованостi свост клiентськот бази суб'ект господарювання

,"nop".rouyc вiдповiднi групи (uид фi"а"сового активу, тип дебiтора, TepMiH заборгованостi), якщо

його iсторИчниЙ досвiД прЁл"rп"* збиткiВ ук{вуе на значнО вiдмiннi закономiрностi збиткiв для рiзних

клiснтських груп,

на прострочену поточrrу лебiторську заборгованiсть по нарахованих вlдсотках за виданими

позиками Фонд .ruф,о. p...pu очiкуЬаних кредитних збиткiв вiдповiдно до cTpoKiB прострочення

платеrкiв:

Фонд оцiнюе за сумою

резерв очiкуваних кредитних збиткiв у

резерв очiкуваних кредитних збиткiв у

-1-3 мiсяцi прострочення платежiв - нараховусться

розмiрi 10 % вiд суми боргу;

- 3-6 мiсяцiв прострочення платежiв - нараховуеться

розмiрi 20 0/о вiдсуми боргу;

- бiльше б мiсяцiв прострочення платежiв - нараховусться резерв очiкуваних кредитних збиткiв

у розмiрi 50 % вiд суми боргу.

ПоточнУ дебiторсьКу заборгОванiстЬ фiзичних. осiб за реалiзованими форварлними

контрактаМи та кварТирамИ ФонД групуС 
" ..й**"оaтi вiД наявностi прострочення та TepMiHiB

простроченп, nnura*iB i створюе резерв очiкуваних кредитних збиткiв на непрострочену суму

заборгованостi в розмiрi О,SИ вiд.уr" бор.у, rч nu прострочену суму заборгованостi вiдповiдно до

cTpoKiB прострочення платежiв:

-1-12 мiсяЦi простроЧення платежiв - нараховусТься резерВ очiкуваних кредитних збиткiв у

розмiрi 2О/о вiд суми борry;

- бiльше 12 мiсяцiв прострочеtlня платежiв - нараховусться резерв очiкуваних кредитних збиткiв

у розмiрi 5 % вiд суми боргу.

на поточну дебiторську заборгованiсть за придбаними майновими правами щодо квартири

Фонд cTBoploc резерв очiкуваних кредитних збиткiв в розмiрi 0,5 % вiд суми боргу.

на поточну дебiторську заборгованiсть за внесками до незаресстрованого статутного 51плtт.алv

та сплаченИми авансаМи за акцii ФонД створюС резерВ очiкуваниХ кредитниХ збиткiВ в розмiрi 0,| Уо

вiд суми боргу.

У зв'язкУ з поширенняМ COVID-l9 icHyc ризиК середньосТрокового та довгострокового

tIегатив1-1оГо впливУ на cBlToBY eKoHoMiKY i e*oHori*Y Украi'ни-зокрема. На поточНУ Деqцо_рлську

заборгованiсть Фонд створюс резерв o"inyuun"* кредит}rих збиткiв пов'язаних з COVID-I9 в

розмiрi 0,5 % вiд суми боргу

якщо протягом наступного звiтного перiолу амортизована BapTicTb фiнансових активiв

,po"ru., Т ounb apo"ru1,no ц,1o*"u об'сктивно пов'язати з подiею, яка вiдбуваеться пiсля визнання

.b"rny uiд .п.цiпе;, 

' 

Звiтi про фiнансовi результати, збиток вiд знецiнення вiдновлюеться через

вiдобраlкеНня результату у прибутку або збитку,

7,



3,3,4, ФiHa'tcoBi акпluвll, ,lqo оцiнtоюmьсл зtt спраttеdлrlвоtо варmiсmю, з Bido(lpaercetllrrыlрвульmаmу переоцiнкtt у прабуmку обо збumку
!о фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливоlо вартiстю, з вiдображенням результ.атупереоцiнки у прибутку або збитку, uiд"осr.i.; Бй;"u; iп"Ё.r"цii, опi^уrр"муються в рамкахбiзнес-моделi, мета 

"кЬi дос"гаurоЬ" .un"*o' прода,ку фiнансов;;;;";i; i якi не оцiнюються заамортизованою вартiстю або за справедливою вартiсrй 
"Ьр". 

i,rr"И .у-у"""И дохiд.Пiсля первiсного визнання Фонд оцiнюе ix за справедливою вартiстю.

oo.unfiffiiШ:iJi"icTb аКЦiЙ, ЯКi BHeceHi до бiржового списку, оцiнюеться за бiряtовим курсом

справедлива BapTicTb визначаеться як цiна, яка була б отримана за продu,l( активу або сплаченаза передаЧу зобов'яЗання У звичайнiЙ оп.рuцiТ.,irn" !чu.""ками ринку на дату оцiнки. ОцirlкасправедлиВоi BapTocTi базуетьсЯ на припуЩеннi, щО операцiЯ ir'npbiurnY активУ або передз,liзобов'язання вiлбудетос" Ьбо на основному ринку для цього активу або зобов'язаtlня, або заВlДСУТНОСТI ОСНОВНОГО РИНКУ - У НайВИГiДНiШОМУ Ринку для цього активу або зобов,язаtlня.Основний або найвигiднiший-рипоп ,uu бути досту;;"; ;;, Фонду.
Yci аКТИВИ Та ЗОбОВ'ЯЗаННЯ РОЗПОfl::j:_:,1I11еlопii в межах icpapxiT справедливоi,вартостi, якуМОЖНа ОПИСаТИ На ocHoBi НаЙНИЖЧИХ PiBHiB Вхiдних даних, ,ni с "a,b,j;;*;;;, оцiнки справедливоiBapTocTi загалом:

l PiBeHb - ЦiНИ КОТИРУВаННЯ (некоригованi), на актив'ому ринку для iдентичних активiв абозобов'язань.

2 piBeHb - методики оцiнки, для яких найниrкчий piBeHb вхiдних даних, який с ва)l.,lиви]чl дляоцiнки справедливоi BapTocTi, пiддаеться спостерея(енню, пр"мо або опосередковано.
З piBeHb - методики оцiнки, для яких найнижчий piBeHb вхiдних даних, який е ва)кливим дляоцiнки справедливоТ BapTocTi, n" пiддuar"ся спостереже}iню.
Справедлива BapTicTb активу або зобов'язання оцiнюсться iз використанням припуще'ь, якiВикорисТоВуВатиМУТЬ УЧасники риНкУ пiД час ВиЗначення чiни дл"-f;;;;; або зобов,язання, зурахуванням того, що учасники р,инку будуть дiяти з 

"uйпрuщо,о 
економiчЙю вигодою для себе.Фонд використовус. методики оцi"п", 

"ni 
Ъiдпо"iоuйri 

"u"rним обставинам i длrl яких iснуютьдостатнi данi для оцiнки справедливоТ BapTocTi, максим€tльно використовуючи вiдповiднi вхiднi данi,якi пiддаються спостереженню, та мiнiмiзу;;r-;;;;;;Jruп"" вхiдних да'их, якi не пiддаютьсяспостереженню.

fi*"J#tЖ"#ffiff}#:jз:"."з.::l:,:1:.1-тиву суггсво вiдрiзнясться вiд справедливоi,
..,lж#.iffi ;ffi T#i*"J,,i,я j:i"jl:^::y jy:ii:iiryTT,lii,:K;x1:,*.J:1",.#;;:;
;{}:"*:i:#н#.*i:i,"*i,{"t:::::""tуул::::i фr;;;Jцff #iЖ""Ji;rfiiЦ,T"fili,"','H

;;;;-;Ё,ънж}JJJJIi]
Пп,, _i-л.,-..лл_: _: Jг'TvrrдvUvr

*:i"":?;:::i.,:ji::л"y*a1""*, визначення Фондом справедливоТ

;H'#""J'",:1T';*_?.u'*;ljli::;;;",";;';Ъ;;H: ,Тi;i;iY"lНъ;:"ТТill,ffiх-;окремого пiдприемства як об'екта i; 
- -""" tlvJrлrqL J биJначеннI lrlтегр€lJl_ьноi характеристики

ефЬктивнос;Г;;;;;.rання актив,". .in 
"',""""',l'"i.i"i,Т":_.'З.ТР_'I1л:__i::_"','iй 

ВИРОбНИЧОго norbnrtiuny,.*"-,::::::::":::l".:":n" uй;i;,Ъ;;;j;";; ;,;;r'""#h;rЖ'#,*J,"|""bT#ffi,J";Hl';Hi
окремого

м назва покzlзника

Коефiцiент покритгя

Нормативне
значення

1 >l l"l 0,9 Knon
2 I\Oе(рlцlент аосолютноТ л iKB iдностi >0 1,1 0,9 Кuб"
J I\oeQ lцlент платоспроможностi (автоном ii) >0,5 I,1 0,9 Knru,

4
rroе(рlцlснт заОезпеченостi власними
оборотними запасами >0, l 1,1 0,9 К.uб"з

5 коефlцlент рентабельностi активiв

Споавеллива пяп.гiптr а-,,iй л^:_

>0 1,1 0,9 Kp"n'

ПРИЙНЯТО РiШення НКЦПФР про заборону торгiвлi ; ;р;;;#:fi1 Н';"# ilТ;'#"Ёff#;

1,г



депозитарНого облiкУ, протягоМ трьох робочих днiв з дати оприлюднення вiдповiдного рiшення
НКЦПФР пiдлягас ушiнчi до нульовоТ BapTocTi.

Якщо обiг акцiй, яких було зупинено, акцiй щодо яких прийнято рiшення НКI_\ПФР про

заборону торгiвлi та про зупинення внесення змiн до системи депозитарного облiку, вiдновлюеться

згiдпо .iirёпr", нкЦпФр, TaKi акцiТ пiдлягають дооцiнцi до справецлlв9Т BapTocTi протягом трьох

роЬоч"*'днiв з дати оприлюднення вiдповiдного рiшення нкцпФр. Вiдновлення корисностi та

.б"rоп вiд знецiнення фiнансового активу вiдобраrкаеться у Звiтi про фiнансовi результати.

змiна справедливот BapTocTi фiнансових активiв (корпоративних прав) вiдображасться в

звiтному роцi в бухгалтерському облiку пiсля оприлюднення фiнансових звiтiв пiдприсмств
(eMiTeHTiBj за попереднiй звiтний piK за рахунками доходiв або витрат.

3.3,5. Зобов'лзаttttя

Кредиторська заборгованiсть визнасться як зобов'язання тодi, коли Фонд стас стороною

договору та, внаслlдок цього, набувас юридичне зобов'язання сплатити грошовi кошти.

поточнi зобов'язання - Це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз нижченаведених

ознак:

о Керiвництво КомпанiТ сподiваеться погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягас

погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;

о Керiвництво I(омпанiт не мае безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання

протягом щоrtайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiолу,

пото.tнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання

зобов'язань.

Поточнi зобов'язання оцiнtоються у подальшому за амортизованою вартiстю.

Поточну кредиторську заборгованiсть без встановленоТ ставки вiдсотка Фонд оцiнюс за сумою

первiсного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування с несуттевим.

3, 3, 6. Зz о р пt он t п t|l i tt а t l со в uх а Kttl uв iB пха з о б о в' яз at t t,

Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Фонд мас юридичне право здiйснювати

залiк визнаних у балансi сум i мае HaMip або зробити взаемоз€шiк, або реалiзувати актив та виконати

зобов'язання одночасно.

3.4. облiковi полiтики щодо осIlовних засобiв та нематерiалыlих активiв

3,4,]. Вtвпонlrл m0 оцittкп oclloBllu-y засобiв

ФонД визнаС матерiальний об'скт основним засобом, якщо BiH }тримуеться з метою

використаl]ня Тх У проu".i свост дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i

соцiйьно-купоrур""* функчiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацi'r) яких бiльше

одного року та вар.,.iстi-яких бiльшё 6000 грн., для придбаних пiсля 23.05.2020 року BapTicTb бiльше

20 000 грн.

Первiсно ФонД оцiнюе ocHoBHi засоби за собiвартiстю. У подальшоМу ocHoBHi. засоби

оцiнюtоться за rх 
"обiuuрri"rю 

Mitryc будь-яка накопичена амортизацiя та. будь-якi накопиченi збитки

вiд зменшення корисностi. Сума 
"а*оrrи.rе"от 

амортизацiт на даry переоцiнки викJIючаеться з валовот

балансовоТ uupro.ii активу та чистоТ суми, перерахованоТ до переоцiненоТ суми активу. ,Щооцiнка, яка

входить до складу влас1-1ого капlтiulу, переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припиняеться

визнання вiдповiдного активу.

Матерiальнi активи з r,epMiHoM корисного використання понад один piK, вартiстю до 6000 грн., для

придбаних пiсля 23.05.202d року вартiстю до 20000 грн,, вважаються малоцiнними необоротними

матерiальними активами (МНМА).
3, 4, 2, П odaltb tu i в ttпtp а пlu.

Фонд не визнас в балансовiй BapTocTi об'скта основних засобiв витрати на щоденне

обслуговуваtlня, ремонт та технiчне обслуговування об'екта. I_\i витратИ визнаютьсЯ в прибугку чИ

збитку, коли вонИ понесенi. В балансоВiй BapTbcTi об'скта основних засобiв визнаються TaKi подалыlIi

витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу.

3.4. 3. ДMopttl uза цiя ос lt ов l r uх засобiв,

Амортизацiя основних засобiв здiйснюсться щомiсячно,

для нарахування амортизацiт основних засобiв використовуеться прямолiнiйний метод

нарахування амортизацiт. Дмортизацiя нараховусться У вiдповiдностi до груп основних засобiв i

.1.ep*iny oop"",loio використання за кожн"п,l o6'un oM основних засобiв до досягнення балансовоТ

9"



BapTocTi об'екта нульового значення.
при розрахунку амортизованот BapTocTi лiквiдацiйна BapTicTb основних

до нуля.

!iапазон cTpoKiB корисного використання вкJlючае:

Амортизацiя МНМА нараховусться в першому
BapTocTi.

засобiв прирiвнlосться

використання об'екта в розмiрi l00 % його

Капiтальнi вкJIадення в орендованi примiщення амортизуються протягом TepMilly i'x корисноговикористання, Амортизацiю активу починають, коли 'BiH- стас пЁйu.п"* Для використа'ня.Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбуваеться ранiше: на дату, з якоi.активКЛаСИфiКУЮТЬ ЯК УТРИМУВаНИй Для продаlку, або 
"u 

ouiy, з якот np"n"""oib визнання активу.
3.4. 4. Не.uаmер iал bt ti акm uв ч
нематерiальнi активи оцiнюlоться_ за .собiвартiстю за вирахуванням буль-яко'i' накопиченотамортизацiТ та будь-яких накопичених збиткiв uiд .r."rЪння корисностi. Нематерiальнi активи, якiвиникають у результатi договiрних або iнших юридичних прав, амортизуються протягом TepMiHyчинностi цих прав.

3,4,5, 3менulенttя корuсносmi основнltж засобiв пlа нелlаmерiальttltх акmuвiв
На кожну звiтну дату Фонд оцiнюс, чи с якась ознака того, що кориснiсть активу N,lo)(e

:1::1:'"'Я, ФОНД ЗМеНШУС баЛаНСОВУ BaPTicTb активу до суми його очiкувuпо.о вiдшкодування, якщоl тlльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансовоi BapTocTi. ТакезменшеннЯ негайно визнасться в прибутках чи збитка*, ,пщо актив не облiковують за переоцiнеllоtовартiстю згiдно з МСБО lб. ЗбитЬк 
"iд."""u,""", nop"."ocTi, визнаниП дляактиву (за вилtяткомгудвiлу) в попередНiх перiодах, Фонд сторнуе, якщо i тiльки ,пщо .rinin".o поп.реднi оцitlки,застосованi для визначення суми очiкуваноiо'вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшеtlнякорисностi амортизацiя основниХ засЬбi" nop".yaroar" в майбутнiх перiодах з метою розподiлеllняпереглянуТоТ балансОвоi BapTocTi необороТ"Ь.о'unr"uy на систематичнiй ocHoBi протягом с'рокукорисного використання.

3.5. облiковi полiтики щодо iнвестицiйноi HepyxoMocTi
3.5. 1. В uзнання iнвесmuцi йtloi ttepyxo,1tocmi
,Що iнвестицiйноТ HepyxoМocTi Фонд вiдносить HepyxoMicTb (землю чи будiвлi, або частиtlубУДiВЛi, абО ik ПОеДНаН"О), УТРимувану на правах власностi uбо;.i;;;.'у.ооо,о про фiнансовуоренду з метою отримання орендних платежiв або збiльшення BapTocTi капiталу чи для досяг}Iеllняобох цiлей, а не для: (а) використанlя у виробницr"i u" np" постачаннi ToBapiB, при наданlli послугчи для адмiнiстративних цiлей, або (б) продажу в звичайному ходi дiяльностi. .

Iнвестицiйна HepyxoMicTb визнаеться як актив тодi i тiльки тодi, коли: (а) с ймовiрнiсть того,що Фонд отримае майбутнi економiчнi вигоди, якi повiязанi з цiею ь,Ь""r"чiйпою нерухомiстю, (б)собiвартiсть iнвестицiйноТ HepyxoMocTi молtна досто в i рно оцi н ити.
Япщо будiвлi вкJIючають одну частину, яка утримусться з метою отриман}lя орендноi'пла.l.и таДРУГУ ЧаСТИНУ on",:r::1:T".111 у процесi дiяльностi Фонду або для Ъдмiнiстраr"u""* ;;;;, 

"бухгалтерСькомУ облiкУ TaKi частиНи об'сктУ n.py*oro.ri оцiнюютЬ., ,uliдоОра)ка]оться окрем,,,якщо вони можуть бути проданi окремо.
3,5.2. Первiсна mа послidуюча оцiнка futвесmацiйttоi 

'epyxoлtocmiПервiсна оцiнка.iнвестицiйноi HepyxoMocTi здiйсню€ться за собiвартiстю. Витрати на операцilовкJ]ючаються до первiсноТ BapTocTi. Собiвартiсть придбаноТ iHuecT;-i;;;i ;;;;xoMocTi включас цiнуiT придбання та будь-якi витрати, якi безпосередньо вiднесенi до придбан"r. Ёе.пос"редньо Biдllecetti

Найменуванllя ocнoBIl их засобiв исIlого використанIlя, poKll
Земельнiдiлянки

iвлi, споруди
Машини та обладнання (KpiM
комп'ютерноi технiки)
Комп'ютерна TexHiKa
Транспортнi засоби

Iншi ocHoBlti засоби
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витрати охоплюють, наприкJIад, винагороди за надання професiЙних юридичних послуг, податки,

пов'язанi з передачеIо права власностi, та iншi витрати на операцiю.

Подальша оцiнка здiйснюеться за справедливою вартiстю, яка на дату оцiнки дорiвнюе

первiсrriй BapTocTi за вирахуванням накопиченоТ амортизачiТ.

3.б. облiковi полiтики щодо необоротних активiв, утримуваних для продажу

Фонд класифiкус необоротний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова BapTicTb

буле в основному вiдшкодовуватися шляхом операчiт продажу, а не поточного використання.

Необоротнi uпr"uй, утримуванi для продажУ, ОЦiнюються i вiдобрахсаються в бухгалтеРськомУ облiкУ

за найменшою з дuь* величин: балансовою або справедливоIо вартiстю з вирахуванням витрат на

операцiТ, пов'язанi з продажем. Амортизацiя на TaKi активи не нараховуеться. Збиток вiд зменшення

пориспоЬri при первiсному чи подалirому списаннi активу до справедливоТ BapTocTi за вирахуванням

витрат на продаж визнаеться у звiтi про фiнансовi результати,

3"7" Облiковi полiтlлки щодо оренди

Фiнансова оренда - це оренда, за якоlо передаються в основному Bci ризики та винагороди,

пов'язаrti з правом власностi на актив. Фонд як орендатор на початку строку оренди визнас фiнансову
оренду як активи та зобов'язання за сумами, що дорiвнюють справедливiй BapTocTi орендованого

майна на початок оренди або (якщо uon" ,a".i за сгIраведливу BapTicTb) за теперiшньою вартiстю

мitliмальнИ* ор"плп"* nnura*iu, Мiнiмальнi оренднi платежi розподiляються мiж фiнансовими
витратами та змеIlшенIlям непогашених зобов'язань. Фiнансовi витрати розподiляються на кожен

пaрiол таким чином, щоб забезпечити сталу перiодичну ставку вiдсотка на залишок зобов'язань,

I,Iеперелбачеt,i оре"лнi платежi вiдобраlкаються як витрати в тих перiоДах, у яких вони були понесенi,

Полiiика нарахуванНя амортизацiТ на орендованi активи, що амортизуються, узгоджена iз стандартною

полiтикоlо Фонду щодо подiбних активiв

Оренда активiв, за якоIО ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив, фактично

заJIишаються в орендодавця, класифiкуеться як операцiйна оренца. Оренднi платежi за угодою про

операчiйну ор"плу визнаються як витрати nu прrrопiпiйнiй ocHoBi протягом строку ореНди. Щохiд вiЛ

оренди за угодами про операцiйну оренлу Фонд.визнас на прямолiнiйнiй.основi протягом строку

орaпл". Заiрати, вкJIючаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, визнаються як

витрати.

3.8. облiковi полiтики щодо податку на прибуток

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з_ поточного та вiдстроченого

податкiв. Поточний податок визначасться як сума податкi" на прибуток, Що пiдлягають сплатi

(вiдшкодуВаннrо) щодо опоДаткованогО прибутку-(збитку) за звiтниЙ перiод. Поточнi витрати Фонду

за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних)

на дату балансу.

3.9. облiковi полiтики щодо illших активiв та зобов'язаrlь

3,9. l. Забезпечel l llя
забезпечення визнаються, коли Фонд мас теперiшню заборгованiсть (юридичну або

конструктивну) внаслiдоп п,t"nynoT подiТ, icHyc ймовiрнiсть (тобто бiльше можJIиво, нiж неможливо),

що погашення зобов'язання вимагатиме'вибутгя pecypciB, KoTpi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i

мо)кна достовiрно оцiнити суму зобов'язання.

3, 9, 2, В uttлottl u ttp а цiв н uкал,

На Фондi найманi працiвники вiдсутнi. Ведення господарськоТ дiяльностi та управлiння

активами здiйснtосться Компанiею згiдно iuno"y Укратни "про iнстиryти спiльного iнвесryвання",

Вiдповiдно до чинного законодавства Фонд единий соцiальний внесок не нараховус.

з.10. Iншi застосованi облiковi полiтикио що € доречIIими для розумiння фiнансовоi звiтностi

3,10,1 flохоiu ,rха вumра,rхu

Фонд визнас дохiд вiд надання послуг, коли (або у Mipy того, як) BiH задовольняс зобов'язання

lцодо викоI]ання, передаючИ обiчянУ noaryry (тобтО актив) йiентовi. АктиВ передаеться, коли (або у
Mipy того, як) клiснт отримус контроль над таким активом,

flохiл вiд пролажу фiнаllсових активiв визнасться у прибутку або збитку в разi задоволення Bcix

tIаведених лалi умов:
а) Фонл передае договiрtti права на одержання грошових потокiв вiд такого фiнансового активу;

ll.



б) Фонд передав покупцевi ризики та переваги вiд володiння, пов'язанi з фiнансовим акти'ом;
в) за Фондом не з€шишасться aHi подальша участь управлiнського персоналу у форrчri, яказазвичай пов'язана з володiнням, aHi ефективний *o"ipor, за проданими фiнансовими iнструментами,iнвестицiйною нерухомiстю або i"r"r" активами;
г) суму доходу можна достовiрно оцiнити;
Д) ЙМОВiРНО, ЩО ДО ФОНДУ НаДiйДуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiею;
е) витрати, якi булИ або будутЬ понесенi у зв'язку з операцiсю, можна достовiрно оцittити.
!ивiденди визнаються доходом лише у разi, якщо:_ право Фонду на одержання виплат за дивiдендами встановлено;- е ймовiрнiсть, що економiчнi вигоди, пов'язанi з дивiдендами, надiйдуть до Фонду;- суму дивiдендiв можна достовiрно оцiнити.
дохiд визнасться у звiтi про фiнансовi результати (звiтi про сукупний дохiд) за умовивiдповiдностi визначенню та пр"r.рй* 

""."uп"о."-'Б".пu""о доходУ вiдбуваеться од}Iочасllо звизнанням збiльшення активiв або зменшення зобов'язань.
витрати - це зменшення активiв або збiльшення зобов'язань, наслiдком якого с зменшеннявласного капiталу, KpiM як унаслiдок здiйснення розподiлу держателям вимог до власного капiталу.Визнання витрат вiдбуваеться одночасно з:, первiсним визнанням зобов'язання чи збiльшенням балансовоi BapTocTi зобов'язання; або
' припиненням визнання активу чи зменшенням балансовоТ BapTocTi активу.
3.10.2. Вumраmu зо позuка]пtt
витрати за позиками, якi не е частиною фiнансового _iHcTpyMeHTy та не капiталiзуються якчастина собiвартостi активiв, визнаються як_витрати перiоду. Фонд капiталiзуе витрати на позики, якiбезпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництвu'uбо виробництвu п.ьiбiповаtlого активу, якчастина собiвартостi цього активу.
3,10.3. Умовпi зобов|язаttня mа aKmrrBll
Фонд не визнае yMoBHi зобов'язання. в звiтi про фiнансовий стан Фонду. Iнформачiя про y'ol]Heзобов'язання розкрива€ться, якщо мояtливiсть 

""ОуЬ" i..yp.i", якi втiлюють у собi економiчнi вигоди,Не е ВiДДаЛеНОЮ, ФОНД Не ВИЗНае YMoBHi активи, i;*" i;формацiя npo уrоЪ'п"й актив розкриваеться,коли надходження економiчних вигiд с ймовiрним

4. OcHoBHi припущеIrня, оцiнки та судже}lня
при пiдготовцi фiнансовоi звiтностi Фонд здiйснюс оцiнки та припущення, якi Malo..b вIlлив наеЛеМеНТИ фiНаНСОВОТ ЗВiТНОСТi, ГРУНТУЮчись на МСФЗ, МСБО.u,пуrur"п'""'*-,'iо.роопених KoMiTeToMз тлумаченЬ мiжнароднОТ фiнансовОТ звiтностi. ОцiнкИ та суд)l(еJl}lя bu.yrrr", iiu поп.р.лllьому досвiдiта iнших факторах, що за iснуючих обставин 

"uun 
urri'.r. обгрунтоЬ ани'и i- .о р..упrтатами якихприймаються судження щодо балансовоТ BapTocTi uKr""iB ,b".oOo"'".u"o. Хоча цi розрахункибазуютьсЯ на наявнiй у керiвництва Компанii' itr,Poprn,rii npo поточнi ;;oii, фактичtli результатиможуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв. Ьбпас.i, де TaKi .улrп"п,,i'с особливо в€Dкливими,областi' Що харакТериЗУЮТЬся Високим Pi'HeM "йuо"о.ri, ru о9]1.]! ; ;;;- ;р;"ущення й розрахункимають велике значення для пiдготовки фiнансовоТ звiтностi за МСФj, 

"u""д""i ""rnua.
4,1, Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутllостi конкретних МсФз
Япщо немас МСФЗ, який конкретно 

. 
застосовусться до операцii, iншоi подiТ або умови,керiвництво КомпанiТ застосовуе .удrпеп"" пiд час роiроОп"""я та застосування облiковоТ полiтики,

:"лlл:т_ф-:t_уацiя 
була доречною для потреб пор"ЁrуJu.,i, оr" прийняЙя економiчних рiшень тадостовlрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiЬть: 

-

, подае достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi пото*иФонду;

' ВiДОбРаЖае еКОНОМiЧНУ cYTHicTb операцiй, iнших подiй або умов, а lle лише tоридич}lу форму;о с нейтрчLпьною, тобто вiльноtо вiд уперед>ltень;. е повною в ycix суттевих аспектах.
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Пiд чаС здiйснення судя(еннЯ керiвництво КомпанiТ посиласться на прийнятнiсть наведених далi

д)керел та враховус Тх у низхiдному порядку:

а) вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов'язанi з ними питання;

б) визначення, критерiт визнаtlня та концепцiт оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв та витрат у
Концептуал ьн i й основ i ф i Har;coBoT звiтностi.

пiд час здiйснення судження керiвництво Компанiт враховуе найостаннiшi положення iнших

органiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують полiбну концепryальну основу

лля розроблення "rо"лuрriu, 
i"ry пробесiйну лiтераryру з облiку та прийнятi галузевi практики, тiею

, Mipoto, якоlо вони не суперечать вищезазначеним джерелам,

ОпераuiТ, що не регламентуються мсФЗ Фондом не здiйснювались.

4.2. СулжеНня щодО справедливоТ BapTocTi активiв Фонду

Справедлива BapTicTb iнвестицiй, що активно обертаються на органi.о"uп:]9:у::?:.:.} 
|:::u*,

розраховусться на ocHoBi поточнот ринковот BapTocTi на момент закриття торгiв на звiтну даry, В

iнших випадках оцiнка .прuu"дп"uоТ BapTocTi грунтусться на судженнях щодо передбачуваних

майбутнiх грошових потокiв, iснуючоТ економiчноi'сиryацiТ, ризикiв, властивих рiзним фiнансовим
i".rpy*.nru*, ,u iнших факторiв i "рu*уruппям 

вимог мсФЗ l3 коцiнка справедливоТ BapTocTi>>.

4.3. СулженIlя щодо змiн справедливоi BapTocTi фiнансових активiв

КерiвництВо КомпанiТ вважас, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до оцiнки

фillансових incrpyMenTiB, де ринко*i поr"руuання не доступнi, с кJlючовим джерелом невизначеностi

плином часу, оскiльки оцiнки
ставок, змiн валютних KypciB,
оцiнки iHcTpyMeHTiB, а також

б) вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на доходи

(витрати) може бути зFIачним.

якби керiвництво Компанiт використовувало iншi припущення Щод9 вiдсоткових ставок,

волатильl{остi, KypciB обмiну вtulют, *р.л"rпо.о рейтингу ко"траген,о;.да"ги оферти i кориryвань пiд

час оцiнки iHcTpyMeHTiB, бiльша або менша змiна в оцiнцi BapTocTi фiнанс.ових iHcTpyMeHTiB,y разi

вiдсутностi ринкових котирувань мала б iстотний вплив на-вiдображений у фiнансовiй звiтностi

.rистий прибуток та збиток,

Розумiючи ваrкливiсть використання облiкових оцiнок та припущень щодо справедливоТ BapTocTi

(lirjансових активiв 
-" 

p*i вiдсутностi вхiдних даних щодо справедливоТ BapTocTi першого р.iвня,

керiuничтвО КомпанiТ плануе використоВуватИ оцiнкИ та судженНя якi базуються на професiйнiй

помпеrеuцiт прачiвникiв Гiiдпр".r.ruа, досвiдi та минулих подiяхо а також з використанням

розрахулrкiв та моделей *op.,.o.ii фiнансових активiв. Залучення зовнiшнiх експертних.оцiнок.щодо

;;-;- ",Pinun.o""* iii..pyr.,,Ti" д" оцiнка, яка базуст"с, "u 
професiйнiй компетенцiТ, досвiдi та

розрахунках с недостатньою, на думку керiвничтва КомпанiТ с прийнятним та необхiдним,

використання рiзних маркетингових припущень таlабо методiв оцiнки також може мати значний

вплив на передбачуваllу справедливу BapTicTb.

4.4. Сулженшя щодо очiкуваних TepMiHiB утримування фiнашсових iHcTpyMeHTiB

Керiвництво КомпанiТ застосовуе професiйне судження щодо TepMiHiB утримання фiнансових

incrpyre"riB, Lцо входять до складу фiнансових активiв., Професiйне судження за цим питанням

rрунтусться tla оцrнцi ризикiв фiнансового iHcTpyMeHry, йоiо прибутковостi й динамiцi та iнших

,1iunropu*. Проте iснують невизначеностi, якi *oniyr, бути пов'язанi з призупиненням обiry цiнних

iun"piu, що ". . пiлiопrрОльниМ керi"пичruу КомпанiТ фактором i може суттево вплин}ти на оцiнку

(li нансових i HoTpyMeHTi в.

оцlнок, тому що:

а) вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з

базуються на припущеtIнях керiвництва КомпанiТ щодо вiдсоткових

показникiв прaд"rо"промол<ностi контраге}lтiв, коригувань пiд час

специфiчних особливостей операчiй; та

4.5. ВикористанIrя ставок дисконтyваllня
ставка дисконту - це процентна ставка, яка використовуеться для

потокiв доходiв в сдине значення теперiшньоТ (поточноТ) BapTocTi, яка е

l3,

перерахунку майбугнiх
базою для визначення



ринковотвартостi бiзнесу, З економiчнl,т":-т зору, в ролi ставки дисконту с бая<ана iHBecTopy ставкадоходу на вкJIадений капiтал у вiдповiднi з piBHeM ризику подiбнi об'скти iнвестуванllя, або - ставкадоходу за irльтернативними варiантами iнвестицiй iз зiстаъляння рiвня p"."ny на дату оцiнки. Ставкадисконту мас визначатися з урахуванням трьох факторiв:
а) BapTocTi грошей у часi;
б) BapTocTi джерел, якi залучаються для фiнансування iнвестицiйного проекту, якi вимагаюr,ьрiзнi piBHi компенсацiТ;

в) факторУ ризикУ або мiрИ ймовiрносТi отримання очiкуваних у майбутньому доходiв.
СтаноМ на З1,12,2020 р. середньозв€Dкена ставка за портфелем банкiвських кредитiв унацiональнiй валютi в банках, у яких не введено тимчасову. адмiнiстрацiю або не запровад)I(еноЛiКВiДаЦiЙНУ КОМiСiЮ, 

"'u"ou"'u 14,5 О/о рiчних, lнформацiя, що використана для визначеtIняСеРеДНЬОЗВаЖеНОТ, СТаВКИ оДерж.аl1_ з офiцiйного сайту нБу за посилаtiнямhttps://bank,gov.ualstatistic/sector-finabcial/data-...tor-finun.iul 
роздiл'.Вартiсть кредитiв За даниNIистатистичноi звiтностi бан Ki в УкраIни (без урахуван ня овердрафту)''.

4.б. СудэкеlIня щодо виявлення ознак знецiненllя активiв
вiдносно фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою BapTicTlo, Фонд на да.гувиникнення фiнансових активiв та на кожну звiтну дurу 

""r"uuae 
piBeHb кредитного ризику.Фонд визнае резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовими ак,гивами, якiоцiнюються за амортизованоЮ вартiстю, у рЪзмiрi oui*ýr"u""* кредитних збиткiв за весь строк дiiфiнансового активу (при значноrу,бiпоr"rпi пр.д"rпого"ризи_ку/для кредитно-знецiнених фiнансовихактивiв) або 12-мiсячними очiкуваним" *р.д"r""; .б;r;"rи (уразi 

"..nur"oro зростання кредит.1огоризику).
Зазвичай очiкуеться, що очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дiТ мають бути визнаtli до того,як фiнансовий iHcTpyMeHT стане прострочен ий, Як правило, 

_кредит.ний ризик значно зростас ще доТОГО, ЯК фiНаНСОВИЙ iHсTPYMеHT 
"TuHe 

простроченим або-буде no,ir"Ъo'iHri ч"*,u"ки затриjчlкиплатежiв, що е специфiчними для позичru]ьника, (наприклад, здiйснення модифiкацii абореструктуризацii).
Кредитний ризик за фiнансовим iHcTpyMeHToM ввая(асться низьким, якщо фiнансовий iнструмен.гмас низькИй ризиК настаннЯ дефолту, позичальнИк мае потуЖнiй потенЦ;- ,'"по"уuати своiдоговiрlriзобов'язання щодо грошових потокiв у короткостроковiй 

.перспективi, а несприятливi зрtiгtи lзекономiчних i дiлових умовах у до"госrрокЬвiй n"p"nanr""i MorKyTb знизити, zLле lle обов'язковоЗДаТНiСТЬ ПОЗИЧTЛЬНИКа ВИКОНУВаТи своiзобов'язанн, Йодо до.овiрних грошових потокiв.
Фiнансовi iнструменти не вважаються такими, що мають низький кредитний ризик лише напiдставi того, що ризик Дефолту за ними е нижчим, нiж ризик_ дефолту за iншими фiнансовимиiНСТРУМеНТаМИ ФОНДУ абО Нiж кредитний ризик .p".o"nuii, в якiй Фонд здiйснюе дiяльнiсть.

_,_л_Р,":1'_1"Нi 
КРеДИТНi ЗбИТКИ За ВеСЬ СТрок дii не визнаються за фiнансовим iHcTpyMeHToM просто напlдставl того, що BiH вважався itlструментЪм iз низьким кредитним ризиком у попередньому звiтtrомуперiодi, але не ввuш(асться таким станом на звiтну лurу. V iu*oмy випадку Фонд з'ясовуе, чи мало мiсцезначне зростання кредитного ризику з моменту первiсного визнання, а отже чи постzulа потреба увизнаннi очiкуваних кРеДитних збиткiв за весь строк дii.

очiкуванi кредитнi збитки вiдображають власнi очiкування Фонду щодо кредитних збиткiв.Аналiз зростання кредитного ризику та моменту.л"ззlпп, десРолту може базуватисяна рiзномаНiтних кiльКiсниi та якiсних пок€lзниках, однак мсФЗ 9 _припуска€, що суттеве зрост-аlIняризику вiдбуваеться при простроченп-i..,1о зо лпi, 
-iЙрu.рuq 

s.s.l l мСоз я;, а де(lолт (подiя

ffiХfi::?"iпiЕЬrТ."СТРОЧеННi 
На 90 ДНiВ (Пара.рuф Вs.s.З j мсоз 9). ц; так званi спрост.овtti

5, Розкриття iнформацiТ щодо використання справедливоТ BapTocTi
5,1, Методики оцiнювання та вхцнi данi, використанi для складання оцiнок за сtlраведллll}оtовартiстю
ФОНД ЗДiЙСНЮС ВИКJIЮ"Пg 

9:._п:P_.PBHi оцiнки с_праведливот BapTocTi активiв та зобов,язань, тобтоTaKi ОЦiНКИ, ЯКi ВИМаГаЮТЬСЯ МСФЗ 9 та МСФЗ lЗ i;;i про срiнансовий стан на кiнець коя(llогозвiтного перiоду.

l4



класи активiв та
зобов'язань,
оцiнених за

справедливою
вартiстю

методики оцiнювання

Метод оцiнки
(ринковий,
дохiдний,
витратний)

Вхiднiданi

Грошовi кошти Первiсна та подzlльша оцiнка
грошових коштiв здiйснюсться за

справедливою вартiстю, яка

дорiвнюе Тх номiнмьнiй BapTocTi

Ринковий Офiuiйнi курси НБУ

Iнструменти
капiталу

Первiсна оцiнка iHcTpyMeHTiB

капiталу здiйснюеться за Тх

справедливою вартiстю, яка

зазвичай дорiвнюс uiHi операцiТ, в

ходi якоТ буu отриманий актив.

Подальша оцiнка iHcTpyMeHTiB

капiталу здiйснюеться за

справедливою вартiстю на дату
оцiнки.

Ринковий Офiuiйнi бiржовi курси
органiзаторiв торгiв на

даry оцiнки, за вiдсугностi
визначеного бiрrкового
курсу на дату оцiнки,
використовуються цiни
закриття бiржового
торгового дня. Щанi про
вчиненi правочини поза

фондовою бiржею, {aHi
фiнансовоТ звiтностi
пiдприемства (eMiTeHTa)

для визначення
iнтегрального iндексу

фiнансового стану
п iдп риемства (емjl9цщ).

Jнвестицiйна
HepyxoMicTb

Первiсна оцiнка iнвестицiйноТ
Hepp(oмocTi здiйснюсться за

собiвартiстю. Подальша оцiнка
здiйснюсться за первiсною
вартiстю за вирахуванням
llакопичеljоТ амортизачiТ.

Ринковий,
дохiдний

Щiни на ринку
HepyxoмocTi, данi оцiнки
професiйних оцiнювачiв

.Щебiторська
заборгованiсть

Первiсна оцiнка дебiторськоТ
заборгованостi здiйснюеться за

справедливоIо вартiстю, яка

дорiвнюе BapTocTi погашення,
тобто cyMi очiкуваних контрактних
грошових потокiв на дату оцiнки.
Подальша оцiнка дебiторськоТ
заборгованостi вiдбуваеться за

амортизованою вартiстю. _

Ринковий,
дохiдний

KoHTpaKTHi умови,
ймовiрнiсть погашення,
очiкуванi вхiднi грошовi
потоки.

Поточнi
зобов'язання

Первiсна оцiнка поточних
зобов'язань здiйснюсться за

вартiстю погашення. Поточнi
зобов'язання оцiнюються у
подальшому за амортизованою
вартiстю.

Витратний KoHTpaKTHi умови,
ймовiрнiсть погашення,
очiкуванi вхiднi грошовi
потоки.

5.2. Вплив використанIlя закритих вхiдних даних (3-го рiвпя) для перiодичних оцiнок

справедливот BapTocTi lla прибуток або збиток

У звiтномУ 2020 poui вiдбулося придбання частки в стаryтноМу капiталi ТзоВ кМОЩЕРН ПАК)
на суму 1 50 тис. грн.

15"



5.4. Рух активiв, що оцiнюються за
3-го рiвня iepapxiT

справедливою вартiстю з використанням вихiдllих даних

класи активiв
та зобов'язань,

оцiнених за
справедливою

вартiстю

1 piBeHb
(Ti, що мають

котирування, та
спостережуванi)

2 piBeHb
(Ti, що не мають
котирувань, але
спостережуванi)

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

спостере)куван им и)

Усього

,Щата оцiнки 07.02,20 з1,12,20 07.02.20 з1.12.20 07.02.20 з1,12.20 0,7,02,20 зl,l2.20!овгостроковi
фiнансовi
iнвестицii:
iншiфiнансовi
iнвестицiТ

l50 l50!овгострокова
дебiторська
заборгованiсть

lб з5з lб 353,Щебiторська
заборгованiсть
за

розрахунками
з нарахованих
доходiв

227 22,7Iнша поточна
дебiторська
заборгованiсть

l lГрошовi кошти
l

I

Класи активiв,
оцiнених за

справедливою
вартiстю з

використанням 3-го

залишки станом
на 01.02.2020 р.

Придбання
(продокi)

залишки станом
на 31.12.2020 р.

,Щовгостроковi
фiнансовi
iнвестицiТ:
iншiфiнансовi
iнвестицiТ

+ l50 (Придбання qаi1ки у
статутному капiталi).
!етальна iнформаuiя
розкрита у Примiтцi 5.2.

Фiнансовi активи i зобов'язання
Балансова BapTicTi Справедлива BapTicib

0"1.02,2020 з1.12,2020 07.02.2020 з1.12.2020

l50 l50Ловгострокова дебiторська
заборгованiсть

16 з5з lб 35з.Щебiторська .uбор.оuапБББ-
розрахунками з нарахованих доходiв 22,| 22,|lнша поточна дебiторська
забоDгованiсть

I lГрошовi кошти
l lпоточнi зобов'язання

1,1l l7l

lб



Станом на 3 l. 12.2020 року на балансi облiковувались довгостроковi позики на суму l5 999 тис.
грн. Фонд проводить розрахунок амортизованоТ BapTocTi майбутнiх грошових потокiв з виданих позик
та нарахоВаних дохоДiв по позиКах i вiдобРажас BapTicTb позик з врахуванням премiI або дисконry.
Станом наЗ1.12.2020 року сума премiТ становить 514 тис грн.

Фонд створюе резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки щодо виданих по3ик. СтанОм На 31 ГРУЛНЯ

2020 року резерв пiд o.1iKyBaHi кредитнi збитки на суму виданих позик нараховано в cyMi l60 тис. грн.

Фонд створюе резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки щодо заборгованостi по вiдСОТКаХ за

ttаявностi прострочеtlот заборгованостi по вiдсотках. У Фондi вiдсутня прострочена заборгованiсть по

вiдсотках, тому резерв пiд очiкуванi крелитнi збитки щодо заборгованостi по вiдсотках становить <0>.

Керiвllицтво КомпанiТ BBa)I(ac, що наведенi розкритгя щодо застосування справедливоТ BapTocTi е

достатнiми, i не вваяtас, що за межами фiнансовоТ звiтностi зiUIишилась будь-яка суттсва iнформаuiя
щодо застосування справедливоТ BapTocTi, яка може бути корисною для користувачiв фiнансовоТ
звiтностi.

6. Розкрlлття iнформаuiТ, що пiдтвсрджус cTaTTi поданi у фiнансових звiтах

6.1. Доходlл
Фонд складас Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупнi доходи i витрати) за методоМ

кФункчiй витрат)).

Розшифрування доходiв i витрат за <функчiонzu]ьним призначенням) отриманих Фондом за

перiод наведено в таблицi.

Щоходи
Код
звiту

01.02.2020-
з1.12.2020

IlIшi фiнаIlсовi доходи р,2220 2 131

Д'охоли вiд нарахованих вiдсоткiв по позиках 1 000

Премiя по позиках 1 lзl
Всього доходiв: 2 131

Розшифрування витрат Фонду за методом характеру витрат наведено в таблицi,

CTaTTi
07.02.2020-
3|.l2.2020

матеDlальнl витDати

виIlлати працiвникам
BИПЛaTи(loнлaмcoцiaльнoгoзабeзпеченНяПoB'яq@
амортизацiя
l}lшl витрати 19з

I]сього витрат: 193

6.3. Податок на прибуток
Фонд не мас витратз податку на прибутокузв'язкузтим, що вiдповiднодо пп. l41.6.1 п. 141.6

ст. 14l Податкового кодексу УкраТни звiльняються вiд оподаткування кошти спiльного iнвесryвання, а

саме: кошТи, BHecelli au"поuпй*ами корпоративного фонду, кошти та iншi активи, залученi вiд

учасникiВ iнститутУ спiльногО iнвесryванНя, доходИ вiд здiйснення операцiй з активами iнстицrry

б.2. Вштрати

Витрати
Код
звiтy

07.02.2020-
зl.|2.2020

Адмiнiстратlлвнi вIlтрати, в т. ч. р.2130 193

Винагорода компанiТ з управлiння активами 8l
деряtмито за емiсiю Ic l05
Витрати щодо коди(hiкацiТ ЦП 2

Витрати на послуги HoTapiyca l

Витрати FIa ресстрацiю регламенту l

Витрати на послуги депозитарiю, iнформачiйнi послуги J

Фillансовi вI|трати о,2250 717

дисконт по позиках 61,7

Втрати вiд зменшенllя корисностi дебiторськоТ заборгованостi (за

tlозиками) l60
всього витрат: 910

|7"



спiльного iнвестування, доходи, HapaxoBaHi за активами
доходи вiд дiяльностi iнституту спiльного iнвесryвання
платежi, роялтi тощо).

iнституту спiльного iнвестування, та irtttli
(вiдсотки за позиками, оренднi (лiзинговi)

6,4, Фiнансовi активи, щО оцiнюються за справедливоlо вартiстю, з вiдображеltliяllt
результату в прибутках або збитках

вартiстю (частки у стаryтному капiталi товариств з обмеженою вiдповiдалr"i"rr'il'uil-tir'J*##,;;
товариств) вiдображена в 3-ому piBHi iepapxii..

б.5. Грошовi кошти
Станом на 31.12,2020 р. грошовi кошти за номiнальною

рахунку, вiдкритому в АТ кПУМБ> в cyMi l тис, грн.
вартiстю облiковуtоться }la поточtJому

Грошовi кошти розмiщенi у банку, який с надiйним. Розкриття iнформацiТ щодо надiйностi баltкунаведено у п. 1 ,З.l цих Примiток.
б.б. Фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю
Щебiторська заборговаlIiсть

floвгocтpoкo"u'д'"'б'Jчp-:ькaзaбopгoв-а1i^c1ьФoндyсTaНoМна3l.l2,2020p..й

H;:IJ:"":":Y:*':^Y.j*{::: _.rДIл! ???:i: .р"., 
"upu*oBaHoT 

премiт nu 
"у,у 5l4 тис. гр1-1. тавизнаних кредитних збиткiв щодо дебiторськоТзаборгованостi на суму 1ЬО,"., .pn

.Щебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв станом на 3l. 12.202О р.складасться з нарахованих вiдсоткiв за виданими позиками Тзов uйодввн пдk,, ";;уr,;;;;;r".грн.

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть Фонду. с короткостроковою. ffебiторськазаборгованiсть Фонду не мас забезпеченr". Про.rроченоТ йбirор.uпоТ заборгованостi не icHye. Фоlrдпроводить аналiз та оцiнку рiвня кредитного ризику з в"користанням iндивiдуального пiдходу доконтрагента.

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2020 р. складасться з poзpaxyltKiB заiнформацiйнi послуги та д"позиrарнi послуги на суму l тис. грн.
СТаНОМ На З l ГРУДНЯ 2020 Року _резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки щодо iншот гlото.IноiдебiторськоТ заборгованостi стано"rrо nOu.

б.7. Власний капiта.лl

Станом на 31.12.2020
капiталу:

р. заресстрований капiтал скJ]адав 100 000 тис. грн, Структура вJIасllого

Назва суб'екта господарюван tlя 07.02-2020 з1.12.2020
Частка у статутному капiталi ТзОВ кМОЩЕРН ПАК)

Всього
l50

l50

07.02.2020 з1.12.2020
Довгострокова дебiторсьпа забор.о"а" icT" lб 5lз
!ебiторська заборгованiсть за Розрац,нпа"и з
нарахованих доходiв

22,|
нша поточна дебiторська заборгованiсть

l
uчlкуванl кредитнl зОитки щодо дебiторськоТ
заборгованостi

l 60)
Балансова BapTicTb всього:

1б 58l

07.02.2020 з1.12.2020Заресстрований (пайовий) кап iтал
Емiсiйний дохiд
Нерозподiлений прибуток
неоплачений капiтал

всього власний капiтал
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6.8. Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть
07.02.2020 31.12.2020

Itрелиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 2\

I нша кредиторська заборгован icTb 150

Всього кредиторська заборговаlliсть L11

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на31,12.2020 р. складасться з

заборгованостi по винагородi перед Компанiею на суму 21 тис. грн.

lltша кредиторська заборгованiсть станом на 31.|2.2020 р. скJIадасться з заборгованостi за

придбання частки в статутному капiталi ТзОВ кМОДЕРН ПАК) на суму l50 тис. грн.

крелиторська заборгованiсть на кiнець звiтного перiоду носить поточний характер i не

в Rа)касться простроченоlо.

6.9. звiт про рух грошових коштiв за перiод з07.02,2020 р. по 31.12.2020 р.

Звiт про рух грошових коштiв за перiод з 0"1.02.2020 р. по 31.12.2020 р. скJIадено за вимогами

мсБо 7 <Звiт про рух грошових коштiв> за прямим методом, згiдно з яким розкриваеться iнформаuiя

про ocHoBHi класи надходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв на HeTTo-ocHoBi. У звiтi
вiдобралtено рух грошових коштiв вiд операцiйноТ та неоперацiйноТ (iнвестицiйноТ та фiнансовоi)
дiяльностi.

операцiйна дiяльнiсть - полягае в отриманнi прибутку вiд звичайнот дiяльностi, сума якого

скоригована на амортизацiю необоротних активiв, витрати на оплаry працi персоналу, сплату

податкiв, вiдрахуваrrttя на соцiальнi заходи та iншi витрати.
Iнвестицiйrtа дiяльнiсть - це придбання та продаlк: необоротних активiво у тому числi активiв

вiднесених до довгострокових, та поточних фiнансових iнвестицiйо витрати на придбання оборотних

активiв, iнших вкJlадень, що не розглядаються як грошовi еквiваленти, отриманi вiдсотки тадивiденди,
отримаIJня та погашення позик.

Фiнансова дiяльнiсть - це надход)t(ення чи використання
eMiciT цiнних паперiв, викупу власних акцiй, виплата дивiдендiв,
цiнними паперами.

Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйноТдiяльностi за

становить - 1'72тис. грн. (витрачання).
Рух коштiв у результатi операuiйноТ дiяльностi у звiтi про рух грошових коштiв (за прямим

oпеpauiйнoTдiяльнocтi(iнвecтиuiйнoTДiяльнocтi)зaпepioдз

coвoТдiяльнoстiзaпepioдз0,7.02'2020p.пo3l,|2,2020p'

Ре"уrr1.а-* 
"]4сrого р5"ху *,оштiв uiддiяльностi Фонлуза перiод з0'7.02,2020 р, по З1,12.2020р.

с надход)l(ення гроtIIових коштiв в cyMi l тис. грн.

коштiв, що м€rли мiсце в результатi
погашення зобов'язань за борговими

перiод з 07 .02.2020 р. по З1.12.2020 р.

методом) в ий наступним чином

Стаття Код 01.02.2020-
з1.12.2020

Витрачання на оплату ToBapiB (робiт, послуг) p.3l00 -62

lншi витрачання p.3l90 l10

Чистий рyх коштiв вiд операцiйноТдiяльностi п.3195 -|72

0'l .02,2020 р. по 3 1.12.2020 р. стаl{овить - 15 22'7 тис

Стаття Код 01.02.2020-
3|.l2.2020

Надходlt<еtlня вiд отриманих вiдсоткЬ p.32l5 ,71з

Витрачання на надання позик р.3215 -l6000

Чистпй рyх KorlrTiB вiд illвесr,ицiйноi дiяльностi р.3295 -1,5227

становить- l5 400тис надходження

Стаття Код
07.02.2020-
зl.\2.2020

Надходлсен ня вiд власного децЦqду р.3з00 1 5400

ЧlлстиГл рух кошrтiв вiд фiнансовоТдiцдцц99Ц р.3395 15400

Грошовi потоки в iноземнiй валютi вiдсутнi.
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б.10. Звiт про власний капiтал за перiод з07.02,2020 р. по 31.12.2020 р.
облiК заресстрованогО (пайового) капiталу' додатковоГо капiталУ (емiсiйrrогО доходу),нерозподiленого прибрку та неоплаченого капiталуъдiйснюсться вiдповiдно до чиl{ного законодавстваукратни, BapTicTb статей власного капiталу, яка вiдобра)кена У звiтi про власtlий капiтал вiдповiдаебалансу (звiту про фiнансовий стан) Фонду:
Чистий прибуток за перiод з 0'0.02.2020 р. по 3 1.12.2020 р. становить l lб l тис. грн.
Внески до капiталу за перiод з 01 .02,202,0 р. по 3 l ,12.202.0 р. становлять l40 000 тис. грн.
Погашення заборгованостi з капiталу з Ot.OZ,Zт20 р, п9 Зl ,12.2020 р. становить l5 400 тис. гр}l.Зареестрований (пайовий) капiтал станом наЗ1,12.2020 р. становиiь la0 000 тис. грн.
.ЩОДаТКОВИЙ КаПiТаЛ (емiсiЙниЙ лохiд) станом на 31.1 2.2020 р. становить з64 тис, грrr.
Нерозподiлений прибуток станом Ha31,12.2020 р. становить l lбl тис. грн.
Неоплачений капiтал станом на З1 .l2.2020 р. станови ть (l24 9б4 тис. грн.)
РозмiР власного капiталу станоМ на 3l. 12,2020 р. скJIадас lб 56l ,".. ,pu.

7. Розкриття iншоТ iпформацii
7.1 YMoBHi зобов'язанrIя.
7.1.1. CydoBi позовu
ПРОТИ ФОНДУ В ЗВiТНОМУ ПеРiОДiВ Не бУло подано судових позовiв. Керiвництво компанiт вва)кас,

ЩО ФОНД Не ПОНеСе iСТОТНИХ ЗбИТКiВ, ВiДПовiдно, резерви"у'фiнансовiй .ui.nb"ri не створIов.Lпися.
7.1.2. Опоdаmкуволtня
внаслiдок наявностi в укратнському податковому законодавствi lrолоrкень, якi дозволяють бiльшнiж один BapiaHT тлумачення, а також через практику, що скл€Lлася в нестабiльному економiчtlомусередовищi, за якоТ податковi органи довiльно ,пуruчйi аспекти економiчноi'дiяльносr,i, у разi, якщоподатковi органи пiддадуть cyMHiBy певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва КомпанiiекономiчнОТ дiяльносТi Фонду, ймЬвiрно, що ФонД зЙушений буде сплатити додатковi податки,штрафи та пенi, Така невизначенiсть може вплинути на BapTicTb qri"u""o""* i".rpy"""riB, втраr.и тарезерви пiд знецiнення, а також на ринковий. piBeHi цiн на угоди, На думку керiвtlицтва Компанii Фонд

::*1]1i У.] ПОДаТКИ, ТОМУ фiнансова звiтнiiть не мiститi резервiв пiд податковi зби.гки. Податковiзвlти можУть перегляДатися вiдповiдними податковими органами гlротягом трьох poKiB.
7,1,3, Сmупiнь повернення dебimорськоi заборzовrtttосtпi mа iHlultx tltiHattcoBrж oKпtttBiB
Внаслiдок ситуацii, яка скJIалас_ь в економiцi УкраТни, а тако)к як результат еl<ономiчно't.нестабiльностi, що склuulась на дату балансу, icHye'йMoJipniar"ro.o, 

-*о'uпr"*и 
не змо)куть бутиреалiзованi за iхньою балансовою вартiстю в iодi звичайнот дiяльностi 

'ir*oy. 
'

ступiнь поверJJення активiв у значнiй Mipi залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться позазоНою контролю Ф9н4у. Ступiнь повернення дебiторськоТ Ьаборгованостi 
-Бонду 

визначасться напiдставi обставин та iнформацi'i, якi 
"u""*ii..nu 

д"rу б;;;У.'нu oy"nv керiвt,lицтва Компагrii, виходячи знаявних обставин та iнформацii, кредитний ризик лля фiнънсов"х апrиriв Фондом визначений як /ty)keнизький, тому кредитний збиток не був виiнаниЙ прЙ оцiнцi u"*.unr"ui". Бй;оuу.чи той факт, щоПОТОЧНа ДебiТОРСЬКа ЗабОРГОВаНiСТЬ бУле погашена у 202l року, очiкуваний пЁ.д"r""и збиток Фоttдомвизнаний при оцiнцi цього фiнансового активу cranou"r" ubu.
ВраховуюЧи той факт, що довгосТрокова дебiторська заборговаНiсть буле погашена у 202l роцi, iберучи до уваги нестабiльну економiчну ситуацiю в YKpaTHi, в т, ч. пов'язаltу з COVID-I9, Товариствостворило резерв очiкуваних кредитних збиткiв на суму заборгованостi за u"дuп^r"позиками в розмriрil60 тис. грн.

7.2 Розкриття iнформацiт про пов'язанi сторони
,Що пов'язаних cTopiH Фонду н€шежатЬ Компанiя та юридичнi особи - резиденти, коргIоративtliправа яких облiковуtоться в активах Фонду.
Компанiя та, зокрема, iT керiвник, мае вплив на Фонд внаслiдок виконання функцiй з управлirlняактивами та органiзацiт дiяльностi Фонду. Прямi родичi керiвника Компанiт пов'язаностi не мають.Протягом звiтного перiоду здiйснювалися операцii з'нарахування витрат та ik компенсацiТ при cTBopeHltiФонду за внугрiшньогосподарськими розрахунками на суму_ l10 тис. грн.; нарахування ви'агородиКомпанiТУ cyMi 8l тис. грн. та проведеНня оплатИ винагороди КомпанiI на суму 60 тис. грн.
7.3. t{iлi та полiтиклt управлiння фiнансовими ризиками
управлiння ризиками мас першочергове значення для ведення бiзнесу Фонду i с ваrкливимелементом iT дiяльностi, Полiтика управлiння p"a"nur" сконцентрована на непередбачуваrtостi
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(liнансових ринкiв i нацiлена на мiнiмiзацiю потенцiйного негативного впливу на фiнансовi показники
фонду" Оперативний i юридичний контроль мас на MeTi забезпечувати наJIежне функuiонування
u,,утрiш""оТ полiтики та процедур з метою мiнiмiзацiТ операцiйних i юридичних ризикiв.

Керiвничтво КомпанiТ визнае, що дiяльнiсть Фонду пов'язана з фiнансовими ризиками i BapTicTb

чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттево змiнитись унаслiдок впливу
суб'ективних чинникiв та об'ектив}lих чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких заздалегiдь

точ}lО передбачиТи неможлИво. !О такиХ фiнансовиХ ризикiВ вiднесенО кредитниЙ ризик, ринковий
ризик та ризик лiквiдrrостi.

полiтика з управлiння ризиками opicHToBaHa на визначення, анчrлiз iуправлiння ризиками, з

якими стикаеться Фонд, на встановлення контролю за ризиками, а тако}к постiйний монiторинг за

piBH9M ризикiв, дотримаI{ням встановлених обмежень та полiтики управлiння ризиками.

УправлiннЯ ризикамИ керiвництвоМ КомпанiТ здiйснюеться на ocHoBi розумiння причин
виникнення ризикУ, кiлькiсноТ оцiнки його мо)I0Iивого впливу на BapTicTb чистих активiв та

застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення.

7, 3. 1 " Kpeduпtt t ttй р лlз Llк

Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракry про фiнансовий iHcTpyMeHT не зможе
виконатИ зобов'язаttllя i це буде причИною виникНення фiнансового збитку iншоТ сторони. Кредитний

ризик притаманний таким фiнансовим iHcTpyMeHTaM, як поточнi та депозитнi рахунки в банках,

дебiторська заборгованiсть (в т.ч. позики).

Основним методом оцiнки кредитних ризикiв Фонду е оцiнка кредитОСПРОМОЖНОСТi

контрагентiu, дло чого використовуються кредитнi рейтинги та будь-яка iнша досryпна iнформацiя

щодо Тх спромо)I(ностi виконувати борговi зобов'язання.

Станоги на З1.12.2020 р. кредитний ризик по фiнансовим активам, що оцiнюються за

амортизованою собiвартiстю, с низьким, що пiдтверд}кусться чинниками, якi враховують специфiку
*o"ipua""riB, загальtli економiчнi умови та оцiнку як поточного, так i прогнозного напрямкiв змiни

умов станом на звiтну даry.

Що d о по пхо|!н1,1х р axyHKiB

ПрИ визначеннi рiвня кредитного ризику фiнансового активу у виглядi грошових коштiв,

враховуIоться в першу чергу данi НБУ. Вiдповiдно до цl{х даних рейтинговими компанiями скJIадаються

рейтинги банкiв, що вкJI]очають в себе кiлька критерiтв, якi в першу чергу можна подiлити на двi групи:

- piBeHb стресостiйкостi установи i

- доброзичливiсть клiсtlтiв до банку.
СтаноМ на 31.12.2020 р кредитt{Ий ризиК за фiнансовим активом у виглядi грошових коштlв,

розмiLuених на поточному рахунку, с низьким, що пiдтверджуеться чинниками, якi враховують

специфiкУ контрагенТа, загальнi економiчнi умовИ та очiнкУ як поточнОго, так i прогнозного напрямкiв

змiни умов станом на звiтну дату.
ffaHe суд11(ення мо)lсrlиве виходячи з проведеного аналiзу iнформачiТ щоло надiйностi та

стабiльltостi дТ кПЕРШИЙ укрАТнсЬкиЙ мIжНАродниЙ БАНкD, в якому розмiщено грошовi

кошти в розмiрi l тис. грн.
03.09.2020 р. tlезчrлеrr(Ilе рейтингове агентстВо кКре}ит-Рейтинг> присвоihо насryпний поточний

рейтинг дТ кПЕРШий укрдТНськиЙ мIжнАрОдниЙ БАНК>: кредитний рейтинг за нацiональноlо

шкаJlою - uаДДД; прогноз - стабiльний, фкерело: https://www.credit-rating.ua/ua/rate_historyl21l6119l.

враховуlочи проведений аналiз, керiвництво Компанii дiйшло висновку, що банк е достатньо

надiйним.

Щоdо позuк

Станом на 3l. |2.2020 року в активах Фонду с позики, що виданi ТзоВ кМОДЕРН ПАК> iз

TepMiHoM повернення 27.08.202l piK на суму l5 999 тис. грн.

за результатами проведеного аtlалiзу, враховуючи пiдходи затвердженi в Фондi у мея(ах системи

управлiння p"."nu*", кёрiвництво КомпанiТ зробило висновок, що з дати первiсного визнання (видачi

позики) кредитний ризик позичztльника не зазнав зростання i е низьким.Вiдсутнi факти, якi б свiдчили

про ризиК п.u"попЬ"*tя зобов'яЗання, ПроТе, беручИ до уваги нестабiльну економiчну сиryаlliю в

Ynpai'ni, в т. ч. пов'язану з COVID-19, Товариство створило резерв очiкуваних кредитних збиткiв на

суму заборгованостi за виданими позиками в розмiрi l60 тис. грн.

!о заходiв мiнiмiзацiТ впливу кредитного ризику Фонд вiдносить:

- встановлення внутрiшнього обмеження обсягу дебiторськот заборгованостi в активах;
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- диверсифiкацiю структури активiв;
- аналiзплатоспроможностi контрагентiв;
- здiйснення заходiв щодо недопущення наявностi в активах Фонду простроченоТ дебiторськоТзаборгованостi.

У Фонду для внутрiшньоi системи заходiв iз запобiгання та мiнiмiзацiТ впливу ризикiв cTBopeHi:система управлiння ризиками, внррiшнiй аудит (контроль).
Фонд використовус наступнi методи управлiння кредитними ризиками:r лiмiти щодо боргових зобов'язань за ru]асами фiнансових iHcTpyMeHTiB;е лiмiти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагенто* (uOo u"оrtiйо"urоlо групоrо);, лiмiти щодо вкладень у фiнансовi iнструменти в po.pi.i кредитних рей,гингiв заНацiональною рейтинговою шкалою;, лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами.

7.3.2. Рuпковuй рuзuк
Ринковий ризик - це ризик того, що справедIива BapTicTb або майбутгli грошовi потоки вiд

фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться 
""u"пiдоп 

змitI риttкових цitt. РинкЪвий ризик охоплtос тритипи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiiсотковий ризик. Ринковий ризик виIlикас узв'язкУ з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцiТ, вiдсоткових ставок та в'UIют}Iих
ýYRciB, 9gпд пuрu*атиметься на ринковi ризики у зв'язкУ з iнвестицiями в акцiТ, облiгацi'i'та irrrrri
ф iHaHcoBi iнструменти.

IншиЙ цiновиЙ ризиК - це ризиК того, що справедлиВа BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового. iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (oKpiM тих, tllo виникають
унаслiдок вiдсоткового ризику чи вzU]ютного ризику), незалеяtно вiд iо.Ъ, u" спричиненi воничинниками, характерними для окремого фiнансового iHcTpyMeHTa або його eMiTeHTa, чи чинниками, щовпливаютЬ на Bci подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiйснюtотr.;;;;;цlТ на ригtку.основним методом оцiнки цiнового ризику с аналiз чутливостi. Серед методiв пом'якшIеttня
ЦiНОВОГО РlЗlIУ ФОНД. ВИКОРиСтову€ диверсифiкацiю акт.ивiв та дотримаttня лiмiтiв на вкJlадення вакцiТ та iншi фiнансовi iнструменти з нефiкiованим прибутком.

ВалютниЙ ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд
ф iнансового iHcTpyMeHTy коливатимуться внасл iдок зм i н валютних Kypci в.

. Валютнi ризики виникають у зв'язку з володiнням фiнансовими iнструментами, номiнованими вiноземнiй валютi, Фонд не iHBecTyc кошти в банкiвськi д"по."r", цiннi 
'папери 

та iншi фiнаrrсовiiнструменти HoMiHoBaHi в iноземнiЙ валютi, тому не u uyrr"u"" до в€Lлютних ризикiв.
Вiдсотковий ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiдфiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок .r;n р""пових вiдсотко""* .ruroK. Керiвtlиц,гвоКомпанiТусвiдомлюе, що вiдсоТковi ЪтавкИ можутЬ змiнюватись iце впливатиме як надоходи Фонлу,так i на справедливу BapTicTb чистих активiв.

усвiдомлюючи значнi ризики' пов'язанi з коливаннями вiдсоткових ставок увисокоiнфляцiйному.середовищi, яке с властивич д{я фiнансовоi .""r.r,i УкраТни, керiвниц.гво
*{:У::*lПРИЙНЯЛО РiШеННЯ Не iНвестувати у борго"i .обоu"".ання у нацiональнiй валtотi з фiксоваtlоlовlдсотковою ставкою, Керiвництво КомпанiТ здiйснюс монiторинг ,iд"оrпоr"* р"з"кi" .n по'пrроrБ. i*МаКСИМulЛЬНО ПРИПУСТИМИЙ РОЗМiР. У РаЗi ЗРОСТаННя вiдсоткових ризикiв Фонд мас HaMip поrбу.ur".,боргових фiнансових iHcTpyMeHTiB з бiкЬованою "й.Ьrпоuо,o ставкою. Монiторинг вiдсотковихризикiв здiйснюеться шляхом оцiнки впливу можливих змiн вiдсоткових ставок на BapTicT.bвiдсоткових фiнансових iHcTpyMeHTiB.

7. 3.3, Р uз uк лiкв id Hocmi
Ризик лiквiдностi - ризик того, що Фонд матиме труднощi при виконаннi зобов'язагlь,пов'язаних iз фiнансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв абоiншого фiнансового активу.
Фонд здiйснюе контроль лiквiдностi lllляхом_плануванtlя пото.lноТ лiквiдностi. Фонд аналiзустермiни платежiв, якi повiязанi з дебiторською заборгоъанiстtо та irrшими фiнаtlсовими активаfuLи,зобов'язаннями, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiл не оп"рiчlИ"оi (iнвес.гицiйноI)дiяльностi.
Iнформацiя щодо недисконтованих платеrкiв за фiнансовими зобов'язаннями Фонду в розрiзicTpoKiB погашення представлена наступним чином:
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PiK, що закiнчився
31 грудпя 2020 року

До1
мiсяця

Вiд 1 мiсяця
до 3 мiсяцiв

Вiд 3
мiсяцiв до 1

року

Вiд 1 року
до 5 poKiB

Бiльше 5
poKiB Всього

Торговельна та iнша
кредиторська заборгованiсть

21 21,

Iнша поточна кредиторська
заборгованiсть

150 150

Всього 2l 150 |1|

7.4. Управлiння капiталом
Фонд розглядас управлiння капiталом як систему принципiв та методiв розробки i реалiзацii

управлiнських рiшень, пов'язаних з оптимЕчIьним формуванням капiталу з рiзноманiтних джерел, а
також забезпеченням ефективного його використання у дiяльностi Фонду. Ключовi питаннrI та поточнi
рiшення, що впливають на обсяг i струкryру капiталу, а також джерела його формування,
розглядаються управлiнським персоналом. Механiзм управлiння капiталом передбачае чiтку
постановку цiлей i завдань управлiння капiталом, а також контроль за ix дотриманням у звiтному
перiолi; удосконалення методики визначення й аналiзу використання ycix видiв капiталу; розроблення
загальноi стратегiТ управлiння капiталом.

Управлiнський персонал здiйснюе огляд структури капiталу на кiнець кожного звiтного перiоду.
При цьому проводиться аналiз BapTocTi капiталу, його струкryра та можливi ризики. На ocHoBi
отриманих висновкiв Фонд здiйснюе регулювання капiталу шляхом залучення додаткового капiтаlry
або фiнансування, а також виплати дивiдендiв та погашення iснуючих позик. Фонд може здiйснювати
регулювання капiталу шляхом змiни структури капiталу. Система управлiння капiталом може
коригуватись з урахуванням змiн в операцiйному середовищi, тенденцiях ринку або стратегii розвитку.

Управлiння капiталом Фонд, спрямовано на досягненtлJI наступних цiлей:
. зберегти спроможнiсть Фонду продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб BiH i надалi

забезпечував дохiд для учасникiв Фонду та виплати iншим зацiкавленим сторонам;
о забезпечити нzшежний прибуток учасникам Фонду завдяки встановленню цiн на послуги

Фонду, що вiдповiдають рiвню ризику;
. до,гриманrul вимог до капiталу, встановлених реryлятором, i забезпеченtш здатностi Фонду

функuiонувати в якостi безперервного дiючого пiдприемства.

Фонд вважае, що загальна сума капiталу, управлiння яким здiйснюеться, дорiвнюе cyMi капiтагry,
вiдображеного в балансi.

Склад власного капiталу надату фiнансовоТзвiтностi - lб 56l тис. грн.:

- Зареестрований капiтал (пайовий капiтал) - 140 000 тис. грн.

- Емiсiйний дохiд - 364 тис. грн.

- Нерозподiлений прибуток- 1 161 тис, грн,

- Неоплачений капiтал -(|Z4 9б4) тис. грн.

Розмiр зареестрованого пайового капiталу вiдповiдае вимогам, встановленим для пайових
фондiв.

Концепцiсю збереження капiталу в Фондi е фiнансова концепцiя капiталу (капiтал е синонiмом
чистих активiв або власного капiталу, прибуток е збiльшенням фiнансовоi суми чистих активiв за
перiол). Отже, Фонд здiйснюс управлiння капiталом, яке спрямоване на збереженюI спроможностi
Фонду продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб забезпечувати дохiд для учасникiв Фонду та виплати
iншим зацiкавленим сторонам. Керiвництво КомпанiТ аналiзуе BapTicTb капiталу та ризики, що
притаманнi його скJIадовим.

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють порядок визначення BapTocTi чистих
активiв iнститутiв опiльного iнвестування та порядок, строки подання та скJIад iнформачii про

результати дiяльностi та розрахунок BapтocTi чистих активiв iнстиryтiв спiльного iнвесryвання е,

вiдповiдно, рiшення НКrЦIФР вiд 30.07.201З р. J\b 1336 кПро затвердження ПоложенЕя про порядок
визначення BapTocTi чистих активiв iнстиryтiв спiльного iнвесryвання> (iз змiнами) та рiшення
НКЦПФР вiд 02.10.20|2р, J\b 1343 кПро затвердження Положення про порядок скпадання та

розкриття iнформачii компанiями з управлiння активами та особами, що здiйснюють управлiння
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активами недержавних пенсiйних фондiв, та поданнJI вiдповiдних документiв до Нацiональноi KoMicii з

цiнних паперiв та фондового ринку) (iз змiнами).
BapTicTb чистих активiв - величина, що визначаеться як рiзниця мiж сумою активiв iнституту

спiльного iнвесryвання з урахуванням ix ринковоТ BapTocTi i розмiром зобов'язань iнституту спiльного
iнвестування.

Показник
значення пок€tзника станом на

01.02.2020 р. З|.12.2020 р.

Сума активiв, грн. |6,7з2 1,74,62

Сума зобов'язань, грн. 1,71215.з2

BapTicTb чистих активiв, грн. 16 5б0 959,30
Кiлькiсть iнвестицiйних сертифiкатiв, що
знаходяться у обiгу, од. |5 0з5,7|2

Номiнальна BapTicTb одного iнвестицiйного
сертифiката, фн. 1.00

BapTicTb чистих активiв Фонду в розрахунку
на один iнвестицiйний сертифiкат, грн. 1,1014

BapTicTb чистих активiв Фонду в розрахунку на один iнвестицiйний сертифiкат вища його
номiнальноi BapTocTi.

Протягом звiтного перiолу вiдбувалося первинне розмiщення iнвестицiйних сертифiкатiв на

суму 15 0Зб тис. грн. Виплати учасникам (дивiденли) не здiйснюваJIися.
Iнформацiя u4odo склаdу mа розмiру вumраm, якi вidшкоdовуюmься за рахунок акmuвiв Фонdу.

Вимоги щодо скJIаду та розмiру витрат, якi можуть бути вiдшкодованi за рахунок iнституту спiльного
iнвесryвання, встановленi рiшенням НКlШФР вiд 13.08.201З Jф 1468 кПро затвердження Положення
про скJIад та розмiр витрат, що вiдшкодовуються за рахунок активiв iнституту спiльного iнвестування>
(iз змiнами). Так, максим€tльний розмiр винагороди компанiТ з управлiння активами венчурного фонду,

розрахованоi у спiввiдношеннi до BapTocTi чистих активiв iнстиryту спiльного iнвесryвання, не може
перевищувати 10 вiдсоткiв середньорiчноi BapTocTi чистих активiв iнстиryry спiльного iнвесryвання
протягом фiнансового року. Iншi витрати (KpiM винагороди компанiiз управлiнлtя активами, податкiв та
зборiв, передбачених законодавством Украihи) не повиннi перевищувати 5 вiдсоткiв середньорiчноi
BapTocTi чистих активiв iнституту спiльного iнвесryвання протягом фiнансового року. Загальна сума
витрат, якi вiдшкодовуються за рахунок активiв Фонду за звiтний перiод, скJ]адае 88З7O,З2 грн., в т.ч.

сума винагороди компанiiз управлiння активами - 81 655,32 грн. (що скJIадае 0,6'l Уо вiд оередньорiчноi
BapTocTi чистих активiв iнстиryту спiльного iнвесryвання), сума iнших витрат (оплата послуг

депозитарiю, аудитора, HoTapiyca, iншi витрати) - 6 715,00 грн, (що скJIадас 0,05 % вiд середньорiчноТ
BapTocTi чистих активiв iнституту спiльного iнвесryванrrя). Отже, скJlад та розмiр витрат Фонду
вiдповiдають вимогам законодавства про дiяльнiсть iнстиryтiв спiльного iнвесryвання.

Iнформацiя щоdо вidповidносmi розлtiру акmuвiв Фонdу мiнiмапьнолtу обсяzу акпuвiв. Вимогами ч.

2 ст. 4l Закону Украrни кПро iнститути спiльного iнвесryвання) вiд 05.07.2012 р. М 5080-VI
встановлений мiнiмальний розмiр активiв пайового iнвестицiйного фонду, який повинен дорiвнювати
l250 мiнiмальних заробiтних IuIaT у мiсячному розмiрi, встановленому законом на день ресстрацii Фонду
(07.02.2020 р. - 5 903 750 грн.). Розмiр активiв Фонду скJIадае lб 7З2 тис. грн., що перевищус
мiнiмальний обсяг активiв Фонду.

Iнфорллацiя ulоdо iнвесmuцiйноi' полimuкu. Iнвестицiйна полiтика Фонду полягае в розмiщеннi
коштiв спiльного iнвестування Фонду в активи, склад та структура яких не суперечать чинному
законодавству i якi, на погляд особи, яка здiйснюе управлiння активами, забезпечують оптим€шьне
спiввiдношення мiж lx дохiднiстю та надiйнiстю. OcHoBHi напрями iнвестицiйноi дiяльностi, ризики,
що пов'язанi з iнвестуванням та обмеження iнвестицiйноТ дiяльностi Фонду визначаються його
Iнвестицiйною декларацiею.
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7.5. ПодiТ пiсля дати Балансу
Mirlt ДаТОЮ СКЛаДаtlНЯ Та_Затверд)(ення. фiнансовоТ звiтностi я<одних подiй, якi б могли вплинути}la Ilокчlзники cPiHatrcoBoT звiтностi та економiч"i pir."", -"p;"r";;i;; ;;;;^б;;#;,

Голова Правлiння

Головttий бухгалтер

Затвердrкую:

Генеральний директор
аудитор (сертифiкат АПУ cepiT А ЛЪ 00З5 l9)

м.п.

Г. Ю. Баскiн

I. В. Наконечна

В. О. Озеран
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