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Аудиторсъкийвисновок
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо рiчноТ фiнаllсовоi звiтностi Пайового венчурного iнвестицiйного фонду
неди верси фi кова ного виду за критого типу <<Брокiнвестфонд>>,

активи якого перебувають в управлiннi
приватного а кцiонерного това риства <<ком панiя з управлiння активами

<<Карпати-iнвест>>, станом на 31 грудня 2020 року

Alpесапоu ауd umорсt ко?о в uсновку:
нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку,
наглядова Рада Приватного акцiонерного товариства <компанiя з

управлiння активами <Карпати-iнвест>>.

I. Звiт з аудиту фiнансовоТ звiтностi
!умка
ми провели аудит фiнансовот звiтностi Пайового венчурного iнвестицiйного

фонду недиверсифiкованого вИДу закритого типу <Брокiнвестфонд> (надалi -Фонд), що складасться зi звiту про фiнансовий стан ФоН[У станом на 31 грудня
2020 р,, i звiту про сукупний дохiд за2О2О piK, звiту про змiни у власному капiталi
за 2020 piK, звiтУ про рух грошовиХ коштiв за 2О2О piK та примiток ло фiнансовоi
звiтностi Фонду, вклIочаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик
Фонду.

На нашу Д}мку, фiнансова звiтнiстЬ, Що додаеться, вiдобража€ достовiрно, в
ycix суттевих аспектах фiнансовий стан ФондУ станоМ на з 1 грудня 2О2Ор., його
фiНаНСОВi РеЗУЛЬТаТИ i ГРОШовi потоки за piK, що закiнчився зазначеною датою,
ВiДПОВiДНО ДО МiЖНаРОДних стандартiв фiнансовоi звiтностi (мсФз) та вiдповiдае
вимогам законодавства УкраiЪи, що регулюе питання бухгалтерського облiку та
фiнаrrсовоI звiтностi.

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

аудиту, огляду, iншого IJадання впевненосдi та супутнiх послуг, що прийнятi в
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(переглянутий) "Формування ДУМки та складання звiту щодо фiнансовоТзвiтностiо,, 7об (переглянутий) "пояснювальнi параграф и та параграфи з iнших
питань у звiтi нез€uIежного аудитора", а також Рiшення Нацiональнот koMicii з
цiнних паперiв та фондового ринку (нItLtпФР) "Про затвердження Вимог доаудиторського висновку, що подаеться до Нацiональноi'комiсii з цiнних паперiв та
фондового ринку при розкриттi iнформацii про результати дiяльностi iнститутiв
спiльного iнвестування (пайових та корпоративних iнвестицiйних фондiв) та
КОl'tПаНii З УПРаВЛiННЯ аКТИВаМи" вiд 11.06.201З р. М 991. нашу вiдповiдальнiстъ
згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi <вiдповiдальнiсть аудитора за
аудит фiнансовоi звiтностi>> нашого звiту.

Ми е незалежними по вiдношенню до ФоНДУ згiдно з Мiжнародним
кодексом Етики Професiйних Бухгалтерiв, включаючи мiжнароднi стандарти
нез€Lпежностi' Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (<кодекс
РМIСЕБ>) та етичнимИ вимогамИ, застосОвнимИ В YKpaiHi дО нашого аудиту
фiнансовот звiтностi, а також викон€ши iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих
ВиIvlог та Кодексу рмсЕБ. Ми вважаемо, Що отриманi нами аудиторськi
доказИ е достаТнiми i прийнятними для використання ix як основи для нашоi
дуIuки.

су mmев а н е в lB н а ч е н ic пt ь, Lcqo с mо су €mь ся б ез п ер ер в но с пl i d iял ь н о с m i
звертасмо увагу на ситуацirо щодо майбутньоi невизначеностi, пов'язаноi iз

запровадженням урядом Укратни обмежень, встановлених пiд час карантину уЗВ'ЯЗКУ Зi СП€ШаХОМ KoPoHaBipycy у cBiTi. В результатi цього виникас
невизначенiсть, що може поставити пiд cyMHiB здатнiсть ПрДТ куД <Карпати-
iHBecT> ПРоДовжувати на безперервнiй ocHoBi вiдображати активи ФОНЩУ за
справедливою вартiстю. Вплив такоi майбутньот невизначеностi наразi не
можливо оцiнити, Нашу Д}Мку щодо достовiрного вiдображення фiнансовоТзвiтностi iз врахуванням зазначенот невизначеностi не було змiнено.

Iнша iнформацiя
Наша думка щодО фiнансовоТ звiтностi ФоНЩУ не поширюсться на iншу

irrформаЦiю i мИ не робиМо висноВок з булЬ-якиМ piBHeM впевненостi щодо цiсiiншот iнформацii. Система бухгалтерського облiку Фонду е адекватною. уФондI застосовуються процедури внутрiшнього контролю (аудиту). Система
управлiння ризиками ФОНДУ с прийнятною.
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Ключовi пumання ауdumу
ключовi питання аудиту - це питання, що, на наше професiйне судження,

були найбiльш значущими пiд час нашого аудиту фiнансовоi звiтностi за
поточний перiод, Ifi питанFIя розгляд€tлися в KoHTeKcTi нашого аудиту фiнансовоiзвiтностi ФондУ в цiлому та при формуваннi думки щодо неi; при цьому ми не
висловлюемо окремоi думки щодо цих питань.

ВidПОВidаЛЬНiСmЬ УПРаВЛiнсlrкоzо персонш.у mа mчж, Kozo наdiлено
на ltв uu4tспtLl повновa)tcення, за фiнансову звimнiсmь

управлiнський персонал Фонду несе вiдповiдальнiсть за складання i
достовiрне подання фiнансовоI звiтностi вiдповiдно до МсФз та за таку систему
внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначае потрiбною для
того, щоб забезпечити складання фiнансовоi звiтностi, що не мiстить суттевих
викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

при складаннi фiнансовот звiтностi управлiнський персонЕLл 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 персонал або плануе лiквiдувати ФонД чи припи нити дiяльнiсть,
або не мас iнших ре€шьних аJIьтернатив цьому.

Ti, кого надiлено найвищими повноваженнями у
вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування

ФОНДI, несуть
Фонду.

вidповidальнiсmь ауdumора за ауdum фiнансовоt звimносmi
Нашими цiлями е отримання обгрунтованоi впевненостi, що фiнансовазвiтнiсть ФондУ у цiлому не мiстить сутт€вого викривлення внаслiдок

шахрайсТва абО помилкИ, та вигIуск звiтУ аудитора, ЩО мiститЬ нашУ Д}Мку.
обгрунтована впевненiсть е високим piBHeM впевненостi, проте не гарантуе, що
аудит, проведений вiдповiдно до мсА, завжди виявить суттсве викривлення, коли
воно icHyc, Викривлення можуть бутирезультатом шахрайства або помилки; вони
вважаються суттсвими, якщо окремо або в сукупностi, як обrрунтовано
очiкустьсяо вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що
гtриймаються на ocHoBi цiеi фiнансовоi звiтностi Фонду.

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог мсА, ми використовуемо
професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з
аудиту. KpiM того, ми:
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аудиторСькi процедурИ У вiдповiдь на цi ризикИ, а такоЖ отримуемо аудиторськi
докzLзи, що с достатнiми та прийнятними для використання ix як основи для нашоТ
дуj\lки, Ризик невиявлення суттевого викривлення внаслiдок шахрайства е вищим,нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати
ЗIvIОВУ, пiдробкУ, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування
заходами внутрiшнього контролю;

- отримусмО розумiннЯ заходiВ внутрiшНьогО контролЮ Фонду, щостосуються аудиту, ДЛя розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали
обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи
внl"грiшнього контролю;

- оцlню€мо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик ФондУ та
обгрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiТ, зроблених
управл iнським персонаJIом;

- ДОХОДИМО ВИСНОВКУ ЩОДО ПРИЙНЯТНОСТi Використання управлiнськимперсоналом ФоНЩУ припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для
бухгалтеРськогО облiкУ та, на ocHoBi отриманих аудиторських доказiв, робимовисновок, ЧИ icHyc суттсва 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 такоТ суттевоi
невIлзнаЧеностi' мИ повиннi привернутИ увагУ В нашомУ звiтi аудитора до
вiдповiдгtих розкриттiв iнформацiт у фiнансовiй звiтностi Фонду або, якщо Taki
розкриття iнформацii с ненаJIежними, модифiкувати свою Думку. Нашi висновки
грунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора.
BTir,r майбутнi подiТ або умови можуть примусити ФонД припинити c'olo
дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi;

- ОЦiНЮеМО ЗаГ€ШIЬНе ПОДаННя, структуру та змiст фiнансовоi звiтностi
ФОНДУ ВКЛЮЧНО З РОЗКРИТТЯМи iнформацii, а також те, чи показуе фiнансовазвiтнiсть операцiТ та подiТ, що покладенi в основу iT складання, так, щоб досягти
достовiрного подання.

ми повiдомлясмо тим' кого надiлено найвищими повноваженнями уФондI, р,lзом з iншими питаннями iнформацiю про запланований обсяг i час
tIроведеНня аудиТу та cyTTeBi аудиторськi результати, включаючи будь-якi cyTTcBi
недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.

ми також наласмо тим' кого надiлено найвищими повноваженнями уФондI, твердження, що ми виконаJIи вiдповiднi етичнi вимоги щодо

цоUёU UUKуM.Hmy пю2оlповлелlо Ауduпlорською фiрмою ''УкрЗахidДуdur'', 13-0 t202 tвuкорuспlання mексmу у цiлому або у часmuнi без пuсьtповоi'зzоdч не dозволяеmься.
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незапежностi, ,га повiдомлясмо iм про Bci cTocyrn" й i*i .rrтання, якi могли б
обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незЕulежнiсть, а також, де
це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

З перелiку Bcix питань, iнформацiя щодо яких надав€UIась тим, кого надiлено
НаЙВИЩИМИ ПОВНОВаЖеННЯМи у ФОНДI, ми визначили Ti, що були найбiльш
значущими пiд час аудиту фiнансовоТ звiтностi поточного перiоду, тобто Ti, якi е
ключовими питаннями аудиту. Ми описуемо цi питання в нашому звiтi аудитора
Kpirt 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
гро\lадськостi.

II. Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних aKTiB
OcHoBHi вidомосплi про iнвесmuцiйнuй фонd:
Повне найменування: Пайовий венчурний iнвестицiйнийlаимýнуtjання: rlаиовии венчурний iнвестицiйний фоrд

неJllверсифiкованого виду закритого типу <Брокiнвестфонд> (надалi - Фонд).
Тип, вид та клас ФоН{У: закритийтип, недиверсифiкований вид.
!ата та номер свiдоцтва про внесення Фонду до еДРIсI:24.|2.20|2року,

J\b 481-1.

Реестрацiйний код ФОНДУ за C{PICI: 233481.
Строк дiяльностi ФОНЩУ: 20 poKiB

OcHoBHi BidoMocmi про компанiю з управлiння окmuвалru:
повне найменування: Приватне акцiонерне товариство <компанiя з

управгl i ння активами <Карпати:iнвест> (нада.пi _ компАнIя).
Код за еДРПоУ : 22ЗЗ47 53.
Види дiяльностi за КВЕЩ: управлiння фондамиDили дlяльност1 за кбЕ,л: управлiння фондами (КВЕД - 66.30), трасти,

фон-lll та подiбнi фiнансовi суб'скти (КВЕ! - 64.з0), iнша допомiжна дiяльнiсть у
сферi фiнансових послуг, kpiM страхування та пенсiйного забезпечення (квЕд -
66.19) та консультування з питань комерцiйнот дiяльностi й керування (квЕд -
70.22).

Мiсцезнаходження: 79О18, Львiвська область, м. Львiв, вул. Головацького,
бул'.23а.
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1, Вuсловлення dyMKu u4оdо розкрummя iltфорлtацit про oKmLtBLl,
зобов'язання mа чuсmuй прuбуmок (збumок)

1,1, оцiнка та критерii визнання нематерi€шьних активiв здiйсненi
ФондоМ у вiдповiдностi з вимогами МСБО З8 "Нематерiальнi активи''. На дату
бапансу у складi нематерi€lJIьних активiв облiковуються право власностi на знак
для ToBapiB i послуг ТзоВ "Наш Край" на суму 1 тис. ГРН., що не змiнилась упорiвняннi з 2019 р.

1.2. Оцiнка та визнання фiнансових iнвестицiй на
ФондоМ у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ 9 ''Фiнансовi
28 "IнвестицiТ в асоцiйованi та спiльнi пiдприсмствао'.

дату Балансу здiйсненi
iнструменти" та МСБО

на дату Балансу у складi довгострокових фiнаноових iнвестицiй на заг€шьну
cybty 2 389 тис. грн., що на l з75 тис. грн. менше, нiж у 2О|9р., облiковуються:

- довгостроковi фiнансовi iнвестицii, якi облiковуються за методом участi в
капiталi iнших пiдприемств (ТОв "Велнес ГРУП''), на суму 4l7 тис. грн. у 2llg
роui ловгостроковi фiнансовi iнвестицii, якi облiковуються за методом участi в
капiталi iнших пiдприемств, У ФондI були вiдсутнi;

- iншi фiнансовi iнвестичiТ (ТзОВ "Юнiфуд Трейдин г'' - 26 тис. |рн., ТзоВ
"Екобiзнесфiнанс" - l 66З тис. грн., ТзоВ "НК Рiтейл'' - 282 тис. ГРН., ТзоВ
"KOPBIH ПРАIh4" - 1 ТИС. Грн.) на заг€Lльну суму l g72тис. грн., що на l 792 тис.
грн. менше, нiж у 2019 р.

1,3, Визнання та оцiнка дебiторськот заборгованостi у Фон!I здiйснюеться
ВiДПОВiДНО ДО ВИМОГ МСФЗ g О'Фiнансовi iнструменти,,, з урахуванням
особ;lивостей оцiнки та розкриття iнформацiт щодо дебiторськоi заборгованостi
встановлених iншими МСБО (МСФЗ).

щовгострокова дебiторська заборгованiсть на дату балансу за виданими
позиками ТзоВ "Юнiфуд Трейдинг", ТзОВ "Арго-Р", ТзОВ "Велнес |РУП'', ТзоВ
"Во;вест ГРУП", ТзоВ "Fк Рiтейл", ТзоВ "спАР УкраIна Корп.'', ТзоВ
"Треl'tf,iНвестгруП" склала 64 201 тис. грн., що на 4 269 тис. грн. бiльше, нiж у20l9 р.

7]ебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв за
нара,\ованими вiдсотками за виданими позиками ТзоВ "Юнiфуд Трейдинг'', ТзОВ
"Арго-Р", ТзоВ "Велнес ГРУП", ТзоВ "Волвест |РУП", ТзоВ ''НК Рiтейл'', ТзОВ
"Треl"lдiнвестгруп" на дату балансу склаJIа 619 тис. ГРН., що на 86 тис. грн. бiльше,
нiж у 20l9 р.

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть за iнформацiйнi послуги ду"Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку УкраiЪи'', депозитарнi
посл}ти пАТ "Нацiональний депозитарiй УкраТни", винагородою КОМПдНIi на

Tекcmцьoеodoкумeнmу,@oю,,УкpЗахidАуdum,,,l3,0l.202t
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датУ балансУ склала 4 тис. ГРН., що на 3 тис. ;рr. бir"-.Jrir- у 2019 р.ФондоМ були визнанi очкуваннi кредитнi збитки щодо дебiторськоТ
заборгованостi у cyMi 679 тис. грн.

1.4. Грошi та ix еквiваленти, вiдображенi у складi
Фонду, на звi,гну дату скл€uIи l тис. ГРН., що на 9 тис.
2019 р., що пiдтверлжено даними банкiвськоТ виписки з
ФОНДУ у ПАТ'ОПУМБ'', на звiтну дату.

1.5. Бухгалтерський облiк власного капiталУ здiйснено ФондоМ у
вiдповiдностi з вимогамИ роздiлУ II "особлИвостi бухгалтерського облiку
власного капiталу iнстиryтiв спiльного iнвесryвання" Положення про
особливостi бухгалтерського облiку операцiй iнститутiв спiльного iнвестування,
затвердЖеного рiшенням нкL[пФР вiд 26.11.2013 р.м 26б9, зареестровано в
MiHicTepcTBi юстицiТ Укратни 19. |2.2о13 р. за Nь 21 56124688.

Фонд на Дату Балансу мае зареестрований пайовий капiтал на суму
l00 000 тис. грн. Iнвестицiйнi сертифiкати ФоНДУ випущено на сумарну
нолtiнальну BapTicTb l00 000 тис. грн. (Свiдоцтво про реестрацiю випуску
iнвестицiйниХ сертифiКатiв, засВiдчене нкцпФР, реестрацiйний номер 00454 вiд
16.08.20l3 р.). Iнвестицiйнi сертифiкати ФондУ розмiщено на сумарну
номiнальнУ BapTicTb 10 101 тис. грн. Iнвестицiйнi сертифiкати викуплено на
cyllapнy номiнальну BapTicTb 7 051 тис. грн.

Неоплачений капiтал ФоНЩУ на звiтну дату склав 82 848 тис. грн. i не
змiнився у порiвняннi з 2оI9 р. ВилучениЙ капiтал ФондУ на звiтну дату склав
7 05l тис. грн. i не змiнився у порiвняннi з 2019 р.

ДОДаТКОВИЙ КаПiтал ФОНДУ на звiтну дату склав 2 4l2 тис. грн. i не
змiнився у порiвняннi з 2OI9 р.

1.6. Нерозподiлений прибуток станом на зI.12.2020 року у ФондI
становить 50 5l l тис. Грн., що узгоджусться iз зсшишками нерозподiленого
прибутку на початок звiтного року (45 s24 тис. грн.), сумою чистого прибутку
вiдображеного у звiтi про фiнансовi результати (звiтi про сукупний дохiд) за 2о2о
р, (4 687 тис. грн.), який визначений згiдно з вимогами МСБО 1 ''Подання
фiнансовоТ звiтностi".

оборотних активiв
грн. менше, нiж у
поточного рахунку

2020 р. та на дату
ДО ВИМОГ МСФЗ 9

1.7. Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань протягом
балансу в загаJIьному здiйснювалась у ФОН!I вiдповiдно
"Фiнансовi iнструменти".

1.8. Поточнi зобов'язання i забезпечення (роздiл III Пасиву балансу)
ФондУ складаюТь 4 191 тис. ГРН., що становить 6,24 % вiд загальноi суми
пасивiв.

" УкрЗахidДуdum ", l 3.0 1,202 t
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{о складу поточних зобов'язань Фонд' 
"iд"...по по-чну кред"rор.ufr

заборгованiсть за товари, роботи, послуги (зu депозитарнi послуги гIдт
к}'нiверсал Банк>, за придбаною часткою у статутному капiталi ТзоВ (KOPBIH
ПРАIh4)), перед ПП (IHItoM консАлтинг), пп (лIлЕя CEPBIC) за
прилбання акцiй ПАТ nРА (РЕФЕЙ)) у cyMi 4I9l тис. |рн., що на | 712тис. грн.
}tенше, нiж у 20l9 р.

1,9, !оходи Фонду, вiдображенi у Звiтi по фiнансовi результати за
2020 р., визначаються вiдповiдно до вимог мсБО (мсФз). .Щоходи ФОНЩУ на
загil_,Iьну суму l3 405 тис. грн. характеризуються наступними показниками:

- iншi операцiйнi доходи (лоходи вiд роялтi, доходи вiд нарахованих
вiдсоткiВ за залиШкамИ коштiВ на потоЧномУ рахунку) - 1 тис. ГРН., що не
зrtiнились у порiвняннi з 2019 р.;

- ЛОХiД ВiД УЧаСТi В КаПiТалi (доходи вiд дооцiнки фiнансових iнвестицiй) _
4l7 тис, грн. У 2019 р. дохiд вiд участi в кацiталi у ФОН!I був вiдсутнiй;

- iншi фiнансовi доходи (доходи вiд нарахованих вiдсоткiв по позиках,
преrriя по позиках, амортизацiя нарахованого дисконту по позиках) - 12 987 тис.
грн-, що на 56 тис. грн. бiльше, нiж у 2019 р.

оцiнка та критерii визнання витрат ФОНДУ протяГом 2О2О р. вiдповiдають
ви}lогам мсБо (мсФз). Витрати ФондУ на заг€шьну сумУ 8 718 тис. грн.
харф(теризуються наступними пок€вниками :

- адмiнiстративнi витрати - 2о2 тис. грн., Що на 5 тис. грн. бiльше, нiж у20l9 рочi;
- фiнансовi витрати (лисконт по позиках, амортизацiя нарахованоi премii

по позиках' втрати вiд зменшення корисностi дебiторськоi заборгованостi (зu
вi:сотками i за позиками) - 6 723 тис. гРН., що на 931 тис. грн. менше, нiж у 2О19
роцi:

- iншi витрати (уцirrка фiнансових iнвестицiй) - 1

., - _. \Iенше, нiя< у 2019 роцi.

79З тис. |рн., що на 385

Чистий прибуток ФондУ у cyMi 4 687 тис. грн. сформованиЙ за рахунок
збlггlп, вiд операцiйноТ дiяльностi ФОНЩУ у сум i -2Ol тис. грн., прибутку вiд
фiнансовоТ дiяльностi ФоНДУ у cyMi б 264 тис. грн. та збитку вiд iнвестицiйноi
дiяльностi ФОНДУ у cyMi -| 376 тис. грн.

вiдображенi у Звiтi про фiнансовi результати доходи, витрати та балансовий
прибlток (збиток) ФондУ вiдповiдають даним аналiтичного та синтетичного
облiц,.

1,10. Порядок визначення BapTocTi чистих активiв ФондУ вiдповiдае
виýlоftL\l ст. 49 Закону УкраТни ооПро iнститути спiльного iнвестування''

Тексm цьоео dокуменmу niOro lЗ.01.202 I
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Bi: 05 ,07,2012 р, J\Ъ 5080-VI, Положенню про порядок визначення BapTocTi чистих
активiв iнститутiв спiльного iнвестування, затвердженого рiшенням нкцпФр вiд
30,07,20l3 р.м 1з36, зареестровано в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 21.08.201З р.за ýs 144412з976.

1.1 1. Активи, що перебувають у портфелi ФондУ становля ть 67 2|5 тис.
грн., структура яких представлена наступним чином:

- нематерiальнi активи - l тис. грн. (0,0l %);
- довгостроковi фiнансовi iнвестицii, якi облiковуються за методом участi в

капiталi iнших пiдприемств - 4|7 тис, грн. (О,62 Yо);

- довгостроковi фiнансовi iнвестицii (iншi фiнансовi iнвестицii) - I 972 тис.
tpH. (2,92 О/о);

- довгосТрокова дебiторська заборгованiсть _ 64 201 тис. |рн. (95,5 | %);
- лебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв - бl9

тис. грн. (0,92 %);

- iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 4 тис. грн. (0,0l %);
-грошi та iх еквiваленти - 1 тис. грн. (0,01 %).
склад та структура активiв, що перебувають у портфелi Фонду,

ВiЛlОВiДаЮТЬ ВИМОГаМ СТ. 48 Роздiлу IV "Активи iнституту спiльного
iнвесryвання'о Закону Украiни "про iнститути спiльного iнвестування''
вiд 05,07.20|2 р. j\ъ 5080_VI та Положенню про склад та структуру активiв
iнстr,rгугу спiльного iнвестування, затвердженого рiшенням rкrгrор вiд
l0,09,201З РОКУ }lb |75З, ЗаРеестрованому в MiHicTepcTBi юстицii украiни
01.10.20l3 р. за j\Ъ 16S9/2422l.

1.12. Сума витрат, якi вiдшкодовуються за рахунок активiв Фонду (26 02о
грн,), не перевищус 5 0% середньорiчноI BapTocTi чистих активiв ФондУ протягом
фiнансового року, яка становить 3 1 52 27з,о2 грн. та вiдповiдае Положенню про
crL,IzLI та розмiр витрат, що вiдшкодовуються за рахунок Iнститутiв спiльного
iнвесryвання, затвердженого рiшенням нкLцIФр вiд 13.08.2013 р. J\b 1468,
зарсстровано в MiHicTepcTBi юстицiт УкраiЪи 03.09.20l3 р. за Nь 15 16/24048.

1.1З. ОбСЯГ i розмiр активiв ФОНДУ у cyMi 67 2l476з,09 грн. перевищуе
rrliнiмапьниЙ обсяГ активiв ФондУ 1250 мiнiма.пьних заробiтних плат умiсячному розмiрi, встановленому законом на день реестрацii Фонлу
(02,10,2006 р. - 468 750 грн.) як iнституту спiльного iнвестування, тому вiдсутнi
пiдстави для лiквiдацii ФондУ вiдповiдно до ст. 41.2 Закону Украiни 'ОПро
iнстиryти спiльного iнвестування" вiд 05.07.2012р. JФ 5080_и.

|.l4- Для проведення внутрiшнього аудитУ (контролю) ФондУ укомIIАнII запроваджена посада внутрiшнього аудитора, який призначаеться iT

Тексmцьоеоdокуменmуnidaoi , tз.OL2021
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ffi
робiт службою внутрiшнього аудиту регулюсться Положенням про службу
внутрiшнього аудиту Приватного акцiонерного товариства 'окомпанiя з
управлiння активами "карпати-iнвест", що затверджено Наглядовою радою
КОМПАНIi (протокол засiдання j\Ъ 23l1 2 вiд28.12.2О12 р.).

2. Щополtiлrcна iнфорлtацiя
2.1. у процесi виконання процедур аудиту фiнансовоi звiтностi Фонду,

наI\,1и встановлено наступнi пов'язанi особи ФоНЩУ:

Нами встановлено, що документr, 
"Й

l0

операцiй з пов'язаними сторонами (зокрема,
пiдтверджують
афiлiйованими

iснування вiдносин i
особами) не виходять

до установчих
вidповidальнiсmю,

за межi норм€lJIьноТ дiяльностi ФОНДУ.
2.2. Вiдповiдно до мсА 560 <ПодiТ пiсля звiтного перiоду> у процесi

виконання процедур аудиту фiнансовоТ звiтностi Фонду, нами не встановлено
ПОДiТ ПiСЛЯ ДаТИ баЛаНСУ, ЯКi не були вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, проте
можуть мати суттсвий вплив на фiнансовий стан.

2,з. Вiдповiдно до мсА 240 <Вiдповiдальнiсть аудитора, Що стосуеться
шахрайства, при аулитi фiнансовот звiтностi> аудиторський ризик суттевого
викривлення фiнансовот звiтностi, розрахований у робочих документах аудитора,
iдентифiкований та оцiнений як середнiй та складаеться з: властивого ризику
(серелнiй piBeHb), ризику контролю (середнiй piBeHb) та ризику невиявлення
(середнiй piBeHb).

J. OcHoBtti BidoMocmi про ауlumорську фiрrпtу
Повне найменування юридичноТ особи вiдповiдно

документiв: Госпоdарське mоварuсmво з обмеэtсеною
ауdumорс ька фiрлаа " УкрЗахidДуdum " .

Код за еДРПоУ 20В33340,
номер i дата видачi Свiдоцтва про внесення до Ресстру аудиторських фiр,

та аулиторiВ, виданогО АПУ: Свidоцmво про внесення в Реесmр суб'екmiв
ауdumорськоi'diяльносtпi М 0541 Bid 26.0L2001 р.

вiдомостi про Господарське товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
аудиторська фiрма "УкрЗахiдАудит" BHeceHi до наступних роздiлiв Реестру

l експ1 l|bozo doKy.M ен mу п ideoпl овл ен о Дlлdц 176r"о*ою ryiрiiБ; V*рЗахф, l 3. 0 1, 202 l
вltкорuсtпання mексmу у цiло"му або у часmutti без пuсьлловоi'зеоdч не dозволяеmься.

N
зl
п

Iаенти(liкаuiйний код
за е!РПОУ

юридичноi особи,
щодо якоi iсгlус

пов'язан icTb

Повна назва lоридичноТ особи, щодо
якоi' icHyc пов'язанiсть

м iсцезнаходження
юрлцичноi особи, щодо
якоi icHyc пов'язанiсть

Частка в статутному
фондi (капiталi), %

I з92з8246 ТзоВ "ВЕЛНЕС ГРУП"
43000, Волинська обл.,

MicTo Луцьк, вулишI
Карбишева. будинок l

20,00
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аудиторiв та суб'сктiв аудиторськоТ дiяльностi: 'СубЪ*ru oydu.op**oi'
diяльносmi"; "Суб'екmu ауdumорськоi' diяльносmi., якi л4аюmь право провоdumu
обов'язковuй ауdum фiнансовоi' звimносmi''.

номер та дата видачi Свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi,
виданого АПУ: Свidоцmво про вidповidнiсmь сuсmеlиu конmролю якосmi м 0б00,
вidповidно dо рiuлення дПУ Bid 26.05.2016 р. NЬ 325/5.

прiзвище, iм'я' по батьковi аудитора, якийпроводив аудиторську перевiрпу,
та серiя, номер, да,гавидачi Сертифiката аудитора, виданого АПУ:

Озеран Волоdшиuр Олексанdровuч, серmuфiкаm cepii' д Ns 0035Ig, вudанuй
25.0б.]998 р., у Peccmpi aydumopiB mа суб'екmiв ауdumорськоi' diяльносmi: розdiл
кАуduпоорu> JФ 100962.

Озеран Алла Волоduмuрiвна, серmuфiкаm cepi| д М 004] ]в, вudанuй
2в.0].2000 р.,у Реесmрi ауdumорiв mа суб'екmiв ауdumорськоi diяльносmi; розdiл
кАуdumорuу NЬ I009б3,

Мiсцезнаходження юридичноi особи: 7902], м. Львiв, вул. Кульпаркiвська, б.
]72, кв. 52.

Фактичне мiсцезнаходженнЯ юридичноТ особи: 7g0I I, ful. Львiв, вул.
Руmковuча, 7, офiс I la.

4. OcHoBtti вidомоспоi про улrовu dozoBopy на провеdення ауdumу
Аулиторська перевiрка проведена Аулиторською фiрмою'.УкрЗахiдАудит''

згlдно з договором JtlЪ 15 вiд 1 березня 2010 р.
Аулит було розпочато 30 грулня 2О2о р. та закiнчено l3 сiчня 2021

що склаДениЙ акт приЙмання-зДачi виконаних робiт.

Аулиторський
передано ФОН!У, а

висновок вiддруковано у двох примiрниках, з яких один
лругий залишаеться Аул

Аулитор (сертифiкат cepii А Jф 004l

Генеральний директор,
Аулитор (сертифiкат серiI А j\b 00351 В. О. Озеран

м.п.

Аулиторський висI{овок наданий 13 сiчня 2021 року

-!,

TeKctll цьоео dочrr,,i
вttкорltспtання mексшу у цiлому або у часmutti без пuсь,цовоi'зеоdu не dозволясmься,

Р., пРо

А. В. Озеран

l
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.Щодаток l
до Нацiоншьflого поло)кення (стандарry) бухгштерського облiку
l "Загшьнi вимоги до фiнансовоi звiтностi"Г к"д;---l

,Щаm (piK, мiсячь, число)|__].!Q!Q.!____l
Пiлприемсшо ПВIФ "Брокiнвестфоsд" ПрдТ кУд "Карпати-iнвест" за е[РПоУ l ZZээlllэ l

Териmрiя м,Львiв, Зшiзничний район за КОАТУУ Г 46Ю136300-l
uрганlзацино-правова Qорма господарюваllllя - акцlонсрllе товариство за Nvl lvl l Z- 

1

Вид економiчноi дiяльноотi управлitlня фондами за КВЕ.Щ Г*---й]Г-----l
Середш кiлькiсть праuiвникiв|
Адреса, reлефон 790l8, м, Львiв, вул.Головацького,23а, (032)242-63-06

Одцниця вимiру : тис. грн. без десяткового знака (oKpiM роздiлу lV Звiry про фiлансовi результати (Звiту про суrсупний дохiд) (форма Л! 2),

грошовi показниш якого наводяться в гривнях з колiйками).
Сшалено (зробии позначку "v" y вiдповiднiй шiтинцi)
запoлoI(eнHями(сшндаpтами,oyxгштеpськoгoooЛIкy

Г-- v --l

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

ФормаJS l кодзаДКУД Г---]8jjoГ-*-l

AKTtrB l(ол рлдкл
l lл rlочд,гок

lrri,гшоrо rrellioд
Ill kittcttb
_..л_,, _л.-:л-

l 1 J 4
I. IIеоборотlti aKrrtt;tl

{eMarepiшbHi аюиви: l 000 I l

п9рвlсна BapIcTb l00 l l l
накопичена амортизацlя l002

lезавсtlшенi капiшьнi iнвестицii l005
]cHoBHi засоби: l0l0

l0l l

l0l
на неDухомlсть l0l

)вгос])оконl Оtолог1,1l]I аьf иви l020
Щовгостроковi фirlаrtсовi iнвестицii:
lki облiковчlоться за меrcдом v,tacTi в kaпiralti itttltиx

l030 4l

l 035 3,16А l9,72

цовгосmокова дебiтоtlська заборго l040 599з, 6420l
Вiлстроченi подirтковi аюиви l 045

ltlцi ttеобоDотнi аmивlt l 090
Усього за роздiлом I

lt. ооопБТiйБ,i
l095 63697| 6659l

Зttпаси l l00
поточнi бiологiчнi аmиви lll0
Дебiторська заборговаlriсть за пrrо,цукцitо. товttIlи, |lобоr,и, послуги: l l25 0

Щебiторська заборгованiсть за розрахунками:
за видани[tи авансаNrи l lз0 0

з бюдr<етом lз5 0

ч т.ч. з податry на прибчток l36 0

lтоDська заЬорговаIllсть за розt)ахуIlками з I{араховаtlих доходlR l40 53 бl9
нша пото,tнr дебi toIlcbKa зlбо|,гопаtttсть l55 I

Iоточнi фiнансовi iнвестицii l60 0

Illошi та ix оквiвалегtти: l65 l0 I

рахyнки в банках l61 I0 l

Вu,грати майбутгriх перiолiв l70 0

tlбопо,гнi l90 0

Усього зl ;ltrr7li.rloпt II 195 544 621
Ill. Нсоборотrli ашпDIr, yTp|l}tyBirHi д.пя rtролirжу,

та гlrупrr вllб5,шrt l200 0

13l)0 6424 I 672 L

пеDвlсва RаDпс,гь



на початок звiтltого

I l. Довгостроковi зобов'язлltttя i забезпечеrrlrя

Ill, Поточtti зобов'лздtlttя i звбезtrе.tеttltя

lV. Зобовlязаuшя, пов'язаrri з шеоборотtrlrпrlr amrlвanirt!

V. Llttc:rr nnllтicTb активiв llедеDжпвшого пспсiйного

л'4bBtB

Керiвttик

Головний бухгшreр

м.п.

Затвердх<ую:

Генеральний директор
аудитор (сертифiкат АПУ

м. п.

Г, Ю, Баскiн

L В, Наконечна

В. О. Озеран



.Щата (piK, мiсячь, число)
Пiдприемство ПВIФ"Брокiнвестфонд"ПрАТКУА"Itарпати-iнвест" заеДРПоУ

Коди
21,01.0l
22зз4,15з

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

Форпла Ns 2 код за ДКУД Г-----'S01003 l

I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТЛТ!I

Статя Код рядка За звiтrlrrli rIсрiол За попереднiIi перiод

I , .l 4
Чистий дохiд вiд Dеалiзацii пDодчкцii (ToBatliB. робiт. послуг) 2000

Собiвартiсть реалiзованоi продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) 2050 0

Валовиr"I:

прибугок
2090

0

збиток 2095 0

Iншi операцiйнi доходи 20 l I

Алмiнiстпагивцi витпати 30 202 |9,|

Витрати на збчт 50 0
lншi операцiй Hi витрати 80
tlriHaHcoBшl'i Dе:]ультат вИ опсраtliittlоi дiялыlостi:
пDиб}ток 2l90
збиток 2195 201 l9(
доход вiд ччастi в капiталi 2200 4l
Iншi фiнансовi доходи 2220 12981 |29з1
lншl доходи 2240 з2Oз

Фiнансовi витрати 2250 672з ,7654

в капlтllлl 2255

lншi витрати 2210 |,793 178
(DiIIaIlcOBI|й l)сзчJlыI,il,r ло oIl0lla],Kyl}ltIlllrl
пDибуток 2290 4687 б l0(
збиток 2295

Витрати (дохiд) з податкy на прибyток 2300

Прибуток (збиток) вiд припиненоi лiяльностi пiсля оподаткування 2з05
Чистпй фitrансовпl'i Dезчльтат:

прибlток 2з50 4687 6 l06

збиток 2з55

tI. сукупIrlIГl дохlд

III. ЕЛЕ]VIЕlIТI,I ОПЕРАЦII-1l I I,IX BI,ITP;\T

Стаrr,я I(од рялка За звiтltrlli rlерiод За поперелшiй перiол

l 2 з 1
2400 0

Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iHcTpyMeHTiB 2405 0

накопиченi kvncoBi пiзницi 24l,0 0

Частка iншого сукyпного доходу асоцiйованпх та спiльних пiдпрttемств 24l5 0

Iнший сукупний дохiл 2445 0

Iншнй сукчпппй дохiд до оподаткуваIIня 2450 0

податок на прибуток, пов'язаний з iнttrиill сyкyпним доходом 2455 0

Itttultii cyKyпltltit дохiд пiсля оIIод:ll KyRllllllrI 2460 0

СyкyппItI"t дохiд (супtа uядtсiв 2350, 2]55 l,a 2460) 2465 4687 б l06

Наliмепуванttя поl(азIIltка Itол рялка За зtзiтltltii перiод За попередшiit перiод

l ) 3 4
2500 0

витпати на оплатч поаui 2505 0

]iдDмування на соцiальнi заходи 25 l0 0

АлIортизацiя 25l5 0

Iншi операцiйнi витрати 2520 202 |9,|

РазоDr 2550 zoz l97

tka (чшiвка) необопотних актиr



IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНЛIКIВ ПРИБУТКОВОСТI АКЦIЙ

Керiвник

Головний бухгштер

NLп.

Затвердltсую:

Геrlеральний директор
аудитор (серти(liкат АПУ серii А Nч

м.п.

В. О. Озеран

Еgдд-it}
1,оЪ}
ia /

ý/i
ъ\!а\
'о!Ь



Пiдприслrство ПВIФ "Брокiнвестфоrrд" ПрАТ КУА "Карпати-iнвест"

Звiт про рух грошовltх коштiR (за прямпм мстодом)
за 2020 р.

Форлrа Nч З кодза ДКУД

на оплаry:

Керiвник

Головний бухгштер
лI.п.

Затвердrкую:

Генеральний директор
аулитор (сертифiкат АПУ

м.п.

Г- к"^ _-l
,Щата (piK, Mic., число) | 2 1.0 1.0 l l

заСДРПОУ @1

Г- lsoйa

В. О, Озеран

Надходдення вiд вiдсоткiв за залишкапtи коштiв IIа поточлих рах

lI. Рух коштiв у результатi iнвестttцiйttоi дiяльностi
Налходдення вiд реалiзацii:

ансових lнвестицlи

Ч ttc пtu й рух ко lu пtiв в iD iп в ecttut tцi й Hoi d iлл ь t t о с llti
llI. Рух коштiв у результатi фiнлшсовоi ttiяльвостi
Надходlсення вiд:

п пчх коштlв за звlтIIlIll

3пliни валюlttих кчрсiв на зflлиutок коutriu
tшок коштlв нl кlllсць

дl a

ol
ъ\
i"+)

* \ч-_-rlл
* &, л ьв\9



Заресст-

l)oBallrtr-t
капiтал

Резерв-
trtrir

клпi,rал

lIсопла-
чепtrй
кItпiтлл

Вrtлучс-
rrtrй

кitпiтitл

[нцi змiни в капiтui

f-щФт}ц<}
9u:4/
д'/ lэl
tsl
tо\
}z\

;:lfii:д

.Щата (piK, мiсяuь, число)
Пiдприемство ПВIФ "Брокiнвестфонл" ПрАТ КУА "Карпати-iнвест" за е.ЩРПОУ

Звiт про власний капiтал
за 2020 р.

Форма Nч 4

Сума чисmго прибутrgl,
ншоrкна до бюдясету вiд-

ВItлучення капiталу:
акцlи

Керiвник

Головний бlвгшreр

м.п.

3атвердлtуtо:

Генеральний директор
аудитор (сертифiкат А.

м.п.

0l
223з4753

Г- lsoloБ-------l



,ý

Прtuоiплкч lo фiнонсово'i звiлллносmi за piK, лцо закittчuвся 31 zруdня 2020 РОКУ

1.1. Iнформацiя про Фонд
повне найменування: Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд недиверсифiкованого виду

закритогО ,"rrу .dрОкiнвестфонд>> Приватного акцiонерного товариства кКомпанiя з управлiння
активами кКарпати-iнвест> (надалi - Фонд).

ffaTa ресстраuiТ Фонду: 02.10.2006 р.
Тип, вид та клас Фонду: закритий тип, недиверсифiкований вид.

Щата та номер свiдоцтва про внесення iнвестицiйного Фонду до еДРIСI: 24,|2,201.2 р., JФ 481-1.

Ресстраuiйний код Фонду за CIPICI: 2З348l,
Строк дiяльностi iнвестицiйного Фонду: 20 poKiB
Мiсцезнаход}(ення Фонду: 790 l8, УкраТна, м. Львiв, вул. Головацького,23Д.
CTopiHKa в lHTepHeTi Фонду: karpatyirrvest.com.ua.
Алреса електрон ноТ пошти Фонду: kаrраtу. i nv@gmai l.com.

Пайовий капiтал Фонду стаFIовить l00 000 тис. грн.

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

Кiлькiсть iнвестицiйних сертифiкатiв Фонду - 100 000 000 шт.

Форма icHyBaH ня i нвестицiйних сертифiкатiв Фонду _ бездокументарна.
Форма випуску iнвестицiйних сертифiкатiв Фонду - iMeHHi.

розмiщено iнвестицiйних сертифiкатiв Фондом загальною номiнальною вартiстю 10 l01 тис.

грн., викуплено iнвестицiйних сертифiкатiв Фондом загальною номiнальною вартiстю 7 05l тис. грн.

Загальна номiнальна BapTicTb нерозмiщених iнвестицiйних сертифiкатiв Фонду становить 82 848

тис. грн,
Перелiк власникiв iменних iнвестицiйних сертифiкатiв Фонду станом на 31.12.201'9 р. та

зl 12.2020
перелiк власнl,tкiв зl. l2.2019 3|.l2.2020

ТзОВ <Арго-Р> 8 072 405 8 072 405

ТзоВ <Hl( Рiтейл> 2 028 595 2 028 595

Разом: t0 l0l 000 l0 l01 000

1.2. Iнформацiя про Компанiю з управлiнлtя активами
дктивами Фонду управляс Приватне акцiонерне товариство "Компанiя з управлiння

активами "Карпати-iнвест" (надалi- Компанiя), код за еЩРПОУ: 22зз4,753.

OcHoBHi види дiяльНостi КомпанiТ: управлiння фондами (КВЕД _ 66.30), трасти, фонди та подiбнi

(liHaHcoBi суб'сктИ (квЕД _ 64.з0), iнша допоМiжна дiяльНiсть У сферi фiнансових послуг, KpiM

страхування та пенсiйного забезпечення (КВЕД - 66.19), консультування з питань комерuiйноТ

дiяльностi та керування (КВЕЩ -70.22).
Jliцензiя на здiйснення професiйноТ дiяльностi на фондовому ринку - дiяльнiсть з управлiння

активами iнституuiйних iHBecTopiB (дiяльнiсть з управлiння активами); серiя А! J\ъ 034370 видана

I-Iацiональною комiсiею з цiнних паперiв та фондового ринку 05.06.20l2 р.; СТРОК ДiТ ЛiЦеНЗiТ З

05.06,20 l 2 р. необмеrкений.

2. Загальllа основа формуванltя фiнансовоi звiтllостi

2.1. Щостовiрне подання та вiдповiднiсть МСФЗ
Фiнансова звiтнiсть Фонду е фiнансовою звiтнiстю заг€rльного призначення, яка сформована з

MeToIo достовiрного подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових

потокiв Фонду для задоволення iнформачiйних потреб широкого кола корисryвачiв при прийняттi

ними економiчних рiшень.
Концептуальною основою фiнансовоТ звiтностi Фонлу за piK, що закiнчився 3 1 грудня 2020 року,

с Мiжнаролнi стандарти фiнансовоТ звiтностi (мсФз), вкпючаючи Мiжнароднi стандарти

бухгалтерСького облiку (МСБО) та Тлумачення (ктмФз, пкт), виданi Радою з Мiжнародних

.iuплuр.,.i' бухгалтерСького облiКу (РМСБО), в редакЧiТ чиннiЙ на l сiчнЯ 2020 року, що офiцiЙно

оприлlоднеltнi на веб-сайтi MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни.

Пiдготовлена ФондоМ фiнансова звiтнiстЬ чiтко та без будь-яКих застережень вiдповiдае BciM

вимогаМ чинних мсФЗ з врахуванням змiн, внесених рмсБо, дотримання яких забезпечуе достовiрне

l,



подання iнформацiТ в фiнансовiй звiтностi, а
iнформацiТ.

Пр" формуваннi фiнансовоТ звiтностi Фонд керувався також вимогами нацiональttихзаконодавчих та нормативних akTiB щодо органiзацiт i ведення бухгалтерського облiку ,u 
"*ooun""фiнансовотзвiтностi в YKpaTHi, якi не npor"pi.,arb вимогам мсФз.

Фонд не мас дочiрнiх та асоцiйованих компанiй як единот еколlомiчtlоi одиницi, тому не скJlадаеконсолiдовану звiтнiсть вiдповiдно до МСФз l0.

саме, доречноТ, достовiрноТ, зiставноi та зрозумiлоТ

Вiдповiдно до параграфа 27 МСФЗ l0 Фондом
господарювання, тому що BiH:

визначено, що BiH с iнвестицiйним суб'сктом

а) отримуе кошти вiд iHBecTopiB з метою надання Тм послуг з управлiння iнвестицiями;
б) зобов'язусться перед своТми iнвесторами, що мета. його бiзнесу полягае у iгtBecTyBaHrtiвикJIючно дJlя отримання доходу вiд збiльшеllня капiталу, iнвестицiйноЙ доходу або обох" видiвдоходу;
в) вимiрюе та оцiнюс результативнiсть cBoix iнвестицiй на ocHoBi справедливоI BapTocTi.
Вiдповiдно до параграфа 3l мсФЗ 10 (iз_ врахуванням положень параграфа З2) Фонд неконсолiдус своТ дочiрнi пiдприемства. HaToMicTb, Оонд Ьцiнюс iпu..r"цiЙ в дочiрнс пiдприсмство заСПРаВеДЛИВОЮ ВаРТiСТЮ З ВiДОбРаЖенНям результату переоцiнки вiдповiднодо 

-пдсоз 
q, Йiво zs.

2,2, мсФЗ, якi прийtlятi i встуПають У силу для рiчних перiодiв, якi по.lиtlаються з I сi.Illя2021 року i пiзнiше
на дату затвердження цiст фiнансовот звiтностi Рада з МсФз в рамках Реформи iBoRОПУбЛiКУВаЛа ПОПРаВКИ ПРИЙНЯТi СТаном на 3 l. l2.2020,ефективна дата яких не настала:
- мсФЗ 9 <Фiн.ансовi iнструменти>, МСБо З9 кФiнансовi iнструменти: Визнання та оцiгtка>,МСФЗ 7 кФiнансовi iнструменти: Розкритгя iнформацiТ> та МСФЗ 'iO uОр.пда), що доповIllоютьвипуll{енi у 2.019 роцi та зосередкуlоть увагу nu пЪ.пiдпuх реформи базово.о'рiu"о прочентних ставокна фiнансовiй звiтностi компанii якi виникають, коли, наприклад, базовий показник процентноТставки, який використовуеться для обчислення процентiв au бiuuпъо"", активом замiненоальтернативною базовою ставкою.

. ПоправкИ до фазИ 2 розглядають питанНя, якi можУть вплинуТи на фiнансову звiтнiсть пiд часреформи базового рiвня процентних ставок, вкJIючаючи наслiдки;;i" ;";;;ipn"* грошових потокiвабо вiдноСин хеджуВання, щО виникають внаслiдок замiни базоuо.о-Ьi;;; процентгtоТ ставки. зальтернативною базовою ставкою (проблеми iз замiною).
на етапi 2 свого проекту Рада внесла змiни до вимог зазначених стандартiв, що стосуються:
змiни договiрних грошових потокiв - компанiт не доведеться припиняти визнання або коригуватибалансову_ BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTi" дп" .riц Йо вимагаються реформою, а замiсть цьогооновить ефективну процентну ставку, Щоб вiдобразити змiну до альтернативнот базовоi ставки;
облiк хеджування - компанiт не доведеться припиняти облiк хедя(уван}Iя виrulючно тому, що l]o'aвносить змiни, якi вимагас реформа, якщо хеджування вiдповiдас iншим Б;;йir- облiку хеджування;iрозкритТя iнформацiТ - *o"nu"i" повинна'буле розкривати iнформацiю про HoBi ризики, щовиникають внаслiдок реформи, та про те, як вона управля€ переходом до irльтернативних ставок.
поправки до Фази 2 поширюються лише на змiни, якi вимагае реформа базового рiвня процеtiтtlихставок до фiнансових iHcTpyMeHTiB та вiдносин хеджування.
_ мсБо lб KO.HoBHi засоби> - поправки_забороняtоть компанiТ вираховувати з BapTocTi основних

:.Т:9i"л_?УИ, 
ОТРИМаНi ВjД РеаЛiЗаЦiТ виробп"""* пр"лr.riu, non" nornu'"i" .оrу. актив до йогоцlльового використання, HaToMicTb компанiя визнас Taki надходя(ення вiд продаlку та пов'язанi з нимивитрати у прибутку або збитку.

- МСБо 37 кЗабезпечення) - поправки уточнюють, що (витрати на виконання договору) являютьсобою витрати, безпосередньо пов'язанi з договоро"--: тобтъ або додатковi витрати викоllаннядоговору (наприклад, прямi витрати на працю i матерiали), або розподiл itir"* витрат, якi такояtбезпосередньо пов'язанi з договором (напри-uд, роrпЬдiл амортизацiТ об'скта осt]овtlих засобiв, щовикористовуеться при виконаннi договору).
- мсФЗ 3 кОб'сднання бiзнесу> - Актуалiзацiя посилань в мсФЗ (IFRS) З на Концептуальttiоснови пiдготовки фiнансовоI звiтностi, ,е зйiнюю.rи вимог до облiку on" оО'.д"uння бiзнесiв. !одановиняток щодо зобов'язань iумовних зобов'язань. I_(ей винятоп пaр"дбuчае, що'стосовtlо деяких видiвЗОбОВ'ЯЗаНЬ i УМОВНИХ Зобовhзань органiзацiя, ,*u ,u"ro.ouyc мсФз (IFRS) 3, повинна посилатися намсФЗ (IAS) з"7 кЗабезпече""", Ъ"п"Редбаченi зобов'яз'ання та непередбаченi активи', або FIaРоз'яснення ктмФЗ (IFRIC) 2l <Збори >, а не на Концептуальнi засад" ,Рi"ЬЙЬооТ звiтttостi 20l 8 року.



- мсБо l кПодання фiнансовоТ звiтностi> - поправки роз'яснюють критерiй у МСБО l для

класифiкацiТ зобов'язання як довгострокового: вимога до суб'екта господарIовання мати право

вiлкластИ погашеннЯ зобов'язанНя принаймНi на |2 мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.

Фонд оцiнюс вплив таких змiн на його фiнансову звiтнiсть.

2.з. Валюта подання звiтностi та функrцiональна валtота, сrупiнь округленпя

Валюта подання звiтtlостi вiдповiдае функчiональнiй валtотi, якою с нацiональна ваJIюта УкраТни

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

2.4. Припуlцення про безперервнiсть дiяльностi
Фiнансова звiтнiсть Фонду пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi,

вiдповiдно до якого реалiзачiя активiв i погашення зобов'язань вiдбуваеться в ходi звичайнот

дiяльностi. Фirrансова звiтнiсть lle вкпючае коригування, якi необхiднО було б провести в томУ

""пuдцу, 
якби ФонД не мiГ продовжиТ" подалirё здiйснення фiнансово-господарськоi дiяльностi

вiдповiдно до при нци п i в безперервностi дiяльностi.

2"5" Рiшеllllя про затвердження фiнаllсовоТ звiтностi

Фiнансова звiтнiсть Фонду затверджена до виttуску (з метою оприлюднення) керiвником

компанiт l2 сiчня 202l року. Hi учасники Фонду, Hi iншi особи не мають праВа ВНОСИТИ ЗМiНИ ДО ЦiеТ

(liHaHcoBoT звiтностi пiсля if затвердження до випуску.

2.6. Звiтний перiод фiIIансовоТ звiтностi

звiтним перiодом, за який формусться фiнансова звiтнiсть, вважаеться каJIендарний pik, тобто

перiод з 0l сiчня по 3 1 грулня 2020 року.

3. CyTTcBi положенlIя облiковоТ полiтикlл

3.1. осlrови otlilIkи, яка застосована при складаннi фiнансовот звiтllостi

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

або аrорi"зацiйноТ собiвартостi окремих фiнансових iHcTpyMeHTiB вiдповiдно до МСФЗ 9 кФiнансовi

iнструмЬнти>. оцiнка.прuu"лп"uоТ'вартостi здiйснюеться з використанням методiв оцiнки фiнансових
i"crpyMenTiB, дозволених МСФЗ l3 кОцiнки за справедливою ваРТiСТЮ>. TaKi МеТОДИ ОЦiНКИ

вкJlIочають використання справедливоТ BapTocTi як цiнЙ, яка була б отримана за продarк активу, або

сплачена за передачу зобов'язання у звйчайнiй операцiТ мiж учасниками ринку на лату оцiнки.

Зокрема, використаtlня бiржових котируванЬ або даних про поточнУ ринкову BapTlcтb lншого

аtlалогiчноГо .Ь *uрuПr"роЙ iHcTpyMeHry, аналiЗ дисконтованих грошОвих потокiв або iншi моделi

визt{аченl{я 
"npnu"on""bT 

*uprobii, ПЬрелбачувана справедлива BapTicTb фiнансових .активiв i

зобов'язань визначаеться з викорисruппоЙ наявноТ iнформаuiТ про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки,

3.2. Загальнi положення tцодо облiкових полiтик

3,2. 1. Основа r|opлyBatttш облiковчх полiпluк

облiковi полiтикИ - KollKpeTHi принципИ, основи, домовленостi, правила та практика, засто_сованi

суб'сктом господарlовання при складаннi та поданнi фiнансовот звiтностi. мсФз наводить облiковi

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

доречну та достовiрrlу iнформацirо про операцiт, iншi подiт та умови, до яких вони застосовуються.

TaKi полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив ix застосування с несуттсвим.

облiкова полiтика Фонду розроблена та затверджена керiвництвоy Компанiт вiдповiдно до вимог

мсБо 8 <облiковi полiтики, йiп"'u облiкових оцiнках та помилки>> та iнших чинних мсФз.

3.2.2. Iнфорiлацirl ttpo змittu в облiковuх полiпluках

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

подiй або умов, якщо мсФз конкретно не вимагас або не дозволяс визначення категорiт статей, для

яких irtшi полiтики мо)куть бути доречними.

3. 2, 3. Су mtlleB i,cпl ь пlа zpy lly Balt l tя

На доре.lнiсть irlформачiТ у Фондi мас вплив ii характер iсуттевiсть..Iнформацiя вважаеться

cyTTeBoto, якцо ij опущення або викривлення може вплинути на економlчнl рlшення користувачlв,

прийнятi'на ocHoBi фiнансовоТ звiтнЪстi. CyTTcBicTb оцiнюсться в конкретних умовах значущостi

iнформачiТ u a-"n,nobTi вiд вели,lини об'екта, що оцiнюсться i допустимостi помилки,

ВiдповiднО до облiковоТ полiтики Фонду встановлено насryпнi критерiТ порогу cyTTeBocTi.

n
Jo



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

встановлюеться поrriг cyTTeBocTi

Розмiр
пороry

cyTTeBocTi
База для визначеннrl порогу cyTTcBocTi

Господарськi операцiТ i подiТ,
пов'язанi зi змiнами у складi (pyci)
активiв, зобов'язань, власного
цеЦr-у

з%

BapTtcTb вiдповiдtlо Bcix активiв або Bcii
зобов'язань, або власного капiталу

В iдхилення балансовоТ BapTocTi
фiнансових активiв вiд lx
справедливоi BapTocTi

10%
Справедлива BapTicTb активу (об'ектiБЪЙiн9

Господарськi операцiТ та подiТ
щодо доходiв i витрат

2% (-ума чистого прибутку (зби.гку)

0,2 Уо

Загальна сУМа ДохоДiв/витрат пiлпрч'е,r,'сruа; 
.--

найбiльша за значенням класисрiкацiйна група
доходiв (наприклад, чистий дохiд вiд реалiзаuiТ
ПродукцiТ (ToBapiB, робiт, послуг)) i вiдповiдно
витрат (наприклад, собiвартiсть реалiзоваttоi
поолvкшiТ(товапiп ппбiт ппппrrг\\ .i,-л,,.

Iншi господарськi операцiТ та подiТ

5%

обсяги дiяльностi пiдприсмства, характер впливу
об'скта облiку на рiшення користувачiв та iншiякiснi фактори, що можуть впливати
на ВиЗначення поDогч счт-гспостi

Статгi Балансу (Звiту про
фiнансовий стан) 5% UyMa пiдсумку балансу; пiдсумок KJlacy акт"оБ,

власного капiталу, класу зобов'язань

5% Пiдсумок класу активir, вла",lЪйТйБф, Баý
зобов'язань

Статгi Звiry про фiнансовi
результати (Звiry про сукупний
дохiд)

5%
(-ума чистого доходу вiд реалiзацiТ продукцП
(ToBapiB, робiт, послуг)

5%
Статгi Звiту про рух грошових
коштiв 5% UyMa чистого руху грошових коштiв вiд не

операцi йноi' (i н вестицi йноi) дiял bHocTi
9TaTTi Звiту про власний капiтал 5% l'озмtр власного капiталу Фонду

3.2.4. Форма mа назва фiнансовuх звimiв
перелiк та назви форм фiнансовоi звiтностi Фонду вiдповiдають вимогам, встановленимнп(с)БО 1 кЗагальНi вимогИ до фiнансОвоТ звiтноСтi>, 

-та 
сРорми Примiток, що розробленi увiдповiдностiдо МСФЗ

3.2.S. Меmоdu поdанttя ittформацii у фiнансовllж звimах
Згiдно мсФЗ та враховуючи НП(С)Бо 

.1. 
Звiт про сукупний дохiд передбачае подання витрат,визнаних у прибутку або збитку, за кпасифiкацiсю, o."o"uroro на методi ''функцii,;;rйr,;^ъьо"собiвартостi реалiзацiТ", згiдно з ,n"" 

"иrраi, класифiкують вiдповiдно д; ix функцiй як частинисобiвартостi чи, наприклад, витрат на збут або адмiнiсrрьrй*пу дiяльнiсть.
представлення грошових потокiв вiд операцiйноi дiяльностi у Звiтi про рух грошових коштiвздiйснюеться iз застосуванням прямого мarоду, згiдно з яким розкриваеться iнформацiя про octloBttiruIаСИ НаДХОДЖеНЬ ГРОШОВИХ КОШТiВ ЧИ ВИПЛаТ ГРошових коштiЪ. lнформачiя'про'о."о"", Й"грошовиХ надходжеНь та грошоВих виплаТ формусться на пiдставi облiкових записiв фопду.
3.3. облiковi полiтики щодо фiнансових iHcTpyMeHTiB
3,3.1. Вuзнання mа оцiнка фiнансовtх iнсmруменmiв
В момент первiсного визнання фiнансових iHcTpyMeHTiB Фонд здiйснюс Тх класифiкацiю r.aвизначас модель подальшоТ оцiнки.
ФОНД ВИЗНае фiНаНСОВИЙ аКТИВ або фiнансове зобов'язання у балансi вiдповiдно до мсФз, тодi iлише тодiо коли Фонд стас стороною контрактних положень щодо фiнансового iHcTpyMeHTa.
!о фiнансових активiв наJIежать:
о грошовi кошти та ix еквiваленти;
о дебiторська заборгованiсть;
. цiннi папери, якi утримуються до погашення;



. цiннi папери, призначенi для перепродarку;

. iншi фiнансовi активи,

!,о фiнансових зобов'язань вкJIючаються:
о фiнансовi зобов'язання, призначенi для перепродажу;
о фiнансовi гарантiТ;
. iншi.
ОперачiТ з придбання або прода:ку фiнансових iHcTpyMeHTiB визнаються iз застосуванням облiку

за датою розрахунку.
За строком виконан[lя фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання подiляються на поточнi (зi

строком виконання зобов'язань до l2 мiсяцiв) та довгостроковi (зi строком виконання зобов'язань

бiльше l2 мiсяuiв).

Фонд класифiкуе фiнансовi активи як Taki, що оцiнюються у ПодаJlьшогчry за амортизованою

собiвартiстю або за справедливою вартiстю, на ocHoBi обох таких чинникiв:

а) моделi бiзьrесу суб'скта господарювання для управлiння фiнансовими активами; та

б) характеристик контрактних грошових потокiв фiнансового активу.

Фонд визнас TaKi категорiТ фiнансових активiв:

фiнансовi активи, rцо оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результаry
переоцiнки у прибутку або збитку;

фirrансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю;

Фонд визнас TaKi категорiТ фiнансових зобов'язань:

фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю;

фiнансовi зобов'язання, оцiненi за аправедливою 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.

Фiltансовий актив оцiнюсться за амортизованою собiвартiстю, якщо BiH придбаваеться з MeTolo

одержання договiрних грошових потокiв i логовiрнi умови придбання фiнансового активу генерують

грошовi потоки, KoTpi с"суто виплатаМи основноТ суми та процентiв на непогашену частку основноТ

суми.
Фонд визнас резерВ пiд збиткИ для очiкуваних кредиТних збиткiВ за фiнансоВим активом, який

облiковусться за амортизоваtlою вартiстю.

3.3,2, Грошовi Kou,tпttt пtа |xtti еквiваленmu

Грошовi кошти складаються з коштiв на поточних рахунках у банках.

Еквiваленти грошових коштiв - це KopoTKocTpoKoBi, високолiквiднi iнвестицiТ, якi вiльно

конверryюТься у вiлЪri сумИ грошовиХ коштiВ i якиМ притаманний незначний ризик змiни BapTocTi.

IнвесiицiЯ u".пuчuсru"я iазвичаЙ як еквiвалент грошовИх коштiВ тiлькИ в разi короткого строку

погашення, наприклад, протягом не бiльше нiж три мiсяцi з дати придбання.

Грошовi кошти та j; еквiвалеIJти мо}куть утримуватися, а операцiТ з ними проводитися в

нацiональнiй валютi та в iноземнiй валютi.

Грошовi кошти та Тх еквiваленти визI{аються за умови вiдповiдностi критерiям визнання

активами.

Подальша оцiнка грошовиХ коштiв здiйснюеться за справедливою вартiстю, яка дорiвнюе ik
ttoM i нальн i й BapTocTi.

подальша оцiнка еквiвалеttтiв грошових коштiв, представлених депозитами, здiйснюсться за

амортизованою собi вартiстю.

первiсна та подчшьша оцiнка грошових коштiв та Тх еквiвалентiв в iноземнiй валютi

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

У разi обмеженltя права використання коштiв на поточних рахунках у банках (наприклад, у
випаДку призначе}ll,|я НБУ в банкiвЬькiй ycTaHoBi тимчасовоТ адмiнiстраuiТ) цi активи можуть бути

ппас"фiпоuанi у складi необороru"* uпrйuiв. У випадку прийняття НБУ .рiшення про лiквiдаuiю

банкiвЬькоТ y.rbnou" та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв, визнання Тх як активу

припинястьiя i Тх BapTicTb вiдобрахсасться у складi збиткiв звiтного перiолу.
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3,3,3. Фiна|tсовi акmuвu, ,цо оцittlоюmься за ълtорпlttзовалtоtо собiварmiсmю
Що фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, Фонд вiдносиr,ь

d е б imор с ь ку з об о р zо в art ic m ь з а в t to о н ttM tt п о з ll кOJvr rt.

Пiсля первiсного визнання Фонд оцiнюс позики за амортизованою собiвартiстtо шляхомдисконтування.
Застосовуючи аналiз дисконтованих грошових потокiв, Фонд використовуе одllу чи кiлькаставок дисконту, KoTpi вiдповiдають перевarкаючим на ринку нормам доходу для фiнансових

:::lly:::1B, якi мають в основному подiбпi умови i.характ"р"стики, вкJIючаючи кредитну якiсr.ьlHcTpyMeHTa, з,шишок строку, протягом якого ставка вiдсотка за контрактом с фiксованою, u rппЪ*зzшишок строку до погашення основноТ суми.
!ля розрахунку теперiшньоТ (поточноi) BapTocTi майбутнiх грошових потокiв (Щодо позик)Фонд використову€.середньозважену ставку за портфелем короткострокових банкiвських кредитiв унацiональнiй валютi в банках, у ,n"* не введено тимчасову адмiнiстрацirо або не запровад)l(енолiквiдацiйну ком icilo.
Фонд оцiнюе станом на ко}кну звiтну дату резерв пiд збитки за фiнансовим iHcTpyMeHToM урозмiрi, що дорiвнюс:
- l2-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам у разi, якщо

зазнав значного зростання з моменту первiсного визнання;
кредитний ризик на звiтну дату не

- очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дiI фiнансового iHcTpyMeHTy, якщо кредитний
ризик за такиМ фiнансовим iHcTpyMeHToM значно зрiс iз 

"оrЬнrУ 
первiсного 

"йз"uur,о,У випадку фiнансових активiв кредитним збитком е теперiшня BapTicTb рiзничi MirK договiрнимигрошовими потоками, належними до сплати на користь Фонду за договором, i грошов""" пЬrЁпur",якi Фонд очiкус одержати на свою користь.
Станом на кожну звiтну дату Фонд оцiнtос, чи зазнав кредитrrий ризик за tРillансовимiHcTpyMeHToM значного зростання з моменту первiсного визнання. При виконаннi такоТ оцiнки ФондзамiстЬ змiнИ суми очiкУваниХ кредитrиi збйткiВ використоВуu йiпУ ризикУ настання дефолту(НеВИКОНаННЯ ЗОбОВ'ЯЗаНЬ) Протяrом очiкуваного. строку oii Оi""i*Й.о'i"irрумента. !ля виконаннятакоТ оцiнки Фонд порiвнюе ризик "u::.т::_aеф.олту.u бlпu""оu;no iйrоrri;нтом станом на звiтнудату з ризиком настання лефолry за фiнансовим iHcTpyMeHToM станом на дату первiсного визнан}Iя, iвраховуе при цьому обгрунтовано необхiдну та пiдтЬерд)l(увану iнформацiЬ, Що с доступною безнадмiрних витрат або зусиль, i вказуе на значне зростаl]ня кредитного ризику з MoMeLlTy первiсtlоговизнання.

Фонд вважас, що кредитний ризик за фiнансовим iHcTpyMeHToM не зазнав значного зростання зМОМеНry ПеРВiСНОГО ВИЗНаННЯ, ЯКЩО бУЛО З'ясовано, що фiнансовиИ iHcTpyra", 
"ua 

низький piBeHbкредитного ризику станом на звiтну дату.
у випадку фiнансового активу, lr{o е кредитно-знецiненим станом на звiтну Дату, €rле не епридбаниМ або створеНим кредитНо-знецiненИп,t бi"u".о""" u*r"uor, Фонд оцiнюе очiкуванi кредитttiзбитки як рiзницю мiж валовою балансовою вфтiстю активу та теперiшньою вартiстю очiкуванихмайбутнiх грошових потокiв' дисконтованою за первiсною еdlективною ставкою вiдсотка зафiнансовим активом. Буль-яке коригування визнасться в прибутку або збитку як прибуток або збитоквiд зменшення корисностi.

л.-,-_-,11 
п:]очнУ дебiторсьКу заборгОванiстЬ за виданимИ позиками Фонд створюс резервочlкуваних кредитних збиткiв на суму заборгованостi в розмiрi 0,5 % вiд сумrборгу. г---

л,_,___,_Чi :РОСТРОЧеНУ ДебiТОРСЬКУ заборгованiсть за виданими позиками Фонд створюс резервочlкуваних кредитних збиткiв на суму заборгованостi вiдповiдно до.rропi" прострочення:
-1-12 мiсяЦi простроЧення платежiв - нараховусТься резерВ очiкуваних кредитtJих збиткiв урозмiрi 50 % вiд суми боргу;
- бiльше l2 мiсяцiв прострочення платежiв - нараховуеться резерв очiкуваних кредитних збиткiву розмiрi l00 % вiд суми боргуi
[ебiпtорська заборzованiсmь за mоварu, послуzlt, rtapaxoBa1uJult Biocomkпrvtu
Безумовна дебiторська заборгованiсть визнаеться як актив тодi, коли Фонд стас cTopol'oloдоговорута, внаслiдок цього, набувае юридичне право одержати грошовi кошти.
Первiсна оцiнка дебiторськоТ заборгованостi здiйснюсться за справедливою BapTicTlo.
Пiсля первiсного визнання подЕlJIьша оцiнка дебiторськоТ заборгованостi вiдбувасться заамортизованою вартiстю.
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поточну дебiторську заборгованiсть без встановленот ставки вiдсотка Фонд оцiнюс за сумою
первiсного рахунку факryри, якщо вплив дисконryвання е несуттсвим.

Щебiторську заборгованiсть без встановленоТ ставки вiдсотка, щодо якоТ icHye розтермiнування
платеяtiв, Фонд оцiнюс за сумою договору, якщо вплив дисконтування е несуттевим.

На KolKHy звiтttу дату Фонд оцiнюс наявнiсть ознак знецiнення фiнансового активу або групи

фilлансових активiв. Оцiнка зменшення корисностi фiнансового активу в результатi дiт кредитного

ризику вклlочае данi, якi пiддаються опостережонню, про наступнi подii:
- (liHaHcoBi трулнощi боряtника;
- поруше}lня умов договору, наприклад, прострочення виплат;

- цега1ивнi нацiональнi або мiсцевi економiчнi умови (збiльшення рiвня безробiття, зниження

доходiв)"
Фонд застосовус для оцiнювання очiкуваних кредитних збиткiв за торговою дебiторськоtо

заборгованiстю практичнi прийоми з використання матрицi забезпечень.

Фонд використовус для оцiнювання l2-мiсячних очiкуваних кредитних збиткiв або очiкуваних

креди1них збиткiв за весь строк дiТ за фiнансовими активами свiй власний iсторичний досвiд

кредитних збиткiв. Залеrкно вiд диверсифiкованостi свост клiентськот бази суб'ект господарювання

,"nop".rouyc вiдповiднi групи (вил фiнансового активу, тип дебiтора, TepMiH заборгованостi), якщо

його iсторичний досвiд кредитних збиткiв указуо на значно вiдмiннi закономiрностi збиткiв для рiзних
клiснтських груп.

на прострочену поточну дебiторську заборгованiсть по нарахованих вiдсотках за виданими

позиками Фонд .ruop*o. резерu очiкуЬаних кредитних збиткiв вiдповiдно до cTpoKiB прострочення

платежiв:

-1-3 мiсяцi прострочеljня платежiв - нараховуеться

розмiрi l0 % вiд суми боргу;

- З-6 мiсяцiв прострочення платежiв - нараховуеться

розмiрi 20 О/о вiд суми боргу;

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

у розмiрi 50 % вiд суми боргу.

Поточну лебiторську заборгованiсть фiзичних осiб за реалiзованими форварлними
контрактаМи та кварТйрu*" ФонД групуС в зzlле)(ноСтi вiД наявностi прострочення та TepMiHiB

прострочення платежiв i створюс резерв очiкуваних кредитних збиткiв на непрострочену суму

.uборiоuuпостi в розмiрi O,S% вiд суми боргу, тi na прострочену суму заборгованОСТi ВiДПОВiДНО ДО

cTpoKi в п рострочення платежi в:

-1-12 мiсяЦi простроЧення платежiв - нараховуеТься резерВ очiкуваних кредитних збиткiв у
розмiрi 2 О/о вiд суми боргу;

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

у розмiрi 5 % вiд суми боргу.

на поточну лебiторську заборгованiсть за придбаними майновими правами щодо квартири

ФонД cTBoploe резерВ очiкуваirиХ кредитниХ збиткiв в розмiрi 0,5 О/о вiд суми боргу.

На поточну дебiторську заборгованiсть за внесками до незареестрованого статутного капiталу

та сплаченими ава'сами'за акцiт Фонд створюс резерв очiкуваних кредитних збиткiв в розмiрi 0,1 оА

вiд суми боргу.

У зв'язкУ з поширенняМ COVID_l9 icHye ризиК середньосТроковогО та довгострокового
негативного впливу на cBiToBy eKoHoMiKy i eKoHoMiKy УкраТни зокрема. На поточну лебiтор_ську

заборгованiсть Фоilд створюе резерв очiку*аних кредитних збиткiв пов'язаних з covlD-l9 в

розмiрi 0,5 0% вiд суми боргу.

якщо протягом наступного звiтного перiолу амортизована BapTicTb фiнансових активiв

зростас, i дань зростання йоrппu об'сктивно пов'язати з подiсю, яка вiдбувасться пiсля визнання

.ь"rоу вiд знецiнення У Звiтi про фiнансовi результати, збиток вiд знецiнення вiдновлюсться через

вiдображення результаry у прибутку або збитку.

з.з.4. ФittattcoBi. aKtllrtBu, 1цо оцiнююпоься за справеdлuволо варпоiсmю, з вidобрааrcенtпл,

р езул ь лlхплllу пер ео цi tt к ч у пр uбу tпку або з б umку

що фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату
n.p.o1rino" у прибутку або збитку, вiдносяться фiнансовi iнвестицiт, якi утримуються в рамках
бiзнес-мод.пi, 11a.ru якоТ досягасться шляхом продarку фiнансових активiв i якi не оцiнюються за

амортизованою вартiСтю абО за справедЛивою вартiСтю череЗ iншиЙ сукупний дохiд,

резерв очiкуваних кредитних збиткiв у

резерв очiкуваних кредитних збиткiв у
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Пiсля первiсного визнання Фонд оцiнюе
Справедлива BapTicTb акцiй, якi BHeceHi

орган iзатора торгiвл i.

'tx за справедливою вартiстю.
до бiрrкового списку, оцiнюеться за бiржовим курсом

Справедлива BapTicTb визначаетьl., ,n цi"u, яка була б отримаllа за продая( активу або сплаченаЗа ПеРеДаЧУ ЗОбОВ'ЯЗ1'!" У ЗВИЧаЙНiЙ операцiТ. Miж- учасниками ринку на дату оцiнки. оцiнкасправедлиВоТ BapTocTi базуетьсЯ на припуЩеннi, щО операцiЯ ir'прБлu*f активУ або переда.li
::9л:*::тl"л:.'.a9lо"ься або на oc'oB'orv,y ринку для цього актиl]у або зобов,язаtlня, або завlдсутностl основного ринку - У найвигiднiшому ринку для цього активу або зобов'язаtilJя.основниЙ або найвиГiднiшиЙ риноК "ас 

бутИ доступ'r,"i" on, Фонду.
Yci активи та зобов'язання розподiленi на категорiТ в межах iepapxiT справедливоi'вартостi, якуможна описати на ocHoBi найнижчих piBHiB вхiдних даних, rпi е uunb"u"r" ir, оцiнки справедлиuоТBapTocTi загалом:

1 piBeHb - ЦiНИ КОТИРУВаННЯ (НеКОРигованi), на активrIому ринку для iдентичних активiв абозобов'язань.

2 piBeHb - методики оцiнки, для яких найнижчий piBeHb вхiдних даних, який е ваIшивим дляоцiнки справедливот BapTocTi, пiддаеться спостережен ню, прямо або опосередковано.
3 piBeHb - методики оцiнки, для яких найнижчий piBeHb вхiдних даних, який е ва)IUIивим дляоцiнки справедливоТ BapTocTi, не пiддасться спостереже}-Iню.
Справедлива BapTicTb активу або зобов'язання оцiнюеться iз використанням припущеtlь, якiвикористовуватимуть учасники ринку пiд час визl{ачення цiни для unr"uy або зобов'"auп"r, aурахуванням того, що учасники ринку будуr, дiяти з найкращою економiчЙю вигодою для себе.Фонд використовуе. методики оцiнки, якi 

-вiдповiдurrо 
пuоuним обставинам i для яких iснуютьдостатнi данi для оцiнки справедливоТ BapTocTi, максимrшьно використовуючи вiдповiднi вхiднi даlli,якi пiддаються спостереженню, та мiнiмiзуо.," 

""nop"aru"u" вхiдних даttих, якi не пiддаютьсяспостереженню.

**"":"Т:Ж*:::Т.illj:j":У_y1 BlgTiclb активу сутт€во вiдрiзнясться вiд справедливоi.,

ffiн##i#:j#:":jiJjлт,.":,р}:::,:i1:::y:l:е iч;;;;.;;;;;",,;.i;':Ы;;;;',i'"J:;"r"#;fi;

Iо.i""'*Ж;:::tjj:х"'Т:_i:::}лл,.::'i11,_1"я Фондом справедливоi BapTocTi частки у

:;::ТН:"#i:#:ýН:"jJ"я:I::,':п,,:rФ;1_:;;р;;";-;;;;,,i;'""';йЁ;;l"iуН;#il,хуефективностi використання активiu, а пiп,iдпЪ.ri, ;.;;у;;;Ъ;;oйffi;#tffi;;,J;";Н:;Н
oгoiндексyфiнансoЪoг";';"';;iПpисМсTBa:

окремого

прийнято р i шення iткцпор ;й ..б;;;;i ;;;;; ";;' 
;Ъ; ;;#;1 ;Т:""# ilТr #"ЁffJJ;депозитарНого облiкУ, протягоМ трьоХ робочиХ днiв З onr" опр"rюднення вiдповiдного рiшеннянкцпФР пiдлягае уцiнцi до нульовоТ BapTocTi.

м назва показника Нормативне
значенt{я

Критерi й в iдповiдностi
нормативному значеtIrlю

(так) (Hl)) ylvloBlle
позFlачення

1 коефlцlент покриття >l I,1 0,9 Knun
2 Коеф i цiент абсолютноI л iквiдностi >0 1.1 0,9 KuO.
J Коефiцiент платоспроможностi (aBToHoMiT) >0,5 1,1 0,9 I(nru,

4
КоефIцlснт забезпеченостi власними
оборотними запасами >0, l 1,I 0,9 К.rб",

5 >0 1,1 0,9 I(p"n,

Я*що обiг акцiй, яких було зупинено, акцiй щодо яких прийнято рiшення НКt{ПФР прозаборону торгiвлi та про зупинення внесення змiн до системи депозитарного облiку, вiдновлюстьсязгiдно з рiшенням нкцпФр, TaKi акцii пiдлягають й"ri;;i до справедливоТ BapTocTi протягом 
'рьох



робочих днiв з дати оприлюднення вiдповiдного рiшення нкцпФр. Вiдновлення корисностi та

iб"rоп вiд знецiнення фiнансового активу вiдображаеться у Звiтi про фiнансовi результати.

змiна справедливот BapTocTi фiнансових активiв (корпоративних прав) вiдображасться в

звiтному poui в бухгалтерському облiку пiсля оприлюднення фiнансових звiтiв пiдприемств
(eMiTeHTiB) за попереднiй звiтний piK за рахунками доходiв або витрат.

3. 3. 5. Зо бо в' л!з al I l llt
Кредиторська заборгованiсть визнасться як зобов'язання тодi, коли Фонд стае стороною

договору та, внаслiдок цього, набувас }оридичне зобов'язання сплатити грошовi кошти.

поточнi зобов'язання - це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз нияtченаведених

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

погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;

о Керiвництво Компанiт не мае 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 оцittlоються у подальшому за амортизованою вартiстю.

Пото.lнУ кредиторську заборгованiсть без встановленоТ ставки вiдсотка Фонд оцiнюе за сумою
первiоного paxyFIKy фактури, якщо вплив дисконтування € несуттсвим.

3, 3 
" 
6, З z о р tпcttt t tя (l i t ta t tco в uх а кm uв iB пло з о б о в' яз а tt ь

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

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

зобов'язан ня одночасно.

3.4. облiковi полiтlлки щодо основних засобiв та нематерiалыlих активiв

3,4.1, BtBttaшllя пlо оцittко oc+oBtr.lx засобiв

Фонд визнас матерiалыlий об'ект основним засобом, якщо BiH утримуеться з метою

використання Тх У проuaai свост дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i

соцiЙьно-куrоrур""i функuiй, очiкуваний строк корисного використання (е591Iлуатацii) яких бiльше

одного року та вартiстi'яких бiльше 6000 грн., для придбаних пiсля 2з.05.2020 року BapTicTb бiльше

20 000 грн.

Первiсно ФонД оцiнюс ocHoBHi засоби за собiвартiстю. У подаJIьшоМу ocHoBHi засоби

оцiнюtоться за rx собiвартiстю MiHyc буль-яка накопичена амортизацiя та буль-якi накопиченi збитки

вiд зменшенl{я корисllостi. Сума tIакопиченот амортизацiт на лаry переоцiнки викJIючасться з валовот

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

входить до скJlаду власного капlтrulу, переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припиняеться

визнання вiдповiдного активу.

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

придбаних пiсля 23,05.202d року вартiстю до 20000 грн., вважаються малоцiнними необоротними

матерiальними активам и (МНМА).
3, 4. 2. П oD cul ь ttt i в tt ttt р а пlu.

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

обслуговуВання, ремОнт та технiчне обслуГовування об'екта. I_{i витрати. визнаються в прибутку чи

збитку, пЪп" uo"" понесенi. В балансоВiй bapTbcTi об'екта основних засобiв визнаються TaKi подальшi

витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу.

3, 4. 3, ДMopttt uзо цiя oclt ов п, uх засо бiв,

АмортизаЦiя основних засобiв здiйснюсться щомiсячно.

для нарахування амортизацiт основних засобiв використовусться прямолiнiйний м_етод

llарахування амортизацiт. Аморl'изацiя нараховуеться У вiдповiдностi до груп основних засобiв i

,epMiny nop"anoio використання за кожним об'сктом основних засобiв до досягнення балансовот

BapTocTi об'екта нул ьового значення,

При розрахунку амортизованоТ BapTocTi лiквiдацiйна BapTicTb основних засобiв прирiвнюеться

до нуля.

!iапазон cTpoKiB корисного використання включа€:

9,



Nil гпчпи Найменуванrlя основних засобiв TerrMiH ко]rисllого ви користан l|я, poKlt
Група l Земельнi дiлянки
Грчпа 3 Будiвлi, споруди 15-20
Група 4 Машини та обладнання (KpiM

комп'ютерноТ технiки)
5

Група 4 Комп'ютерна TexHiKa )
Група 5 Транспортнi засоби 5
Група 6 Iнструменти, прилади, iHBeHTap 4
Група 9 Iншi ocHoBHi засоби l2

Амортизацiя МНМА
BapTocTi.

нараховусться в першому мiсяцi використання об'скта в розмiрi l00 % його

Капiтальнi вкJIадення в орендованi примiщення амортизуються протягом TepMiHy ix корисноговикористання. Амортизацiю активУ починають, коли BiH' стае пр"даr""' для використання,Амортизацiю активу припиняюТь на однУ з двох дат, яка вiДбуваетьс;;;;i;"' на дату, з якоi'активкласифiкуЮть як утриМуваний дr" продаrпу, абО на да;у, з якоi np"n"""rib визнання активу.
3, 4. 4, Немаmер iал btti акmав ч
нематерiальнi активи оцiнюtоться_ за "собiвартiстю за вирахуванням будь-якот накогlиченоiамортизацiТ та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшен"" пор"сЪостi. Нематерiальнi активи, якiвиникають у результатi договiрних або iнших юридичних прав, амортизуються протягом TepMiHyчинностi цих прав.

3,4,5, ЗменLuенlш Kopllcшocmi основнчх зпсобiв fllа н€itапl€рiальнltх акmuвiв
на кожну звiтrrу дату Фонд оцiнюе, чи е якась ознака того, що корисttiсть активу 

'ожезменшитися, Фонд зменшу€ балансову BapTicTb активу до суми його очiкувu"о.Ь вiдшкодува""r, ,n*oi тiльки якщо сума очiкуваного вiдЬкодування активу менша вiд йоiо балансовоf BapTocTi. Такезменшення негайно визнаеться в прибутках чи збитках, ,пщо актив не облiковують за переоцiненоlовартiстЮ згiднО з МСБО l6, Збиток riд.r.пur.п", *op"."ocTi, визttаний д,ля активу (за виняткомгулвiлу) в попереднiх перiодах, Фонд сторнус, якщо i тiльки ,*що ,*iп,i'пися попереднi оцiнки,застосованi для визначення суми очiкуваноiо'вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшlеtлнякорисностi амортизацiя основних засо_бiв коригуеться" в майбутнiх перiодах з метою розподiлеtлняпереглянутоТ балансовоТ BapTocTi необоротного- активу на системати.Iнiй ocHoBi nporr.o* 1rрЬ-,корисного використання.

3.5. облiковi полiтики щодо iнвестицiлiноТ HepyxoMocTi
3.5. 1. В uзнання iнвесmuцiйttо.i trcрухомосmi
.Що iнвестицiйноТ HepyxoмocTi Фонд вiдносить HepyxoMicTb (землю чи будiвлi, або частинубудiвлi, або ix поеднання), утримувану на правах власностi uОо..iд"о.-у.ооо. про фiнансовуоренду з метою отримання орендних платежiв або збiльшення BapTocTi капiталу чи для досягненняобох цiлей, а не для: (а) використаtlня у виробництвi чи np" no"ruuaHHi ToBapiB, при наданнi послугчи для адмiнiстративних цiлей, або (б) продu'ку в звичайному ходi дiяльностi.
Iнвестицiйна HepyxoMicTb визнаеться як актив тодi iтjльки тодi, коли: (а) с ймовiрнiсть тогtlчщо Фонд отримае майбутrli економiчнi вигоди, якi пов'язанi з цiсlо ii,Ь..r"чii"ою нерухомiстю, (б)собiвартiсть iнвестицiйноТ HepyxoMocTi можна достовiрно оцiнити.
Якщо будiвлi вкJlючають одну частину, яка утримуеться з метою отрима'ня орендноТ плати тадругУ частинУ для_використання у процесi дiяльностi ФондУ або для Ьдмiнiстраr"u""* цй"й, uбухгалтерському облiку TaKi частип" Ъб'.пrу 

""py*oro.ri оцiнюють., ,uliдоОражаються окремо,якщо вони можуть бути проданi окремо.
3.5,2. Первiсtш mа послiDуюча оцiltка futвесmuцiйttо'i нерухомосmi
Первiсна оцiнка iнвестицiйноТ HepyxoMocTi здiйснlоеться за собiвартiстю. Витрати на операцitовruIючаються до первiсноТ BapTocTi. Собiвартiсть придбаноi iнвест"чiИ"ЬТ 

".pyxoMocTi 
включае цiнуiT придбання та будь-якi витрати, якi безпосер"д"rо вiднесенi до придбання. Бёзпосередньо вiднесеlliвитрати охоплюють, наприклад, винагороди.за надання профес.iйних юридичних послуг, податки,пов'язанi з передачею права власностi, та iншi 

""rpur" nu опaрuчia.
Подальша оцiнка здiйснюстЬся за справедлиВою BapTicTIo, яка на датУ оцiнки дорiвнrоепервiснiй BapTocTi за вирахуванням накопиченоТ амортизацiТ.
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3.6. облiковi полiтики щодо необоротних активiв, утримуваних для продаrку

Фонд класифiкуе необоротний актиВ як утримуваний для продarку, якщо його балансова BapTicTb

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

I-iеоборотнi u*r"uй, утримуванi для продажу, оцiнюються i вiдобрахсаються в бухгалтеРськомУ облiкУ

за найменшо, a д"ь* величин: балансовою або справедливою вартiстю з вирахуванням витрат на

операuiт, пов'язаlri з продая(ем. Амортизацiя на Taki активи не нараховуеться. Збиток вiд зменшення

корисностi при первiсному чи подztльшому списаннi активу до справедливоТ BapTocTi за вирахуванням

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

3.7. Облiковi полiтики щодо оренди

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

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

майна t{a початок оренди або (якщо uоЪ" tr,l"nri за справедливу BapTicTb) за теперitlrньою вартiстю

мiнiмальни* ор""дп"х платеrкiв. Мiнiмальнi оренднi платежi розподiляються Mirk фiнансовими
витратами та змеllшенням непогашених зобов'язань. Фiнансовi витрати розполiляються на кожен

п"рiол таким чином, щоб забезпечити сталу перiодичну ставку вiдсотка на залишок зобов'язань.

Неперелбаченi оренлнi платежi вiдображаються як витрати в тих перiоДох, у яких вони були понесенi,

Полiiика нарахування амортизацiТ на оренлованi активи, що амортизуються, узгоджена iз стандартноtо

гlолiтикою Фонду щодо подiбних активiв,

Оренда активiв, за якоlО ризикИ та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив, фактично
зzшишаються в орендодавця, класифiкусться як операцiйна оренда. Оренднi платежi за угодою про

операцiйну оренду визнаlоться як витрати uu прrrолi"iйнiй ocHoBi протягом строку. оренди. !охiд вiл

орендИ за угодамИ про операЦiйну оренДу ФонД.визнае на прямолiнiйнiй.основi протягом строку

ор"пд". Заiрати, вкJlючаючи амортизачiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, визнаються як

витрати.

3.8. облiковi полiтики щодо податку на прибуток

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

податкiв. Поточний податок визначасться як сума податкiв на прибутоК, Що пiдлягають сплатi

(вiлшколуВаннrо) щодо опоДаткованогО прибуткУ (збитку) за звiтниЙ перiод. Поточнi витрати Фонду

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

на дату баланоу.

3.9. облiковi полiтlлки щодо iltших активiв та зобов'язань

3,9, l. 3 аб ез llечеl! лlл

забезпечення визнаються, коли Фонд мае теперiшню заборгованiсть (юриличну або

конструктивну) внаслiдок минулоТ подiТ, icHyc ймовiрнiсть (тобто бiльше можJIиво, HirK неможливо),

що поiоr.ння зобов'язання вимагатиме-вибуття pecypciB, KoTpi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i

м о)кна достов i рно оцi 1-1 ити суму зобов'язан н я.

3.9, 2. В utt лоttt u ttp а цi в t! ltкaлt

На Фондi найманi працiвttики вiдсутнi. Ведення господарськоТ дiяльностi та управлiння
активами здiйснюсться Компанiсtо згiдно 5uno"y Украiни "про iнстиryти спiльного iнвесryвання",

Вiдповiдно до чинного законодавства Фонд сдиний соцiальний внесок не нараховус,

з.10. Iншi застосованi облiковi полiтики, що е доречними для розумiння фiнансовоТ звiтностi

3.10,1 lохоdu l11o Bulrlpпllxu

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

Ulодо l]икоtlання, переда}очи обiчяну no.ny.y (тобто актив) йiснтовi. Актив передаеться, коли (або у
Mipy того, як) клiент отримус контроль над таким активом,

дохiд вiд продахtу фiнансових активiв визнасться у прибутку або збитку в разi задоволення Bcix

наведених далi умов:
а) Фонл передас договiрнi права на одержання грошових потокiв вiд такого фiнансового активу;

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

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

зазвичай пов'язаt-tа з володiнням, aHi ефективний контроль за проданими фiнансовими iнструментами,

i нвестицi йною нерухом iотю або i н ш им и активам и;

г) суму доходу мо)(на достовiрно оцiнити;

ll 
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д) ймовiрно, Що До Фонду надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiею;
е) витрати, якi були або будуть понесенi у зв'язку з операцiею, можна достовiрно оцiнити.
!ивiденди визнаються доходом лише у разi, якщо:
- право Фонду на одержання виплат за дивiдендами встановлено;
- е ймовiрнiсть, що економiчнi вигоди, пов'язанi з дивiдендами, надiйдуть до Фонду;- суму дивiдендiв можна достовiрно оцiнити.
дохiд визнаеться у звiтi про фiнансовi результати (звiтi про сукупний дохiд) за умовивiдповiдностi визначенню ,u ,,р"r"рй' u"."un"r. Визнання доходУ вiдбуваеться одFIочасlIо звизнанням збiльшення активiв або зменшення зобов'язань.
витрати - це зменшення активiв або збiльшення зобов'язань, наслiдком якого е зменшення

власного капiталу, KpiM як унаслiдок здiйснення розподiлу дер)(а,l,елям вимог до власного капiталу.Визнання витрат вiдбуваеться одночасно з:
, первiсним визнанням зобов'язання чи збiльшенням балансовоТ BapTocTi зобов'язання; або
' припиненням визнання активу чи зменшенням балансовоТ BapTocTi активу.
3.10.2. Ваmрапtu за позuкаJ|tlt
витрати за позиками, якi не е частиttою фiнансового _iHcTpyMettTy та не капiталiзуються якчастина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Фонц капiталiзус витрати на позики, якiбезпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва'або виробttицтвu п"ьiбiповаtlого активу, якчастина собiвартостi цього активу.
3,10,3. YMoBHi зобов'язаttнл nla акmuвч
Фонд не визнае yMoBHi зобов'язання. в звiтi про фiнансовий стан Фонду. Iнформацiя про yMoI]Heзобов'язання розкриваеться, якщо моrкливiсть вибуЬя p."yp.iu, oni uriпrй{ у собi eKoHoMi.lHi вигоди,не е вiддаленою, Фонд не визнае yMoBHi активи. ir""nu iнфор"ацi" npo уrй'""й актив розкривасться,коли надходження економiчних вигiд е ймовiрним

4. OcHoBHi припущення, оцiнки та судження
при пiдготовцi фiнансовот звiтностi Фонд здiйснюс оцittки та приllущення, якi MaloTb вплиl] наелементи фiнансовоТ звiтностi, грунтуючись на МСФЗ, мсБо,u.nyruч.n'"r*--, |о.роопених KoMiTeToMз тлумачень мiяtнародноi фiнансовоi звiтностi. Оцiнки та судження bu.yr.r., ,iu поп"р"дньому досвiдiТа iНШИХ фаКТОРаХ, ЩО За iСНУЮчих обставин 

""u",urrr"., обгрун.гоЬuп"r" i ,u р".упrтатами якихприймаютЬся судження щодо балансовоТ BapTocTi активiв .u".обоu'r.u"". Хоча цi розрахункибазуються на наявнiй у керiвництва Компанii' .iпборruчiТ npo поточнi подi'i', фактичнi результатиМОЖУТЬ ЗРеШТОЮ ВiДРiЗНЯТИСЯ ВiД ЦИХ розрахункiв. Ьбластi, де TaKi .удrп"цп"'с особливо важJIивими,областi, що характеризуються високим рi"неЙ.-uд"о.ri, та о_бllс1! в яких припушlеtiня й розрахуttкимають велике значення д-пя пiдготовки фiнансовоТзвiтностi за МСФj, пu""д""i нижче.

4,1, СуджеlIня щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутllостi конкретних МСФЗ
ЯкщО немаС мсФз, який конКретнО 

. 
застосовуеться дО операцiТ, iншоТ подiТ або умови,керiвництво КомпанiТ застосовуе 

"уд*j"r" пiд час роaроОп"пrlя та застосування облiковоТ полiтики,
:"лlл::Р.:tYu1':_ 

бYnu ДОРеЧНОЮ для потреб пор"ЁrуJ*iu on, прийнятiя економiчних рiшень тадостовlрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть: 
-

, подае достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потокиФонду;
, вiдображас економiчну cyTHicTb операцiй, iнших лодiй або умов, а не лише юридичну форму;. е нейтр€Lпьною, тобто вiльною вiд упереджень;. е повною в ycix суттсвих аспектах.
пiд час здiйснення судження керiвництво Компанii посиласться на прийнятнiсть ttаведених далiджерел та враховуе'lx у низхiдному порядку:
а) вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов'язанi з ними питання;
б) визначення, критерii визнання та концепцiт оцiнки аl<тивiв, зобов'язань, доходiв та витрат уКонцепryальнiй ocHoBi фiнансовоТ звiтностi.
пiд час здiйснення судження керiвниtцтво Компанiт врахову€ найостанtliшi полоrкенllя iнurихорганiв, що розробляIоть та затверджують стандарти, якi застосовуtоть подiбну концептуальну основу
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для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi практики, Tieto

мiрою, якою вони не суперечать вищезzlзначеним джерелам,

ОперацiТ, що не регламентУються мсФЗ Фондом не здiйснювzLлись.

4.2. СулжеНня щодО справедлиВоТ BapTocTi активiв Фонду

справедлива BapTicTb iнвестицiйо що активно О!9Rтаються на органiзованих фiнансових ринках,

розрахову€ться на ocHoBi поточноТ ринковоТ BapTocTi на моменТ закриттЯ торгiВ на звiтну дату, В

iнших випадках оцiнка aпрчu.лп"uоТ BapTocTi грунтусться на судженнях щодо передбачуваних

майбутнiх грошових потокiu, iснуючоТ економiчноi'сиryацiТ, ризикjв, властивих рiзним фiнансовим
iHcTpyMeHTur, .u iнших факторiв i 

"рu*уuu"пям 
вимог мсФЗ lз <оцiнка справедливоi BapTocTi>.

4.3. Сулжtення щоДо змiн справедливоТ BapTocTi фiнансових активiв

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

фir.rансових iHcTpyMeHTiB, де ринковi котирування не досryпнi, с ключовим джерелом невизначеностi

оцiнок, тому що:
плином часу, оскiльки оцiнки
, ставок, змiн валютних KypciB,
оцiнки iHcTpyMeHTiB, а також

а) вони з високим ступенем ймовiрностi зазнаtоть змiн з

базуються на припущеннях керiвництва Компанiт щодо вiдсоткових

показникiв крелитоспромоя<ностi контрагентiв, коригувань пiд час

специфiчних особливостей операцiй; та

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

(витрати) може бути значним.

якби керiвництво Компанiт використовувало iншi припущення щодо вiдсоткових ставок,

волатильностi, KypciB обмiну валют, np.!"rnoro рейтингу контрагентl;.дати оферти i коригу.вань пiл
.1д9 9цiнКи incrpyMe"TiB, бiльша або менша змiна в оцiнцi BapTocTi фiнансових iHcTpyMeHTiB.y разi

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

чистий прибуток та збиток.

РозумiючИ ваrкливiстЬ використаttня облiкових оцiнок та припущень щодо справедливоТ BapTocTi

фirrансовиХ активiВ u p*i вiлсутностi вхiдниХ даниХ щодо справедливоТ BapTocTi першого р_iвня,

керiвн"цтвО ItомпанiТ плануС використоВуватИ оцiнкИ та судженНя якi базуються на професiйнiй

компетенцiт працiвникiв Гiiдпр"смстrа, досвiдi та минулих подiях, а тако}к з використанням

розрахункiв та моделей uopro"ii dliнансових активiв. Залучення зовнiшнiх експертних_оцiнок.щодо

;;-;- бiпuп.оu"* ii,"rpy*.nriu де оцiнка, яка базуето", nu профеСiйНiй КОМПеТеНЦiТ, ДОСВiДi Та

розрахунках е недоOтатньою, на думку керiвниtlтва Компанiт с прийнятним та необхiдним,

використання рiзних маркетингових припущень таlабо методiв оцiнки також може мати значний

вплив на передбачувану справедливу BapTicTb.

4.4. Сулження щоДо очiкуваних TepMiHiB утримування фiнапсових iHcTpyMeHTiB

Керiвництво КомпагriТ застосовуе професiйне суд}кення щодо TepMiHiB утримання фiнансових

iHcTpymreHTiB, rцо входять до складу фiнансових активiв. Професiйне судження за цим питанням

rрунтусться,rо ou,nui 
'ризикiв 

фiнаноового irrcTpyMeHry, його прибутковостi й динамiцi та iнших

а;;-й-. ПрБr" ib"yrTb невизнач::,о_:ri' "ni 
,o"iyTb бути пов'язанi з призупиненням обiгу цiнних

паперlв, що не € пlдконтрОльниМ nap,un"uruy КомпанiТ фактороМ i MorKe суттево вплинути на оцiнку

Qliнансових i HcTpyMeHTiB.

4.5. Ви користаtlllя ставок дисконтуваIIня
Ставка дисконтУ - це проЦентна ставка, яка викорИстовустьсЯ для п_ерерахунку майбутнiх

потокiв доходiв в сдиl|е значен1-1я теперiLлllьоТ (поточноr) BapTocTi, яка с _базою для визначення

р"нкоuоi BapTocTi бiзнесу, З економiчноТ точки зору, в ролi ставки дисконry е бажана iHBecTopy ставка

доходу на вц;]аден"й nunir- у .вiдповiднi 
з рiвней ризику подiбнi об'скти iнвесryвання, або - ставка

доходу за альтернативними варlантами iнвесiицiй iз зiставляння рiвня ризику на дату оцiнки, Ставка

дисконry мас визначатися з урахуванням трьох факторiв:

а) BapTocTi грошей у часi;

б) BapTocTi джерел, якi залучаються для фiнансування iнвестицiйного проекту, якi вимагають

рiзнi piBHi компенсацiТ;

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

13"



СтаноМ на З1,12,202О р. середньозвЕDкена ставка за портфелем банкiвських кредитiв унацiональнiй валютi в банках, у яких не введено тимчасову адмiнiстрацiю або не запровад)l(енолiквiдацiйну комiсiю, 
"uno""nu l4,5 уо рiчних. lrlформацiя, rцо використана дJIя визначеннясередньозваженот ставки одержана з офiцiйного сайту нБу за посилаllнямhttps:i/bank,gov.ualstatistic/sector-financial/data-r..tor-dnun.iul 

роздiл '.BapTicTb кредитiв за данимистатистичнот звiтностi банкiв Украiни (без урахування овердрафту)''.

4.б. СуджеlIня щодо виявлення ознак знецiнення :rктивiв
вiдносно фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою BapTicTto, Фонд на да.гувиникнення фiнансових активiв та на кожну звiтну дату визначае piBeHb кредитного ризику.Фонд визнае резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовими ак,гивами, якiоцiнюються за амортиiованою вартiстю, у рЪзмiрi ouinyuu""* кредитних збиткiв за весь строк дiТфiнансового активу (при значномуЪбiп",u.ппi *р"д"rrо.о"р"."_пуЙ" пр"о"rпо-знецiнених фiнансовихактивiв) або 12-мiсячними очiкуваними кредитFrими збитками (уразi 

".Ъпu""о.о 
зроста}rня кредитllогоризику).

Зазвичай очiкусться, що очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дii мають бути визнаrli до того,як фiнансовий iHcTpyMeHT стане прострочен ий, Як правило, 
_кредиr.ний ризик значно зростае ще дотого, як фiнансовий iHcTpyMeHT стане простроченим або буле помiчено iншi чиrtники затримкиплатежiв, що е специфiчними для позичiшьника, (наприклад, здiйснення модифiкацii абореструктуризацi'l).

Кредитний ризик за фiнансовим iHcTpyMeHToM вважасться низьким, якщо сРiнагtсовий iHcTpyMeHTмае низькИй ризиК настаннЯ дефолту, позич€tльtlик мае поту)<нiй потенцi- ,'"по"уuати cBoi договiрrliзобов'язання щодо грошових потокiв у короткосrропоriй n"p"n"*.iui' 
'u " 

"".uр"ятливi змil-tи векономiчних i дiлових умовах У ло".оiтроковiй napanan.""i MolKyTb знизити, :ше не обов'язковоЗДаТНiСТЬ ПОЗИЧ€rЛЬНИКа ВИКОНУВати своТзобов'язанн, Йодо до.овiрних .porou"* потокiв.
Фiнансовi iнструменти не ввЕDкаються такими, що мають низький кредитний ризик лише напiдставi того, що ризик лефолту за ними е нижчим, нiяt ризик дефолту за iншими фirrаttсовимиiнСтрУментами Фонду або нiЙ крЁдитний ризик ,op""o"nuli', в якiй Фонд здiйснюе дiяльнiсть.очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дiт не визнаються за фiнансовим iHcTpyMeHToM просто наПiДСТаВi ТОГО, ЩО BiH ВВаЖаВСЯ iHcTPYMeHio, р "".r,.* п|едитним ризиком у попередньому звiтномуперiодi, €ше не ввuDкаеться таким станом на звiтну оarу. 

';;ому 
випадку Фонд з'ясовуе, чи мало мiсцезначне зростання кредитного ризику з моменту первiсrIого визнання, а отже чи постчtла потреба увизнаннi очiкуваних кредитнихзбиткiв за весь сiрок'дii.

ОЧiКУВаНi КРеДИтНi збитки вiдображають власнi очiкування Фонду щодо кредитних збиткiв.АналiЗ зростання кредитного ризикУ та моменту. jзтlп"о дефолту може базуватисяна рiзноманiтних кiлькiсних та якiсних покulзниках, однак мсФЗ ? "q"'y"i"u, *о.r...ве зростаt{няризику вiдбуваеться при простроченнi 
.на ЗО л"iоlЙр"lпuФ s.s.l t мСоз q), а дефолт (полiязнецiнення)- при просrроченнi на90днiв (пuр;;;u,Ё Ыs-.s.зZ мсФЗ 9). Цетак званi спростовнiприпущення) МСФЗ 9.

5, Розкриття iнформацiТ щодо використання справедливоТ BapTocTi
5,1, Методики оцiнюваItня та вхцнi данi, використанi для складання оцiнок за справедллll}оюBapTicTlo

ФОНД ЗДiЙСНЮе ВИКJIЮЧН9 
!9ЗП9RеРВнi оцiнки слраведливоТ BapTocTi активiв та зобов,язань, тобтоTaKi ОЦiНКИ, ЯКi ВИМаГаЮТЬСЯ МСФЗ 9 та МСФЗ 1З i;"Бi'про срiнансовий стан на кiнець кожногозвiтного перiоду.

класи активiв та
зобов'язань,
оцiнених за

справедливоIо
Методики оцiнювання вхiднiданi

Грошовi кошти Первiсна та подал"ша -ББЙ
грошових коштiв здiйснюсться за
справедливоIо вартiстю, яка

iвнюе'rх номiнальнiй

Офiцiйнi курси НБУ
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класи активiв та
зобов'язань,
оцiнених за

справедливою
вартiстю

методики оцiнювання

Метод
оцiнки

(ринковий,
дохiдний,
витратний)

Вхiднi данi

Iнструменти
капiта.ltу

Первiсна оцiнка iHcTpyMeHTtB

капiталу здiйснюсться за Тх

справедливою вартiстю, яка

зазвичай дорiвнюе цiнi операцiТ, в

ходi якоТ був отриманий актив.

Подальша оцiнка iHcTpyMeHTiB

капiталу здiйснюсться за

справедливою вартiстю на даry
оцitlки.

Ринковий Офiчiйнi бiржовi курси
органiзаторiв торгiв на

даry очiнки, за вiдсугностi
визначеного бiрхсового
курсу на дату оцiнки,
використовуються цiни
закриття бiрл<ового

торгового дня. Щанi про
вчиненi правочини поза

| бо"доuоо бiржею. .Щанi

| бiпuп.оuоТ звiтностi

| пiлприсмства (eMiTeHTa)

I on, визначення

I iнтегрального iндексу

I q,i"un.ouo.o стану
| пiдприсмства (eMiTeHTa).

Iнвестицiйна
HepyxoMicTb

Первiсна оцiнка iнвестицiйноТ

HepyxoмocTi здiйснюсться за

собiвартiстю. Подальша оцiнка

здiйснtосться за первiсною
вартiстю за вирахуванням

накопиченоТ амортизацiТ.

Ринковий,
дохiдний

Щiни на ринку
HepyxoмocTi, данi оцiнки
професiйних оцiнювачiв

Щебiторська
заборгованiсть

Первiсна оцiнка дебiторськоТ
заборгованостi здiйснюсться за

справедливою вартiстю, яка

дорiвнюе BapTocTi погашення,

тобто cyMi очiкуваних контрактних
грошових потокiв на дац оцiнки.
Подальша оцiнка дебiторськоТ
заборгованостi вiдбуваеться за

амортизованою вqрf]9fц:_--..-

Ринковий,
дохiдний

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

Поточнi
зобов'язання

Первiсна оцiнка поточних
зобов'язань здiйснюеться за

вартiстю погашення. Поточнi
зобов'язання оцiнюtоться у
подzulьшому за амортизованою
вартiстю.

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

5.2. IlплшВ викорl|стаIlIIя закрИтlлх вхiднИх даниХ (3-го рiвпя) длЯ перiодичних оцiнок

справедллtвот BapTocTi lla прибуток або збиток

у результатi визначення справедливот BapTocTi частки у стат}тному. капiталi згiдно методики

визначення iп"".r"цiИ"оi np"uuOn"BocTi пiдпр"u*"r.u за даними фiнансовоТ звiтностi, було про_ведено

}Цiнку та лооцiнку фiltансових активiв Фонду, зокрема: ч1:-тку в статутномутапiталi ТзоВ кЮнiфУд

Трейдинг> yuiHeHo на 5 тис. грн.; часткУ в cTaryTнoмr.nanir-iT:9P 1*р:",.-|],уцiнено 
на |'725 тис,

грll., часткУ u .ruryrnory пап'iталi ТзоЪ кЕкобiзнесфi"ансu уцiнено на суму 29 тис, грн,, частку в

стаryтному капlт,ull Тзоь кнк Рiтейл> уцiнено на зh тис. грн., частку в стат)лному капiталi Тзов

кВелнес груп) дооцittено на 41] тис. грн,

у звiтному 2020 poui вiдбулося придбання частки

ПРАЙМ) на суму l тис. грн,

l5"

в стаryтному капiталi ТзОВ (KOPBIH



pTocTi

5.4. Рух активiв, що оцiнюються
3_го рiвня iepapxiT

за справедливою BapTicTlo з викорлlстанllям вихiдних д:ltlих

класи активiв
та зобов'язань,

оцiнених за
справедливою

вартiстю

l piBeHb
(Ti, що мають

котирування, та
спостережуванi)

в,

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

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

спостере)куваним и)

Усього

flaTa оцiнки зl l) 1о з1.12.20 з|.l2.19 31,12.20
!овгостроковi
фiнансовi
iнвестицii, якi
облiковуються
за методом

участi в
капiталi iнших
пiдприемств

Jl.|2.19 з1.12,20 з1.12.19 з1,12,20

4l,| 4l7Щовгостроковi
фiнансовi
iнвестицii:
iншi фiнансовi
iнвестицii

з 764 l 9,12 з 764 1 972.Щовгострокова
дебiторська

заборгованiсть
59 9з2 64 20l 59 9з2 64 20l!ебiторська

заборгованiсть
за розрахунка-
ми з нарахова-
них доходiв 5зз бl9 5зз 619Iнша поточна
дебiторська
заборгованiсть

й
l 4 l 4Грошовi кошти

l l0 1

Класи активiв,
оцiнених за

справедливою
вартiстю з

використанням 3-го
iвня iepapxii

залишки станом
на З 1.12.2019 р.

Придбання
(продшкi)

Залишки cTalloM
на 31.12.2020 р.

Щовгостроковi
фiнансовi
iнвестицiТ:
якi облiковуються
за методом участi в
капiталi iнших

+4l7 (Прибуток вiд змiн"
справедливоТ BapTocTi
частки у статутному
капiталi).

!етальна iнформацiя
розкрита у Примiтцi 5.2.

Щовгостроковi
фiнансовi
iнвестицii:
iншiфiнансовi
iнвестицiТ

-1 79з (Збиток вiдЫlй
справедл ивоl' BapTocтi
частки у cTaTyTtloMy
капiталi);
+l (Придбання частки у
статутному капiталi).
!еталььIа iнформацiя

Примiтцi 5.2.
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5.5. Iншi розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 <<Оцiнка справедливоi BapTocTi>>

Справедлива BapTicTb фirrансових iHcTpyMeHTiB в порiвняннi з ix балансовою вартiстю.

Фiнансовi активи i зобов'язаrtня
Балансова BapTicTb Справедлива BapTicTb

з|.12.2019 зl.\2.2020 з|.|2.20|9 з1.12.2020

Щовгостроковi фiнансовi iнвестиrliI:
якi облiковуються за методом участi
в капiталi iнших пiдприемств 4l7 4|7

ffовгостроковi фiнаноовi iьlвестицiТ:
iншi cPiHaHcoBi iнвестицiТ з,764 | 912 3,764 l 972

Щовгострокова деб iTopcbKa
заборгованiсть 59 9з2 64 20| 59 932 64 20l
ffебiторська заборгованiсть за
розрахунками з нарахованих доходiв 5зз 619 53з 619
l нша поточ на дебiторська
rябопгпвянiсть l 4 l 4

Гркrшовi кошти 10 l 10 1

поточнi зобов'язання 5 904 4 19l 5 904 4 191

Станом на 3 1.12.2020 року на балансi облiковувались довгостроковi позики на суму 67 З68 тис.
грrt. Фоllд проводить розрахуI{ок амортизованоТ BapTocTi майбугнiх грошових потокiв з виданих позик
та нарахованих доходiв по позиках i вiдобрахсас BapTicTb позик з врахуванням премiт або дисконry.
Станом Ha3I"12.2020 рокусума премiТстановить 46тис грн,,сумадисконту-25З9 тис.грн.

Фонд створюе резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки щодо виданих позик. Станом на Зl грулня
2020 року резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки на суму виданих позик нараховано в cyMi 674 тис. грн.

Фонд cTBoploc резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки щодо заборгованостi по вiдсотках за
гtаявностi простроченоТ заборговаtlостi по вiдсотках, У Фондi наявна прострочена заборгованiсть за
tlарахованими вiдсотками за наданими позиками, тому резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки щодо
заборгованостi по вiдсотках становить 5 тис. грн.

Керiвllицтво КомпанiТ вва)кас, що tIаведеlJi розкриття щодо застосування справедливоТ BapTocTi е

достатttiми, i не вважае, що за ме)ками фiнансовоТ звiтностi зrtлишилась будь-яка суттсва iнформачiя
щодо застосування справедливоТ BapTocTio яка моrl(е бути корисt{ою для користувачiв фiнансовоТ
звiтностi.

6. Розкриття iнформаuii', що пiдтвердж(ус cTaTTi поданi у фiнаllсових звiтах

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

<Функчiй витрат)).

Розшифрува}It{я доходiв i витрат за кфуrrкцiон€шьним призначе}Iням) отриманих Фондом за 2019
piK та за 2020 piK наведеttо в таблицi.

{оходи
Код
звiту

2019 р. 2020 р.

Ill шi операцil"лпi доходи р.2|20 1 1

!оходи вiд роялтi, доходи вiд нарахова1,1их вiдсоткiв за
зiulишками коштiв на поточному раху}]ку l 1

дохiд lзiд участi в капiталi р,2200 417

flохоли вiд дооцitrки фiнансових iнвестицiй 4|7
Illшi фilrallcoBi доходи р.2220 12 93l 12 987

доходи вiд ttаtlахованих вiдсоткiв по позиках
,7 

6,14 6 60з

премiя по позиках 596 900

Амортизацiя нарахованого дисконту по позиках 4 66l 5 484

Illшi дохолlл р.2240 3 203

,Щохоли вiд дооцiнки фiнансових iнвестицiй 9,72

Доходи вiд реалiзачiТ корпоративFIих прав 2 2з1
Всього доходiв: 16 135 13 405
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б.2. Витрати

Витрати Код
звiт,ч 20l9 р. 2020 р.

Адмiнiстративlli витрати, в т. ч. р.2 l30 |97 202
Винагорода компанiТ з управлiння активами l80 1,76
Витрати на послуги аудитора 8 l5
Витрати на послуги HoTapiyca l l
Витрати Hq послуги банку, депозитарноТ устаllови 5 6
Витратц на послуги зберiгача J 4
Фiнансовi витрати р.2250 7 654 6 723
Дискоцт по позиках 4 66,7 5 l55
Амортизацiя нарахованоТ премiТ по позиках 2 987 889
Втрати вiд зменшення корисностi дебiторськоТ
заборговацостi (за вiдсотками) 5
Втрати вiд зменшення корисностi дебiторськоТ
заборгованостi (за позикам и) 6,74
Iншi витрати р.2270 2 l78 l 793
Уцiнка фiнансових i нвестицiй 1 561 1,79з
Витрати з продажу корпоративних прав 61l
Всього витрат: 10 029 8 718

Розшифрування витрат Фонду за методом характеру витрат }lаведено в таблицi.
CTaTTi 20l9 р. 2020 п.

матерiальнi витрати

виплати фондам соцiального забезпеyення пов'язанi з заробiтноlо платою
амортизацiя
iншiвитрати l9,7 202
Всього витрат: 19,7 202

6.3. Податок lIa прибуток
ФонДнемасвитратзподаткунаприбутокузв'язкузтим,щовiдповiднодопп. 141.6.1 п. l41.6

ст. 14l Податкового кодексу УкраТни звiльняються вiд оподаткування кошти спiльного iнвестуванtlя, а
саме: кошти, BHeceHi засновниками корпоративного фонду, кошти та iншi активи, залученi вiд
учасникiв iнституту спiльного iнвестуванrtя, доходи вiд здiйснення операцiй з активаr" iu.r"ryry
спiльного iнвестування, доходи, HapaxoBaHi за активами iнституту спiльного ittвестування, та iншi
доходи вiд дiяльностi iнституту спiльного iнвестування (вiдсотки за позиками, оренднi (лiзинговi)
платежi, роялтi тощо).

б.4. Нематерiальнi aкTlt ви
Станом на З 1.12.2019 р. та 3 l.|2.2020 р. на балансi Фонду облiковуються I{ематерiаль1-1i ак.гиви

(знак для ToBapiB i послуг) на суму l тис. грн.
6.5. Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображеlrняпr

результату в прибутках або збитках

Назва суб'екта господарювання з1.12.2019 з1.12.2020
Частка у статутному капiталi ТзОВ кЮнiфул Трейдинг> зl 26

Частка у статутному капiталiТзОВ кАрго-Р> |,724

Частка у статутному капiталi ТзОВ кВелнес груп) 4l,|

Частка у статутному капiталi ТзОВ кЕкобiзнесфiнанс> l 69з l 66з

Частка у статутному капiталi ТзОВ кНК Рiтейл> зlб 282

Частка у статутному капiталi ТзОВ KKOPBIH ПРАЙМ) l

Всього 3 764 2 389
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У звlязку з вiдсутнiстю активного ринку щодо вищевказаних товариств з обмеженОЮ
вiдповiдальнiстtо та акцiонерних товариств станом на 3l. |2,2020 р. оцiнка iнвестицiй за справедливОЮ
вартiстю (частки у статутному капiталi товариств з обмеrкеною вiдповiдальнiстю та акцiТ акцiонерних
товариств) вiдобраlкена в 3-ому piBHi icpapxiT.

6.б. Грошовi кошти
Станом rlа З 1.12.2019 р. грошовi кошти за номiнальною вартiстю облiковувались на поточному

рахунку, вiлкритому в ПАТ кПУМБ> в cyMi 10 тис. грн.

Станом на З 1.12,2020 р. грошовi кошти за номitlальною вартiстю облiковувtlлись на поточному
paxy}lкy, вiдкритому в ПАТ (ПУМБ) в cyMi 1 тис. грн.

6.7. Фiнаllсовi активи, rцо оцilttоtоться за амортизоваttою собiвартiстЮ

Щебiторська заборгован icTb

.Щовгостроlсова дебiторська заборгованiсть Фонду станом на 31.12.2019 р. складасться з виданиХ

позик lla суму 62 764 тис. грн,, нарахованоТ премiТ на суму 36 тис. грн. та нарахованого дисконту на

суму виданих позик по них на суму 2 В68 тис. грн., а саме:

- ТзОВ кЮнiфул Трейдинг> видано позик на суму 2 684 тис, грн., нараховано дисконт - 115 тис.
грн.;

- ТзОВ кАрго-Р> видано позик на суму 29 089 тис. грн,, нараховано дисконт- 1 340 тиС. ГРН.;

- ТзоВ кВелнес груп)) видано позик на суму 21 976 тис. грн., нараховано дисконт - 1 054 тис.
грн.;

- ТзоВ <ВолвесТ груп) видаllО позиК на сумУ 1 368 тис. грн., нараховано дисконт- 66 тис. грн.;

- ТзОВ <НК Рiтейл) видаIIо позик на суму 1 375 тис. грн., нараховано премiю - 36 тис. грн,;

- ТзОВ кСПДР УкраТна Корп.> видано позик на суму | 074 тис. грн., нараховано дисконт - 52

тис. грн.;

- ТзОВ кТрейдiнвестгруп)) видаtlо позик на суму 5 198 тис. грн., нараховано дисконт -241 тиС.

гр ll.

flовгостроцова дебiторська заборгованiсть Фонду станом на 31,12.2020 р. скJIадасться З ВидаНиХ

позик на суму 61 з68 тис. грll., нарахованоТ премii на суму 46 тис. грн. та нарахованого дисконту на

суму видаНих позиК по ниХ на сумУ 2 539 тис. грн. та визнанИх кредитнИх збиткiв щодо дебiторськоТ
заборгованостi tla суму 614 тис. гр[I., а саме:

- ТзоВ кЮнiфул Трейдинг> видано позик на суму 2 962 тис, грн., нараховано дисконт - 109 тис.
грll., визнанi кредитнi збитки щодо дебiторськоТ заборгованостi _ 30 тис, грн.;

- ТзоВ кДрго-Р> видаIlо позик на суму зl 2зб тис, грн., нараховано дисконт _ 1 13З тис. грн.,

визttанi кредитгti збитки щодо дебiторськоТ заборгованостi _ 3 l3 тис. грн.;

- ТзоВ кВелнес груп) видаtlо позик на суму 24 8з0 тис. грн., нараховано дисконт - l 034 тис.
грн., визна}li кредитнi збитки щодо дебiторськоТ заборгованостi _ 248 тис. грн.;

- ТзоВ кВолвесТ груп) виданО позиК на сумУ l 413 тис. грн., нараховано дисконт - 59 тис. грн.,

визнанi кредитнi збитки щодо дебiторськоТзаборгованостi - l4 тис. грн.;

_ ТзОВ кНК Рiтейл) видано позик на суму 1 4lб тис. грн., нараховано премiю - 4б тиС. гРн.,

визнанi кредитнi збитки щодо дебiторськоТ заборгованостi - 14 тис. грн.;

- ТзоВ кСПдР УкраТна Корп.> видано позик на сумУ |2 тис, грн., нараховано дисконт -1 тис.

гр ll.;

- ТзоВ кТрейдiнвестгруп)) видаtlо позик на сумУ 5 499 тис. грн., нараховано дисконт -20З тис.
грн., визнаtri кредитнi збитки щодо дебiторськоТ заборгованостi _ 55 тис. грн.

!ебiторська заборгованiсть.за розрахунками з нарахованих доходiв станом на 31.\2.2019 р,
скJIадаеться з нарахованих вiдсоткiв за виданими позиками на суму 533 тис. грн., а саме:

31.12.20l9 з1.12.2020

!овгострокова дебiторська заборгован icTb 59 9з2 64 8,7 5

ffебiторська заборгованiсть за розрахунками з

}{аDахованих доходiв 533 624

l нша поточ на деб iTopcbKa заборгованiсть l 4

Очiкуванi кредитнi збитки щодо дебiторськоТ
заборгованостi (679)

Балаllсова ваптiсть всього: 60 4бб 64 824
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- ТзоВ <Юнiфул Трейдинг> нараховано вiдсоткiв на суму 23 тис. грн.;
- ТзоВ <Арго-Р> нараховано вiдсоткiв на суму 246 тис. гръl.;
- ТзоВ кВелнес груп) нараховано вiдсоткiв на суму 186 тис. грн.;
- ТзоВ <Волвест груп) нараховано вiдсоткiв на суму l2 тис. грrr.;
- ТзоВ кНК Рiтейл) нараховано вiдсоткiв на суму 2l тис, грн.;
- ТзоВ кСПАР УкраТна Корп.> нараховано вiдсоткiв на суму 9 тис. грн.;
- ТзоВ кТрейдiнвестгруп) нараховано вiдсоткiв на суму 36 тис. грн.
!ебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв станом

скJIадаеться з нарахованих вiдсоткiв за виданими позиками на суму 624 тис.
кредитних збиткiв щодо дебiторськоТзаборгованостi на суму 5 ,".. .р".,Ъ.ur",

- ТзоВ кЮнiфуд Трейдинг> нараховано вiдсоткiв на суму 25 тис. грн.;
- ТзоВ <Арго-Р> нараховано вiдсоткiв на суму 264 тис, грrt.;
- ТзоВ <Велнес груп) нараховано вiдсоткiв на суму 2l0 тис. грн.;
- ТзоВ <Волвест груп) нараховано вiдсоткiв на суму l2 тис. грн.;
- ТзоВ кНК РiтейлD нараховано вiдсоткiв на суму 22 тис. грн.;
- |з,ОВ <Трейдiнвестгруп).нараховано вiдсоткiв на суму 91 тис. грн., визнанi кредитнi збитки

щодо дебiторськоТзаборгованостi - 5 тис. грн,
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть Фонду. е короткостроковою. !ебiторськазаборгованiсть Фонду не мас забезпечен"я. ПростроченоТ деЬiтор""поi .uбор.Бuu"остi He'i.,,yu. Ьо"дпроводить аналiз та оцiнку рiвня кредитного ризику з використанням irlдивiдуального пiдходу доконтрагента.

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 3 l. 12.2019 р. складасться з розрахункiв заiнформацiйнi та депозитарнi послуги на суму l тис. грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 3l. 12.2020 р. складасться з розрахулlкiв заiнформацiйнi послуги, депозитарнi послуги та винагороди КомпанiТ на Ьуму 4;;;. .pn.
СТаНОМ На 3l грудня 2020 року резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки щодо iншоi поточнот

дебiторськоТ заборгованостi стано""rо,,0u.
6.8. Власний капiтал
Станом на З1.|2.2019 р. та 31.122020 р. заресстрований капiтал складав i00 000 тис. грн.Структура власного капiталу:

6.9. Торговельна та illma кредиторська заборгованiсть

_ КредитОрська забоРгованiстЬ за товари, роботи, послуги станом на 3 I. 12,2019 р. складаеться ззаборгованостi по винагородi перед Компанiею'ru.u дЬпо.иiарlli послуги ,,u 
"у"у 

l тис. грн,

на 3l .12,2020 р.
грн. та визt|а}lих

КредиторсЬка заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на з 1. 12.2020 р. була вiдсутня.

_____ЦУЗ_ЦР:ДИТОРСЬКа ЗабОРГОВанiсть станом на 3 l. 12.20lg_p. сjOIадасться з заборгованостi перед пп(IHKOM коНСдЛТИНГ) за придбання акцiй ПдТ (Рд крвЬвЙ> на суму 2 500 тис. грн., ПП <ЛiлiяCePBic> За ПРИДбаННЯ аКЦiЙ ПАТ кРА кРЕФЕЙ> на суму 3 400 тис. .pn, ,u iзов ктреидlнвЪстгруп)) за
розрахунки з нарахованих вiдсоткiв по позиках на суму 3 тис. грн.

зl.|2.2019 зl.|2.2020
Зареестрований (пайовий) капiтал 100 000 100 000
Емiсiйний дохiд 2 4I2 2 4l2
Нерозподiлений прибуток 45 824 505ll
неоплачений капiтал -82 848 -в2 848
Вилучений капiтал -7 05l -7 05l
всього власний капiтал 58 337 63 024

зl.|2.2019 з1.12.2020
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги

1

Iнша кредиторська заборгован icTb 5 90з 4l91
Всього кредиторська заборгованiсть 5 904 4 l91



(IHKOM КОНСДЛТИНГ) за придбання акцiй ПАТ (РА (РЕФЕЙ) на суму l 540 тис. грн., ПП <Лiлiя

CepBic>, за придбання акцiй ПАТ <РА кРЕФЕЙ> на суму 2 650 тис. грн. та частки в статутному
капiталi ТзОВ KKOPBIH ПРАЙМ)) на суму 1 тис. грн.

Кредиторська заборговаttiсть на кiнець звiтного перiолу носить поточний хаРактер i не

вважаеться простроченоlо.

6.10" Звiт про рух грошових коштiв за перiод з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р.

Звiт про рух грошових коштiв за перiол з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р, скJIадено За вимогами

МСБО 7 <Звiт про рух грошових коштiв> за прямим методом, згiдно з яким розкривасться iнформацiя

про ocl{oвtli класи надход)кень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв на нет-го-основi. У звiтi

вiдображено рух грошових коштiв вiд операцiйноТ та неоперацiйноТ (iнвестицiйноТ та фiнансовоi)
дiяльностi,

Операчiйна дiяльнiсть - полягас в отриманнi прибугку вiд звичайноТ дiяльностi, сума якого
скоригована на амортизацiю необоротних активiв, витрати на оплаry працi персон€}лу, сплату
податкiв, вiдрахуваtlttя на соцiальнi заходи та iншi витрати.

Iнвестицiйна дiяльнiсть - це придбання та продаж: необоротних активiв, у тому числi активiв
вiднесених до довгострокових, та поточних фiнаttсових iнвестицiй, витрати на придбання оборотних
активiв, iнших вкJIадень, що не розглядаються як грошовi еквiваленти, отриманi вiдсотки тадивiДеНДИ,

отримання та погашення позик.
Фiнансова дiяльнiсть - це надходження чи використання коштiв, що маJIи мiсце в результатi

eMiciT цiнних паперiв, викупу власних акцiй, виплата дивiдендiв, погашення зобов'язань за бОрговими

цiнними паперами.
Чистий рух грошових коштiв вiд операчiйноТдiяльностi за перiод з 01.0l ,2020 р. пО 31.12.2020 Р.

становить _ 204 тис. грн. (витрачання), за перiод з 01.01.20l9 р, по 31.12.20l9 р. становить - 197 тиС.

грн. (витрачання).

коulтiв вiд не операцiйноТ дiяльностi (iнвестичiйноТ дiяльностi) за перiод зчистий рух грошових коulтiв вiд не операцiйнот дiяльностt (tнвестицtйноi дlяльностl) за перlод з

01.01,2020 р. по 31.12.2020 р. становить - l95 тис. грн. (надходження), за перiод з 01.01.2019 р. по

Ч}1ст"й рух гроrо"их коштiв вiд фiнансовоТ дiяльностi за перiод з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р,

Результатом чистого руху коштiв вiд дiяльностi
с витрачання гроtllових коштiв в cyMi 9 тис. грн.,
tIадход)кення грошових KotlTiB в cyMi 3 тис. грн.

Грошовi потоки в iноземнiй валютi вiдсутнi.

Фонду за перiод з 01.0l .2020 р.
за перiод з 01.01.20l9 р. по

по З1.12.2020 р.
3 l .12.20l9 р. е

Рух коштiв у результатi операцiйноi дiяльностi у звiтi про рух грошових коштiв (за прямим
методом нии им чиllом

Стаття Код 01.01.2020-
з1.12.2020

01.01.2019-
31.12.2019

Надходлсення вiд вiдсоткiв за заJIишками коштiв на
поточних рахунках р.3025 1

Надходдення вiд отриманих роялтi, авторських
виllагоDод р.3045 l

Витрачання на оплату ToBapiB (робiт, послуг) р.3 100 -204 -l96
Itlшi витрачаrtня р.3190

.1
1

Чlлстий пчх коштiв вiд операцiйноТдiяльностi D.3195 -204 -l91

З1.12.2019 р. становить - l3 000 тис. надходження

Стаття Кол 01.01.2020-
3|.|2.2020

01.01.2019_
31.12.2019

Надходrкення вiд реалiзачiТ фiнансових iнвестицiй р,3200 22з1

Надходrl<ення вiд отриманих вiдсоткiв р.з215 6509 8294

надход)t<ення вiд погашення позик р.3230 з566 144зб

Витрачання на придбання фiнаноових iнвестицiй р.з255 -l710 -2,78,7

витрачання на надання позик р.зz75 -8170 -9174

Чlлстlлl"l Dyх коштilr вiд iнвестицiйlIоТ дiяльllостi n.3295 195 13000

в вiдсутнiй, за перiод з 0l .0l .20l9 р. по 3 1 .|2,2019 р. становить - 12 800 тис. грн. (витр?чання).

Стаття Код
01.01.2020-
3|.|2.2020

01.01.2019-
31.r2.2019

Сплата дивiдендiв р.3355 -1 2800

Ч1lсти l"r Dyx ко штi ll вiд фi нансовоТ дiяльностi р.3395 -12800
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6.1l. Звiт про власний капiтал за перiод з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р.
облiК зареестрованогО (пайового) капiталу, додатковоГо капir,алУ (емiсiйного доходу)

нерозподiленого прибутку, неоплаченого капiталу та вилученого капiталу злiЙснюсться вiдповiдно до
чинного законодавства Украihи. BapTicTb статей власного капiталу, яка вiдображена у звiтi про власний
капiтаЛ вiдповiдае балансУ (звiry про фiнансовий стан) Фонду:

Зареестрований (пайовий) капiтал станом наЗ1.12.2018 р. становить 100 000 тис. грн,
.ЩодатковиЙ капiтал (емiсiйний дохiд) станом на 31.1 2.2О18 р. становить2 4l2 тис. грн.
Нерозподiлений прибугок станом наЗ1.12.2018 р. становить 54 365 тис. грн.
Неоплачеrtий капiтал станом наЗ1.12.2018 р. становить (82 84В) тис. грн.
Вилучений капiтал станом на 3 l. l 2.20 l 8 р. становить (7 05 l ) тис. грн.
Власний капiтал cTalloM на 3 l. l2.2018 р. становить 66 878 тис. грн.
Чистий прибугок за перiод з 0l .01.20l9 р. по 3 l . 12.2}lg р. становить б l06 тис. грн.
Виплата дивiдендiв за перiод з 0l .01 .20l9 р. по 3 l . l2.20l9 р. становлять ( 12 800) тис. грн.
Iншi змiни в капiталi за перiод з 0l .0l .2019 р. по З l . l2.20l9 р. становлять ( l 847) ,".. .р".
Зареестрований (пайовий) капiтал станом на 3 l . l 2.2о|g р. стаrlовить l 00 000 тис. грн. 

'

ffодатковиЙ капiтал (емiсiйний лохiд) станом на 3 l . l 2.20lg р. становит ь 2 4l2 тис. грн.
Нерозподiлений прибугок станом на 3 1. 12.2019 р. станови ть 45 824 тис. грн.
Неоп.гlачений капiтал станом наЗl.|2.2019 р. становить (82 848) тис. грн.
Вилучений капiтал станом на З| .|2,2019 р. становить (7 05 1) тис. грн.
Власний капiтал cTal{oM на 3l. 12.2019 р. становить 58 337 тис. грн.
Чистий прибугок за перiод з 01 .01.2020 р. по 3 l,|2.2020 р. становить 4 687 тис. грн.
Заресстрований (пайовий) капiтал станом Ha31.12.2020 р. становить l00 000 тис. грн.
!одатковий капiтал (емiсiйний лохiд) станом наЗ|.l2.2020 р. становить2 412тис. грн.
Нерозподiлений прибугок станом Ha31.12.2020 р. становить 50 51l тис. грн.
Неоплачений капiтал станом на31,|2,2020 р. становить (82 848) тис. грн.
Вилучений капiтал станом на З1.12.2020 р. становить (7 05 1) тис. грн.
Власний капiтал станом на 31.12.2020 р. становить бЗ 024 тис. грн.

7. Розкриття iншоТ iнформацiТ
7.1 YMoBHi зобов'язання.
7.1.1. CydoBi позова

_ Проти Фонду в звiтному,перiодiв не було подано судових позовiв. Керiвництво Компанii вва)кас,
ЩО ФОНД Не ПОНеСе iСТОТНИХ ЗбИТкiв, вiдповiдно, резерви у фiнансовiй звiтнЬстi lle створlовiulися.

7.1.2, Опоdаmкування
внаслiдок наявностi в укратнському податковому законодавствi полоrкеttь, якi дозволяю.гь бiльш

HirK один BapiaHT тлумачення, а також через практику, що сruI€LJlася в нестабiльному економiчltому
середовищi, за якоТ податковi органИ довiльно тлу"ачjrь аспекти економiчноI дiяльноЪтi, у разi, о*що
податковi органи пiддадуть cyMHiBy певне тлумачення, засноване на оцiнцi перi"ницr"а'компанiт
економiчноТ дiяльностi Фонду, ймовiрно, що Фонд змушений буде сплатити додатковi податки,
штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB, втрати та
резерви пiд знецiнення) а також на ринковий piBeHi цiн на уiол". На дуrпу керiвllицтва КомпанiТ Фонд
сплатив yci податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiститi резервiв пiд подurповi зби.гки. Податковi
звlти можУть перегляДатися вiдпОвiдними податковими органами протягом трьох poKiB.

7,1.3. Спryпiнь поверпення dебimорськоi заборzовапосmi mп iHluttx фiпаt.tсовuх aKпtttBiB
внаслiдок ситуацii, яка скJIалась в економiцi Укратни, а також як результат економiчноi

нестабiльностi, що склалась на дату балансу, icHyc ймовiрнiсть того, що unr"u" не змоll<уть бути
реалiзованi за ikньою балансовою вартiстю в iодi звичайноi дiяльностi ,iro"oy.

ступiнь повернення активiв у значнiй Mipi залеяtить вiд ефективностi заходiв, яt<i знаходяться позазоною контролlо Ф9н4у. Ступiнь повернення дебiторськот iаборгованостi Фоrrду визначасться напiдставi обставин та iнформацii, якi наявii на дату балансу. На думпу керiвництва Компанii, виходячи знаявних обставин та iнформацii, кредитний ризик лля фiнЪнсо""х u*T"riB Фондом визначений як /Iуженизький, то_му кредитний збиток не був визнаний при оцiнцi цих активiв. Враховуlочи той факт, щопоточна дебiторська заборгованiсть буле погашена у 202l року, очiкуваний кредитний збиток Фоttдом
визнаний при оцiнцi цього фiнансового активу сrано""r" n()u.

ВраховуIочи той факт, що довгострокова дебiторська заборгованiсть буле погашена у 2021 роцi, iберучи до уваги нестабiльну економiчну ситуацiю в YKpaTHi, в т. ч. пов'язаl.tу з COVID-19, Топuр"Б"о
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Jф
з/п

НайменуваIlня юридичноТ особи-
власн ика icToTHoT участi

Код за
едрпоу

Розмiр частки,
грн.

Вiдсоток у
статутному
капiталi. о%

1 ТзоВ <Велнес груп) з92з8246 1 600 000 20,00

створило резерв очiкуваних кредитних збиткiв на суму заборгованостi за виданими позиками в розмiрi
674 тис. грн.

7.2 Розкриття irlформачii про пов'язанi сторони

[о пов'язаних cTopiH Фонду н€tлежать Компанiя та юридичнi особи - резиденти, корпоративнi
права яких облiковуються в Фондi, а саме:

Компанiя та, зокрема, ii керiвник, мас вплив на Фонд внаслiдок виконання функчiй з управлiння
активами та органiзацiТ дiяльностi Фонду. Прямi родичi керiвника КомпанiТ пов'язаностi не мають.

Протягом звiтного перiолу здiйснювалися операцiТ з нарахування винагороди КомпанiТ у cyMi |'lб тис.
грн. та проведеIrня оплати ви}{агороди КомпанiТ на суму lB0 тис. грн.

У 2020 р. Фонл проводив операчiТ з пов'язаними особами, а саме:
- надано позик на суму 2 855 тис. грн.;
- HapaxoBalto вiдсоткiв за позиками на суму 2 337 тис. грн.;
- оплачено вiдсотки за наданими позиками у cyMi 2 314 тис. грн.

7"3" Цiлi та полiтики управлiння фiнансовими ризиками
Управлiння ризиками мае першIочергове значення для ведення бiзнесу Фонду i е вая<ливим

елементом iT дiяльностi. Полiтика управлiння ризиками сконцентрована на непередбачуванОСтi

фiнансових ринкiв i нацiлена на мiнiмiзацiю потенцiйного негативного впливу на фiнансовi показники
Фонлу. Оперативний i юридичний контроль мае на MeTi забезпечувати нtlлежне функцiонування
внутрiшньоТ полiтики та процедур з метою мiнiмiзацiТ операцiйних i юридичних ризикiв.

Керiвr-lицтво КомпанiТ визнас, що дiяльнiсть Фонду пов'язана з фiнансовими ризиками i BapTicTb

чистих активlв у нестабiльному ринковому середовищi мо)ке суттево змiнитиСь унаслiдок вплИВУ

суб'сктивних чинttикiв та об'сктивtlих чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких заздалегiдь
точl]о передбачити. неможJIиво. .Що таких фiнансових ризикiв вiднесено кредитний ризик, рИНКОВИй

ризик та ризик лlквlдностl.

Полiтика з управлiння ризиками opicHToBaHa на визначення, анЕLлiз iуправлiння Ризиками, З

якими стикасться Фонд, }la встановлення контролю за ризиками, а також постiйний монiтОриНГ За

piBHeM ризикiв, дотрима1,1ням встаг1овлених обмежень та полiтики управлiння ризиками.

Управлiння ризиками керiвництвом КомпанiТ здiйснюеться на ocHoBi розумiння пРИЧин
виникнеllня ризику, кiлькiсноТ оцiнки його моrl<.llивого впливу на BapTicTb чистих активiв та
застосуванlrя iнструментарiю щодо його пом'якшення.

7,3, I. KpeD uпtt t tt й р uз uк
Кредитttий ризик - ризик того, що одна сторона контракry про фiнаlлсовий iHcTpyMeHT не змох(е

виконатИ зобов'язанtrя i це буле причИною виникНення фiнансового збитку iншоI сторони. Кредитний

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

дебiторська заборгованiсть (в т.ч. позики).

основним методом оцiнки кредитних ризикiв Фонду с оцiнка кредитоспроможностi
контрагентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги та будь-яка iнша досryпна iнформаuiя
tt]одо Тх спро Moя(HocTi виконувати борговi зобов' язання.

Станом на 31.12.2020 р. кредитний ризик по фiнансовим активам, що оцiнюються за

амортизованою собiвартiстlо, € низьким, що пiдтверджуеться чинниками, якi враховують специфiку
контрагентiв, загальгti економiчнi умови та оцiнку як поточного, так i прогнозного напрямкiв змiни

умов cTaFIoM на звlтну дату.

lltod о по nloчHux р axyHKiB

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

враховуlоться в першу черry ланi НБУ. Вiдповiдно до цих даних рейтинговими компанiями скJ]адаються

рейтинги банкiв, що вкJIючають в себе кiлька критерiтв, якi в перurу чергу можна подiлити надвi групи:

- piBeHb стресостiйкостi установи i

- доброзичливiсть клiеtпiв до банку.
Станом на 31.12.2020 р кредитний ризик за

розмiLцених tta поточному рахунку, с низьким,
фiнансовим активом у виглядi грошових коштiв,
що пiдтверджуеться чинниками, якi враховують
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специфiку контрагента, зага]ьнi економiчнi умови та оцiнку як поточного, так i прогнозного напрямкiв
змiни умов станом на звiтну дату.

!ане судження мо)tливе виходячи з
стабiльностi АТ кПЕРШIй УКРАiНСЬкИЙ
кошти в розмiрi l тис. грн.

проведеного аналiзу iнформацiТ щодо надiйностi та
мIжнАрОдниЙ БАНК), в якому розмiщегlо грошовi

03.09.2020 р. незаJIежне рейтингове агентстВо кКредит-Рейтинг> присвоiло нас-ryпний поточгtий
рейтинг АТ (ПЕРtIIиЙ укрдiнсЬКИЙ Ml)tHAPo ДrмЙ БАНК>: кредитний рейтинг за нацiо'альноtо
шкttлою - uaAAA; прогноз - стабiльний. !жерело: https://www.credit-rating.ualualrate_history/2 llбlgl,

враховуючи проведений аналiз, керiвництво Компанii дiйшло ,й."оuпу, що банк е достатньо
надiйним.

Щоdо позuк
Станом на 31.12,2020 року в активах Фонду с позики, що виданi ТзоВ кЮнiфул Трейдинг> iз

Т:РУ_ilОY_ПОВеРНеННЯ З1.12.202l piK на:ууу 2 962 тис. грн., ТзОВ кАрго-Р> iз TepMiHoM no""p,,.u"o
З1.12.202l PiK на сумуJl2Збтис, грн., ТзОВ <Велнес груп> iз TepMiHoM no."pn""i, з1.12.202l piK на
суму 24_8З0 тис. грн., ТзоВ кВолвест груп) iз TepMiHoM nor"pн""", з|,l2.20)l piK на суму 1 4lз тис.
грн., ТзОВ кНК Рiтейл> iз TepMiHoM повернення 31.12,202l piK на суму l 4lбтис. грн., 

-тiоВ 
кСПдР

IYiI: К"РП.> iЗ TepMiHoM |IОВерНення 31.Р,202l piK на суму l 2 тиЪ, грн., ТзОВ ктреЙдiнвестгруп> iз
TepMlHoM повернення з1.12,2021 piK на суму 5 499 тис. грн,

за результатами проведеного аналiзу,. враховуючи пiдходи затвердI(еlli в Фондi у межах системи
управлiння ризиками, керiвництво КомпанiТ зробило висновок, що з дати первiсного визнання (видачi
позики) кредитний ризик позичrLльника не зазнав зростання i е низьким. Вiдсутнi факти, oKi о свiдйп"
про ризик невикоtlання зобов'язання. TIpoTe, беручи до уваги rlестабiльну eKo"oMi.iuy ситуаtliю в
YKpaTHi, в т. ч. пов'язану з COVID-19, Товариство-с.uор"по резерв очiкуваiих кредит1lих збиткiв на
суму заборгованостi за виданими позиками в розмiрi бi4 тис. грн,

Що заходiв мiнiмiзацiТ впливу кредитного ризику Фонд вiдносить:
- встановлення внутрiшнього обмеження обсягу дебiторськот заборгованостi в активах;
- диверсифiкацiю структури активiв;
- аналiз платоспроможностi контрагентiв;
- здiйснення заходiв щодо недопУщення наявностi в активах Фоrrду простроченоi дебiторськоТзаборгованостi.

У ФондУ для внутрiшньоТ системи заходiв iз запобiгання та мiнiмiзацiТ впливу ризикiв cTBopeHi:
система управл iннЯ ризиками, внутр iш н i Й ау ди"г (контрол ь).

Фонд використовуе наступнi методи управлiння кредитFlими ризиками:, лiмiти щодо боргових зобов'язань за кJlасами фiнансових iHcTpyMeHTiB;, лiмiти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагеFIтопl iuOo u.оцiйо"uпоrо групоlо);, лiмiти щодо вкJlадень у фiнансовi irлструменти u porpi.i кредит}tих рейьингiв' за
Нацiональною рейтинговою шкаJlою;. лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами.

7.3.2. Рuнковuй рuзuк
РинковиЙ ризиК - це ризиК того, що справедлива BapTicTb або майбу.гнi грошовi по.гоки вiд

фiнансовоГо iHcTpyMeHTa коливаТимуться в"аслiдок змiн"риriкових цiн. Ринйвий p"."n охоплlое три
типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик ,"""*u. узв'язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцiТ, вiдсоткових ставок та вIUIютIIих
ýYPciB. 99"Д ПuР-rаТИМеТЬСя на ринковi ризики у зв'язку з iнвестицiями в акцii, облiгацiт та iHuli
фiнансовi iнструменти.

Iнший цiновий ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi гроtLlовi потоки вiд
фiнансового. iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiiок змiн ринкових цiн 1oKpiM тих, tllo виllикilють
унаслiдок вiдсоткового ризику чи вiU]ютного ризику), нЬзалежно вiд iо.Ъ, u" спричиненi вони
чинниками, характерними для окремого фiнансового iHcTpyMeHTa або його емiтеtl,га, чи чинниками, щовпливають на Bci подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими iдiйснюrоться операцiТ на ринку.

основним методом оцiнки цiнового ризику с аналiз чутливостi. Серед методiв пом'якшеtlня
цiно.вого ризику Фонд використовус диверЬифiкацiю активiв та дотрима*,"о'l,i"iri. на вкладення в
акцiТ та iншi фiнансовi iнструменти з нефiкёованим прибутком.

ВалютниЙ ризиК - це ризиК того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iHcTpyMeHTy коливатимуться внаслiдок зм i н валютн их Kypci в.
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Валютнi ризики виникаIоть у зв'язку з володiнням фiнансовими iнструментами, номiнованими в

iноземнiй валютi. Фонд не iHBecrye кошти в банкiвськi депозити, цiннi папери та iншi фiнансовi
iнструменти HoMiHoBaHi в iноземнiй валютi, тому не е чугливим до валютних ризикiв.

Вiдсотковий ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбугнi грошовi пОтОки вiД
(liнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок. КерiвництвО
КомпаrriТ усвiдомлюс, що вiдсотковi ставки можугь змiнюватись i це впливатиме як на дОходи Фонду,
так i на справедливу BapTicTb чистих активiв.

Усвiдомлюючи значнi ризики, пов'язанi з коливаннями вiдсоткових ставок у
високоitlфляцiйному середовищi, яке с властивим для фiнансовоi системи УкраТни, керiвництво
КомпанiТ прийняло рiшення не iнвестувати у борговi зобов'язання у нацiональнiй валютi з фiксованою
вiдсотковою cTaBKoIo. Керiвництво КомпанiТ здiйснюс монiторинг вiдсоткових ризикiв та контролЮС ix
максим€u]ьt|о припустимий розмiр. У разi зростання вiдсоткових ризикiв Фонд мае HaMip позбуватися
боргових фirtансових iltcTpyMeHTiB з фiксованою вiдсотковою ставкою. Монiторинг вiдсоткових

ризикiв здiйснюеться шляхом оцiнки впливу мо)tglивих змiн вiдсоткових ставок на BapTicTb

вiдсоткових (li нансових iHcTpyMeHTiB.

7.3. 3. Р tB uк лiкв id t юсmi
Ризик лiквiдностi - ризик того, що Фонд матиме трулrrощi при виконаннi зобов'язань,

пов'язаних iз фiнансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв або
iншого фiнансового активу.

Фонд здiйснюс контроль лiквiдностi шляхом планування поточноТ лiквiдностi. Фонд аналiзус
термiни платеrкiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами,
зобов'язанн ями) а тако)( прогнознi потоки грошових коштiв вiд не операцiйноТ (iнвестицiйноi)

дiяльностi.
Iнформаuiя щодо недисконтоваt{их платехсiв за фiнансовими зобов'язаннями Фонду в рОЗРiЗi

cTpoKiB погашоння представлена наступним чином:

PiK, що закiнчився
31 грулllя 2020 року

До1
мiсяця

Вiд 1мiсяця
до 3 мiсяцiв

Вiд 3
мiсяцiв до 1

року

Вiд 1 року
до 5 poKiB

Бiльше 5
poKiB

Всього

I нша поточна кредиторська
заборгованiсть

4 l9l 4191

Всього 4 191 4 |9l

PiK, що закiнчився
3l грулllя 2019 року

Доl
мiсяця

Вiд 1 мiсяця
до 3 мiсяцiв

Вiд 3
мiсяцiв до 1

року

Вiд 1 року
до 5 poKiB

Бiльше 5
poKiB

Всього

Торговельrtа та iнша
кредиторська заборгован icTb

l l

l tlша поточна кредиторська
заборгованiсть

a
J 5 900 5 903

Всього 4 5 900 5 904

7.4. Управлillня капiталопr

Фонд розглядас управлiння капiт€шом як систему принципiв та методiв розробки i реалiзаuiТ

уllравлirtських рiшень, пов'язаIJих з оптимzlJIьним формуванням капiталу з рiзноманiтних джерел, а

ianon забезпеченням ефектив1-1ого його використання у дiяльностi Фонлу. Ключовi питання та поточнi

рiшення, щО впливаютЬ на обсяГ i структуру капiталу, а також джерела його формування,

розглядаlоться управлiнським персонiцом. Механiзм управлiння капiталом передбачае чiтку
постановку цiлей i завдань управлiнrrя капiталом, а також контроль за Тх дотриманням у звiтному
перiолi; удоскоllаJIення методики визначення й аналiзу використання ycix видiв капiталу; розроблення
загальноТ стратегiТ управл i ння капiталом.

Управлiнський персонал здiйснюс огляд струкryри капiталу на кiнець кожного звiтного перiолу.

При чьомУ проводиться аналiз BapTocTi капiталу, його струкryра та можливi ризики. На ocHoBi

отримаl{их висновкiв Фонд здiйснюс регулювання капiталу шляхом зzrлучення додаткового капlтаJIу

або фiнансування, а також виплати дивiдендiв та погашення iснуючих позик, Фонд може здiйснювати

ре.ул*оuапня капiталу шляхом змiни струкryри капiталу. Система управлiння капiталом може
коригуватИсь з урахуВанняМ змiн В операцiйнОму середоВищi, тенденчiях ринку або стратегiТ розвитку.

Управл iH ttя капiталом Фонлу спрямовано на досягнення наступниХ цiлеЙ:
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:

. зберегти спроможнiсть Фонду продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб BiH i надалi
забезпечував дохiд для учасникiв Фонду та виплати iншим зацiкавленим сторонам;

. забезпечити нuUIежний прибуток учасникам Фонду завдяки встаl{овленttlо цitl на
Фонду, що вiдповiдають рiвню ризику;

. дотриманFUI вимог до капiталу, встановлених регулятороNl, i забезпечення здатнос.гi Фоrrду
функцiонувати в якостi безперервного дiючого пiдприемства.

Фонд ввокае, що загальна сума капiталу, управлiн}{я яким здiйснюсться, дорiвнlое cyMi капiталу,
вiдображеного в балансi.

Склад власного капiталу на дату фiнансовоТ звiтностi - бЗ 024 тис. грн.:
- Заресстрований капiтал (пайовий капiтал) - l00 000 тис. грн.
- Емiсiйний дохiд - 2 412тис. грн,
- Нерозподiлений прибугок - 50 5 l 1 тис. грн.

- Неоплачений капiтал - (82 848) тис. грн.

- Вилучений капiтал - (7 051) тис. грн.

розмiр заресстрованого пайового капiталу вiдповiдас вимогам, встановленим для пайових
фондiв.

концепцiсlо збереження капiталу в Фондi с фiнансова концепцiя капiталу (капiтал с си1tогtiмом
чистих активiв або власного капiталу, прибуток с збiльшенням фiнансовот суми чистих активiв за
перiод). Отже, Фонд здiйснюе управлiння капiталом, яке спрямоване на збереження спроможrtостi
Фонду продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб забезпечувати дохiд для учасникiв Фонду та виплати
iншим зацiкавленим сторонам. Керiвництво Компанiт аналiзуе BapTicTb капiталу та ризики, що
притаманнi його складовим,

основними нормативно-правовими актами, що регулюють порядок вйзначення BapTocTi чис1их
активiв iнститутiв спiльного irlвестування та порядок,, строки подання та склад iнформачiТ про
результати дiяльностi та розрахунок BapTocTi чистих активiв iнститутiв спiльного iнвестуванltя'с,
вiдповiдно, рiшення нкцпФр вiд З0.07.20l3 р. JФ l336 кПро затверджеLtrtя Полоrtсення про порядок
визначення BapTocTi чистих активiв iнститутiв спiльного iнвестування> (iз змiнами) та рiшенняНКЦПФР ВiД 02.10.20l2P. J\b 1З43 <Про затвердження Полояtення про порядок склада}IFlя l,а
розкриття iнформацiТ компанiями з управлiння активами та особами, що здiйснюють управлillня
активами недержавних пенсiйних фондiв, та подання вiдповiдних документiв до Нацiональнот koMiciT з
цiнних паперiв та фондового ринку) (iз змiнами).

BapTicTb чистих активiв - величина, що визначасться як рiзниця мiж cyMolo активiв itlституrу
спiльного iнвестування з урахуванням iх ринковот BapTocTi i розмiром зобов'язань itlститу1у спiльнъго
н я,

Показник
значення показника станом на

З1.12.2019 р. З|.12.2020 р.
Сума активiв, грн. 64 240,196,02 67 214,1бз,09
Сума зобов'язань, грн. 5 903 650,93 4 l9l 050
BapTicTb чистих активiв, грн. 58 з37 l45,09 бз 023 7l3,09
Кiлькiсть iнвестицiйних сертифiкатiв, що
знаходяться у обiгу, од. l0 l0l 000 l0 l0l 000
Номiнальна BapTicTb одного iнвестицiйного
сертифiката, грн. 1,00 1,00
BapTicTb чистих активiв Фонду в розрахунку
на один iнвестицiйний сертифiкат, грн. 6,6209 6,2з94

BapTicTb чистих активiв
номiнальноТ BapTocTi.

Фонду в розрахунку на один iнвестицiйгrий сертифiкат вища його

Протягом звiтtrого перiоду не вiдбувалося первинного розмiщеllня iнвестицiйних сертифiкатiв.
Виплати учасникам (дивiденди) не здiйснювчulися.

Iнфорлtацiя tцоOо склаdу mа розлиiру вumраm, якi вidшuсоdовуlопlься за рахунок акmuвiв Фонdу,
вимоги щодо складу та розмiру витрат, якi можугь бути вiдшкодованi .u pu*y"oi iнституту спiльного
iнвесryвання, встановленi рiшенням НКI]ПФР вiд l3.08.201з J\ъ l468 <Про затвеРдкеFll]я Пололtеtlня
про склад та розмiр витрат, що вiдшкодовуються за рахунок активiв iнституту спiльl.tого iнвестуваrtня>

послуги
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(iз змiнами). Так, максимальний розмiр винагороди компанiТ з управлiння активами венчурнОгО фОнду,

розрахованоТ у спiввiдношеннi до BapTocTi чистих активiв iнституry спiльного iнвесryвання, не мо}ке

перевищувати l0 вiдсоткiв серелньорiчноТ BapTocTi чистих активiв iнстиryry спiльного iнвесryвання
протягом фiнансового року. Iншi витрати (KpiM винагороди компанiТ з управлiння активами, податкiв та

зборiв, передбачених законодавством УкраТни) не'повиннi перевищувати 5 вiдсоткiв середньорiчноТ
BapTocTi чистих активiв iнститру спiльного iнвесryвання протягом фiнансового року. Загальна сума
витрат, якi вiдшкодовуються за рахунок активiв Фонду за звiтний перiод, скJIадас 202 5'l6,77 грн., в т.ч.

сума винагороди компанiТ з управлiння активами - l'lб 556,7'7 грн. (що складас 0,28 ОА вiд середньорiчноТ
BapTocTi чистих активiв it-tститугу спiльного iнвесryвання), сума iнших витрат (оплата послуг банкiвСькОТ

установи, депозитарitо, аудитора) - 26 020 грн. (що складас 0,04 Yо вiд серелньорiчноТ BapTocTi чистих
активiв iнституту спiльного iнвестуванrtя). Отже, сrulад та розмiр витрат Фонду вiдповiдають вимогам

законодавства про дiял ьгt i сть i нститрi в сп iл ьного i нвесryвання.
Iнфорллацiя tцоdо вiOповidноспli розлtiру aKtltuBiB Фонdу tиittiлlальному обсяzу акmuвiв, Вимогами ч.

2 ст, 41 Закону УкраТни <Про iнститути спiльного iнвесryвання>> вiл 05.07.2012 р. М 5080-VI
встановлений мiнiмальний розмiр активiв пайового iнвестицiйного фонду, який повинен дорiвнювати
1250 мiнiмальних заробiтних плат у мiсячному розмiрi, встановленому законом на день реестраuii Фонду
(02. l0.2006 р, - 469 тис. грн.). Розмiр активiв Фонду скJIадас 6'7 215 тис. грн., що перевищус мiнiмальниЙ
обсяг активiв Фонду.

Iнфор.маtliя tцоdо iнвесmuцiйноi' полitlluкu, Iнвестицiйна полiтика Фонду полягае в розмiщеннi
коштiв спiльttого iнвесryвання Фонду в активи, скпад та струкryра яких не суперечать чинному
законодавству i якi, на погляд особи, яка здiйснюе управлiння активами, забезпечують оптим€Lльне

спiввiдttошення MirK Тх дохiдrriстю та надiйнiстlо. OcHoBHi напрями iнвестицiйноТ дiяльностiо ризики,
що пов'язанi з iнвестуванням та обмеrlсення iнвестицiйноТ дiяльностi Фонду визначаються Його

l нвести цi й Horo декларацiсю.
7.5" ПодiТ пiсля дати Балаllсу
MirK датою складаllня та затвердя(ення фiнансовоТ звiтностi яtодних подiй, якi б могли вплинути

на показники фiнансовоТ звiтностi та економiчнi рiшення користувачiв, не вiдбув€ulОСя.

Голова Правлiння

Головt-tий бухгалтер

Затвердrкую:

Генеральгlий лиректор
аулитор (сертисРiкат АПУ cepiT А Nч 003519)

м,п.

Г. Ю. Баскiн

I. В. Наконечна

В. О. Озеранgй
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