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щодО рiчноi фiнансоВоТ звiтнОстi ПайОвогО венчурНого iнвестицiйного фонду
неди версифi кованого виду за критого типу <<Бiзнес-Ка пiтал>>, активи якого

перебувають в управлiннi Приватного акцiонерного товариства <<компанiя з

управлiнtIя активами <<Карпати-iнвест>> станом на 31 грудня 2020 року

Аdресоm ауdumорсt Kozo вuсновку:
нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку,
наглядова Рада Приватного акцiонерного товариства <компанiя з

управлiння активами <Карпати-iнвест>>.

Звiт з аудиry фiнансовоТ звiтностi

ly,+tKa
ми провели аудит фiнансовоi звiтностi Пайового венчурного iнвестицiйного

Фонд), що складаеться зi звiту про фiнансовий стан ФоН!У станом на 31 грудня
2020 РокУ, i звiту про сукупний дохiд за 2О20 р., звiту про змiни у власному
капiталi за 2020 р., звiту про рух грошових коштiв за 2020 р. та примiток до
фiнансовоi звiтностi ФоН.ЩУ, включаючи стислий виклад значущих облiкових
полiтик ФОНДУ.

На нашу Д}Мку, фiнансова звiтнiстЬ, Що додаеться, вiдображас достовiрно, в
ycix суттсвих аспектах фiнансовий стан ФондУ станом на 31 грудня 2О2О р., його
фiНаНСОВi РезУльтати i грошовi потоки за piK, що закiнчився з€вначеною датою,
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi (МСФЗ) та вiдповiдае
вимогам законодавства УкраТни, що регулюс питання бухгалтерського облiку та
фiнансовоТ звiтностi.

Основа dля dумкu
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi,

аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, що прийнятi в
якостi нацiональних згiдно з рiшенняпt Аулиторськот паJIати Украiни вiд
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звiтностi", 7об (переглянутий) "пояснювальнi параграф и та параграфи з iнших
питань у звiтi незалежного аудитора", а TakoIt Рiшення Нацiональноi koMicii з
цiнних паперiв та фондового ринку (FкLщФР) ''Про затвердження Вимог до
аудиторського висновку, що подаеться до НацiональноТ KoMicii з цiнних паперiв та
фондового ринку при розкриттi iнформацii про результати дiяльностi iнститутiв
спiльного iнвестування (пайових та корпоративних iнвестицiйних фондiв) та
компанii з управлiння активами" вiд l1.06.201З р. jъ 991. Нашу вiдповiдальнiсть
згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi квiдповiдальнiсть аудитора за
аудит фiнансовоТ звiтностi>> нашого звiту.

МИ е нез€lJIежнимИ пО вiдношенню до ФОНДУ згiдно з Мiжнародним
кодексом Етики Професiйних Бухгалтерiв, включаючи мiжнароднi стандарти
незаJIежностi, Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (<Кодекс
РМСЕБ>) та етичними вимогами, застосовними в YKpaTHi до нашого аудиту
фiнансовот звiтностi, а також виконаJIи iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цихвимоГ та КодексУ рмсЕБ. МИ вважаемО, ЩО отриманi нами аудиторськi
докази с достатнiми i прийнятними для використання ik як основи для нашоi
ДУмки.

Су mmев а н е в LB н а ч е н i с пl ь, LLqo с mо сУ €П7 Il Ся б ез п ер ер в н о с m i d iял ь н о с m i
звертасмо увагу на ситуацilо щодо майбутньоi невизначеностi, пов'язанот 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 ПрАТ куД <Карпати-
iHBecT> продовЖуватИ на безперервнiЙ ocHoBi вiдобраЖати активи ФоН!У 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.

Iнша iнфорлчtацiя

Наша думка щодО фiнаr-IсовоТ звiтностi ФоН!У не поширюеться на iншу
iнформацiю i ми не робимо висновок з будь-яким piBHeM впевненостi щодо цiеi
iншот iнформацiт. Система бухгалтерського облiку Фонду с адекватною. у
ФондI застосовУються процедури внутрiшнього контролю (аудиту). Система
управлiння ризиками ФОНЩУ е 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 фiнансовоI
звiтностi ФондУ в цiлому та при формуваннi думки щодо неi; при цьому ми не
висловлюемо окремоI думки щодо цих питань.

вilповidальнiсmь управлiнсько?о персоншtу mа muж, ко?о наdiлено
tt а йв u u4 шrп u п о в н о в анс е н няIп u, з а ф i н а н с о ву з в imH ic m ь

управлiнський персонаJI Фонду несе вiдповiдалънiсть за складання i
достовiрне подання фiнансовоi звiтностi вiдповiдно до МсФз та за таку систему
внутрiшнього контролю, яку управлiнський церсонал визначас потрiбною для
того, щоб забезпечити складання фiнансовоi звiтностi, що не мiстить суттсвих
викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

при складаннi фiнансовоi звiтностi управлiнський персонаJI 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 плануе лiквiдувати ФОНД чи припинити дiяльнiсть,
або не мае iнших ре€чIьних €Lльтернатив цьому.

Ti, когО надiленО найвищими повноваженнями у ФондI, несуть
вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування ФОНffУ.

вidповidальнiсmь ауdumора за ауdum фiнансовоi звimносmi
Нашими цiлями с отримання обrрунтованоi впевненостi, що фiнансовазвiтнiсть ФондУ у цiлому 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
аудит, проведений вiдповiдно до мсА, завжди виявить суттеве викривлення, коли
воно icHye, Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони
вважаються суттсвими, якщо окремо або в сукупностi, як обrрунтовано
очiкуеться' вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що
приймаються на ocHoBi чiет фiнансовоi звiтностi Фонду.

Виконуtочи аудит вiдповiдно до вимог мсА, ми використовуемо
професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з
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- iдентифiкуемо та оцiнtосмо ризики суттевого викривле"r" бi*"оi
звiтностi ФондУ внаслiдок шахрайства чи помилки, розроблясмо й виконуемо
аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримусмо аудиторськi
докази, що с достатнiми та прийнятними для використання iх як основи для нашоi
думки. Ризик невиявлення суттевого викривлення внаслiдок шахрайства с вищим,
нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати
змову, пiдробку, навмиснi прогIуски, неправильнi твердження або нехтування
заходами внутрiшнього контролю;

- отримусмО розумiннЯ заходiВ внутрiшНьогО контролЮ Фонду, що
стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали
обставинам, а не для висловлення Думки щодо ефективностi системи
внутрiшнього контролIо ;

оцiнюемо прийнятнiсть облiкових полiтик- UцrнtUсмO llриинятнlсть застосованих облiкових полiтик ФондУ та
обrрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiТ, зроблених
управл i нським персонаJIом;

- ДОХОДИМО ВИСНОВКУ ЩОДО ПРИЙНЯТНостi використання управлiнським
персон€Lлом ФоНlУ припУщення про безперервнiсть дiяльностi як основи для
бухгалтерського облiку та, на ocHoBi отриманих аудиторських доказiв, робимо
висновок, Чи icHye суттева невизначенiсть щодо подiй або умов, що може
поставити пiд значний cyMHiB здатнiсть ФондУ продовжувати свою дiяльнiсть на
безперервнiй ocHoBi. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такоi суттсвоi
невизначеностi, ми повиннi привернути увагу В нашому звiтi аудитора до
вiдповiдних розкриттiв iнформацii у фiнансовiй звiтностi Фонду або, якщо Taki
розкриття iнформацii с нен€Lлежними) модифiкувати свою Д}мку. Нашi висновки
грунтуються 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€Lпьне подання, структуру та змiст фiнансовоТ звiтностi
Фонду включно з розкриттями iнформацii, а також те, чи пок€lзус фiнансова
звiтнiстЬ операцiТ та подii, що покладенi в основу iT складання, так, щоб досягги
достовiрного подання.

ми повiдомлясмо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями у
ФонлI, разом з iншими питаннями iнформацiю про запланований обсяг i час
проведеНня аудиТу та cyTTeBi аудиторськi результати, включаючи буль-якi cyTTeBi
недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.

ми також надасмо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями у
ФондI, твердження, що ми викон€Lли вiдповiднi етичнi вимоги щодо

l'експt tlbozo dокуменmу пidеопtовлеttо Дуdumорською фiрмоtо "У*рЗ*idДуаur', 1S.01.20п
вuкорuсmання пlексmу у цiло"му або у часmutti без пuсьлtовоi'зеоdu не dозволясmься,
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обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу нез€шежнiсть, а тако11t, де
це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

З перелiку Bcix питань, iнформацiя щодо яких надав€Lлась 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 аудиту. 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 цlодо вимог iнших законодавчих i нормативних aKTiB
OcHoBHi BiloMocmi про iнвесmuцiйнuй фонd:
повне найменування: Пайовий венчурний iнвестицiйний фо"д

недиверсифiкованого виДу закритого типу <Бiзнес-Капiтал> Приватного
акцlонерного товариства <компанiя з управлiння активами <<карпати-iнвест>.

Тип, вид та клас фонду: закритий тип,недиверсифiкован ий вид.
!ата та номер свiдоцтва про внесення iнвестицiйного фонду до еДРIСI:

06.12.2012 р. J\b 227-|.
Ресстрацiйний код за CIPICI: 2з3227.
Строк дiяльностi iнвестицiйного фо"ду: 20 poKiB

оаювнi вidоллоспоi про ко.цпанiю з управлiння aKmLlBOMu:
повне найменування: Приватне акцiонерне товариство ''компанiя з

управлlння активами "Карпати-iнвест" (надалi - компАнIя).
Код за еДРПоУ : 223З47 53.
Види дiяльностi за КВЕ!: управлiння фондами (КВЕД - бб.30), трасти,

фондИ та подiбНi фiнансОвi суб'сКти (КВЕ! _ б4.з0), iнша допомiжна дiяльнiсть у
сферi фiнансових послуг,
66. 19) та консультування
70.22).

МiсцезнаходженнЯ КоМПАНIi: 7901 8, Львiвська обл., м. Лъвiв, вул.
Головацького, бу л. 2З А.

kplм страхування та пенсiйного забезпечення (квЕд -
з питань комерчiйноТ дiяльностi й керування (КВЕ! -
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1, Вuсловлення dумкu u4оdо розкрummя iнформацi'i про aKmr.BLt,

зобов'язоння mа чLrсmuй прuбуmок (збumок)

1.1. оцiнка та визнання фiнансових iнвестицiй на дату Балансу здiйсненi

ФондоМ вiдповiдно до вимог мсФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" та МСБо 2В

"IнвестицiТ в асоцiйованi та спiльнi пiдприемства".

на дату Балансу у складi довгострокових фiнансових iнвестицiй на заг€Lльну

суму 38 097 тис. грн., що на 3 l49 тис. грн. бiльше, нiж у 20119 р., облiковуються:

- довгоСтроковi фiнансоВi iнвестиЦii, якi облiковуються за методом участi в

капiталi iнших пiдприемств (ТзОВ <Берта СВ) |2 485 тис. грн., ТОВ

<Кам'яниця N9 5) _ 2 779 тис. грн., ТзОв <Берта-Логiстик> - 14 тис. грн., ТзОВ

<Нета Трейд> - 2 |39 тис. грн., ПП <Логiстика Регiон> - 10 1 15 тис. грн.) на сУмУ

30 561 тис. грн., що на З 029 тис. грн. менше, нiж у 20l9 р.

- iншi фiнансоВi iнвестИцii (ПП <Левiя> - 404 тис. |рн., ПП <Мережа-Сервiс

Львiв> - 10 161 тис. грн.) на суму 10 5б5 тис. грн., що на б 178 тис. грн. бiльше,

нiж у 2019 р.

1.2. оцiнка та визнання дебiторськоi заборгованостi у ФонщI здiйснюсться

вiдповiдно до вимог мсФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", з урахуванням

особливостей оцiнки та розкриття iнформацii щодо дебiторськоI заборгованостi

встановлених iншими МСБО (МСФЗ).

у складi довгостроковоi дебiторськоi заборгованостi облiковуеться

лебiторсЬка заборГованiстЬ за надаНими позиками ПП <Логiстика Регiон> у cyMi

2 455 тис. грн., що на З|'7 тис. грн. бiльше, нiж у 2019 р.

у складi дебiторськоi заборгованостi за розрахунками з нарахованих

доходiв облiковусться дебiторська заборгованiсть за вiдсотками за наданими

позиками ПП <Логiстика Регiон> у cyMi 45 тис. ГРН., що на 5 тис. грн. бiльше, нiж

у 2019 р.

у складi irrшот поточнот дебiторськоi заборгованостi облiковуеться

заборгованiсть за iнформаrriйними послугами Агентства з розвитку

iнфраструктури фондового ринку Украiни, депозитарними послугами пАт
<Нацiональний депозитарiй УкраIни) на суму 1 тис. грн. У 201^9 р. iнша поточна

лебiторська заборгованiсть у ФОНЩI була вiдсутня.

ФондоМ були визнанi очкуваннi кредитнi збитки щодо дебiторськоТ

заборгованостi у cyMi 23 тис. грн.

1.3. Грошi та iх еквiваленти, вiдображенi У складi оборотних активiв

Фонлу, на звiтнУ датУ скл€LлИ 26 тис. ГРН., що на 51 тис. грн. менше, нiж у 2019

Роцi, шlо пiдтверджено даними банкiвськоi виписки з поточного рахунку Фонду

у АТ "Райффайзен банк Аваль", на звiтну дату.

,!

k;bn цооrо@iuпrу nid-n o-eHo Дуdumорською фiрмою "УкрЗахidДуdum", l8.01.2021

вlt.корuспtання шекспlу у цiлому або у часmutti без пuсьмовоi' зzоdu не 0озволяеmься.
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1"4, Бухгалтерський облiк unu."o- *uПЙу .лiйснено Фондом
ВiДПОВiДНО ДО ВИМОГ РОЗДiЛУ II "Особливостi бухгалтерського облiку власного
капiталу iнстиryтiв спiльного iнвестування" Положення про особливостi
бухгалтерського облiку операцiй iнститутiв спiлъного iнвестування,
ЗаТВерД}кеноГо рiшенням НкЦПФР вiд 26.1I.2O13 р. jъ 2669, заресстрованим уMiHicTepcTBi lостицii УкраТни l9. 12.20lЗ р. за м 2l 56/24688(iз змiнами).

ФоIJД на дату Балансу мас заресстрований (пайовий) капiтал на суму
75 000 тис. грн. Iнвестицiйнi сертифiкати ФоНДУ випущено на сумарну
номiнальну BapTicTb 75 000 тис. грн. (Свiдоцтво про реестрацiю випуску
iнвестицiйниХ сертифiкатiв, засвiдчене нкLtпФР, реестрацiйний номер 00925 вiд02.0з.20|6 р.). Iнвестицiйнi сертифiкати ФондУ розмiщено на сумарну
номiнальну BapTicTb 25 000 тис. грн.

Неоплачений капiтал ФоНЩУ на звiтну дату склав 50 000 тис. грн. i не
змiнився у порiвняннi з 2019 р.

Фонд на дату Балансу мае додатковий капiтал (емiсiйний дохiд) на суму
90 тис. ГРН., що не змiнився у порiвняннi з 2019 р.

1.5. Нерозподiлений прибуток станом на зI.12.202О року у ФондI
становить 10 531 тис, ГРН., що узгоджу€ться iз з€шишками нерозподiленого
прибутку на початок звiтного року (l l09 тис. грн.), сумою чистого прибутку
вiдображеного у звiтi лро фiнансовi результати (звiтi про сукупний дохiд) за
20120 р, (9 422 тис. грн.), який визначений згiдно з вимогами МСБО 1 ''Подання
фiнансовоТ звiтностi".

1.6. Визнання, облiк та оцiнка
Балансу в загальному здiйснюв€ulась
"Фiнансовi iнструменти''.

1.7. Поточнi зобов'язання i забезпечення (роздiл
ФоНДУ складаIоть 5 003 тис. грн., що становить l2,з|
пасивiв.

!о складу поточних зобов'язань ФондУ вiднесено:
- поточну кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги за

винагородою КОМпАнIi у cyMi 3 тис. ГРН., що на 1 тис. грн. менше, нiж у 2Ol9
Роцi;

- iншi поточнi зобов'язання за придбання частки у статутному капiталi
Тзов (БЕРТА CBu у cyMi 5 000 тис. ГРН., що на б 000 тис. грн. менше, нiж у 20Ig
Роцi.

i,8, !оходи ФОНДУ, вiдображенi у Звiтi по фiнансовi результати (звiтi про
сукупний дохiд) за 2020 р., визначаються вiдповiдно до вимог мсБо (мсФз).

Текcпtt'1ьoеodoкуменпlуniо,o@oю,.УкpЗахidАуdum,,,18'0l.202t
вu,корuсmання пlексmу у цiло"му або у чьсmuнi dri пu"оrовоi'зеоdч не dозволяеmься.

зобов'язань протягом 2020 р. та на дату
в ФоНЩI вiдповiдно до вимог МСФЗ g

Ш пасиву балансу)
О/о вiд загальноi суми
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Щоходи ФондУ на загальну суму Z t ояз ,rс .рн. характеризуються наступними
показниками:

- дохiд вiд участi в капiтшi (дохiЛ вiд дооцiнки фiнансових iнвестицiй) -3 l55 тис, грFL у 20l9 р. дохiд вiд участi в капiталi у ФОн!I був вiдсутнiй;
- iншi фiнансовi доходи (доходи вiд нарахованих вiдсоткiв по позиках,

премiя по позиках) - 7З2 тис. гРН., Що на 1 8 1 тис. грн. бiльше, нiж у 2019 р.;
- iншi доходи (лоходи вiд реалiзацiт корпоративних прав, доходи вiд

ДООЦiНКИ фiНаНСОВИХ iнвестицiЙ) - 1,7 2Об тис. грн., що на lз з21 тис. грн. бiльше,
нiж у 2019 р.

оцiнка та критеРiТ визнаНня витрат ФОНЩУ протягом 2020 р. вiдповiдають
вимогам мсБО (мсФз). Витрати ФондУ на загальну суму 11 488 тис. грн.
характеризуються наступними пок€вниками:

- адмiнiстративнi витрати _ 2 242 тис. грн., lцо
2019 роцi;

на 2 тис. грн. бiльше, нiж у

- фiнаrrсовi витрати (дисконт по позиках, витрати вiд зменшення
корисностi дебiторськоТ заборгованостi за позиками) - 2|з тис. грн., Що на 167
тис. грн. бiльше, нiж у 2019 рошi;

- втрати вiд участi в капiталi (витрати вiд зменшення корисностi активiв
(фiнансових iнвестицiй)) - 183 тис. грн. у 20l9 роцi втрати вiд участi в капiталi уФОНДI були вiдсутнi;

- iншi витрати (собiвартiсть реалiзованих корпоративних прав, уцiнка
фiнансових iнвестицiй' витрати вiд зменшення корисностi активiв у зв'язку з
лiквiдацiсю пiдцриемства) _ l l 051 тис. ГРН., що на 1 840 тис. грн. бiльше, нiж у20l9 роцi.

Чистий прибуток ФондУ у cyMi g 422 тис. грн. сформов аниЙ за рахунок
збитку вiд операцiйноТ дiяльностi ФОНЩУ у сум i -224 тис. грн., прибутку вiд
фiнансовоТ дiяльностi ФоНДУ у cyMi 519 тис. грн. та прибутку вiд iнвестицiйноТ
дiяльностi ФОНДУ у cyMi 9 |27 тис. грн.

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

1,9, Порядок визначення BapTocTi чистих активiв ФондУ вiдповiдае
вимогам ст, 49 Закону Украiни "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
30,07,20l3 p.JФ 1336, заресстровано в MiHicTepcTBi юстицiТ Украiни 21.08.201З р.за М 1444123976.

Текспt l4boeo dокулtеumу nidrorounnn , l8.0 t ,202 t
вltкорuсп,tання mекспlу у цiло.му або у часmut,i беi пuсьмовоi'зеоdu не dозволяеmься.
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1.10. СклаД та структура активiв, що п.рМу"u.ru у портфелi ФондУ
складас З7 20З тис. грн., у тому числi:

- довгостроковi фiнансовi iнвестицii, якi облiковуються за методом участi в
капiталi iнших пiдприемств - 27 5з2 тис. грн. (67,77 %);

- довгостроковi фirrансовi iнвестицiТ (iншi фiнансовi iнвестицii) - 10 565 тис.
грн. (26,01 %);

- довгострокова дебiторська заборгованiсть _ 2 455 тис. грн. (6,04 %);
- лебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв - 45

тис. грн. (0,1l %);

- iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 1 тис. грн. (0,0l %);
- грошi та iх еквiваленти - 26 тис. грн. (0,06 %).
Склад та структура активiв, що перебувають у портфелi ФондУ вiдповiдае

вимогаМ ст, 48 РоздiлУ IV "АкТиви iнсТитутУ спiльноГо iнвестУвання'' Закону
УкраТнИ "ПрО iнститути спiльного iнвестування" вiд 05.07 .2ll2p. JФ 5080-VI та
Положенню гIро склад та структуру активiв iнституту спiльного iнвестування,
затвердженого рiшенням НКL[ПФР вiд 10.09.2013 р. J\Ъ |75з, зареестровано в
MiHicTepcTBi юстицiТ УкраIни 0l . 10.2013 р. за м 1б89/2 422l.

1,1 l, Сума витрат _ 21 77о,00 грн., якi вiдшкодовуються за рахунок активiв
Фонду, не перевиЩУе 5 Yо СеРедньорiчноi BapTocTi чистих активiв ФОН!У уcyMi 1 542 484,12 грн. протягом фiнансового року та вiдповiдас Положенню про
склад та розмiр витрат, що вiдшкодовуються за рахунок Iнститутiв спiльного
iнвестування, затвердженого рiшенням нкцпФр вiд 13.08.2013 р. м 1468,
заресстровано в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 03.09.201з р.за м l5lбl24048.

l.|2. обсяг i розмiр активiв ФоНДУ у cyMi 4О 623 657,74 грн. перевищус
мiнiмальниЙ обсяГ активiВ ФондУ 1250 мiнiмальних заробiтних плат умiсячному розмiрi, встановленому законом на день ресстрацii Фонду
(06,10,2005 р, - 415 000 грн.) як iнституту спiльного iнвестування, тому вiдсутнi
пiДстави Для лiквiдацii ФоНДУ вiдповiдно до ст. 41.2 закону украiни ,,про
iнститути спiльного iнвестування" вiд 05.07 .2}l2p. м 5080-и.

l . 1з. У ФондI здiйснюсться внутрiшнiй аудит. Для проведення
внутрiшнього аудиту (контролю) ФондУ у ПрАТ куА ''Карпати-iнвест''
запроваджена посада внутрiшнього аудитора, який призначасться Наглядовою
радою ПрАТ куА "Карпати-iнвест". OcHoBHi завдання, функцii, порядок
органiзацiт та проведення робiт службою внутрiшнього аудиту регулюетьсяположенням про службу внутрiшнього аудиту Приватного акцiонерного
товариства "компанiя з управлiння активами 'окарпати-iнвест", що затверджено
Наглядовою радою ПрАТ куА "Карпати-iнвест" (протокол засiдання J\Гs 2Зl12 вiд

Текспl tlboeo dокумеumу niOroio , t8.0 1.202 1BukopuctllattHя пlексlпу у цiло.му або у часmut,i dei пuсоrовоi'зеоdu не dозволяеmься.
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28.|2.20|2 р.).

2, lо помiсtсна iнфорлtацiя
2,1. у процесi виконання процедур аудиту фiнансовоi звiтностi Фонду,

нами встановлено наступнi пов'язанi особи ФОНЩУ:

операцiй з пов'язаними сторонами (зокрема, афiлiйованими особами) не виходять
за межi нормаJIьноi дiяльностi ФОН!У.

2.2. ВiдПовiднО дО мсА 560 <Подii пiсля звiтного перiоду> у процесi
виконання процедур аудиту фiнансовоi звiтностi Фонду, нами не встановлено
подiТ пiсля да^ги балансу, якi не були вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, проте
можуть мати суттевий вплив на фiнансовий стан.

2,3, Вiдповiдно до мсА 240 <Вiдповiдальнiсть аудитора, Що стосуеться
шахрайства, при аулитi фiнансовот звiтностi> аудиторський ризик суттсвого
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, OcHoBtti вidомосплi про ауdumорську фiрму
Повне найменування юридичноТ особи вiдповiдно

документiв: Госпоdарське mоварuсmво з обмеuсеною
ауdumорська фiрма " УкрЗахidДуdum''.

Код за елПоУ 20В33340.

до установчих
вidповidальнiсmю,

N
з/
п

lлентифiкачiйний код
за е!РПОУ

юридичноi особи,
щоло якоi icHyc

пов'язанiсть

Повна нщва lоридичноI особи, щодо
якоi icHyc пов'язанiсть

М iсцезнаходження
юридичноi особи, щодо
якоi icHye пов'язанiсть

Частка в статутному
фондi (капiталi), %

I 32800996 Товариство з обмеженою
вiдllовiдальнiстlо "Берта СВ''

УкраТна, Z9OOO, Ль"iвська
область, м. Львiв,

цlл. Шевська, буд. 8/l
47,l4

2 3 7030596 Товариство з обмеженоtо
вiдповiдальнiстrо "Берта-Логiстик''

Украiна, Львiвська
область, м. Львiв,

вул. Б. Хмельницького,
буд.2l2,корп. 2

70,00

з 36829008 Товарисr.во з обмеженоlо
вiдповiдальнiстю "Нета Трейл''

УкраIна, 79037, Львiвська
область, м. Львiв,

вул. Б. Хмельницького,
бул.2l2,корп,2

94,00

4 3 з tt62655 I lриватне пiдприсмсr.во
"Лоl,iстика Регiон"

YKpaТrra, м. Львiв,
вул, Б. Хмельницького,

2 l 2, корпус 2
l00,00

5 42066,729
'Говарисr.во з обмеженоtо

вiдповiдальнiстrо "КАМЯНИL{Я No 5''

УкраТна, 79008, Львiвська
область, м. Львiв,

вул. KpaKiBcbKa. буд. 5
95,00
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ауdumорськоl'diяльносmi М 054I Bid 2б.OL200I р.
ВiДОМОСТi ПРО ГОСПОДаРСЬКе товариство з обмеженою вiдповiдальнiстIо

аУДИТОРСЬКа фiРМа "УКРЗаХiДАУДИТ" BHeceHi до наступних роздiлi ресстру
аудиторiв та суб'сктiв аудиторськот дiяльностi: "суб'€кmu aydumopcbkoi.
diяльносmi"; "Суб'€кmu aydumopcbKoi' diяльносmi., якi 

'аюmь право провоdumu
обов'жковuй ауdum фiнансовоi. звimносmi''.

НомеР та дата видачi Свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi,
виданого АПУ: Свidоъуmво про вidповidнiсmь cucmeJvlll конmролю якосmi м 0600,
вidповidно do рiu,tення дПУ Bid 2б.05,20lб р. NЬ 325/5.

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

Озеран Волоduмuр Олексанdровuч, серmuфiкаm серii'д м 0035]g, вudанuй
25,0б,l99В Р,, У PeecmPi aYdumoPiB mа суб'екmiв ауdumорськоi, diяльносmi; розdiлкАуdumорu> JФ ]009б2.

Тuвончук олексiй Iвановuч, серmLlфiкаm cepii' А м 000847, вudанuй
29,02,]99б р,, у Peecmpi aydumopiB mа суб'екmiв ауdumорськоi,diяльносmi; розdiлкАуdumорu> JVb ] 009б7.

Мiсцезнаходження 7902], tи. Львiв, вул. Кульпаркiвська, б. ]72, кв. 52.
Фактичне мiсцезнаходя(ення: 790l ], м, Львiв, вул. Руmковl,tча, 7, офiс I ta,

4.OcHoBHi BidoMocmi про умовu dоzовору на провеdення ауdumу
Аудиторська перевiрка проведена Аудиторською фiрмою''УкрЗахiдДудит''

згiдно з договором J$ 17 вiд 01 березня 2010 р.
Аулит було розпочато 04 сiчн я 2О21 р. та закiнчено 18 сiчня 202l

складений акт приймання-здачi виконаних робiт.
Фiнансовi звiти ФОНДУ наведенi у додатках.
Аулиторський висновок вiддруковано у двох примiрниках, з яких

передано ФоНДУ, а другий залишасться Аудитор9д#*

Аулитор (сертифiкат cepii А Jф 000847
Генеральний директор,

О. I. Тивончук

Аулитор (сертифiкат cepiT А J\b 003519i

р., про що

один

. О. Озеран
м.п.

Аl,литорський висновок наданий 18 сiчня 2O2I року
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Додаmк l
до Нацiонuьного положення (станларry) бухгштерського облiьу
l "Загшьнi виrrоги до фiнаttсово1

Пiдприемmо ПВIФ "Бiзнес-Капiru" ПрАТ КУА "Карпати-iнвест"
ТерmрЬ м.Львiв, Зшiзничний район

[аm (piK, мiсячь,
за е.ЩРЛОУ
за КоАТУУ

Коди
11/oll0l
22334753

46l0lзбз00
2з0

66.30

Орmнiзачiйно-правова форма господарюванflя - акцiонерне товариство за КОПФГ
Вид екояомiчцоi дiяльностi управлiння фондами за квЕд
Серелш кйькiсъ працiвникiв l

Адреса, reлефон 790l8, м. Львiв, вул.Головацького, 23а, (032) 242-63-06

Ошш;rч вшiру : mс. грн, без д9сяткового знака (oKpiM розлiлу lV Звф про фiнансовi резульmти (ЗвФ про оукупsий дохiд) (форма N9 2),

грошовi покшниш якого наводдться в гривнях з копiйками),
Смалено (зробши позначt<у "v" у вiдповiднiй шiтинцi)
за положеншми (сmндартами) бутгштерського облiку
за лriжнародними сm}цартами фiнансовоI звiтностi

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

ФормаNч l колза!КУ{ Г lбЮ0' l

г
€
ltJ

ly
/+

tь

дmrtв Код рядка
}Ia по.tttток

звiтrtого пеlriодч
[la кirlсць

звiгlrого пеlliодч
l 2 J 4

I. Необо|rотrti aKTшBlt
HeMaTepiшbHi аюиви: 000

а Bapтlcтb 00l
002

незавеошенi капiтмьнi iнвестицii 005

эсновнi засоби: l0l0
l0l l

знос l0l2
l0 l5

i бiологi, t020

Щовгостроковi фiнансовi iнвестицii:
rKi облiков}ються за меrcдом участi в капiтшi irrших пiдприспtств

l030 3056 l 2,153,.

irrшi фiнансовi iввестицii l035 438j I 056
эвгострокова дебircрська заборгованtсть 040 lзt 245

вiдстроченi податковi ашиви l045
Гудвiл l 050
Iншi необоDотнi аmиви l 090
усього за ltоздiлопr l l095 3708( 4055

II. Оборотшi aKTttBlt
]апаси l l00
поточtti бiологiчнi аmиви ll0

l25
Щобiторська заборгованiсть за розрахунками:

за виданими авансами l lз0
з бюд,жmом 35

у т.ч. з податку на прибуток lзб
3 нарахованих доходlв 40 40 4l

Itlша поточна дебiтоDська заборгованlсть 55 l

поточнi фiнансовi iпвестицii 60

ГDошi та ix еквiвшенти: 65
,7

2(

рахYнки в 61 1 2(

ьtайбчтнiх
,l0

i обооотнi 90

Усього зл розаiлопr ll 195 ll 1,)

lIl. I,Iеоборотlri актпвп, утрпп!увлIli,tцlя продажу,
та гlrчпrr вrtбчтя l 200

Бсqшrc 1300 37203 40б24

о товлDи поботи поспчги:



Iншi поточнi зобов'язання

!V. Зобов|язашшя, пов'язлпi з шeoбopoTlrIrMlt пmпвамп,

ъ
)-1'
/ý,,?"/ýl

,/*ý,/l
$*//

''uИ,

ш

//:ý
/ЁýуOа
о v,

Bil l
Y}

львlв

Керiвник

Головвий бухгureр

Затверджуtо:

Генеральний директор
аулитор (сертифiкат АПУ

м.п.

за

ЭtJ
эl
зs

Г. IO. Баскiн

L В, Наконечна

В, О. Озеран



,Щата (piK, мiсяць, число)
Пiдприемство ПВIФ "Бiзнес-Капiтал" ПрАТ КУА "Карпати-iнвест" за еflРПОУ

Коди
2l/0l/0|
22зз4,753

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)
за 2020 р.

ФормаNл2 кодзаДКУД W
I. ФIнлнсовl рЕзуль,l,Ат1,I

Стаття l(од рядка За звiтllltli псрiод За поперсдrriй псрiод

1 2 3 4
Чистий дохiд вiд реалiзацii продукцii (ToBapiB, робiт, послуг 2000

lBapTlcTb реалlзованоТ продYкцl[ (ToBaplB, pooIT, послуr 2050
Валовшй:
поибчток

2090

збиток 2095 0
[ншi операцiйнi доходи 20 0

Адмiнiстративнi витрати 30 224 222

Витрати на збут 2 50 0 0

[ншi операцiйнi витDати 2 80 0

Фiшапсовий результат вiд операцili поi дiялыlостi:
прибуток , 2l90
lбиток 2195 222

Цохiд вiд участi в капiталi 2200 зl5
[ншi фiнансовi доходи 2220

,lз2 55l
Lншl доходи 2z4|J 1,7206 3 885

Фiнансовi витрати 2250 236 46

вlд учас1,1 в капlталl 2255 l83 0

lншi витрати 2270 l 1028 921|
Фill а llcoBп l-t результат до оподllткy 1]tl ll Il rl

прибуток 2290 9422 0

збиток 2295 0 504з

Витрати (дохiд) з податку на прибуток 2з00 0 0

Прибуток (збиток) вiд припиненоi дiяльностi пiсля оподаткування 2305 0 0

Чпстtrй фiпаrIсовпй Dезультат:
прибуток 2з50 9422 0

збиток 2з55 0 5043

II. СУКУПНИЙ ДОХIД

III. ЕлЕмЕнти опЕрлцII",IнLlх BI4TPAT

Стаття I(од рпдка За звiтltиl'i перiод За попередrliй псрiод

1 2 3 4

Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiIr z400 0 0

Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iHcTpyMeHTiB 2405 0 0

Накопиченi KypcoBi рiзницi 2410 0 0

Частка iнIшого сукупного доходу асоцiйованlлх та спiльних пiдприсьtств 2415 0 0

Iнший сукупний дохiд 2445 0 0

lпший сукуппtrй дохiд до оподаткчваIIпя 2450 0 0

Податок на прибyток. пов'язаtrий з itrшим сукуl]ним доходом 2455 0

I ll ш п I"l сукуп п Il й лохiл п iс.гtп ott одаr,куtrit It ltя 2460 0 0

Сукуппllй дохiд (счма llядкiв 2350,2355 та 2460) z465 9422 -5043

Har"tпretryBall llя показI| пка Код рялка За звiтllпti перiод За попередrriii псрiол

I 2 3 4

Иатеr;iальнi затрати 2500 0 0

витDати лtа оплатч працi 2505 0 0

Вiдрахування на соцiальнi заходи 25l0 0 0

Амортизацiя 25l5 0 0

ншl опеDацlинl витDати 2520 224 222

Разолt 2550 224 222



Iv. розрАхуIIоI( покАзI.I1,IкIв прI,IБутItовостI AKtlIi,I

Керiвник

Головний бцгалтер

м. п,

Затверджуtо:

Генеральний директор
аудитор (сертифiкат АПУ cepiТ А JФ

м.п.

В. О. Озеран

'Wfu*ч,)

;(
,ъ
rO
N*



Дата (piK, Mic., число)
за е,ЩРПОУПiдприемство ПВIФ "Бiзнес-Капiтм" ПрАТ КУА "Карлати-iнвест"

Звiт про рух грошовlIх коштiв (за прямllмt l}lе],одом)

за 2020 р.
Форлrа Nl 3 код за ДКУД

Витрачання на оплату:

Керiвник

Головний бухгштер
м.п.

3атверджую:

Генеральний лиректор
аудитор (сертифiкат АПУ

м,п.

\\Б\?

Г lsoюйl

В. О. Озеран

Чuспutti рух коluпriв Bid oпepalaiaiпoi liяльl.оспli
Рух коштiв у результатi iшBecTllцil-tHoi дiяльностi

вlд решIзацll:
lнвестицlи

Чu спtu ti рух ко tu пliB в id illB ecпlulцililtoi diялыtоспli
lll, Рух коштiв у результатi фiшаttсовоi лiялыtос,гi
Надходл<ення вiд:

Чистllli Dyх KoIrrTiB за звiтllIII"r

Вплив зпtiни валtоlltих кyDсiв tra залишок коштiв

@чже



Резерв-
шшit

капiтrл

Ilеоltлд-
.tеш ttir

капiтrtл

Вtlлуче-
trltй

капiтал

Прилбання (продалс)

некоFtрольованоi часro в

разом зпliн в
капiтдлi

fiФ+цD
3/ L?/l{llL \Ё

;5I ýшl\ \i Kkrn

Пйприсмство ПВ[Ф "Бiзнес-Капiтш" ПрАТ КУА "Карпати-iнвест"

Звiт про власний капiтал
за 2020 р.

Форма Nч 4

Дата (piK, мiсяць, число)
за еДРПОУ

2l/0|l0|
22зз4,15з

| ,бi005 l

Сума чистого прибутку,
ншеlкна ло бюдIсеry вiд-
повiдво до закоlrодавства
Сума чистого прибутку на

створення спецiшьнц

капlталу:

Керiвник

Головний бухгuтер

Затвердrкую:

Генеральний ди
аудитор (сертифiкат

м.Il.

БacKill



Пршмimкч Do tlliHaltcoBoi звiплttосmi за piK, tцо закiнчuвся 3l zруdня 2020 року

1.1. Iнформаuiя про Фонд
повне 

"uй"епу"uп"я: 
Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд неди_версифiкованого виду

закритогО ,rny ,1Ёirrrес-КапiтаЛr, ПриваiНого акцiоНерногО товариства кКомпанiя з управлiння
активами кКарпати-iнвест> (надалi - Фонд).

!ата ресстрачiТ Фонду : 06.10.2005 р.
Тип, виД та клас Фонду: закритий тип, недиверсифiкований вид,

flaTa та номер свiдоцтва про внесенНя iнвестицiйного ФондУ до еДРIСI: 06.|2.201.2 р., Nч 227-1,

Реестраuiйний код Фонду за C'ЩPICI: 2ЗЗ22'l,
Строк дiяльностi iнвестицiйного Фонду: 20 poKiB 

.

Мiсцезнаходження Фонду: 790 l8, УкраТна, м. Львiв, вул. Головацького, 23Д,

CTopiHKa в IHTepHeTi Фонду: kаrраýiпчеst.соmла,
Адреса електронноТ пошти Фонду: kаrраtу. inv@gmail,com,
Пайовий капiтал Фонду становить 75 000 тис. грн,

спосiб розмiщення випуску iнвестицiйних сертифiкатiв Фонду: приватне розмlщення,
Номiнальна BapTicTb iнвестицiйного сертифiката Фонду - 1,00 грн.

Кiлькiсть iнвестицiйних сертифiкатiв Фонду _ 75 000 000 шт,

Форм а icttyBaH ня i н вестицi й rr их сертиф iKaTi в Фонду - бездокументарна.

Форма випуску iнвестицiйних сертифiкатiв Фонду - iMeHHi,

розмiщено'iнвЬстицiйних сертифiкатiв Фондом загzulьною номiнальноЮ ВаРТiСТЮ 25 000 ТИС. ГРН.

загальна номiнальна BapTicib нерозмiщених iнвестицiйних сертифiкатiв Фонду становить 50 000

тис. грн,
Перелiк власltикiв iменних iнвестицiйних сертифiкатiв Фонду станом на 31,12,2019 р, та

з1,|2.2020
Перелiк власникiв 31.12.2019 31.12.2020

Берехtаlлський о. М. 25 000 000 25 000 000

Разом: 25 000 000 25 000 000

12 Iнформацiя про Компанiю з управлiння активами
дктивами Фонду управляе Приъаiне акцiонерне товари9тро_ "компанiя з управлiння

активами О'Карпатlл-iнuЪсi" (налалi* Компанiя), код за е.ЩРПОУ: 22зз475з.
ocHoBHi види дiяльностikомпанiТ: управлiння фондами (КВЕ.Щ - 66.30),.ТРаСТИ, фОНДИ Та ПОДiбНi

фiгrансовi суб'сктИ lйБвЛ - 64.з0), iHba допоМiжна дiяльНiсть У сферi фiнансових послуг, KpiM

страхуванНо ,u п"п"iйногО забезпеченНя (КВЕЩ - 66.19), консультування з питань комерцiйноТ

дiяльностi та керування (КВЕ.Щ - 7 0.22).

Лiцензiя на здiйснення професiйноТ дiяльностi на фондовому ринку _ дlяльнlсть з управлlння

активами iнсr"rучiЙних iHBecTbpiB (дiяльнiсть з управлiння активами); серiя АЩ N9 034370 видана

НацiональНою комiсiСю з цiнниХ паперiВ та фоЪлЪвОго ринкУ 05.06.2012 р.; строк дiТ лiцензiТ з

05.06.20 l 2 р. необмеrкений.

2. ЗагалыIа основа формуванlrя фiнансовоi звiтllостi

2.1. Щостовiрне подання та вiдповhнiсть мсФз
Фiнансова звiтнiстЬ ФонлУ с фiнансовою звiтнiстю заг€шьного призначення, яка сформована з

мето}о достовiрного подання фi"uп"оuого стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових

потокiВ ФонлУ для задовОп.,-,п" iнформаuiйних 
"потреб широкого кола корисryвачiв при прийняттi

ними eкot|oM iчних piLleHb.
КонцепryаЛьною осноВою фiнансовоТ звiтностi Фонлу за piK, що закiнчиlс1 З l грудня 2020 року,

с Мiхснаролнi стандарти фiнЬнсовоТ звiтностi (мсФз), вкJIючаючи. Мiжнароднi стандарти

Oy*.-r"pbono.o обпi?i tMcbOl та Тлуlизlення (ктмФз, пкт), виданi Радою з Мiжнародних

стандартiв Оу*rалrер.r"коiо облiпу 1гмiьО), в редакцiТ чиннiй на 1 сiчня 2020 року, що офiчiйно

опр"r,Ьдп.ппi nu веб-сайтi MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни,

Пiдготовлена ФондоМ фiнансова звiтнiстЬ чiтко та без буль-яКих застерея(ень вiдповiдас BciM

вимогам чинних мсФЗ з врахуванням змiн, внесених рмсБо, дЬrр"*u"*,я яких.забезпечус достовiрне

пБоu"п' iнформачiТ Ъ- фi,iu".оuiй звiтностi, а саме, доречноТ, достовiрноi, зiставноТ та зрозумiлоТ

iнформаuiТ.

при формуваннi фiнансовот звiтностi 
. 
Фонд. керувався також вимогами нацlонztльних

законодавчих та нормативних akTIB щодо органiзаuiт i вецення бухгалтерського облiку та скJIадання

(liHaHcoBoT звiтностi в YKpaTHi, якi не протирiчать вимогам мсФз.

l"



Вiдповiдно до параграфа 21 мсФЗ l0 Фондом визначено, що BiH с iнвестицiйним суб'ектомгосподарювання, тому що BiH:

а) отримуе кошти вiд iHBecTopiB з метою надання Тм послуг з управлiння iнвестицiями;
б) зобов'язусться перед своiми iнвесторами, що мета. його бiзнесу полягае у iHBecTyBaHlliвиruIючнО для отримання доходУ вiд збiльшення капiталу, iнвестицiйноЙ доходу або обох видiвдоходу;
в) вимiрюе та оцiнюс результативнiсть своТх iнвестицiй на ocHoBi справедливоi' BapTocTi.
Вiдповiдно до параграфа 3 l мsФЗ ]0 (iз_ врахуванням полоя(ень параграфа З2 Фонд неконсолiдуе своТ дочiрнi пiдприемства. HaToMicTb, Оонд оцiнюе i""""rйцiБЪ дочiр". пiдприсмсr,во заспраВеДЛиВою вартiстю з вiдображеНняМ результату переоцiнки вiдпо*iоп-.о оЬ мсФз 9, мсБо 28.

2,2, мсФз, якi прийrlятi i вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаlоться з l сiчllя2021 року i пiзнiше
на дату затвердження цiет фiнансовот звiтностi Рада з МсФз в рамках Реформи IBORопублiкувала поправки прийнятi станом на 3 l,12.2020,ефективна дата яких не HacTzU]a:- мсФЗ 9 <Фiнансовi iнструменти>, МСБо 39 кФiнансовiлilс;рументи: Визнання та оцiнка>,МСФЗ 7 КФiНаНСОВi iНСТРУМеНiЙ: Розкриття iнформацiЪ> та мсФз lб коренда), що доповнюютьвипущенi у 2019 роцi та зосереджують увагу на наслiдках реформи о*оuо.о"рiвня процентних ставокна фiнансовiй звiтностi компанiТ, якi 

'винипuоri, йп", 
"uпр"*uд, базовйй показ'ик ПроцентноТСТаВКИ, ЯКИЙ ВИКОРИСТОВУеТЬСЯ ДЛя обчислення процентi" .u'-6i"u"ЪЪu"" активом замiненоаJIьтернативною базовою ставкою.

поправки до фази 2 розглядають питання, якi можуть вплинути на фiнансову звiтнiсть пiд часреформи базового рiвня процентних ставок, вкJIючаючи наслiдкиЪri" доiо"iрп"* .роrових потокiвабо вiдносин хеджування, що виникають внаслiдок замiни базового рiвня процентнот ставки. заJIьтернативною базовою ставкою (проблеми iз замiною).
на етапi 2 свого проекту Рада внесла змiни до вимог зазначених стандартiв, що стосуються:
змiни договiрних грошових потокiв - компанii не доведеться припиняти визнання або коригуватибалансову BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTi" оr, .ri;-й; вимагаються реформою, а замiсть цьогооновить ефективну процентну ставку, Щоб вiдоýр*"r" .йу до альтернативнот базовот ставки;
облiк хеджування - компанii не доведеться припиняти облiк хеджування викJ]ючно тому, що вонавносить змiни, якi вимагае реформа, якщо хедкування вiдповiдае i";;;Б;;е!iям облiку хеджування;i розкриття iнформацiТ -'компа"i" no""""a буде розкривати iнформацiю про HoBi ризики, щовиникають внаслiдок реформи, та про те, як вона управляе переходом до zшьтернативних ставок.
Поправки до Фази 2 поширюються.лише на змiни, якi вимагае реформа базового рiвня проце}{.l.}lихставок до фiнансових iHcTpyMeHTiB та вiдносин *.o*yuunn".
_ мсБо 16 KOcHoBHi засоби> - поправки_забороняють ко.мпанiТ вираховувати з BapTocTi основних

:.Т:91" _:УrИ, ОТРИМанi в_iд реалiзацiТ виробп"пЙ пр.дr.ri", non, *o"nu""l" .oryu актив до йогоцlльового використання, HaToMicTb компанiя визнас TaKi надходження вiд продая<у та пов'язанi з нимивитрати у прибутку або збитку.
_ мсБО 37 <Забезпечення) - поправки уточнlоlоть, що (витрати на виконання логовору) являютьсобою витрати, безпосередньо пов'язаui , до.оuоъоrl тобть uбо додurповi витрати вико}iаннядоговору (наприклад, прямi витрати на працlо i мЬтерiали), або ро.пооИ iob"" u"rpuT, якi такожбезпосереДньо пов'язанi з договОром (наприплuд, розпЬдiл амортиiацiТ об'екта осI{овних засобiв, щовикористовуеться при виконаннi договору).
- мсФЗ 3 кОб'еднання бiзнесУ> - Актуалiзацiя посилань 

_в 
мсФЗ (IFRS) З на Концептуальнiоснови пiдготовки фiнансовоI звiтностi, 

"" 
.йiпrrч" u""o. до облiку on" оО'uЙuння бiзнесiв. !одановинятоК щодо зобоВ'язанЬ i умовних зобов'язань. I-{ей виняток передбача€, що стосовно деяких видiвзобов'язань i умовних зобовйзань органiзацiя, ;;";;;йе МСФЗ (IFRS) 3, повинна посилатися намсФз (IAS) з7 <<Забезпечеп,", Ъ.п"редбаченi .обо"йЪ"п" ,а непередбаченi активи'' або наРоз'яснення ктмФЗ (IFRIC) 2l <Збори >, а не на КонцепЙьнi засади Оi"Ъ-iЬ""i звiтtlостi 20l8 року.- мсБО l кПодання фiнансовоТ звiтностi> - поправки роз'яснtоють критерiй у МСБО l длякласифiкацiт зобов'язання. як довгострокового: вимога до суб'сктu .о"подuрювання мати правоВlДКJIаСТИ ПОГаШеННЯ ЗОбОВ'ЯЗаННЯ ПРинаймнi на |2 мiсяцiв пi.r"irir"Й";;;Й

Фонд оцiнrое вплив таких змiн на його фiнансову звiтнiсть.
2,3, ВалюТа подання звiтностi та функцiональна валIота, ступillь округлеIrпя
Валюта подання звiтностi вiдповiдае функцiональнiй валtотi, якоlо е нацiоttальна в€UIюта УкраТни- гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч.



2.4. Припущення про безперервнiсть дiяльностi

Фiнансова звiтнiсть Фонду пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi .дiяльностi,
вiдповiдно оо "по-"р"-ьuцi" 

активiв iпогашення зобовiязань вiлбувасться в ходi звичайнот

дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не вкJIючае коригування, якi необхiдно було б провести в тому

випадку, якби Фонд не мiг npooour*"r" под-irе здiйснення фiнансово-господарськоi дiяльностi

вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi,

2.5. РiшеlIlrя про затвердження фiнаllсовоi звiтностi

Фiнансова звiтнiсть Фонду затверджена до випуску (з метою оприлюдне"*) -..:_y],]]т_?i

КомпанiТ 4 сiчня 2021 року. Hi учасники Фонду, Hi iншi особи не мають права вносити змlни до цlсl

фiнансовот звiтностi пiсля ii затвердження до випуску,

2.6. Звiтниl"л перiод фillансовоi звiтностi

звiтним перiодом, за який формуеться фiнансова звiтнiсть, вважасться календарний pik, тобто

перiод з 0l сiчня по 3l грулня 2020 року,

3" CyTTcBi положення облiковоТ полiтики

3.1. Основи оцillкио застосована при складаннi фiнансовоТ звiтностi

I-\я фiнансОва звiтнiстЬ пiдготовлеНа на ocHoBi iсторичноТ собiвартостi та справедливоI BapTocTi

або амортизацiйноТ собiвартостi oop.r"*-6i"u""o*"* iHcipyMeHTiB вiдповiдно до МСФЗ 9 <Фiнансовi

iнструменти>. Оцiнка справедливоТ BapTocTi здiйснюсться з використанням методiв оцiнки фiнансових

iHcTpyMeHTiB, дозволених МСФЗ lj кОцiнки за справедливою вартiстю>>, TaKi методи оцiнки

вкJ]ючають використання справедп""оТ "ufrocTi 1к цiни, яка була б oip,Mana за продаж_lт"ll:.19"

сплачена за передачу зобов'язання у звичайнiй операцiТ Mixc учасниками ринку 11 jly ?_u.,.T:,,
Зокрема, використаtiня бiрхtов"* nbr"pyBaHb. або даних про потоЧну ринкову BapTlcTb lншого

аналогiчноГо за хараКтероМ i"стру*енф, аналiЗ дисконтованих грошових потокiв або iншi моделi

визначення справедливот BapTocTi. ПЬрелбачувана 
"прuu,дп"uu 

BapTicTb фiнансових .активiв 
i

зобов'язань визначаеться з викорисruппо, nar""oT iнформЪuiТ про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки,

3.2. Загальнi положення щодо облiкових полiтик

3.2. ]. осново (лорлtуваttня облiковuх полimuк

облiковi полiтики - KoHKpeTHi принципи, основи, домовленостi, правилата практика, засто_сованi

суб'сктом господарIоВання при .-uou"ni ru подu""i 
'фiнансовоТ 

звiтностi, мсФЗ наводить облiковi

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

;й.;;' ,u дЬ.rоuiРrrу iнформачiю прО операцiТ, iншi подiТ та умови, до яких вони застосовуються,

TaKi полiтИп" 
"е 

слiД застосовувати, якщо вплив Тх застосування е несуттсвим,

облiкова полiтика Фонду розроблена та затверджена керiвництвоy Компанiт вiдповiдно до вимог

МСБо 8 коблiковi ;;;ir;;,'.*i""'u облiкових оцiнках,u пой"пп"> та iнших чинних МСФЗ,

3.2,2, IпсРорлtацiя tlpo змittu в облi,ковuх полiпluках

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

подiй абО умов, якщО мсФЗ *onop"r"o не вимагас або не дозволяе визначення категорiТ статей, для

яких iншi полiтики можуть бути доречними,

3. 2. 3. Су mпrcвiспlь пlа zpy пу Bal lllя
на доречнiсть irrформашiт у Фондi мас вплив ri, характер, .Iт::i:Il:,IпфорN{чцiя вважаеться

cyTTcBolo, якщо lТ опуIrlення або викривлення може вплинути на економiчнi рiшення користувачiв,

прийнятi на ocHoBi фiнансовоТ .*irno.ri.-Cyrr..i.r" оцiнюсться в конкретних умовах значущостi

iнформачiТ u.-.r*"obTi вiд величини об'скiа, що оцiнюеться iдопустимостi помилкл' 
--лл_,

вiдповiдно до облiковот полiтики Фонду встановлено насryпнi критерiт nopory Jуттечц

Jc

База для визначення пороry cyTTcBocTiОпЬраuiТ, об'екти облiку i cTaTTi

звiтностi, за якими
встановлrоеться порlг
Го"подарсrкi операчiТ i подiТ,

пов'язанi зi змiнами у складi (pyci)

активiв, зобов' язань, власного

С"р"".д""* *рПть активу (об'ектiв обмiну)
В iдхилен ня балансовоТ BapTocTl

фiнансових активiв вiд Тх

справедливоТ



Операцii, об'екrи оБЙу ЙБЙ
звiтностi, за якими

встановлюсться порiг cyTTeBocTi
База для визначенllя порогу cyTTeBocTi

Гос п ода рс ь к i о пЪр ац-ПБiffi
щодо доходiв i витрат

ма чистого прибутку (збит

ДОХОДiВ. (наприклад, чистий аохiд
вIд реалiзацiТ продукцii (ToBapiB, робiт, послуг))
l вlдповlдно витрат (наприклад, собiвартiсть
реалiзованОТ продукцiТ (ToBapiB, робiт, послуг))
пlдприемства

та iншi якiснi фактори, що можуть впливати
на визначення порогу cyTTcBocTiCTaTTi bunu"iy@uiry npo

фiнансовий стан)

Пiдсумок *u"y *r*Ц власного капiталу,
ц4асу зобов'язаньСтатгi Звiту про бiнансовi

результати (Звiту про сукупний
лохiд) Фiнансовий резупьrа. "Ц не операцiйноi

iнвестицi йноi) дiял bHocTiСтатгi Звiту про рух грошових

CTar.i Звiту пФББнЙ кЙiтал
3.2.4, Форлла mо пазвч фiнансовuж звimiв
перелiк та назви форм фiнансовот звiтностi Фонду вiдповiдають вимогам, встановленим

У,fl:]i^?J,;:"ffiЖ ""rЬ." ло фiнансоuоi ,.ir"оБ, ,ru 
фор"", йр"r;rоп, що розробленi у

3.2.5. Меmоdu поdапttя iнrРорлlацii у фiнопсов.tх звimаж
Згiдно мсФЗ та враховуючи НП(С)Бо 

,1. 
Звiт про сукупний дохiд передбачас Подання витра.г,

ЦЁШi"r.,ТJfJ]Хil,rrЗ.,;ХТ:';:а КЛаСИФiкацiею, 
-o.'nouuno- 

на методi 
. 
"функцiт витрат' або

собiвартостi"i, 
"""р"-ад, витрат "..;riНJ]!#i.ЪЧУfi;Н'iff".'#О 

до ix ФункцlИ ,п'чо".Йп"
представлення грошових потокiв вiд операцiйноi дiяльностi у Звiтi про рух грошових коштiвздiйснюеться iз застосуванням прямого 

"еrоду, 
згiдно з яким розкривасться iнформацiя про осгtовнiкJ]аси надходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв.. lнформацiя про основн i видигрошовиХ надходженЬ та грошовИх виплаТ формуетьЬЯ ,u пй.rоui облiкових'зuп".iu Фонду.3.3. облiковi полiтики щодо фiнансових iHcTpyMeHTiB

3.3.1, Вuзнання mа оцiнка фiнаrrcовuх iнсmруменmiв

""."",1.1"&ЪН ffii""Жi"i|;f,f:* фiНаНСОВИr in"py"n,iB Фонд здiйснюе lx 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.
!о фiнансових активiв наJIежать:. грошовi кошти та ik еквiваленти;о дебiторська заборгованiсть;
о цiннi папери, якi утримуються до погашення;r цiннi папери, призначенi для перепродажу;. iншiфiнансовiактиви.
!о фiнансових зобов'язань включаються:о фiнансовi зобов'язання, призначенi для перепродarку;. фiнансовi гарантiТ;
r iншi.



ОперачiТ з придбання
за датою розрахунку.

або продоку фiнансових iHcTpyMeHTiB визнаються iз застосуванням облiку

За строком виконання фiнансовi
строком виконання зобовОязань до 12

активи та фiнансовi зобов'язання подiляються на поточнi (зi

мiсяцiв) та довгостроковi (зi строком виконання зобов'язань

бiльше l2 мiсячiв).

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

собiвартiстю або.о .прu"aлпивою вартiстю, на ocHoBi обох таких чинникiв:

а) гиоделi бiзнесу суб'скта господарювання для управлiння фiнансовими активами; та

б) характеристик контрактних грошових потокiв фiнансового активу.

Фонд визнас Taki категорiт фiнансових активiв:

фiнансовi активи, що оцiнюlоться за справедливою вартiстюо з вiдображенняr\4 результату

переоцiнки у прибутку або збитку;

фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю;

Фонд визнае TaKi категорiТ фiнансових зобовtязань:

фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю;

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

переоцiнки у прибутку або збитку.

Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Фонд оцiнюе ix за

Тхньою справедливою вартiстю.

Фiнансовий актив оцiнюсться за амортизованою собiвартiстю, якщо BiH придбаваеться з метою

одержання договiрних грошових потокiв i договiрнi умови придбання фiнансового активу генерують

грошовi потоки, KoTpi е'суто виплатаМ" оспоu"оi'суми та процентiв на непогашену частку основноТ

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

облiковусться за амортизованою вартiстю.

3. 3, 2. Гр о tt t о в i ко tu llt lt mаtхн i е кв iB ал е t t пt u

Грошовi кошти скJlадаються з коштiв на поточних рахунках у банках.

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

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

Iнвесiиiriя визначасться зазвичай як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi короткого строку

погашення, наприкJlад, протягом не бiльше HirK три мiсяцi з дати придбання,

грошовi кошти та Тх еквiвzшеl{ти можуть утримуватися, а операцiт з ними проводитися в

нацiональнiй валютi та в iноземнiй валютi.

грошовi кошти та ix еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання

активами.

Подальша оцiнка грошових коштiв здiйснюеться за справедливою вартiстю, яка дорiвнюе 'lk

номiнальнiй BapTocTi.

Ilодальша оцiнка еквiвалентiв грошових коштiв, представлених депозитами, здiйснюсться за

амортизованою собi вартiстю.

первiсна та подаJlьша оцiнка грошових коштiв та ii еквiвалентiв в iноземнiй валютi

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

У разi обмеяtеttня права використання коштiв на поточних рахунках в у банках (наприклад, у
випаДку призначення НБУ в банкiвськiй ycTaHoBi тимчасовоТ адмiнiстрацii) ui активи можуть бlти

класифiкованi у складi необороrп"* апrйuiв. У випадку прийняття НБУ ,рiшення про лiквiдачiю

банкiвськоТ установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв, визнання ix як активу

припинясть", i i* BapTicTb вiдобраяtасться у складi збиткiв звiтного перiолу,

3,3,3, Фiнаrtсовi акmuвu, .l4o оцiнtоtопоься за алrорпluзованою собiварmiсmю

ffo фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, Фонд вiдносить

D е б i mо р с ь ку з аб о р е о в а tt i с m ь з а в ud ан, lut а п оз u калl u,

Пiсля первiсного визнання Фонд оцiнюе позики за амортизованою собiвартiстю шляхом

дисконryвання.
застосовуючи аl-tалiз дисконтованих грошових

ставок дисконту, KoTpi вiдповiдають перевая(аючим

iHcTpyMeHTiB, якi мають в основному полiбнi умови i

потокiв, Фонд використовуе одну чи кiлька
на ринку нормам доходу для фiнансових
характеристики, вкпючаючи кредитну якiсть

5.



iHcTpyMeHTa, з€UIишок строку, протягом якого ставка вiдсотка за контрактом с фiксованою, а такожз€Lпишок строку до погашення основноТ суми.
Щля розрахунку теперiшньоТ (поточноТ) BapTocTi майбутнiх грошових потокiв (щодо позик)Фонд використовус.середньозважену ставку за портфелем короткострокових банкiвських кредитiв у

;LT,XXffiiY_;fiY'} 
В баНКаХ, У on"* не введено тимчасову адрriнiстрацiю або "" .uпрЬril'йо

Фонд оцiнюе станом на
розмiрi, що дорiвнюе:

кожну звiтну дату резерв пiд збитки за фiнансовим iHcTpyMeHToM у
- 12-мiсячним очiкуваним кредитни.м збиткам у разi, якщо кредитний ризик на звiтну дату незазнав значного зростання з моменту первiсного u"a"u""r;
- очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дiТ фiнансового iHcTpyMeHTy, якщо креди'lIийризик за таким фiнансовим iHcTpyMeHToM значно зрiс iз 

"or"nry первiсного визна}tня.
У випадку фiнансових активiв кредитним збитком етеперiшня BapTicTb рiзницi Mi>lt договiрнимиГРОШОВими пОТоками, належними до сплати на користь Оонду;;";;Ъ;;;J,, , .роrо"ими потоками,якi Фонд очiкуе одержати на свою користь.
станом на кожну звiтну дату Фонд оцi1,1юе, чи зазllав кредитrIий ризик за фiнансовимiHcTpyMeHToM значного зростання з моменту первiсного визнання. При виконаннi .гакоТ оцiнки ФондЗаМiСТЬ ЗМiНИ СУМИ ОЧiКУВаНИХ КРеДИТНих збиткiв використовус змirlу ризику lластання дефолту(невиконання зобов'язан") проr".ом очiкува";;;.;;";, 

^;rO;;;""r"."ri"5.orr.nru. !ля викоltаlIнятакоТ оцiнки Фонд порiвнюс ризик nacra"n" лефолту за фiнансовим iHcTpyMeHToM станом на звiтнудату з ризиком настання лефолту за фiнансовим'iнстiументом станом на дату первiсного визнанtlя, iвраховуе при цьому обrрунтовано необхiдну ,а пiдrЬерджувану iнбормачiЬ, Що е доступною безнадмlрних витрат або зусиль, i вказуе на значне зростання кредитного ризику з моменту первiсtlоговизнання.

Фонд вважае, що кредитний ризик за фiнансовим iHcTpyMeHToNt }Ie зазнав значного зростання змоменту первiсного визнання, якщо було з'ясовано, що фiнансо""й ;""rpp,an, n,,uu низький piBeHbкредитного ризику станом на звiтну дату,
у випадку фiнансового активу, lllo е кредитно-знецiненим станом на звiтну Дату, uше lle епридбаним або створеним кредитно-.".цir"п"; Ф;;;"-, unr"uor, Фонд оцiнюс очiкуванi кредитtriзбитки як рiзницю мiж валовою балансовою вфтiстю активу та теперiшньою вартiстю очiкуванихмайбутнiх грошових потокiв' дисконтованою за первiсн_ою ефективноtо ставкою вiдсотка за

f,fН::"#*fi}ffi#;:УДЬ-яке 
коригування визнасться в прибутку .Ъ;;б;;f ,n пр"буток або збиток

. На поточнУ дебiторсьКу заборгО_ванiстЬ за виданими позиками Фонд створюе резервочlкуваних кредитних збиткiв на суму заборгованостi в розмiрi 0,5 О/о uiл 
"уr" Оор.у.

. На прострочену дебiторську заборгованiсть за виданими позиками Фонд створюе резервочlкуваних кредитних збиткiв на суму заборгованостi вiдповiдuо до".рой'.'про.rрочення:

о".",;i;Ь'.rУ;;;Ь#Ъ"#.];еННЯ 
ПЛаТеЖiВ - НаРаХОВУеТЬСя резерв очiкуваних кредитних збиткiв у

- бiльше 12 мiсяцiв прострочення платежiв - нараховусться резерв очiкуваrrих кредитних збиткiву розмiрi 100 % вiд суми боргуj
lебimорська заборzованiсmь зо mоварrt, послуztt, ll{Ipax()B(lltrt+tlt вiiсоmкrьuч
Безумовна лебiторська заборгованiсть визна€ться ,n unr"" тодi, коли Фонд стае cTopo.,oloдоговору та, внаслiдок цього, набувае юридичне право одеря(ати грошовi кошти.
Первiсна оцiнка дебiторськоТ заборгованостi здiйснюеться au .nou."on*o. uupri.r,o.Пiсля первiсного визнання подirльша оцiнка дебiторськоТ заборгованостi вiдбувасться заамортизованою вартiстю.

. 
Поточну дебiторську заборгованiсть без встановленоi ставки вiдсотка Фонд оцiнюс за cy'oloпервtсного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування е несу1-гсвим.
!ебiторську заборгованiсть без встановленоi ставки вiдсотка, щодо якоТ icHyc розтермiнуванняплатежiв, Фонд оцiнюе за сумою договору, якщо вплив дисконтування с несу.,-гевим.
На кожнУ звiтнУ дату ФонД оцiнюс наявнiсть ознак знецiнення фiнансового активу або групифiнансових активiв, ОцiнкЪ зменшення корисностi фiнансового. активу в результатi дiТ кредитногоризику вru]ючас данi, якi пiддаються спостереженню, про наступнi подiТ:- фiнансовi труднощi боржника;



- порушення умов договору, наприкJIад, прострочення виплат;

_ негативнi нацiональнi Й мiсцевi еконЬмiчнi умови (збiльшення рiВНя беЗРОбiТТЯ, ЗНИЯ(еННЯ

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

заборгован iстю практичн i при йом и з ви користання матрицi забезпечень.

Фонд використовус дпо оцiпюuu"п" l2-riaячних очiкуваних кредитних збиткiв або очiкуваних

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

np"o"rn"* збиткiв. Залеrкно вiд диверсифiкованостi своет клiснтськот бази суб'ект господарювання

використоВус вiлповiДнi групИ (вид фiнансовосого активУ, тип дебiтора, TepMiH заборгованостi), якщо

його iсторИчний досвiД кредитниХ збиткiв указус на значно вiдмiннi закономiрностi збиткiв для рiзних

клiснтських груп.

на прострочену поточну лебiторську заборгованiсть по нарахованих вiдсотках за виданими

позикамИ ФонД створюС резерВ оч,пуuu"й* кредитних збиткiв вiдповiдно до cTpoKiB прострочення

платежlв:

-1-3 мiсяцi прострочення платежiв - нараховуеться резерв очiкуваних

розмiрi l0 % вiд суми боргу;

- 3-6 мiсяцiв прострочення платежiв - нараховуеться резерв очlкуваних

розмiрi 20Yо вiдсуми боргу;

- бiльше б мiсяцiв прострочення платежiв - нараховусться

кредитних збиткiв у

кредитних збиткiв у

резерв очiкуваних кредитних збиткiв

у розмiрi 50 % вiд суми боргу.

ПоточнУ дебiторську заборгованiсть фiзичних. осiб за реалiзованими форварлними

контрактаМи та кварТирамИ ФонД групуС в.залежноСтi вiД наявностi прострочення та TepMiHiB

прострочен", nnur"rniB i отворю. p"..pu очiкуваних кредитних збиткiв на непрострочену суму

заборгованостi в розмiрi 0,5% вiд 
"у*" 

бор.уо.гi на прострочену суму заборгованостi вiдповiдно до

cTpoKiB прострочення платежiв:

-1-12 мiсяцi прострочення платеrкiв - нараховуоться

розмiрi 2 Yо вiд суми борry;
резерв очiкуваних кредитних збиткiв у

- бiльше l2 мiсяцiв прострочеttня платежiв - нараховусться резерв очiкуваних кредитних збиткiв

у розмiрi 5 % вiд суми боргу.

на поточну дебiторську заборгованiсть за придбаними майновими правами Щодо квартири

Фонд створ|ос резерв очiкуваirих кредитних збиткiв в розмiрi 0,5 % вiд суми боргу,

На поточнУ дебiторсьКу заборгоВанiстЬ за внескаМи до незаресстрованого ста,тутного чп]т_алу

та сплаченИми авансаМи за акцiТ ФонД.ruорr. резерВ очiкуваниКкредитниХ збиткiВ в розмiрi 0,| Уо

вiд суми боргу.

У зв'язкУ з поширенняМ CovID-l9 icHye ризиК середньосТрокового та довгострокового

tlега,гив1-1ого впливу на cBlToBy eKoHoMiKy iе*оноЙiоу УкраТни_зокрема. На поточну лебiтор_ську

заборгованiсть Фоtlд створюс резерв o"iny"un"* кредит}rих збиткiв пов'язаних з COVID-I9 в

розмiрi 0,5 % вiд суми боргу

якщо протягом наступного звiтного перiолу амортизована BapTicTb фiнансових активlв

зростас, i дане зростання йоп,"u об'сктивно пов'язати з подiею, яка вiдбувасться пiсля визнання

;ь;r-' Ъiд .п.цi,.,.й, У i"iri про фiнансовi результати, збиток вiд знецiнення вiдновлюсться через

вiлобраlr<ення результату у прибутку або збитку,

з,з,4. ФittattcoBi aKlltuBu, tl1o оцitttоюпtьсл за сttравеDлuвоtо варlltiспою, з вidобрасrcеlIlr,иl

резllл6111о,rry переоцittкtl у прuбупlкJ, або збuпtку

/{о фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату

n.paouinn" у прибутку або збитку, вiдttосяться акцiт та пат (частки) господарських товариств,

[Iiсля первiсногО визнання Фонд оцiнюс Тх за справедливою вартiстю,

Справедлива BapTicTb акцiй, якi BHeceHi до бiржового списку, оцiнюеться за бiржовим курсом

орган iзатора торгi вл i.

Якщо на балаlлсi облiковуються акцiТ, для

менша 5 0/о активiв Фонду, та змiна BapTocTi яких

про фiнагrсовий cTa}l, балансова BapTicTb таких

яких не icHye активного ринку або частка яких

не буле ,аrй суrrевого впливу на показники звiту

а*цiй u"u*аеться наближеною до справедливоТ

визначасться як цiна, яка була б отримана за продаж активу або сплачена

у звичайнiй операuiт мiж учасниками ринку на дату оцiнки, Оцiнка

BapTocTi.

Справедлива BapTicTb

за передачу зобов'язання

7"



справедлиВоТ BapтocTi базустьсЯ на припуЩеннi, щО операцiЯ iз продаrкУ активУ або передд.li
:?"б:"л::iУ"лл"_'i9УО"""" iбо на основному ринку для цього активу або зобов,язання, або заВlДСУТНОСТI ОСНОВНОГО РИНКУ - У НайВИГiДНiШОМУ Риtlку для цього активу або зобов,язаtJня.основний або найвигiднiший-рипоп nnuu бути доступir"i, оr, Фонду.

Yci акТиви та зобов'язання розпо*::::_:,ill1еlопii в меr(ах iерархii.справедливоi BapTocTi, якуможна описати на ocHoBi найнижчих piBHiB вхiдних даних, якi с вал<ливими для оцiнки справедливоi.BapTocTi загалом:

1 piBeHb - цiни котирування (некоригованi), на активному ринку для iдентичних активiв абозобов'язань.

2 piBeHb - методики оцiнки, для яких найниrкчий piBeHb вхiдних даних, який е ва)Ifiивим дляоцiнки справедливоТ BapTocTi, пiйаurос" спостере,*е""ю, nprMo або опосередковаl]о,
3 piBeHb - методики оцiнки, для яких найнижчий piBeHb вхiдних даних, який е ва)l'lивим дляоцiнки справедливоТ BapTocTi, na пiддuarrся спостереже}{ню.
Справедлива BapTicTb активу або зобов'язання оцiнюсться iз використан}Iям припущень, якiвикористовуватимуть учасники ринку пiд час визначення цiп" дп, u*,;; або зобов'язання, зурахуванням того, що учасники ринку бУдуr, дiяти з найкращою економiчноIо вигодою для себе.ФОНД ВИКОРИСТОВУе. МеТОДИКИ ОЦi"пr, 

"*l 
Ъiд"о"ЙuЙr, 

'"uоuпим 
обставинам i для яких iснуюr,ьДОСТаТНi ДаНi ДЛЯ ОЦiНКИ СПРаВеДЛИвоТ bapTocTi, 

"un""r-"no використовуючи вiдповiднi вхiднi данi,якi пiддаються спостереженню' та мiнiмiзУ;;;-;;;;;;iru"п" вхiдних даних, якi не пiддаютьсяспостереженню.

fil"J#'iЖ"#ffiff}#:З:"."З.".:|:,:_т: lIтиву суттево вiдрiзнясться вiд справедливоi..

..,;н;нffi"т#тiiJ"";""a,;,;;,,j:*:::ж:у"::ЦiiiЦ;Т,"rаl':Ь]ilХl:ПТ:Ё.#аi:;
;ж "*жi нI#*L :i,ff# i,{ .t :т::: * :Y,|л 

.:: 
: l ф Ё ;;;, ;";# ;I ж 

" 

";i; ffi l il,}"ili,li, ::; ;; ;"; ; i ;; ; ; ;; ; ъ?ыЁ" ън" ;"# JJ#I,YПпr, оi-л.,-,,лл_: -:__,_-

окремого пiдприемства як об'екта iп"""r"*r"";"";;;;л, 
rrJпq,!vппl lttltrl paJl]'Hol характерис,гики

ефЪктивнос;Г;;;;;.rання актив,- .i- 
",""1',l'.'лlТ":_::,1Р_'I1 

З ПОЗИЦiй ВИРОбНичого поrЁ"цiuпу,,ф"п-l]х:::.:".::по uп,""i",'-;й;;Ы, i,""r'""""ih;rН;-'fiJ'"l""аТffi#,J";:;:;Н

;ж"J"JJilfi"#

йвключенi до Спискч eMiTeHTiB, що мають оз"ак" фiктивностi, ,u u*ц;и;;;;.;;"- прийнято рiшення
I"Tуfl,i #-" iift i]i:' ;""l:::i *J{: :*jl jJi;;;;;;" " " н ая в н о ст i стр о к i в в iд н о вл е н н я о б i гу

Фiнансовi активи (акцii), якi оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки у;fiЖr3#Jj:'"Hi;ii,,}ff"*'Yn'n'"o , та/або 
"ni "u*oro 

ознаки фiктивностi, облiкоьуrоться за

Якщо протягом наступного звiтного.. перiоду обiг акцiй, я,ких було зупинено вiдrlовлlостьсязгiдно з рiшенням нкцilог, Tani йiт. 
"Ьril6"уЙrоJ"'.,п"рri.но по справедливiй BapTocTi занаявностi даних rhiнансовоi звiтностi аоо iншот фii"".Ъ"Ьт_iнформацii. вlоi]"п.ппя корисностi т,азбиток вiд знецiнення фiнансо"о,оЪпr"uУ 

";лоорJпu";;; Звiтi про фiнансовi результати.BapTicTb фiнансових активiв (акцiй), якi оцiнююr""" .u справедливою BapTicTlo з визна}lнямПеРеОЦlНКИ У СКЛаДi ПРИбУТКУ/ЗбИТКУ, обiг яких .r;";;;;, таlабЪ якi ;;;r; ознаки фiктивt;остi,

м назва пок€lзника

пlдприемства:

Нормативне
значення

1
,
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ил-.L:,.:л..* лЁл - -
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1,1
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4
Коефiцiент забезпеченостi unu.""
оборотними запасами >0, l 1,I 0,9 Кrоб.з

коеФIцlент рентабельностi активiв i ,О
Споавеллива Rяптiптr яи,,ii' лF.i- -,----, __._

1,1 0,9 Kp.n.



таlабо акцiТ, щодо яких

рiшенням Правлiння.
прийнято рiшення нкцпФР про заборону торгiвлi, облiковуеться згiдно з

Змiна справедливоТ BapTocTi

звiтному poui в бухгалтерському
попереднiй звiтний piK за рахунками

3"3.5" 3обов'язшlнл
Кредиторська заборгованi_сть визнасться як зобов'язання тодi, коли Фонд стае стороно}о

договору та, внаслlдо* цоьaо, набувас юридичне зобов'язання сплатити грошовi кошти,

пото.tнi зобов'язання - це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз ниlкченаведених

ознак:
о Керiвництво КомпанiТ сподiвасться погасити зобов'язання або зобовоязання пiдлягас

погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;

о Керiвництво Компанiт не мас безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання

протягом щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду,

поточнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання

зобов'язань
поточнi зобов'язання оцitllоtоться у подаJIьшому за амортизованою вартlстю,

Поточну кредиторську заборгованiсть без встановленоТ ставки вiдсотка Фонд оцiнюс за сумою

первiсного рахунку факryри, якщо вплив дисконтування е несуттсвим,

3, 3. 6, Зzо р пло.н t tя ф i t t а t l со в,N а к m uв iB пло з о б о в' яз att ь

Фiнансовi активИ та зобов'яЗання згорТаються, якщо Фонд мае юридичне право здiйснювати

залiк визнаних у балансi сум i мае HaMip або зробити взасмозЕlлiк, або реалiзувати актив та виконати

зобов'язання одночасно

фiнаноових активiв (корпоративних прав) вiдобраяrаеться в

ЁОпiпу пiсля опр"люд"еrп" фiнансових звiтiв eMiTeHTiB за

доходiв або витрат.

3.4. облiковi полiтики tцодо основних засобiв та нематерiальllих активiв

3,4.], BtBttolllя mо оцittка ocltoBllltx засобiв

Фонд визнас матерiальний об'ект основним засобом, якщо Pi" утримусться з метою

використання Тх У процесi свост цiяльностi, надання послуг, uбо дпr здiйснення адмiнiстративних i

соtliально-культурних функчiй, очiкувалий строк корисно_го використанY-!"ý:пуч,ацii) яких бiльше

одного року та uuрriсri"опих бiльшё бОО0 .p*i., для придба""* пйп, 2з.05.2020 року BapTicTb бiльше

20 000 грн. l .
Первiсно ФонД оцiнюс ocHoBHi засоби за собiвартiстю, Y подzшьшому ocHoBHi засоби

оtliнtоlоться зu Т* coыuapii.ro MiHyc буль-яка накопичена амортизацiя та.буль-якi накопиченi збитки

вiд зменшення корисНостi. Сума пu*опйЪпоТ амортизаЦiТ на лЬry переоцiнки викJIючаеться з валовоТ

балансовоТ BapTocTi ;;;;-' ,i """rоТ 
суми, перерахованоТ до перёочiненоТ суми активу. ,Щооцiнка, яка

входить до складу власного капlтtulу, переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припинясться

виз}tання вiдповiдного активу.

Матерiальнi активи з TepMiHoM корисного викор.истання понад

для пЙбпп"* пiсля 2З.О5'.2020 року 1ацтi9ть бiльше 20 000

необоротними матерiальними активам и (мнмА),

один piK, вартiстю до 6000 грн.,

грн. вважаються малоцiнними

3, 4. 2, П odcut ь tu i в t,t tltp апlu.

Фонд не визtlас в балансовiй BapTocTi об'екта основних засобiв витрати на щоденне

обслуговувuп"r, p.*on, ,u ,"*ni"na об"пу.овування. об'скта. I-\i витрати_ визнаються в прибутку чи

збитку, коли вони non""""i. в балансовiи iuprb.ri об,екта основних засобiв визнаються TaKi подальшi

u"rpui", якi задовольняють критерiям визнання активу,

3. 4, 3, Дм ор пtuзо цiя oclloB l, лN засо бiв,

Амортизачiя основних засобiв здiйснюеться щомiсячно,

flдя нарахува1-1ня амортизацiт основних засобiв використовуеться прямолiнiйний метод

нарахуванн, uropr".uuiT. Нrорrизацiя нараховусться У вiдповiдносri до l.pyn основних засобiв i

TepMiHy корисного використання за кожн"l\4 об'aпrом основних засобiв до досягнення балансовоI

BapTocTi об'скта нул ьового значення,

При розрахунку амортизованоТ BapTocTi лiквiдацiйна BapTicTb основних засобiв прирiвнюеться

до нуля,

ffiапазоr,r cTpoKiB корисного використання вкJIючас:
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М групи T"prin*olr".й

l5-20
5

2-:-
5

т
l2

Група l
Група З

Група 4

Група 4
Група 5

Група 6 llrструменти, прилади, iHBeHTap
Iншi ocHoBHi засобиГрупа 9

BapTocTi.

Капiтальнi 
.вкладення. в орендованi примiщення амортизуються протягом TepMiHy ix корисноговикористання, Амортизацiю активу починають, коли 

"i*," 
cruc пЁйur"", для використання.дмортизацiю активу припиняюто nu одпу з двох дат, яка вiцбувасться ранiше: на Датуl з якоl.активкласифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якот фипин"aъ u".пuння активу.

3.4, 4, Нем аmер icut ь tti акпхuв ч
нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-яких накопиtlеllихзбиткiв вiд зменшення корисностi.
3,4,S,3менluенllя Kopuclrocmi,ocrtoBttttж зособiв иlа H€itahl€pia.ttbttltx aKпtttBiBНа кожну звiтну дату Фонд оцiнюе, чи с якась ознака того, що кориснiсть активу N,lo}Keзменшитися, Фонд зменшуе балансову BapTicTb uпr"uу-до суми його ouinyiu"b.o вlдшкодування, якщоl тlльки якщо сума очiкуваного вiд_шlодування_ uкiиrу менша вiд його балансовоi. BapTocTi. Такезменшення негайно визнаеться в прибутках чи збитка*, опщо актив не облiковують за переоцiгtелtоlовартiстю згiДно з МСБо lб, ЗбитЬк 

"io ."""ur*;;;;;.r"cTi, визнан ий для активу (за виняткомгудвiлу) в попередНiх перiодаХ, ФонД сторнуе, якщо iтiльки rпйо'rri,,irися попереднi оцiltки,застосованi для визнаЧення сумИ o,inl:T:_lo 
_rйr-йУ.ання. Пiсля визнання збитку вiд зменшеtлнякорисностi амортизацiо основ"их засо_бiв коригусться в майбутнiх перiодах з метою розподiлеtrня

HffiHJ}-:ЁH'"""H. BaPTocTi НеОбОРОТНЬ'о'unr"uy на системати.rнiй ocHoBi протягом сl,року

3.5. облiковi полiтики щодо iнвестицiйноI HepyxoMocTi
3. 5, l, В ш HaHHlt iH вес muцi йtto[ rtepyxoMocm i
!о iнвестИцiйноi Hepyxo'ocTi Фонд вiдносить HepyxoMicTb (землю чи булiвлi, або частинубудiвлi, або ix по,д"uп",), y,p",y"uНy на правах власностi uОо..iд"о з^угодоtо про фiнансtlвуоренДУ з Метою отриМаННя ореНДних платежiв або зоiлiш;"", ;;r;;;"йп;.-у чи для досягtlенняобох цiлей, а не для: (а) використання у виробництвi ч" при постачаннi ToBapiB, при наданнi llослугчи для адмiнiстративних цiлей, або (б) продажу в звичайному ходiдiяльностi.
Iнвестицiйна HepyxoMicтb визнаеться як актив тодi i тiльки тодi, коли: (а) е ймовiрнiсть того,що Фонд отримае майбутнi економiчнi вигоди, ;;i;;;;."Hi з цiею-ilЬ""r"чiи""ю нерухомiстю, (б)СОбiвартiсть iнвестицiйЙоТ нерухоrо".i rо*Й;;;;;* Ьцi""r".
Якщо будiвлi вкJIючають одну частину, яка утримуеться з метою отримання орендно[ пла].и т.а ,другУ частинУ для викорИстаннЯ у процесi' дiопо"Ь.ri'bonoy або для Ъдмiнiстративних цiлей, в:fiЖiТlЪ"#J[}lУ;Жжъ:" ЪЪЙ;уЪоr-",""., очi,,,",",i,",i^"iлоорь*о',,., ;;;;;",
3,5,2, Первiсна mа послidуюча оцiнка iнвесmuцiйttоi неружолtосmi
ПеРВiСНа ОЦiНКа iНВеСТИЦiЙНОi HePyxoMocTi здiйснюсться за собiвартiстю, витрати на операцilоВкJ]ючаються до первiсноТ BaPTocTi, CйBaP'l;;; 

"р;;;йlil**ицiйнот Hepyxo'ocTi включас цiнуii'придбання та будь-якi витрати, 
"ni 

ъ..по""редньо вiднесенi до придбання. Безпосередньо вiднесеtliвитрати охоплюють, наприкJIад, винагороди за надання профес.iЙ;-;;rЙних послуг, податки,пов'язанi з передачею права власностi, та iншi витрати на операцiю.
Подальша оцiнка здiйснюеться за справедливою вартiстю, яка на да.гу оцiнки дорiвнюепервiснiй BapTocTi за вирахуванням накопиченоi амортизацiТ.
3,6, облiковi полiтики щодо необоротних активiв, утримуваIlих для продажу

_ Фонд класифiкуе необоротний актив як утримуваний для продах(у, якщо його балансова BapTicTbоуде в основному вiдшкодовуватися шляхом. операцiт продажу, а не поточного використання.Необоротнi u*,""й, утримуванi"дп" прод-,у, оцiнюються i вiдобрiя,аюrьс, в бухгалтерському облiку
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за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартiстю з вирахуванням витрат на

b""p"uiT, пов'язаtti з продажем. Амортизацiя на TaKi активи не нараховуеться. Збиток вiд зменшення

корислlостi при первiсному чи под-irоrу списаннi активу до справедливоi BapTocTi за вирахуванням

витрат на прода:к визlJасться у звiтi про фiнансовi результати,

3.7. Облiковi полiтики щодо оренди

Фiнансова ореl{да - це оренда, за якоIо передаються в основному Bci ризики та винагороди,

пов'язаtli з правом власностi на'актив. Фонд як орендатор на початку строку оренди визнас фiнансову

оренду як активи та зобов'язання за сумами, Йо дорiвнюють справедливiй BapTocTi орендованого

майна на початок op"no" або (якщо 
"on" 

*""ri за справедливу BapTicTb) за теперitlrньою BapTicTto

мiнiмальни* op.nou"*' nnur**i". Мiнiмальнi ор.пл"i платеяti розподiляються MirK фiнансовими

витратами та змеllшенtlяI\4 непогашених зобов'яiань. Фiнансовi витрати розподiляються на кожен

перiод такиМ чином, щоб забезпечити сталу перiодичну 
"ruu*I -*ia::Tl, :i, 

заJIишок зобов'язань,

НепередбаЧ.пi ор",rдi,i платежi вiдображаються як витрати в тих перiоДах, у яких вони були понесенi,

Полiтика ,,uрu*уuuппя амортизацiТ на орендованi активи, що амортизуються, узгоджена iз стандартною

полiтикою Фоlллу щодо подiбних активiв,

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

зzulиu-lають., " 
op.nooouuur, класифiкусrо., ,n операцiйна "p"i+i gf_,yHi платежi за угодою про

операчiйнУ орендУ визнаютьсЯ як витратИ на прямолiНiйнiй ocHoBi протягом строкУ оренди,.Щохiл вiл

ореllди за угодами-про оп.рuчiйну оренДУ Фонд ,визнас на прямолiнiйнiй ocHoBi протягом строку

оренди. Затрати, вкJIючаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, визнаються як

витрати.

3"8. облiковi полiтlлки щодо податку lla прибуток

витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з_ поточного та вlдстроченого

податкiв. Ilоточний податок виз}tачаеться як сума полur*iu на прибуток,_що пiдлягають сплатi

(вiлшколуванню) 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 полiтlлки lцодо illших активiв та зобов'язань

3.9. l. За без l1 еч el r Lr я

забезпечення визнаються, коли Фонд мае теперiшню _заборгованiсть 
(юриличну або

конструктивну) внаслiдок ми}rулот подif, icnye 
'и*оuiрнiсть jтобто бiльше можJIиво, нiж немох<ливо),

що погашення зобов'язання u"ru.or"r. Ъ"Ъуr, pecypciB, KoTpi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i

можFlа достовiрно оцiнити суму зобов'язання,

3, 9, 2. В uttла tll u ttp а цiвн uKulyl

на Фондi найманi працiвtlики вiдсутнi. Ведення господарськот дiяльностi та управлlння

активами здiйснюеться Компанiсlо згiдно {u*ony Укратни "про iнстиryти спiльного iнвесryвання",

Вiдповiдно до чинного законодавства Фонд единий соцiальний внесок не нараховус,

з.10. Iншi застосоваtli облiковi полiтlлки, що с доречIIими для розумiння фiнансовоi звiтностi

3,10.1 tохоiu lrlo вuпхраmu

Фонд визнас дохiД вiд надання послуг, коли (або у мiру.того, як) BiH задовольняе зобов'язання

щодо викоlJання, ,,Jp"ouo.," обiцянУ no.nyrY (тобтЬ аЙв) йiентовi, дктив передаеться, коли (або у

Mipy того, як) клiент отримуе контроль над таким активом,

дохiд вiд продая<у фiнансових активiв визнаеться у прибутку або збитку в разi задоволення Bcix

Ilаведених далi умов:
а) Фолlл передае договiрнi права на одержання грошових потокiв вiд такого фiнансового активу;

б) Фонл передав покупчевi ризики та переваги вiд володiння, пов'язанi з фiнансовим активом;

в) за Фондом не залишасться aHi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка

зазвичай пов'язана з володiнням, aHi ефективний *онiрол" за проданими фiнансовими iнструментами,

i нвестицi йною нерухом iстю або iнш ими активами;

г) суму доходу можна достовiрно оцiнити;

д) ймовiрно, що до Фонлу надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiею;

е) витрати, якi були або булуть понесенi у зв'язку з операцiею, можна достовiрно оцiнити,

!,ивiленли визнаються доходом лише у разi, якщо:

- право Фонду на одер)кання виплат за дивiдендами встановлено;

- с ймовiрнiсть, що економiчнi вигоди, пов'язанi з дивiдендами, надiйдуть до Фонду;
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- суму дивiдендiв моя(на достовiрно оцiнити.
!охiд визнасться у звiтi про фiнансовi результати (звiтi про сукулний дохiд) за умовивiдповiдностi визначенню та пр"r"рй' 

""r"u,jn".'--Б"r"un"" доходУ вiДоувасться од}IочасIlо 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 вiдбувасться одночасно з:

' первiсним визнанням зобов'язання чи збiльшенням балансовоТ BapTocTi зобов'язання; або
' припиненням визнання активУ чи зменшеНням балансовоТ BapTocTi активу.
3,I0,2, Вumраmu за позuк(uпtt
витрати за позиками, якi не с частиною фiнансового _iHcTpyMeHTy та не капiтtlллiзуються якчастина собiвартостi активiв, визнаються як_витрати перiоду. Фонд оапirйi.ус витрати на позики, якiбезпосередньо вiдносяться до придбання, будiвлrицтвu'u# ,;р;а;;;. *.ЬiОi-"ваного активу, якчастина собiвартостi цього активу.
3.10.3, YMoBHi зобов'язаttпя mа акmuвч
Фонд не визнае yMoBHi зобов'язання. в звiтi про фiнансовий стан Фонду. Iнформацiя про умовнезобов'язання розкриваеться, якщо 'o*.i:i:]i ;"ф;; }..yp"i", якj втiлюють у собi економiчнi 

"и.од",
Не е ВlДДаЛеНОЮ, ФОНД Не ВИЗНаС YMoBHi активи. ir"cna iнформачiя 

";; 
';;;;"й 

актив розкрива€ться,коли надходження економiчних вигiд с ймовiрним.

4. OcHoBHi припущення, оцiнки та суд}кеttня
При пiдготовцi фiнансовоТ звiтностi Фонд здiйснюе оцiнки та припущення, якi мають вплив наеЛеМеНТИ фiНаНСОВОТ ЗВiТНОСТi, ГРУНТУЮЧИСЬ На МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених KoMiTeToMз тлумачень мiжнародноТ фiнансоЪоТЪвiтностi. Оцi"п"'rrЙжеfiня Ь*у.rr"о 

"u 
поп"р"дньому досвiдiта iнших факторах, що ,u iснуючих oO.ruu"" l".*"й";, обгрунтоЬап,п*" , за результатами якихприймаються судження щодо балансовоТ BapTocTi uйui" .u" ,oOo";oru"r. Хоча цi розрахуt|кибазуються на наявнiй у керiвництва Компа"ii i,ф"р;;iТ про 

""r".r"i -o"ir, qunr"uHi результатиМОЖУТЬ ЗРеШТОЮ ВiДРiЗНЯТИСЯ ВiД ЦИХ РОЗРаХУНКiв. 
'ОЬластi, 

дi, *ni "yo*"'"i'. особливо важJ]ивими,ОбЛаСТi, Що характеризуються високим'рi"не, ;;o;;i;Ta областi, ;;;;;;;""ущення й розрахункимають велике значення для пiдготовки фiнансовоТ звiтностi за МСФЗ, пuuй"I 
""*.,".4,1, Суджеlrня щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутllостi конкретних МсФзЯпщо немае МСФЗ, який конкретно 

. 
застосовуеться до операцiТ, iншоТ подiТ або умови,керiвництво КомпанiТ ЗасТосоВУе 

"Ул*"""" пiд час poJpoor"""" .; .;ъ;;;;ruu""" обпiповоI полiт.ики,чоб iнформацiя була доречною для потреб nop".ryJ*i' для прийняття економiчних рiшень тадостовiрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть:, подае достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потокиФонду;
, вiдображае економiчну cyTHicTb операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну форму;о е нейтрЕLпьною, тобто вiльною вiд упереджень;о е повною в ycix суттсвих аспектах.
Пiд час здiйснення судження керiвництво Компанii посилаеться на прийнятнiсть наведених далiджерел та BpaxoBye'lx у низхiдtrому порядку:
а) вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про полiбнi та пов'язанi з ними питання;

*"rч.?оiiННЪ:*"iЪЖil'#iХТ.,Нi,I"нцепцiТ оцiнки активiв, зобов,язань, доходiв та витрат у
пiд час здiйснення судя(ення керiвництво Компанii' враховус найостаннiшi полоя<ення iнtl-tихорганiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну концептуiшьну oc'o'yДЛЯ РОЗРОбЛеНtШ СТаНДаРТiВ, iНШУ ПРОфе"iИпу ЙrБр;;Й' iЪопiпу .u ,rр"йi"ri'.-узевi практики, Tictoмlрою, якою вони не суперечать вищезазначеним дя(ерелам.
ОПеРаЦii, ЩО Не регламентуються МСФЗ Фондом не здiйснювzulись.
4.2. Судяtеllня щодО справедлиВоТ BapTocTi активiв Фонду
справедлива BapTicTb iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових ринках,розраховуеться на ocHoBi поточноТ ринковоi BapTocTi'"u 

"оra", закриття торгlв на звIтну да.гу. ВlншиХ випадкаХ оцiнка справедлиВоТ вартосТl'груrrуеr".я на судженнях щодо передбачувалlих
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майбутнiх грошових потокiв, iснуючоТ економiчноТ сиryачiТ, ризикiв, властивих рiзним фiнансовим
in"rpyr."rur, ..u iнших факторiв . uрu*у"u"пям вимог мсФЗ 1з <оцiнка справедливоТ BapTocTi>.

4.3. Сулження щодо змiн справедливоi BapTocTi фiнансових активiв

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

фiнансових iHcrpyMeHTiB, де ринко"i поr"руuання не досryпнi, с кJIючовим джерелом невизначеностi

оцiнок, тому що:

а) вони з високим сryпенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскlльки оцlнки

базуються на припущеннях керiвництва КомпанiТ щодо вiдсоткових ставок, змlн вalлютних KypclB,

показникiв прелитоспроможностi ко}Iтрагентiв, коригувань пiд час оцiнки iHcTpyMeHTiB, а такохt

спечифiчних особливостей операчiй; та

б) вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовиЙ СТаН, а ТаКОЖ На ДОХОДИ

(витрати) може бути значним.

якби керiвництво Компанiт використовувало iншi припущення щодо вiдсоткових ставок,

волатильностi, KypciB обмiну ваJlют, *р.л"r"о.о рейтингу контрагент|,.ДаТи оферти iкориryвань пiд

час оцiнки iHcrpyre"TiB, бiльша або менша змiна в оцiнцi BapTocTi фiнансових iHcTpyMeHTiB.y разi

вiдсутностi р"пйu"* котирувань мала б iстотний вплив на вiдобраrкений у фiнансовiй звiтностi

чистий прибуток та збиток.

РозумiючИ вокливiстЬ використаНня облiковИх оцiноК та приrryщень lIlодо справедливоТ BapTocTi

фirrансовirх активiв в p*i uiл"уъностi вхiдних даних щодо справедливот BapTocTi першого р.iвня,

КерiвниuтВо КомпанiТ плануе використоВуватИ .оцiнкИ та судженНя якi базуються на професiйнiй

помпете"цiт прачiвникiв Пiдприсмства, досвiдi та минулих подiях, а також з використанням

po.pu*ynniu та моделей uupro.ii фiнансових активiв. Залучення зовнiшнiх експертних.оцiнок.щодо
.,un"* 4inun"or"* iнструЙентiв де оцiнка, яка базуеться на професiйнiй компетенцiТ, досвiдi та

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

ь"*орй".uttня рiзгtих маркетингоu"* пр"ъущень таlабо методiв оцiнки також може мати значний

вплив на передбачувану справедливу BapTicTb.

4.4. СулженItя щодо очiкуваних TepMiHiB утримування фiнансових iHcTpyMeHTiB

Керiвничтво КомпанiТ застосовус професiйне судження щодо TepMiHiB утримання фiнансових
iHcTpyMeHTiB, rцо входять до сшаду фiнансових активiв. Професiйне судження за цим питанням

грунтусться no оч,"ai'ризикiв фiнансового iHcTpyMeнry, його прибуткОвОСТi Й ДИНаМiЦi Та iНШИХ

qiJn.opu*. Проте iснують невизначеностi, якi *o*yr" бути пов'язанi з призупиненням обiry цiнних

nun.piu' що не . пiдпо"rрОльниМ керiвництВу КомпанiТ фактороМ i може суттсво вплин)ли на оцiнку

(l i нансових i HcTpyMeHTi в,

4.5. ВикористанIIя ставок дискоtlтуваtlня

Ставка дисконтУ - це проЦентна ставка, яка використовуеться для перерахунку майбутнiх

потокiВ доходiв в сдиtIе значенllя теперiшньоТ (поточно'l) BapTocTi, яка с _базою для визначення

p"nnouof BapTocTi бiзriесу. З економiчноТ точки зору, В ролi ставки дисконry е бажана iHBecTopy ставка

доходУ на вкладеНий капiтал у вiдповiднi з рiвнеги.риз,ику::1i9i],:.9_,:i,:11""ування, або - ставка

доходу за аJIьтернативними варlантами iнвестицiй iз зiставляння рiвня ризику на дату оцiнки, Ставка

дисконry мае визначатися з урахуванням трьох факторiв:

а) BapTocTi грошей у часi;

б) BapTocTi джерел, якi залучаtоться для фiнансування iнвестицiйного проекry, якi вимагають

рiзнi piBHi компенсацiТ;

в) фактору ризику або мiри ймовiрностi отримання очiкуваних у майбутньому доходiв,

Станом на З\.12.2020 р, середньозв€Dкена ставка за портфелем .банкiвськИх 
кредитiВ У

нацiональнiй валютi в банках, у яких не введено тимчасову адмiнiстрацiю або не запроваджено

лiквiдацiйну KoMioito, становила l4,5 О/о рiчних. ..Iнформаuiя, що вик_ористана для визначення

середньозваrкенот ставки одержана з офiчiйного сайry нБу за посиланням

Йitpr,7ZbonK.gov.ua/statistic/sectoг-finaЪcial/data-sector-financial Р9злiд "Вартiсть кредитiв за даними

.rur".r" u 
"о-Т 

зв iTHocTi бан к i в У краТн и (без урахуван ня овердрафry)".

4.6. Сулження щодо вt|явлення озttак знецiнення активiв

вiдносt.lо фiнансових активiво якi оцiнюlоться за амортизованою вартiстю, Фонд на дату

виникнення фiнансових активiв та на кожну звiтну дату визначае piBeHb кредитного ризику,

Фонд визнае резерВ пiд збиткИ для очiкуваних кредиТних збиткiВ за фiнансоВими активами, якi

оцiнюtотьСо .u u*Jp*.ouuno,o вартiстю, у розмiрi o.,i*yuu""* кредитних збиткiв за весь строк дiТ

(l i нансового unr"*y inp" ."ounory Ьбiпrrl'r"ппi *р.л"rпого ризику/для кредитно-знецiнених фiнансових
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активiв) або 12-мiсячними очiкуваними кредитними збитками (у разi незначного зростання креди].ногоризику).
Зазвичай очiкуеться, що очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дiТ мають бути визлIаtli до того,ЯК фiНаНСОВИЙ iHcTPYMeHT СТаНе ПРОСrРОчений. Як правило,_кредиr,ний ризик зllачно зростае ще лотого, як фiнансовий iHcTpyMeHT стане простроченим або-буле noriu.no-iншi чиuн"ки затриj\,lкиплатеяtiв, що с специфiчними для поз.и,чzulьника, (наприклад, здiйснеtlня модифiкацii абоРеСТРУКТУРИЗаЦii), КРеДИТНИй РИЗИК За фiНансовим Й.rруr""rо, ввu,касться l]изьким, якщофiнансовий iHcTpyMeHT мас низj*ий ризик настання дефолту, позич€Ulьник мае потухtнiй поте'цiалвиконувати cBoi договiрнi зобов'язання щодо грошових поiокiв у пороrпо"троковiй перспективi, анесприятливi змiни в економiчних i дiлових умовах У довгостр_опоuiИ пф.пективi Mo)*yTb знизити, itлене обов'язково здатНiсть позичальника виконувати cBoi зобов'оaо"", *ооо ооaовiрних грошоl}ихпотокiв.

Фiнансовi iнструменти не вважаються такими, що MaloTb низький кредитний ризик лише напiдставi того, що ризик зефолту за ними е нижчим, нiж ри.зик лефолry за iншими фiнансовимиiнструментами Фо,нду або нiж кредитний... ризик юрисдикцiТ, в якiй Фонд здiйснюе дiяльtлiсть.ОЧiКУВаНi КРеДИТНi_Зб::Т:".л1 
:Т:_:,:l"- дii не ."."uori'., за фiнансо""м ii.rpy*et{To* просто наПiДСТаВi ТОГО, ЩО BiH ВВаЖаВСЯ iНСТРУМеНтом.iз 

"".rЙ-пlеди'ним ризиком у попередtlьому звiтttомуперiодi, аJIе не ввuDl(аетьсЯ такиМ станоМ на звiтнУ oury. v iu*oмy випадку Фонд з'ясовус, чи мало мtiсцезначне зростання кредитного ризику з моменту первiсrrого визнання, а отже чи пост€U]а потреба увизнаннi очiкуваних кредитних збиiкiв за_весь строк дiт. Очiкуваrri np"o"r"; збитки вiдобраlкаю'ьвласнi очiкування Фонду щодо кредитних збиткiв.
Аналiз зростання кредитного ризику та моменту 

. 
jзтlн"я десРолту futоже базуват,исяна рiзноманiтних кiлькiсниi та якiсних показниках, однак мсФЗ ? "р""у";;;, *о .yr..ue зроста1lняризику вiдбуваеться при простроченп]..,:о з_о дпirlпuрu.рuф 5.5.1 1 мсоз я1, а деdlолт (подiя

ffiХffilЬJýЬ#*'РОЧеННi 
на 90 днiв (пара.раб Ьs.s.зj мсоз 9) ц; так званi' спрост.ов,ri

5, Розкриття iнформацiТ щодо використання справедливоТ BapTocTi
5,1, Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за спраl]едлIлвоювартiстю
ФОНД ЗДiЙСНЮе ВИКJIЮuП? 

9:._n:P9PBHi оцiнки слраведливоТ BapTocTi активiв та зобов,язаtIь, тобтоTaKi ОЦiНКИ, ЯКi ВИМаГаЮТЬСЯ МСФЗ 9 та МСФЗ 1З i;rБi про фiнансовий стан на кiнець кояtl{огозвiтного перiоду.

класи активiв та
зобов'язань,
оцiнених за

справедливою
Методики оцiнювання

Метод оцiнки
(ринковий,
дохiдrIий,
витратний)

вхiднiданi

Грошовi кошти Первiсна та под€rльша оцiнка
грошових коштiв здi йснюсться
справедливою BapTicTto, яка

внюс ii номiнальнiй ва

Ринковий оrьiцiйнi курси НБу

Iнструменти
капiталу

Первiсна оцiнка iHcTpyMeHTb
капiталу здiйснюсться за ik
справедливою BapTicTlo, яка
зазвичай дорiвнюе цiнi операцii, в
ходi якоТ був отриманий актив.
Подальша оцiнка iHcTpyMeHTiB
капiталу здiйснюеться за
справедливою BapTicTlo на дату
оцIнки.

Ринковий оrьiцiйнi бiржовkурси
органiзаторiв торгi в на
даry оцiнки, за вiдс}тносгi
визначеного бiржового
курсу на дату оцi1.1ки,
використовуються цiни
закриття бiржового
торгового дня. flaHi про
вчиненi правочиt|и поза
сРондовою бiрх<ою. !ан i

cPiHaHcoBol' звiтностi
пiдприсмства (ем iTeHTa)
для ви-значення
i нтеграл ьно-го iндексу
фiнансового cTa}Iy
пИприемства (eMiTeHTa
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класи активiв та
зобов'язань,
оtliнелtих за

справедливою
вартiстю

методики оцiнювання

Метод оцiнки
(ринковий,
дохiдний,
витратний)

Вхiднiданi

Iнвестицiйна
HepyxoMicTb

Первiсна оцiнка iнвестицiйноТ
HepyxoMocTi здi йснюсться за

собiвартiстю. Подальша оцiнка
здiйснюсться за первiсною
вартiстю за вирахуванням
накоп иченоТ амортизаuiТ.

Ринковий,
дохiдний

I_[iни на ринку
HepyxoMocTi, данi оцiнки
професiйних оцiнювачiв

Щебiторська
заборгованiсть

Первiсна оцi нка дебiторськоТ
заборгованостi здi йснrосться за

справедливою вартlстю, яка

дорiвнюс BapTocTi погашення,
тобто cyMi очiкуваних контрактних
грошових потокiв на даry оцiнки.
Подальша оцiнка дебiторськоТ
заборгованостi вiдбувасться за

амоDтизованою вартiстю.

Ринковий,
дохiдний

KoHTpaKTHi умови,
ймовiрнiсть погашення,
очiкуванi вхiднi грошовi
потоки.

Поточнi
зобов'язання

Первiсна оцiнка поточних
зобов' язань здi йснюсться за

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

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

справедливот BapTocTi lla прибуток або збшток

у результатi визначе1-1ня справедливоТ BapTocTi частки у стаТУТНОМУ КаПiТаЛi ЗГiДНО МеТОДИКИ

визначення iп*".r"цiИпоi' пр"uuбл"востi пiдпр"ir.r"u за даними фiнансовоТ звiтностi, було проведелно

дооцiнку та yuiHKY фi;,";.;;;- активiв ФондУ за2020 piK, зокрема: частку ч__стат}"гному 
капiталiТзоВ

о'Нета Трейд'' уЦiненО на 89 тис, грн.; ч.асткУ в стаry-гнОму капiталi ТзоВ "БравО Капiтал" уцiнено на

2'7 тис. ipn.; *rny u статутному капiталi ТзоВ "Камяниця ЛЬ 5" уцiнено на94 тис, грн,; частку в

стагутному капlтuшl ПП "ЛеЪiя" дЬоцiнено на49 тис, грн.; частку в статут|оlдI капiталi ПП "Мережа-

ё.р-l. Львiв'' дооцiнено на б l57 тис. грн.; частку в статутному капiталiТзоВ "Берта СВ" дооцiнено

на 6'782тис. грн.; частку в статутному капiталi Г[fI "Логiстика Регiон" дооцiнено на 1 373 тис, грн,

У звiтномУ 2020 poui вiдбувсЯ продаЖ корпоратиВних прав, зокрема частки в статутному капiталi

ТзоВ кIНТЕНСИВ) 
"о 

t t ооО i"". .pn, А такоя< вiдбулася лiквiдацiя пiдприемства ТзоВ кНова група)

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

i вiдображено витрати вiд зменшення корисностi активiв на l тис. грн.

5.з. PiBellb icpapxiT сtIраведлиlrоi BapTocTio до якого належать оцiнки справедливоi BapTocTi

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

спостере}куваними)

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

1 piBeHb
(Ti, що мають

котируван}lя, та

спостережуванi)

класи активiв та
зобов'язань,
оцiнених за

справедливою

з|.12.20з|,12,|9з\.12,20з1.12.20 3 l .l2.193 l .l2.19з1.|2.203 l .l2.19

30 561 2,1 5з2

ffовгостроковi
dlilraHcoBi
iнвестицiт, якi
облiковуються
за методом

участi в капiталi
iнших
пlдприсмств

l5,



класи активiв та
зобовОязань,
оцiнених за

справедливою
вартiстю

l piBeHb
(Ti, що мають

котирування, та
спостережуванi)

2 piBeHb
(Ti, що не мають
котируваtJь, €Lле

спостережуванi)

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

спостере)куваними)

Усього

1ГlrJ9 TjlD20!ата оцiнки з1.12.19 з|.12.20 з1.12.19 зl,12.20 з1.12.19 з1.12.20
{овгостроковi
фiнансовi
iнвеотицiТ: iншi
фiнансовi
iнвестицii

4 з87

2 l38

40

l0 565 4 з87 l0565!овгострокова
дебiторська
заборгованiсть

2 455 2 lз8 2 455,Щебiторська
заборгованiсть
за розрахунками
з нарахованих
доходiв

45 40 45Iнша поточна
дебiторська
заборгованiсть

l
IГрошовi кошти ,77

26 7,| 26
5.4. Рух активiв, що оцiнюються за

3-го рiвня iepapxiT
справедливою вартiстю з викор}rстанням вихiдllих даних

Класи активiв, оцi-
нених за справедли-

вою вартiстю з
використанням 3-го

залишки станом
на З 1.12.2019 р.

Придбання
(продажi)

залишки станом
на З 1.12.2020 р.

Примiтка

!овгостроковi
фiнансовi
iнвестицii:
якi облiковуються
за методом участi в
капiталi iнших
пiдприсмств

2,1 5з2 -l|000(Продаж-
частки у статутному
капiталi)
- l8З (Збиток вiд
змiни справедливоi
BapTocTi частки у
статутному капiталi)
+8 l54(Прибуток
вiд змiни
справедливоi
BapTocTi частки у

!овгостроковi
фiнансовi
iнвестицii:
iншi фiнансовi
iнвестицiI

+ 6 206 (Прибуток
вiд змiни
справедливоТ
BapTocTi частки у
статутному капiталi.1
-27 (Збиток вiд
змiни справедливоi
BapTocTi частки у
статутному капiталi)
-l (Витрати вiд зме-
ншен}lя корисностi
ак,гивiв у зв'язку з
лiквiдацiеlо
пiлприсмства

lб



5.5" Iншi розкри]гтя9 що вимагаIоться мсФЗ 13 <Оцiнка справедливоТ BapTocTi>>

Справедлива BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB в порiвняннi з'rk балансовою вартiстю,

Фiнансовi активи i зобов'язання
Балансова BapTicTb Справедлива BapTicTb

3 l .12,20l9 зl.|2.2020 з1.12.20|9 зl.|2.2020

flовгостроковi фiнансовi iнвестицiТ:

якi облiковуються за методом участi
в капiталi iнших пiдприсмств з0 56l 2,7 532 30 561 2,7 5з2

Доu.осrроповi фiнансовi iнвестицiТ

iншi фiнансовi iнвестицiТ 4 з8,7 l0 565 4 з8,7 l0 565

2 lз8 2 455 2lз8 2 455

,Щеб iTopcbKa заборгован icTb

за розраху}lками з нарахованих

доходiв 40 45 40 45

Грошовi кошти
,7,7 26

,7,7 26

1

поточtli зобов'язання ll 004 5 00з ll 004 5 003

Станом на зl. |2.2020 р. на балансi облiковувzu]ись довгостроковi позики на суму 2278тис,грн,

Фонд проводить розрахунок а"орт":l_u:j_1.::|1"л":,:1О:::,j .l.o,H:_::}::y:,i:Ii:Ё:"";:ffi;i
,iupuio.o""x до*одiu no no."nu* i вiдобрая<ас BapTicTb позик з врахуванням премiТ або дисконту,

CiaHoM на 3 l . 12.2020 року премiя становить 200 тис грн,

Фонд cTBoploc резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки щодо виданих позик. Станом на 3l грудня

2020 року р.."рЬ пiлБi,iЙuпТпр.оЙтнi збйтки на суму виданих позик нараховано в cyMi23 тис, грн,

Фонд створюе резерв пiд очiкуванi кредитнi _збитки щодо заборгованостi по вiдсотках за

наявностi прострочеtIоТ заборгованостi по вiдсотках. У Фондi вiдсутня_прострочена заборгованiсть по

вiдсотках, тому р"."р"-- "io очiкуванi кредитнi збитки щодо заборгованостi по вiдсотках не

створlовався.

КерiвництВо КомпанiТ вва)|(ас, що наведеНi розкритгЯ II\одо застосування справедливоl BapTocTl е

достатнiми, i не ввa,ltас, шIо за межами фiпuп.о"ЬТ звiтн_остi з-"r"лаiu буль-яка суггсва iнформаuiя

щодо застосування справедливоТ вартоЁтi, яка може бути корисною для користувачiв фiнансовоi

звiтностi.

6. Розкрlлття iнформаuiт, що пiдтверджуе cTaTTi поданi у фiнаllсових звiтах

6.1. Доходлl
Фонд складас Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупнi доходи i витрати) за методом

кФункчiй витрат).

Розшифрування доходiв i витрат за кфункчiонzlпьним призначенням) отриманих Фондом за 20l9

piK та за 2020 piK наведеtlо в таблицi.

Доходи
Код
звiту

2019 р. 2020 р.

р.2220 55l 132
55l 479

лUхUл
П лолл i,

сrр4л
214 25з

Iншiлоходlл р.2240 3 885 L7 206
2 600 11 000Rних поав

rbi х |нвестицlи l 285 6206

Щохiл вiд участi в капiталi
(доходи вiд дооцiнки фiнансових iHB р.2200 3 155

4 436 21 093
Всього доходiв:

L,7 
"

пл-, oirnnTKip по пп1иках

доходи вiд реалi



б.2. Витрати

Витрати Код
звiту 2019 р. 2020 р.
p.2l30 222 224

208 202
8 l5
6 7

р.2250 46 236
46 2lз

2з
р.22'70 9 2ll 11 028

ll 000,7 l44 2,|
2 067

l

l83
9 479 ll 67l

CTaTTi
матеп|а п

2019 п. 2020 rl.

222 224
222 224

б.3. Податок lla прибуток
Фонд не мас витрат з 

I_одатку на прибуток у зв'язку з тим, що вiдповiдно до пп. l4 l .6. l п. I46. I ст.l46 Податкового кодексу Украiни зriп"н",отьсЙ вiд оподurпуuuння кошти спi.llьного iнвестуванttя, асаме: кошти, BHeceHi засновниками корпоративного. фопду,'кошти та iншi un."r", a-ученi вiд учасникiвiнстиryту спiльного iнвесryванrrя, до*од" вiд здiйЪненЬ Ьперацiй . unr""ur" iнституту спiльногоlHBecTYBaH}Я, ДОХОДИ, HaPaxoBaHi За аКТИВаМи. iнститугу 
"пiп""оЙ i;.;,ry;;;;;, та iншi доходи вiддiяльностi iнстиryтУ спiлiногО iнвестуванНя (вiдсоткИ".u пЬ."пurи, оренднi (лiзинговi) платеяti, роялтiтощо).

6,4, Фiнансовi активи, щО оцiнюютьсяl за справедливою вартiсr.ю, з вiдображеllняjllрезультату в прибутках або збитках

Назва суб'екта господарювання з1.12.2019 з1.12.2020
Частка у статутному капiталi ПП ООЛевiя''

частка у статутному капiталi Пп ''логiстика Регiон''
10 Il5

Частка у статутному капiталi ПП .'Мережа-Сервiс 
Львiв'' l0lбl

ЗgyJ статутному капiталi ТзОВ ''А.В.М. IНВЕСТ''
Частка у статутному капiталi ТзоВ ''Браво-Капiтал''
частка у статутному капiталi Тзов о'на Шевськiй''
Частка у статутному капiталi ТзоВ .'Берта СВ'' |2 4в5
Частка у статутному капiталi ТзоВ О'Берта-Логiстик''

Частка у статутному капiталi ТзоВ ''Iнтенсив''

l8



Назва субОекта госпqд4рIоЕзцдд 31.12.2019 зL.l2.2020

Частка у статутному капiталi ТзоВ "Нета Трейд" 2228 2 1з9

Частка у статутному капiталi ТзоВ "Нова група" 1

Частка у статутному капiталi ТзоВ "Кам'яниця Ns5" 2 8,7з 2,1,79

Всього 34 948 38 097

у зв'язку з вiдсутнiстlо активного ринку щодо вищевказаних товариств з обме)ltеною

вiдповiдальнiсiю..u np"uurnrx пiдприсмств станом наЗ|.|2.2020 р. оuiнка iнвестицiй за справедливою--Г------'- 
оваDиств з обмежен< ' -) вiдобрtuкена в 3-омувартiстю (ча_стки у статутному капiталi товариств з обмеженою вiдповiдальнlстю

pIBHl lcpapxll.

6.5. Грошовi коurти
Станом на з 1. |2.2019 р. грошовi кошти за номiнальною вартiстю облiковуваJlись на

вiдкритиХ в ДТ кРайфайзен банк дваль>: поточномУ рахунку -77 тис.rрн.

Станом на з l. 12.2о20 р, грошовi кошти за номiна.гlьною вартiстю облiковувались на

вiдкритих в ДТ кРайфайзен банк дваль>: поточному рахунку - 26 тис. грн.

За даними рейтингу гtадiйностi банкiв, що здiйснюсться рейтиF{го9им аген-гством, яке ]

!ерrкавного ре€стру уповноважених рейтингових агентств нкцпФр, даний банк мас

frйr"п. iн"ест"цiЙ"огЬ рiвня uaAAA (бiльш детальний аналiз наведено у примiтui 7,3.1).

, рахунках,

, рахунках,

внесене до
кредитний

6.б. Щебiторська заборгованiсть

31.12.2019 зl.|2.2020

,Що вгострокова деб iTopcbKa заборгован icTb 2 |з8 2 4,18

!ебiторська заборгован icTb

за розрахуtIками з нарахованих доходiв 40 45

Illша поточна дебiторська заборгованiсть 1

Очiкуванi крелитнi збитки щодо дебiторськоТ
заборгованостi (2з,)

Балансова BapTicTb всього: 2 l78 2 50l

.щовгострокова дебiторська заборгованiсть Фонду складасться з виданих позик та HapaxoBaцol

премiт або дисконту на суму виданих позик, а саме:

станом на 3 l ,12.2019 р.:

- ГlП <Логiстика РегiОн) видано позик на суму l 978 тис, грн,, нараховано премlю на вlдсотки l

позики l60 тис. грlt.

станом rlа 31. |2.2020 р.

- ПП кЛогiстика Регiон)) видано позик на суму 2 2'l8 тис. грн., нарахОвано премiЮ - 200 тис, грн,,

нараховано резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки на суму - 23 тис, грн,

.Щебiторська заборгован.iсть за розрахунками з нарахованих доходiв станом на 31,12,2019 р,

складасться з llарахованих вiдсоткiв за видаIJими позиками на суму 40 тис. грн., станом наЗ|,|22020

р.- на суму 45 тис. грн. ПростроченоТ заборгованостi по нарахованих доходах у Фонлi немас.

lнша потоЧна дебiторська заборгОванiсть Фонду € короткостроковою.. .Щебiторська заборгованiсть

Фонду не мас забезпечьння. Проiтроченот дебiторськот.заборгованостi не icHye. Фонд проводить

аналiз та оцiнку рiвrrя кредитного ризику з використанням iндивiдуального пlдходу до контрагента,

lttша поточна лебiторська заборгованiсть станоМ на3il.12.2020 р. склаласться з заборгованостi з

розрахункiв за послуги та сплачених aBaHciB на суму l тис, грн,

станом на зl грудня 2019 року резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки щодо iншоi поточнот

дебiторськоТ заборгованостi становить 0 грн.

6.7. ВласlIий капiтал
Станом на з1.12.2019 р. та 3|.l2.2020 р. заресстрований капiтал складав 75 000тис. грн.

Структура власного капiталу:

19.



з1.12.2019 з1.12.2020ии капlт;lJI
Нерозподiлений прибуток (непЙЙЙй збиток) l05зl
неоплачений капiтал

!одатковий капiтал
всього власний капiтал

б.8. ТорговелыIа та iнша кредиторська заборгованiсть

з1.72.20|9 з1.12.2020
кредиторсЬка заборгованiсть за товаOи. Dоботи_ пос 4 J
нша кредиторська заборгованiсть ll 000 5 000

бсього кредиторська заборгованiсть ll 004 5 003

СКJIаДаеТЬСЯ З ЗабОРГОВаНОСТi За придбання частки в статутному капiталi тзов -;ЁТahЁЙЫ;"J:fi;l l 000 тис. грн.

кредиторська заборгованiсть на кiнець звiтного
вважасться простроченою.

перiоду носить поточний характер i не

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на З l . 12,2020 р. скJlадаеться ззаборгованостi по винагороцi перед Ko"nu"iu*o 
"" 

.r;rr;;с, грн. Iнша кредиторська заборговаttiстьскJ]адасться з заборгованостi за придбання частки в статутному капiталi тrоЬ кБЕРl-Д СВ> на суму5 000 тис. грн.

6.9. Звiт про рух грошових коштiв за перiод з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р,ЗВiТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТiв за перiод з 01.0l .202О р, по з1.12.2020 р, складено за вимогамимсБО 7 <Звiт про рух грошових коштiв> за прямим методом, згiдно з яким розкривасться iнформацiяпро ocHoBHi класи надходжень грошових noriiu .t" виплат грошових коштiв на неrго-основi. У звiтiвiдображено ovx грошових коштiв вiд операцiйноТ та неопЬрачiйllоТ 1iнвестицiйноi' та (liHaHcoBoi.)l

дlяльностl.
Операцiйна дiяльнiсть - полягас в отриманнi прибутку вiд звичайноi дiяльностi, сума якогоскоригована на амортизацiю необоротних активiв, b"rpur" на оплату лрацi персонiLлу, сплатуподаткiв, вiдрахування на соцiальнi заходи та iншi ";р;;;.'

л,---лл':"1"ицiйна дiяльнiсть - це придбання.та продаж: необоротних активiв, у тому числi активiввlднесених до довгострокових, та поточних фiнансових iнвестицiИ, 
""rраr"'"u'пр"дОultня оборотt,tихактивiв, iнших вкJIадень, що не розглядаються як грошовi еквiвале"ти, "й;";; вiдсотки та дивiдеlrди,отримання та погашення позик.

Фiнансова дiяльнiсть - це надход2кення чи використання коштiв, що маJIи мiсце в результатi
:.Yi::ll'_':T ПаПеРiВ, ВИКУПУ ВЛаСних акцiй, u"nnuru дпIuiд.пдi", по.ur."йзобов,яза"ь за борговимицlнними паперами.

Чистий рух грошоВих коштiв вiд операцiйноТ дiяльностi за перiод з 01.0l .2020 р, по З 1 . 12,2О20 р.становить -226тис. грн. (витрачання), за перiод з 01.01.20i9 р. ",iiГiZ.ZOlй, становить - 21В тис.грн. (витрачання).

Рух коштiв у результатi операцiЙноТ дiяльностi у звiтi про рух грошових коштiв (за прямимметолом) вiдобраlкений наступни" ч""о":

чистий рух грошових коштiв вiд не on"ouu'O
з1,12,2019 р. по З1,|2.2020 р. становить - tiS тис. грн. (надход2кення), за перiод з 31.12.2019 р. поз|.12.20|9 р. становить - 29j тис. грн. (надходження)
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Itод 01.01.2019_
з1.12.2019

01.01.2020-
3|.l2.2020

р.3 l00 -2l7 -224
р.З I90 l

,)

-__-_--. рJл r\vщrrD Dч{ Urrýрацlиtlol лlЯЛЬНОСТl
Чистий nvx гпоlll.tnич vпl,,-iо -;;-;;л:_-

p.3l95 -2l8 -226



Стаття Код 01.01.2019-
31.12.2019

01.01.2020-
з1.12.2020

р.3200 2600 1 1000

Надходrкення вiд отриманих вiдсоткiв р.3215 29з 4,75

г) ,-л*о --о -о -nrr пбя HTrq rbi ня нсових iнвестиrriй р.З255 -1755 1 l000

р,з2-15 _845 -з00
Витрачання на надання позик

D.3295 293 175

Результатом чистого руху коштlв

с }tадход)(ен'я грошових кЬштiв в oyMi 26 тис, грн., за перiод з 01.01.2019 р. по
по 31.12.2020 р.
31.12.2019 р. е

надходження грошових коштiв в cyMi 77 тис, грн

Грошовi потоки в iноземнiй валютi вiдсутнt,

6.10" Звiт про власний капiтал за перiод з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р.

облiк заресстрованого (пайового) капiталу, нерозподiленого прибутку та неоплаченого капiталу

здiйснюстьоя вiдповiдно до чинного auпо"одuuaтва УкраТни. BapTicTb отатей власного капiталу, яка

вiлобрая<ена у звiтi про власний капiтал вiдповiдас балансу (звiry про фiнансовий стан) Фонду:
'ЗаресстрованиЙ 

(пайовий) капiтал станом на 3 1.12.2018 р. становить 75 000 тис. грн,

Додатковий капiтал станом l:a з l. |2.2018 р. становить 90 тис. грн.

Нерозполiлений прибуток станом на з l. 12.2018 р. становить б l52 тис. грн.

Неоплачений капiтал станом на з l. |2.2018 р. становить 50 000 тис. грн.

Власний капiтал станом на 31. |2,2018 р. становитьЗ1 242 тис, грн.

Збиток за перiод з 01.01.20l9 р. по 31.12.2019 р, становить (5 043)тис, грн,

Заресстрований (пайовий) капiтал станом на31,12.2019 р. становить75 000тис. грн,

Додатковий капiтал станом на з 1 .l 2.2019 р. становить 90 тис. грн.

Неоплачений капiтал станом наз1.12,2019 р. становить 50 000 тис. грн.

Нерозполiлений прибуток станом на з l,12,20\9 р. становить l l09 тис. грн.

ВлЬсний капiтал станом на З l . 12,2019 р. становить26 199 тис. грн.

чистий прибуток за перiод з 0l .0 1.2020 р, по з |.1?,?9?0 р. становитr 
2 !?? тис, грн,

Заресстрований (пайовий1 капiтал станом на з l . 12.2020 р. становить 75 000 тис, грн,

!,одатковий капiтал станом на з l . |2.2020 р. становить 90 тис. грн.

Неоплачений капiтал cTatloM на з 1. |2.2020 р. становить 50 000 тис. грн,

Нерозподiлений прибУток станом на з l . 12.2020 р. становить l 0 53 1 тис. грн,

Власний капiтал с].аном на 31. |2,2020 р. атановить 35 62l тис. грн.

7. Розкрlлття iншоТ illформаuii
7.1 YMoBHi зобоlr'язаllня.
7,1,1, CydoBi позовu

Проти Фонду в звiтному перiодiв не було подано судових позовiв. Керiвниuтво КомпанiТ вважас,

шо Фонд не понесе iстотних.б"rпiu, вiдповiдно, резерви у фiнансовiй звiтностi не створювzlлися,

7,],2, Otlodo'll*yB'llll'l 
N,{v полатковомч зак( ' ,, якi дозволяlоть бiльш

Внасл iдок ная BHocTi в украТнському податковому законодавствl положень

t1iж один BapiaHT тлумачення, а також через практику, що скJIалася в нестабiльному економiчному

середовищi, за якоТ подаrкооi органИ довiльнО тлумачатЬ аспекти економiчноI дiяльностi, у разi, якщо

податковi ограни пiддадуть cyMHiBy певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва Компанiт

економiчноТ дirл"пБЙ-6Ь"лу,'Иrо"iрпо, що Фонд змушене буде сплатити додатковi податки, штрафи

та пенi, Така невизначенiсть може впли}lути на BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB, втрати та рез_ерви

пiд знецiненllя, а такоя( }la ринковий рiЪень цiн на угоди. На лумку керiвництва КомпанiТ Фонд

сплатиВ yci податкИ, томУ фiнансова звiтнiстЬ не мiсiить резервiв пiд податковi збитки, Податковi

звiти можуто п"р..пооu."Ёо uiдпоuiдними податковими органами протягом трьох poKiB,

7.1,З. Clltllttittb пoBepHetttttt t)eбi,lllo1lcbKoi зоборzовоttоспti пtа iншlж фittансовuх акпоuвiв

внаслiдок ситуацiт, яка скJlалась в економiцi Укратни, а також як результат економiчнот

нестабiльностi, що скJlалась на дату балансу, icHye ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути

реалiзованi за i:xHbolo балансовою вартiстю в ходi звичайнот дiяльностi ФондУ,

ступiнь повернення активiв у значнiй Mipi залежить вiд ефективностi захоцiв, якi знаходяться поза

зоtIою контролtо bbnoy. Ступiнi поверноння дебiторськот заборгованостi Фонду визначасться на

2|"



пiдставi обставин та iнформацi'il якi наявнi_на дату балансу. На думку керiвництва Компанii, виходячи знаявних обставин та iнформацii, кредитний ризик дл, фiп"u".о."* onr"ui, Фондом визначений як ду)кенизький, тому кредитний збиток не був визнаний прЙ оцiнцi ,"" unr"bi"i Бfriоuуr.tи той факт, щопоточна дебiторська заборгованiсть буде погашена у 2020 роцi, очiкуваний кредитний збиток Фоttдомвизнаний при оцiнцi цього фiнансовоiо активу становить к0>,
враховуlочи Той факт, Що Довгострокова дебiторська заборгованiсть буле погашеllа у 2021роцi, iбеРУЧИ ДО УВаГИ 

"еСТабiЛ"НУ 
економiч"у ситуацiю u у*рuiui в т. ч. пов,язану з CoVID-l9, очiкуванийКРеДИТНИЙ ЗбИТОК ФОНДОМ ВИЗНаНИй ПРЙ Оцiнцi ч"о.о4Й'"Ъuо.о активу становить 2з тис. грн.

7.2 Розкриття illформацiТ про пов'язаlli cTopolllt
!о пов'язаних cTopiH Фонду нalлежать Компанiя та юридичнi особи - резиденти, корпоративнiправа яких облiковуються в активах Фонду, а саме:

м
з/п

Найменування юридичноТ особи-
власника icToTHoT участi

Код за
едрпоу

Розмiр частки,
грн.

Вiдсоток у
cTaTyTtloMy
капiталi,7оl пгт llпл-;

2. ТлГ)Еl'|Е
зз862655 6 000 000 I00

aJ.
Uvprq UD з2800996 56 280 000 47

3 70з 0596 I4 000
5. тзов "нЕтАТFЕЙл ?кQrоппа

ll

6. Тов "кАМ'яниМN95' о+ lU4 94
+zUоб / 29 5 971 100 95

пр отя го м 
" 
iй.; ;;;iЫ ffi Ж ;",.Н';fi ; ri : "Щl!,ЖН"}f"}fr :il "-:iТfi iI;,; Ji ъ ь,i т]iгрн, та проведення оплати винагороди Компанii'на суму )0У."". .р"..

У 2020 р, Фонд проводив операцiТз пов'язаними особами, а саме:
_ надано позик на суму 300 тис. грн.;
- нараховано вiдсоткiв за позиками на суму 479 тис. грн.

7.3. Щiлi та полiтиклl управлiння фiнансовими ризиками
управлiння ризиками мас першочергове значенllя для веде}Iня бiзнесу Фонду i с вал<ливимелементом iT дiяльllостi, Полiтика vправлiння p"a"nur" сконцентрована }la непередбачувагlостiфiНаНСОВИХ РИНКiВ i НаЦiЛеНа На мiнiмЬацi, поr"пцiипЬБ'"".ативного впливу на фiнансовi показникиФонду, Оперативний i юридИчний контроль мае на MeTi .uб..п"ч!йr"'",]-.п,пе функцiонуваIlнявнутрiшньОТ полiтикИ та процедУр , ,.rоБ 

"i"iriruцiiЪп"|аuiИп"х i tоридичних ризикiв.Керiвництво Компанii визнас, що дiяльнiсть Фонду no"'orunu з фiнансовими ризиками i BapTicTbчистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може сут-гево змiнитись унаслiдок впливусуб'ективних чинникiв,а об'епт"u""* 
""йrr"пi", "iЙiднiсr, i""unprron'*nr"uy яких заздалегiдь

ffi;;"fiiЯ:11|l,i"Ъff"ВО, !О таких фiнал,"о."i p"l"-i" 
"и";;;;;;;"i"r""и ризик, ринковий

Полiтика з управлiння ризиками opieHToBaHa на визllа(lення, аttалiз iуправлiлIrlя ризикаNlи, зякими стикасться Фонд, на встановлення контролю за ризиками, а також постiйний моtliторинг заpiBH.M ризикiв, дотриманням встановлених обмйень та ,ionir"n" управлiння ризиками.Управлiння ризиками керiвництвом КомпанiТ здiйснюеться на ocHoBi розумiння причинВИНИКНеННЯ РИЗИКУ, КiЛЬКiСНОТ ОЦiНКИ йОГО можл"uо.Ы впливу на BapTicTb чистих активiв .газастосування iнструментарiю щодо його пом'якшення.

7.3. 1, Креdumн uй р uз ltK
Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iHcTpyMeHT не зlчIожевиконати зобов'язання i це буде причиноIо 

_виникнення фiнЬнсового збитку iншоi сторони. Креди.гний
iýiЫЖXTaШK#ЖY("lT"ff."##riHcTpyMeHTu*, 

'"n no,o.IHi та ойо,йi puiynn" J &u'nu'
основним методом оцiнки кредитних ризикiв Фонду е оцiнка кредитоспромол<ttостi

l"#illfil;ЁiJ,J* ";:fiff#'J#Н;i.:3НТН'JfЙ";" 
та-будь-яка iHrla доступна,iнбормацiя
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Станом на З1,|2.2О20 р. кредитний ризик по фiнансовим активам, що оцiнюlоться за

амортизованою собiвартiстю, е низьким, що пiдтверджуеfься чинниками, якi вг111"I_]т"__:::,:.9],*

*onipura"riB, загальнi'економiчнi умови та ouiHky як поточногоо так i прогнозного напрямкlв змlни

умов станом на звIтну дату.

Шоdо поп1 очlluх рахун KiB

Ilри визначеннi рiвня кредитного ризику фiну99,во.lо активу у вигляф еквiвалентiв грошових

коштiв, розмiщених на поточно*у pu*yn*y B-ai <гаибайзен банк дваль> були BpaxoBaHi, в першу

чергу, данi НБУ" Вiдповiдно до цих даних складаються рейтинги банкiв. За даними рейтинry

падiйпосri банкiв, що здiйснюсться рейтинговим агентством, яке внесене до ,щержавного реестру

уповнова)|(ених рейтингових агентсТв НКI-\ПФР (https://www.nSSmc.gov,ualrating-agencies/) дт
кРайфайзен банк Аваль> мас *р.о"rп"Й рейтинг' iнвестицiйного рiвня uaAA (http://standard-

rаt i п g. Ь i z/ гu s/ r l _rа i fГа i ze п - Ь an k - av а l, - р аоl),

l0 листопада 2020 року Рейтинговий комiтетрейтинговогоагентствакстандарт-рейтинг>

прийняв рiшенttя про о}lовлення кредитного рейтингу_дт крайфайзен банк дваль> за нацiонtlльною

шкалою на piBHi rraAAA. 
'Позичальник uбo окремий . бопгllий iHcTpyMeHT з

рейтингом uaAAA характеризус.ьс1 найвищою кредитоспроможнiстю порi"п_11: 
_ 

,--_лiт,._ч::i

украТнським" по."чur,оп"пurй або борговими iнструментами. Знаки (+) та (-)) позначають промlжнии

рейтинговий piBeHb вiдносно o.no"no.o рiвня. Стабiльнии прогноЗ вказус на вiдсутнiсть на поточний

момент передумов для змiни рейтингу протягом року,

Щоdо п.озuк

Станом на з l . |2.2020 року в активах Фонлу с позики, що виданi ПП <Логiстика Регiон> iз

TepMiHoM повернення з0.12,202l piK на суму 2 278 тис, грн,

За результатами проведеного аналiзу, врахо_вуючи пiдходи затвечY_еIl:лРо"о' у межах системи

управлirtнЯ ризикаI\4и, *epiuH"uruo компа"ii'зробЙло висновок, що з дати первiсного визнання (видачi

позики) кредитний ризик позичzU]ьника не зазнав зростання i с низьким, Вiдсутнi факти, якi б свiдчили

про ризик п.r"*опЪпttя зобов'язання. Проте, беручи до уваги нестабiльну економiчну сиryацiю в

YKpaTHi, в т. ч, пов'язанУ з COVID-l9, Фонд створив резерв очiкуваних кредитних збиткiв на суму

.uборrоuuпостi за виданими позиками в розмiрi 23 тис, грн,

[о захолiв мiнiмiзацiТ впливу кредитного ризику Фонд вiдносить:

- встановлеllня внутрiшнього обмеrt<еttня обсягу дебiторськот заборгованостi в активах;

- диверсифiкачirоструктури активlв;

- аналiз платоспромолtностi контрагентiв;

- здiйснення заходiв щодо недогtущення наявностi

заборгованостi.

в активах Фонду простроченоТ дебiторськоТ

мiнiмiзацiТ впливу ризикiв cTBopeHi:у Фонлу лля внутрiшньоi системи заходiв iз запобiгання та

система управлiння ризиками, внутрiшнiй аудит (контроль),

Фонд використовуе наступнi методи управлiння кредитними ризиками:

. лiмiти щоло боргових зобов'язань за класами фiнансових iHcTpyMeHTiB;.

. лiмiти *ооо Оор.ових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою групою);

. лiмiти *ооо 
-Ъйоо.по 

у фiнансЁвi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за

Нацiонал ьною рейтинговоtо шкrrлою;
о лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами,

7.3,2. Р uнковtttt р лtз ttк

РинковиЙ ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд

q,i,ru".oob.o i"cipyrrenra коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн, Ринковий ризик охоплюс три

типи ризику: lншии цiновий ризик, валtотний ризик та вiдсотковий ризик, Ринковий ризик виникас у

зв'язкУ з ризиками збиткiв, iy*oun"n"* коливаннями цiн на акцiТ, вiдсоткових ставок та в€U]ютних

kypciB. Фонд нара)катиметься на ринковi ризики у зв'язку з iнвестицiями в акцiт, облiгацiт та iHlпi

ф iHaHcoBi iнструменти.

IншиЙ цirrовиЙ ризиК - це ризиК того, щО справедлива BapTicTb або майбугнi грошовi потоки вiд

фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаолiдок змiн ринкових цiн (oKpiM тих, що виникають

упаслiдоК uiдсоrкЬвоrо ризикУ чи вztлIотного ризику), незалежно вiд того, чи спричиненl вони

t|инниками, характерними для окремого фiнансового iHcTpyMeHTa або О"_Y:Y]]:"Та, ЧИ ЧИННИКаМИ, ЩО

впливають на Bci поiiбпi фiнансовi iнструменти, з якими здiйснюються операцlt на ринку,

2з"



основним методом оцiнки цiнового ризику е аналiз 
.чутливостi. Серед методiв пом'якlL]енняцiнового ризику Фонл. використовуе д""ерь"фiкацiю активIв та дотримаrIня лiмiтiв на вкладення вакцiТ та i нш i ф iHaHcoB i i HcTpyM.nr"'. неф i ксовй;;;;;;;;-"r.

основним методом оцiнки цiнового ризику е аналiз.чутливостi. Серед методiв порt'якutе1.1няцiнового ризику Фонд. використовУ. д"u.рЬ"фiкачiю uй"",о та дотримаttня лiмiтiв на вкJIадення вакцii та iнш i фi нансов i i HcTpyM.nr" i н еф i псовй,;;;;""il;-"r.
ВалютниЙ ризиК - це ризиК того, щО справедлива BapTicTb або. майбутнi гроLtlовi потоки вiдф l нансового iHcTpyMeHTy кол и ватимуться внасл iдок зм i н валютн их курс i в.
валютнi ризики виникають у зв'язку з володiнням фiнаrlсовими iнструментами, номiноваllирtи вiноземнiЙ валютi, ФонД не iнвеЙуе кошти в банкiвськi д"по."r", цiннi папери та iншi фiнаrrсовiiнструменти HoMiHoBaHi в iноземнiЙ 

"uлюri,,о"у ""'. 
чуrr"u"r до вzLлютних ризикiв.Вiдсотковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiс,гь або майбутнi грошовi потоки вiдфiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок *--i" 

-р"п*ових 
вiдсоткоu"* .ru"oK. Керiвtlиц.гво

ýНТ#:Jr:Ха",Ш?#,#i"""#Хl iЖ;:;;й;;l;;;",ись i це unn"uu,"^,," як на доходи Фо'ду,
усвiдомлюючи значнi ризики' пов'язанi з 

. 
коливаннями вiдсоткових ставок увисокоiнфляцiйному. середовищi, яке с властивим для фiнансовоi ;;;r.;; Украiни, керiвництвоКомпанiТ прийняло рirg9Ъlя не iнвестувати.у борго"i .БоБ"ir.uння у нацiональнiй валютi з фiксованоюв lдсотковою ставкою. Кер i вництво Ком пан ii. .дiй""ru 

"on 
i,,МаКСИМzlJlЬНО ПРИПУ,СТИi'"1lО.''П, v-|u.i .po.,o"ii, u';;;il:Н:Ъi;#:rЁJJ^Оffi:-JilЬТ;ffffiJ;Ооргових фiнансових iHcTpyMeHTiB i 6;ксо"u,,оБ ;;;;;;""", ставкою. Монiторинг вiдсоткових

l,X11?"J#T,Ж;ffi- il:fii}J#i:-" ВПЛИВУ МОЖЛИВИХ ЗМiн вiдсоrпо."х c,.aBo* на Bap,icT.b

7, 3. 3. Р ш uк лiкв id нос mi
РизиК лiквiдностi - ризик того, що Фонд матиме Труднощi при викоьlаннi зобов'язань,

[ТJtrЬН;'.3J:Ж"-1iТИ. 
ЗЪбОВ'ЯЗа"*"", Що погашаються шляхом поставки грошових коштiв або

Фонд здiйснюе.контроль лiквiдностi шляхом_плануван}{я поточноl'лiквiлrtостi. Фоrlд аналiзустермiни платежiв, якi повiязапi , дйirорською заборгоъаrrl"у 
1u iншими фiнансовим" unr"ourn,зобов'язаннями, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд tle операцiйноТ (iнвес.гицiйноr.)дiяльностi.

"*Ё*3:#*Х#?ёi#i;:fiН:".}ifiJiilнi 
за фiнансовими зобов,язаннями Фонду в розрiзi

PiK, що закiнчився
31 грудня 2019 року

До1
мiсяця

Вц 1 мiсяця
ло 3 мiсяцiв

Вiд 3
мiсяцiв до

1 року

Вiд 1 року
ло 5 poKiB

Бiльше
5 poKiB Всього

Торговельна та i"tлu
кредиторська заборгован icTb

4
4

lHLtln ц9l9qна кредиторська
заборгованiсть Il 000 ll 000
Всього 4 11 000 11 004

PiK, що закiнчився
3l грудня 2020 року

До1
мiсяця

Вiд 1 мiсяця
до 3 мiсяцiв

В,д з
мiсяцiв до

l року

Вiд 1 року
ло 5 poKiB

Бiльше
5 poKiB Всього

Торговельна,а iпЙа-
кредиторська заборгован icTb

J
J

Iнша поточна кредrторська
заборгованiсть 5 000 5 000

Всього 3 5 000 5 0037.4.Уп равлiння капiталом
Фонд розглядае управлiння капiт€Ulом як систему принципiв та методiв розробки i реалiзацiТуправлiнських рiшень, пов'язаних з оптим€Ulьним форЙу.uп"rr.капiталу , р-ia"о.ru"iтлtих дrкерел, атакож забезпеченням ефективного його використаll}lrl у дi"r""о"ri Фонду. Клlочовt пита}lня та поточtliрiшення, щО впливаютЬ на обсяг i структуру капiталу, а такоя( д)керела його формування,РОЗГЛЯДаЮТЬСЯ Управлiнським персо"алоЙ. ЙЬханiзм 

-5iпра"пi"u" 
nuniri.no" передбачас .riTKy
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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

загал ьноТ стратегiТ управл i ння капiталом.

Управлiнський персонал здiйснюе огляд структури капiталу на кiнець кожного звiтного перiолУ,

при uboMy проuодrr".я аналiз BapTocTi капiталу, його структура та моrкливi |"],y:_|1л::::"i
отриманиХ висновкiВ Фонд здiйСнюе регулЮвання капiталУ шляхом заJIучення додаткового капlталу

абЬ бi"ан"уваltня,.а тако)к виплати ливtдендiв ru по.l_y:jy iснуtочих по:1I:_чопд може здiйснювати

регулювання капlталу шляхом змlни струкryри капiталу. Систем.а управлiння капiталом моя(е

коригуватись з урахуванням змlн в оп"рачiЙ"оrу."р"доu"щi, тенденцiях ринку або стратегiТ розвитку,

Управлiн1-1я капiталоги Фонлу спрямовано на досягнення наступних цiлей:

. збереrГи спроможнiстЬ ФондУ продовжуватИ своЮ дiяльнiсть так, щоб BiH i надалi

забезпечуваg дохiл дп, yuu"n"kiB Фонду та виплати iншим зацiкавленим сторонам;

. забезпечити належний прибуток учасникам Фонду завдяки встановленнIо цiн на послуги

Фонду, що вiдповiдаtоть рiвню ризику;
о до.rриМа}lня вимоГ до капiталУ, встаlювлених реryлятором, i забезпечення здатностi Фонду

функчiонувати в якостi безперервного дiючого пiдприемства,

Фонд вважас, що загальна сума капiталу, управлiння яким здiйснюсться, дорiвнюе cyMi капiталу,

вiдображеного в балансi.

Склад власного капiталу на Дац cPiHaHcoBoT звiтностi _ з5 62l тис. грн.:

- Зареестрований капiтал (оплачений капiтал) _ 25 000 тис, грн,

- Додатковий капiтал - 90 тис, грtt.

- Нерозподiлений прибуток - l0 53 l тис, грн,

- Неоплачений капiтал - (-50 000 тис, грн,),

розмiр заресстрованого i сплаченого пайового капiталу вiдповiдас вимогам, встановленим для

пайових (lондiв.

концепцiсlо збереження капiталу в Фондi е фiнансова концепцiя капiталу (капiтал е синонiмом

чистих активiв або власного капiталу, прибуток Ё збiльшенням фiнансовоi' суми чистих активiв за

перiол). oTrtce, Фонд здiйснюе управлiння къпiталом, яке спрямоване на збереrкення спроможностi

Фонду продовжуваr" 
"uoo 

дiялiнiсть так, щоб забезпечувати дохiд для учасникiв Фонду та виплати

iншим зацiкавлени, 
"roponoM. 

Керiвництво КомпанiТ аналiзуе BapTicTb капiталу та ризики, що

притамаl-tнi його складовим.

основними нормативно-правовими актами, що регулюють порядок визначення BapTocтl чистих

активiв iнститутiв спiльного iнвестування та порядок, строки подання та. скJIад iнформачii про

результати дiяльностi та розрахунок _BapTocTi 
чистих _активiв iнстиryтiв спiльного iнвесryвання е,

Ьiдпоuiд"о, рiшення нкцпоЁ uй зо.от,zОlЗ р. Nл 1336 кПро затвердження.Положення про порядок

визlIаченнЯ BapTocTi u""r"* активiв in"r"ryii" спiльного iнвесryвання> (iз змiнами) та рiшення

нкцпФР вiд 02.10.20l2 р. Ns l343 кПро затвердження Полоrкення про порядок скJIадання та

розкриття iHcPopMarriT компанiями з управлiння акти.вами та особами, що здiйснюlоть управлiння

активами недер)I(авtIих пенсiйних фондiв, та подання вiдповiдних документiв до Нацiональноi koMiciT з

цiнних паперiв та фондового ринку) (iз змiнами),

BapTicTb чистих активiв - величина, що визначасться як рiзttиця мiж сумою активiв iнститугу

спiльrtого iнвестування з ypaxyBannr* т* p"nnouoT BapTocTi iрозмiром зобов'язань iнстиryry спiльного

iнвестування

Показник
значення покztзника станом на

31.12.2019 р. 31.12.2020 р.

Сума активiв, грн. з1 203 564.61 40 62з 65,7,74

5 002 445,16Сума зобов'язань, грн. l1 003 850,99
35 62| 2|2,58Rяптiетк цистих яктивlв_ Г0}l 26 |99 71з,62

25 000 000 25 000 000
Кiл bKicTb iнвестицiйrrих сертифiкатiв, що
?}Iахоляться v обiгv. од.

l,00 1,00

BapTicTb чистих активiв Фонду в розрахунку
lla одиl] iнвестицiйrrий сертифiкат, грн, 1,0480 1,4248

25"



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

Протягом звiтного перiоду не вiдбувалося перви}Iного розмiщення iнвестицiйних сертисРiкатiв.Виплати учасникам (Дивiденди)'не здiйснювчlJIися.
Iнформаtliя ulоdо склаdу mа розмiру вumрап1, якi вidu,tкоdовуlоп.lься за paxyllo. акпluвiв Фонdу,Вимоги щодо скJIаду та розмiру 

""rpur,_"ni 
,опiуrr'буr" 

"iornoooBaHi за рахунок iнституту спiльногоiнвестування, встановленi рiшенням НКЩПФР вiд lз.ов.Zоlз м l468 кПро затверд)l(ення Поло>ltеtlняпро скJIад та розмiр витрат, що вiдшкодовуються за рахунок..активiв i"с.иту.у 
"пiлrr,ого 

ittвестуваrlltя>(iз змiнами), Так' максимuulьний розмiр винагороди компанii з управлiнн, uй"uu*" веtlчурного фонду,розрахованоТ у спiввiдношеннi до BapTocTi чистих активiв inci"ryTy .nirr"o.o iнвестування, не NIожеперевищувати 10 вiдсоткiв середньорiчноТ BapTocTi чистих unr"ri"- iнституту спiльного itlвестуваttняпротягоМ фiнансовоГо року, Iншi витраТи_(крiм u"пurороо".компанii з управлiння активами, податкiвта зборiв, передбачених законодавством Украiни) 
"е 

поЬ"н"i п"р"""щуJuй S-"io"orKiB середньорiчноТBapTocTi чистих активiв iнституту спiльного iнвЬстування протягом фiнансового року. Загальна сумаВИТРаТ, ЯКi ВiДШкодовУються за рахунок активiв Ооьiду за звiтний перiЬд, ;;";;. 224 з64,17 грн., в т.ч.СУМа ВИНаГОРОДИ КОМПаНiТ З УПРаВЛiння uпr"uurЙ - 20? 5g4,i .р". tЙ складае 0,66 уо вiдсередньорiЧноi BapTocTi чистиХ акiивiВ iнститутУ спiлrноЙ in"".ryuu"""j, ;Й iншtих витрат (оплатапослуг банкiвськоТ установи, депозитарir, uуд"rор u) - 
-ZI 

770,00 ГРн. (що складас 0,07 Yо вiдсередньорiЧноТ BapTocTi чистиХ активiВ iнституry 
"nino"o.o. 

i"Becry"a"H")lOr*., склад та розмiрвитрат Фонду вiдповiдають вимогам законодавства про дiяльнiсть in"a"ryriu'aninrno.o iнвестування.Iнформацiя tцоdо вiDповidносmi розlчliру aKmuBii Ф,оlнdу л,tiнiлtаJlьноJиу обсяzу акпluвiв. Вимогами ч.2 cT.4l Закону УкраiЪи кПро iнЪтитути спiльного i"u..ry"unnru вiдоj.оz.zоl2р. JФ5080-VIВСТаНОВЛеНИЙ МiНiМаЛЬНИЙ РОЗМiР аКТИВiВ ПайОвого iнвестицiйного ,Ро'ду, ,'п"-й no.""." дорiвнюватиl250 мiнiмальних заробiтних плат у м,iсячному p".;;;i u.ru,oun.noMy законом на деl]ь реестрацii'ФОНДУ (06.10.2005 Р. - 415 000 .р"). Po."ip активiв О""оу складае 40 624тис. грн., що перевищусмiнiмальний обсяг активiв Фонду.
Iнформацiя ttlоdо iнвесmuцiйноi полiпtttкu. Iнвестицiйна полiтика Фонду поJlягас в розмill1енtliкоштiв спiльного iнвестування Фонду в активи, склад та струкryра яких не суперечать чиl{номуЗаКОНОДаВСТВУ i ЯКi' На ПОГЛЯД ОСОбИ, ЯКа..ЗДiйСНЮu YnPuuni"""-unr""ur",-auБ"rn"ryloTb оптим€шьнеСПiВВiДНОШеННЯ МiЖ ix ДОХiДНiСТЮ та надiйнiстlо. o.no""i i{апрями iнвестицiйноi дiяльностi, ризики,що пов'язанi з iнвесryванням та обмеяtення iнвестицiйнот дiяльностi Фонду визIlачаються йогоIнвестицi йною декларацiею.

на пок€tзники фiнансовоi звiтностi ,u "попоriйiй;;;;;

7.5. ПодiТ пiсля дати Балаllсу
Мiж датою складання та затвердження фiнансовоТ жодних подiй, якi б могли впли}lути

дtiB, не вiдбувалося.

Голова Правлiння

Головний бухгалтер

Затверджую:

Генеральний директор
аудитор (сертифiкат АПУ серii А ЛЬ 00З5l9)

м.п.

х&,
Г. Ю. Баскill

l. В. Наконечна

В. О. Озеран
'r""rt({лl

K"J"\\\о.7
;{*;
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