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Аудиторсъкийвисновок
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

шIодо рiчноi фiнаrlсовоI звiтностi Пайового венчурного iнвестицiйного фондуlIедиверсифiковалIого виду закритого типу <<Щукат>>, активи якогоперебувають в управлiнrli ПриватIIого акцiонерного товариства <<компаlriя з
управлiнIIrI активами <<Карпати-iпвест>>, станом на 31 грудня 2020року

А lp е сапо ау d umор с l, ко?о в uс но в ку :
нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку;наглядова Рада Приватного акцiонерного товариства <<компанiя з

управлiння активами <Карпати-iнвест>>.

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

фондУ FIедиверсифiкованого видУ закритоГо типУ <<.цукат> (надалi - ФонД), щоСКЛаДаеТЬСЯ Зi ЗВiТУ ГrРО фiНансовиЙ стан ФОНДУ станом на з 1 грудня 2о20 р., iзвiту про сукупний лохiд за 2О20 piK, звiту про змiни у власному капiталi за 2о20pik, звiту про рух грошових коштiв за 2о20 pik та примiток до фiнансовоi звiтностiФонду, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик ФОНЩУ.
На нашу Д}Мку, cPiHaHcoBa звiтнiстЬ, Що додасться, вiдображас достовiрно, вycix суттевих аспектах фiнансов ий станФондУ станоМ на 31 грудня 202Ор., його

фiнансовi результати i грошовi потоки за pik, що закiнчився зазначеною датоIо,вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi (МСФЗ) та вiдповiдасвимогам законодавства УкраiЪи, що регулюс питання бухгалтерського облiку та(li нансовоi звiтностi.

Основа dля dулокu
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi,аудиту, огляду, ittшого надання впевненостi та супутнiх послуг, що прийнятi вяtкостi нацiональниХ згiдно з рiшенням АудиторськоТ паJIати УкраIни вiд08.06.2018 Р. Ns 3бl, Зокрема Мiжнародних стандартiв аудиту (МСд) 700

tl / pcly1,1.g1. UдбВ з253б5 йOйr;йЙi ii;;;b; ;;;rфffiffiедрпоу 20sil34q, IюАтуу 4б]0]3б300, копФг 240
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i;;;;;;;;цiнних паперiв та фондового ринку (НКЩпФр) ''Про затвердження Вимог доаудиторського висновку, що подасться до НацiональноТ KoMicii з цiнних паперiв та(lондового ринку при розкриттi iнформацiТ про резулътати дiяльностi iнститутiвспiльного iнвестування (пайових та корпоративних iнвестицiйних фондiв) таКОМПаНi? З УПРаВЛiННЯ аКТИВами" вiд l1.06.201з р. м 991. нашу вiдповiдальнiстьзгiдно З цими стандар,гами викладено в роздiлi квiдповiдальнiсть аудитора зааудит фiнансовоТ звiтностi> нашого звiту.
Ми е незале}кними по вiдношенню до ФОНДУ згiдно з Мiжнароднимкодексом Етики Професiйних Бухгалтерiв, включаючи мiжнароднi стандартинезалежностi, Ради з МirкнаРодних стандартiв етики для бухгалтерiв (<КодексРМСЕБ>) Та еТИЧFIИМИ ВИМОГаМи, застосовними в yKpaiHi до нашого аудитуcpirraHcoBoT звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цихвимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважасмо, що отриманi нами аудиторськiдокази е достатнiми i прийнятними для використання ix як основи для нашоiдумки.

су mmев а Н е В uз l t а Ч е Н, i С m Ь, u4о с m о су €m ь ся б ез п ер ер в tt о с mi d iял ь н о с m iзвертаемо увагу на ситуацirо щодо майбутньот невизначеностi, пов'язанот iззапровадженням урядом Украiни обмежень, встановлених пiд час карантину уЗВ'ЯЗКУ Зi СПаЛаХОМ KopoHaBipycy у cBiTi. в результатi цього виникасневизначенiсть, що може поставити пiд cyMHiB здатнiсть ПрАТ куА <Карпати-iгtвест> продовжувати на безперервнiй ocHoBi вiдображати активи ФоН{У засправедливою вартiстю, Вплив такоi майбутньоi невизначеностi наразi неможливо оцiнити, Нашу Думку щодо достовiрного вiдобрах<ення фiнансовоiзвiтностi iз врахуванням зазначеноi невизначеностi не було змiнено.

IHu.ta iнфорллацiя
НаШа ДУМКа ЩОДО фiНаНсовоi звiтностi Фонщу не поширюстъся на iншуirrформацiю i ми не робимо висновок з будь-яким piBHeM впевненостi щодо цiеiiНШОi iНСРОРМаЦiТ, СИстема бухгалтерського облiку Фонду е адекватною. уФонД застосовуються процедури внутрiшнього контролю (аудиту). Система

управлiння ризиками ФОНДУ с прийнятною.
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Ключовi пumання ауdumу
клtочовi питання ауди,гу - це питання, що, на наше професiйне судження,були найбiльш значуtцими пiд час нашого аудиту фiнансовоi звiтностi запото,lний перiод, I_{i питання розгля далися в KoHTeKcTi нашого аудиту фiнансовоТзвiтностi ФондУ в цiлому та при формуваннi думки щодо Hei; при цьому ми невисловлюсмо окремоТ думки щодо цих питань.

вidповiDальttiспоь управлittськоzо пepcotluly пхо muж, коzо ноdiлеttо
l l о L"l в u Lcq uлl l.t п о в н о в а )rc е н нялt Lt, з о ф i н а н с о ву з в i по tt ic m ь

УправлiНськиЙ персонаJI ФОНДУ несе вiдповiдальнiсть за складання iдостовiрне подання фiнансовоi звiтностi вiдповiдно до МсФз та за таку системувнутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначас потрiбною длятого, щоб забезпечити складання фiнансовот звiтностi, що не мiстить суттсвихвикривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
при складаннi фiнансовоi звiтностi управлiнський персон€LJI Фонду несеВiДПОВiДаЛЬНiСТЬ За ОЦiНКУ ЗДаТностi ФОНДУ продовжувати свою дiяльнiсть набезперервнiй ocHoBi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуютьсябезперервностi дiяльностi, та використовуIочи припущення про безперервнiсть

ДiЯЛЬНОСТi ЯК ОСНОВИ ДЛЯ бухгалтерського облiку, KpiM випадкiв, якщо
управлiнський персонал або планус лiквiдувати ФонД чи припинити дiяльнiсть,або не мас iнших реальних аJIьтернатив цьому.Ti, когО надiленО найвищимИ повноваженнями у ФондI, несутьвiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Фон!у.

вidповiЙальнiсmь ауduпюра за ауdum фiнансово| звimносmi
Нашими цiлями е отримання обгрунтованоi впевненостi, що фiнансовазвiтнiсть ФондУ у цiлому не мiстить суттсвого викривлення внаслiдокшахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, Що мiстить нашу Думку.ОбгрунтоваI{а впевненiсть е високим piBHeM впевненостi, проте не гарантус, щоаудит, проведений вiдповiдно до N4CA, завжди виявить сутт€ве викривлення, коливоно icHye, Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони; вва)tаються суттевими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтованоочiкуеться' вони можутъ впливати на економiчнi рiшення користувачiв, щоприймаються на ocHoBi цiст фiнансовоi звiтностi Фонду.

Викоllуlочи аудит вiдповiдно до вимог мсА, ми використовуемо
професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання заудиту. KpiM того, ми:



ПВIФ к!укапl> ПрДТ КУА кКарпапlu-iнвесm>

-- -- -,^",^^J,аудиторськi процедури У вiдповiдь на цi ризики, а також отримуемо аудиторськi
докази, що С достатнiМи та приЙнятними для використання ix як основи для нашоi
думки, Ризик невиявлення суттсвого викривлення внаслiдок шахрайства е вищим,rriж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включатизмову, гriдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердх(ення або нехтування
заходами BHyTpi шнього контролю;

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

управл iнським персонаJIом ;

- ДОХОДИМО ВИСНОВКУ ЩОДО ПРИйНЯТНОСТi Використання управлiнсъкимперсоналом ФоНЩУ припУщення про безперервнiсть дiяльностi як основи длябухгалтерського облiку та, на ocHoBi отриманих аудиторських доказiв, робимоВИСНОВОК, ЧИ icHYc СУТТеВа I{еВизначенiсть щодо подiй або умов, що можепоставити пiд значний cyMHiB здатнiсть ФондУ продовжувати свою дiяльнiсть набезперервнiй ocHoBi, Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такоi суттевоТневизначегlостi' ми повиннi привернути увагу В нашому звiтi аудитора довiдгrовiдних розкриттiв iнформацiт у фiнансовiй звiтностi Фонду або, якщо Taki
розкриття iнформацiТ с ненаJIежними) модифiкувати свою Д/мку. Нашi висновкигрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора.BTiM майбутнi подiт або умови можуть примусити Фонл припинити cBolo
дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi;

- ОЦiНЮСМО ЗаГаЛЬНе ПОДаННЯ, структуру та змiст фiнансовоi звiтностiФонду вклIочно з розкриттями iнформацii, а також те, чи показус фiнансовазвiтнiсть операцiI та подii, що покладенi в основу iT складання, так, щоб досягтилостовi рrlого подання.

ми повiдомлясмо тим' кого надiлено найвищими повноваженнями уФондI, разом з iншими питаннями iнформацiю про запланований обсяг i час
проведеНня аудиТу та cyTTeBi аудиТорськi результати, вклЮчаючи будь-якi cyTTeBi
недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.ми також нала€мо тим' кого надiлено найвищими повноваженнями уФондI' твердження' що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо
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'l лtrце застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку Bcix питань, iнформацiя щодо яких надав€Lлась тим, кого надiленонайвищими повноваженнями у ФонДI, ми визначили Ti, що були найбiльшЗНаЧУЦiИМИ ПiД ЧаС аУДИТУ фiНаНСОвоI звiтностi поточного перiоду, тобто Ti, якi еклIочовИми питаНнямИ аудитУ, Ми описусмо цi питання в нашому звiтi аудитораKpiM виподкiв, яКщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчнерозкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаемо,що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдкитакого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iHTepeciBгромадськостi"

II. Звiт Uiодо вимог iнruих законодавчих i нормативних aKTiB
OcHoBHi вidолцосплi про iнвесmllцiйнuй фонd:повне найменування: Пайовий венчурний iнвестиц iйний фонднедиверсифiкованого виду закритого типу <!укат> Приватного акцiонерноготовариства <<Компанiя з управлiння активами <Карпати-iнвест>>.
Тип, вид та клас фонду: закри тий тип,недиверсифiкован ий вид.
{аr,а та номеР свiдоцтва гIро внеСеннЯ iнвестиЦiйногО фонду ло gЩPICI:

12.04.2013 р. j\Ъ 59З-l.
Ресстрацiйний код за CfiPICI: 2зЗ5gз.
СтроК дiяльноСтi iнвестицiйного фонду: 20 poKiB.

OcHoBHi вiDоллоспti про коtwпонiю з управлiння окпхuвалru:повне найменування: Приватне uпцiо"aр"a товариство .окомпанiя 
зуправлiння активами "Карпати-iнвест'' (надалi - комгIАнIя).

Код за еДРПоУ : 22ЗЗ47 5З.
Види дiяльностi за КВЕ!: управлiння фондами (КВЕЛ - 66.30), трасти,сРондИ та подiбНi фiнансОвi суб'еКти (КВЕ! - б4.з0), iнша допомiжна дiяльнiсть усферi фiнансових послуг, kpiM страхування та пенсiйного забезпечення (квЕд -66,19) та консультування з питань комерцiйноi дiяльностi й керування (квЕл -70.22).

Мiсцезнаходження КоМПАНIi: 7901 8' Львiвська обл., м. Лъвiв, вул.Гоrlовацького, буд, ZЗ А.
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1, Вuсловленttя dуллкu u4оdо -рфu^пr"
зобов'язоння mо чuсmuй прuбуmок (збumок)

iпформацit про окmuвu,

1,1, ОЦiНКа Та ВИЗНаННЯ фiНансових iнвестицiй на дату Балансу здiйсненiФондоМ вiдповiдно до вимог мсФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти'' та МСБо 28"IнвестицiТ в асоцiйованi та спiльнi пiдприсмства''.
на Дату Балансу У складi довгострокових фiнансових iнвестицiй, щооблiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприемств, облiковуIоться

iнвестицii на суму 59 086 тис. |рн. (ТзОВ <<Екобiзнесфiнанс>), що на 7 989 тис.грI{. Meнttte, нiж у 2019 р.
На ДаТУ БаЛаНСУ У СКЛаДi Довгострокових фiнансових iнвестицiй (iнших

фirrансових iнвестицiй) облiковуються iнвестицiт на суму 1 тис. грн. (тов(KOPBIH ПРАЙМ))), що на б 1 72 тис.грн. менше, нiж у 2019 р.на дату Балансу у складi поточних фiнансових iнвестицiй облiковуIоться
iнвестицiТ (форварднi контракти ПП (УкРтЕкскОЛоР) на суму 1 006 тис. грн.,
що на 846 тис. грн. менше, нiж у 2019 р.,

1,2, ОЦiНКа Та ВИЗНаННя лебiторськоi заборгованостi у ФонщI здiйснюсться
ВiДПОВiДНО ДО ВИМОГ МСФЗ g "Фiнансовi iнструменти,,, з урахуваннямособливостей оцiнки та розкриття iнформацiт щодо дебiторськот заборгованостi
встаIlовлених iншими МСБО (МСФЗ).

у складi iншот поточнот дебiторськот заборгованостi облiковуетъся
ЗабОРГОВаНiСТЬ фiЗИЧНИХ Осiб за вiдчуженi форварднi контракти, перед тзов<Карпати-логiстик> за проданi акцiТ ПрАТ кСК <Здорово>, за внесками досТаТУТного капiталУ ТзоВ (АГРоДIМ ЧИСТI роси), тзов (вIнгрЕй{), тов(ДЮТЕКС), ТОВ (KOPBIH ПРАIhб), ТОВ кРIСЕйл плюс), тов кФу!торг
Захiд> у cyMi 90 4l2 тис. грн., що на 41 845 тис. грн. бiльше, нiж у 2019 р.ФондоМ були визнанi очкуваннi кредитнi збитки щодо дебiторськоТзаборгованостi у cyMi 690 тис. грн.

l,з, Грошi та ТХ еквiваленти, вiдображенi у складi оборотних активiвФонду, на звiтну дату склЕши 1 з68 тис. грн., що на 227 тис.грн. бiльше, нiж у2019 Р,, tt(o пiдтверлжено даними банкiвських виписок з поточних paxyHKiBФондУ у АТ "Альфа Банк", АТ "Унiверсалбанк" та депозитного рахункуФОНДУ у АТ '.ПРИВАТБАНК'' на звiтну дату.
1,4, Бухгалтерський облiк власного капiталу здiйснено Фондом

ВiДПОВiДГrО ДО ВИМОГ РОЗДiЛУ II "Особливостi бухгалтерського облiку власногокапiталу iнституr,iв спiльного iнвестування'о Положення про особливостiбухгалтерського облiку операцiй iнститутiв спiльного iнвестування,
ЗаТВеРДЖеНОГО РiШеННЯМ НКЦПФР вiд 26.11.2O13 р. !{s 2669, зареестрованим у
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1.6. Визнання, облiк та оцiнка
Балансу в заг€шьному здiйснювалась
"Фiнансовi iнструменти''.

;;;;;;;;;;ВаР'ГiСТЬ 50 000 ТИС, ГРН, (СВiДОЦтво про реестрацiю випуску iнвестицiйнихсертифiкатiв, засвiдчене IJкцпФР, ресстрацiйний номер 00458 вiд 16.08.2013 р.).Irrвестицiйнi сертифiкати ФондУ розмiщено на сумарну HoMiHaJIbHy BapTicTb9 000 ТИС, ГРН, Ir-rВеСТИЦiйrri сертифiкати викуплено на сумарну номiнальнуBapTicTb |3 249 тис. грн.
Неоплачений капiтал ФондУ на звiтну дату склав 27 751 тис. грн. i незмiнився у порiвнянtti з 2019 р. Вилучений капiтал Фонду на звiтну дату склав1З 249 тис. грн. i не змitlився у порiвняннi з 20l9 р.
1,5, Нерозподiлений прибуток станом на з1.12.2о20 р. у ФондI становить141 998 тис, грн,, що узгоджу€ться iз залишками нерозподiленого прибутку напочаток звiтного року (s2 7з4 тис. грн.), сумою чистого прибутку вiдображеного

у звiтi про фiнансовi результати (звiтi про сукупний лохiд) за 2О2Oр. (59 264 тис.грrr,), який визначений згiдно з вимогами мсБО 1 ''Подання фiнансовоiзвiтностi""

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

1,7 , Поточнi зобов'язання i забезпечення (роздiл III Пасиву балансу)ФондУ складають 875 тис. грн., що становить О,58 Уовiд загальноi суми пасивiв.lo складу поточIrих зобов'язань ФоНДУ вiднесено:- поточну кредиторську заборгованiоть за товари, роботи, послуги задепозитарнимИ послугаМи ПАТ <<УнiверСал Банк>, за винагородоЮ комгIДНIi уcyMi 7 тис, грн., що на 4 тис. грН. менше, нiж у 2019 р.;- iншi поточнi зобов'язання за придбання частки в статутному капiталi Тов(KOPBIH ПРАЙМ)> Та ЗабОРГОВаНОСТi за форвардними контрактами у cyMi 8б8тис. грн., що на 19 44l тис. грн. менше, нiж у 2О19 р.
1,8, !охоли ФОН{У, вiдображенi у Звiтi по фiнансовi результати (звiтi просукупний лохiд) за 202о р., визначаються вiдповiдно до вимог мсБо (мсФз).

ДОХОДИ ФОНДУ На ЗаГаЛЬНУ СУМУ 81 767 тис. грн. характеризуються наступнимипоказниками:

- iншi фiнансоВi доходИ (доходИ вiд нараХованиХ вiдсоткiв по депозитах) -З5 тис. Грн., що на 9 тис. грн. менше, нiж у 2Ol9 р.;- iншi доходи (доходи вiд реалiзацii форвардних KoHTpaKTiB) - 81 7з2 тис.грн., що на 70 08З тис. грн. менше, нiж у 2019 р.



пвIФ к!укапt> ПрАТ КУА кКарпаmu-ittвесп,lll

характеризуIоться наступними пок€вниками:
- адмiнiстративнi витрати - 282 тис. грн., що на 26 тис. грн. менше, нiж у20l9 р.;
- втрати вiД участi в капiталi - б з90 тис. грн. У 2О19 р. втрати ВiД участi вкапiталi у ФОН{I були вiдсутнi;
- iншi витрати (витрати з продах{у корпоративних прав, вiд зменшеннякорисностi активiв, уцiнка фiнансових iнвестицiй, собiвартiсть реалiзованихфорвардних KoHTpaKTiB, витрати, пов'язанi з списання заборгованостi за

форвардrIимИ контракТами) - l5 в3 1 тис. ГРН., що FIа 95 444тис. грн. менше, нiж у2019 р.

Чистий прибуток ФОНДУ у cyMi 59 264
збитку вiд операцiйгrот дiяльностi Фон{у у
фiнансовоТ дiяльностi ФОНДУ у cyMi 35 тис.
дiяльtrостi ФОНДУ у cyMi 59 51 1 тис. грн.

вiдобрахсенi у Звiтi rrpo фiнансовi результати доходи, витрат и та балансовийприбуток (збиток) ФондУ вiдповiдають даним аналiтичного та синтетичного
оолlку.

1,9, Порядок визначення BapTocTi чистих активiв ФондУ вiдповiдаевимогам ст, 49 Закону Украiни "про iнститути спiльного iнвестування''
вiд 05,07,2012 р, Jф 5080-VI, Положенню про порядок визначення BapTocTi чистихактивiв iнститутiв спiльного iнвестування' затвердженого рiшенням нкцпФр вiдз0,07,201З p,JЪ 1336, зареестровано в MiHicTepcTBi юстицiI УкраТни 21.08.201З р.за Jф 144412з976.

1,10, Активи, що перебувають у портфелi ФондУ становлять l51 87з тис.грн., структура яких представлена наступним чином:
- довгостроковi фiнансовi iнвестицiТ, якi облiковуються за методом участi вкапiталi iнших пiдприемств - 59 086 тис. грн. (38,9 %);
- довгостроковi фiнансовi iнвестицii (iншi фiнансовi iнвестицii) - 1 тис. грн.(0,0l %);

- поточнi фiнансовi iнвестицiт - l 006 тис. грн. (0,6б %);
- iнша поточна лебiторська заборгованiсть - 9о 4|2 тис.грн. (59,5 З %);
- грошi та Тх еквiваленти - l 368 тис. грн. (0,9 %).
склад та структура активiв, що перебувають у портфелi Фондувiдповiдають вимогам ст. 48 Роздiлу IV о'Активи iнституту спiльногоiнвестування" Закону Украiни "про iнститути спiльного iнвестування''

тис. грн. сформований за рахунок
сумi -282 тис. грн., прибутку вiд

грн. та прибутку вiд iнвестицiйноТ

Tu^rrr r|oi
BttKoptlcпlartlш l11el{cll1Y у цiлому iбо у uornru,ti dei пuсьtиовii'зеоdч не dозволяеmься.
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r"",.i.;#" i.fr;";; ;;0l . l0.20l3 р. за JЪ 16S912 422l.
1,1 1, Сума витрат, яtсi вiдшкодовуються за рахунок активiв Фонду(9l З05'58 ГРН')' Не ПеРеВИЩУе 5 % середньорiчнот BapTocTi чистих активiвФонду протягом фiнансового року, яка становить б 090 175,6З|рн. та вiдповiдасположеннlо про склад та розмiр витрат, що вiдшкодовуютъся за рахунокIнститутiв спiльного iнвестування' затвердЖеного рiшенням нкLtпФР вiд

.lj tr ?:i;r;.#r1468, 
заресстровано в MiHicTepcTBi юстицiТ Укратни 0з.09.201з р.

1,12, обсяг i розмiр активiв ФоНДУ у cyMi 151 87з 398,78|рн. перевищуеМirriМаЛЬНИЙ ОбСЯГ аКТИВiВ ФОНДУ 1250 мiнiмальних заробiтних плат умiсячному розмiрi, встановленому законом на день реестрацii Фонду( l6'03 '2007 Р' - 500 000 ГРН,) ЯК iНСТИТУту спiльного iнвестування, тому вiдсутнiПiДСТаВИ для лiквiдацii ФОНДУ вiдповiдно до ст. 41.2 Закону УкраiЪи о,про
iнститути спiльного iнвестування'' вiд 05.07 .2Оl2р. Jф 5080-vI.1.13. У ФОНДI здiйснюеться внутрiшнiй аудит. Для проведеннявнутрiшнього аудиту (контролю) ФондУ у ПрАТ куА '.Карпати-iнвест''запроваджена посада внутрiшнього аудитора, якцй призначаеться НаглядовоюраДоЮ ПрАТ кУА "Карпати-iнвест". ocHoBHi завдання, функцii, порядокорганiзацii та проведення робiт службою внутрiшнього аудиту Фондурегулюеться Положенням про службу внутрiшнього аудиту Приватногоакцiонерного товариства "Компанiя з управлiння активами '.Карпати-iнвест'', щозатверд}кено FIаглядовоlо радою ПрАТ куА О'Карпати-iнвест'' 

(протоколзасiдання j\lb 2Зll2 вiд 28.12,2О12 р.).

2. f о п ом iHcH а iH ф орлла цiя
2,|, У процесi виконання процедур аудиту фiнансовоi звiтностi ФОН{унамИ не встанОвленО пов'язанi особИ ФондУ (частка ФондУ не перевИ uуе 2О Yоi бiльrriе статутного капiталу).
2.2. Вiдповiдно до N4сА 560 <ПодiТ пiсля звiтного перiоду> у процесiВИКОНаННЯ ПРОЦеДУР аУДИТУ фiНаНСОвоI звiтностi Фонду, нами не встановленоподii' пiсля дати балансу, якi не були вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, проте.\lo>ttyTb мати суттевий вплив на фiнансовий стан.2.з' Вiдповiдно до мсА 240 <Вiдповiдальнiсть аудиторq Щошахрайства, при аудитi фiнансовоi звiтностi> аудиторський ризик

стосуеться

суттсвого
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;;;;;;;ffi;
(середнiй piBeHb).

3, OcHoBtti BidoMocmi про ауdumорську фiрмуПовне найменування юридичноi особи вiдповiдно
документiв: Госпоdарське mоварuсmво з обмеасеною
ауdumорська фiрм.а'' УкрЗахidАуdum''.

Код за слПоУ: 20В33340,
номер i дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реестру аудиторських фiрмта аулиторiВ, виданогО АПУ: Свidоцmво про внесення в Реесmр суб'екmiв

ауdumорськоi'diяльносlпi М 054] вid 2б.OL2O0t р.
ВiДОМОСТi ГrРО ГОСПОДарське товариство з обмеженою вiдповiдальнiстtо

аУДИТОРСЬКа фiРМа "УКРЗаХiДАУДИТ" BHeceHi до наступних роздiлi рееструаулиторiв та суб'ектiв аудиторськот дiяльностi: "суб'€кmtl ауdumорськоi'
diяльносп,li"" "Суб'€кmu aydumopcbKoi' Оiяльносп,ti, якi 

'аюmь право провоdumч
обов'язковuй aydutll фiнансовоi. звimносmi''.

FIoMep та дата видачi Свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi,
ВИДаНОГО АПУ: СВidОЪltПВО ПРО ВidПОвidнiсmь сuсmеfulu конmролю якосmi м 0б00,вidповidНо dо рiъuення АПУ Bid 26.05.20Iб р, М 325/5.

прiзвище, iм'я' по батьковi аудито ра, якийпроводив аудиторську перевiрпу,
та серiя, номер, дата видачi Сертифiката аудитора, виданого Апу:

Озеран Волоdшиuр Олексанdровuч, серmuфiкаm cepii'A NЬ 0035]g, вudанuй25'0б'199В Р,, У PeectПPi aYdumopiB mа суб'екmiв ауdumорськоi, diяльносmi; розdiлкАуdumорu> М 1009б2.

l0

до установчих
вidповidальнiсmю,

Тuвончук Олексiй
29.02.]99б р., у Peecmpi
кАуduп,tорu> l\/b ] 009б7.

Мiсцезнаходження юридичноТ особи:
l72, кв,52.

7902 ], "ц. Львiв, вул. Кульпаркiвська, б.

Фактичне мiсцезнаходження юридичноi особи:
Руmковьtча, 7, офiс l la,

790] ], Jи. Львiв, вул.

4. OcHoBHi BidoMocпti ttpo уtповu dozoBopy на провеdення ауdumу
АулитоРська перевiрка проведеНа АудитОрськоЮ фiрмою''УкрЗахiдДудит''згiдно з договором J\& 09 вiд З0 сiчня 2Ol7 р.

Тексm цьоео ао*у,",n;ry ою ''УкрЗахidАуdum'', lз.0t,202 1вttкорuспlання mекспlу у цiлому або у часmut,i d"i пu"оrовоi'зеоdu не dозволяеmься.

Iвановuч, серmuфiкаm cepii. А м 000в47, вudанuй
ауduп,tорiв mа суб'екmiв aydumopcbKoi' diялtьносmi; розdiл
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сiчня 2021р., прощо склаДениЙ акт приЙмання-зДачi виконаних робiт.

Аудиторсъкий висновок вlддруковано у двох примiрниках, з яких одинпередано Фонду, а другий залишасться Аудиторсъкiй фiрмi.

Аулитор (сертифiкат серiI А М 000S47) О. I. Тивончук

Генеральний директор,
Аудитор (сертифiкат cepii А J\Ъ 00З519

м.п.

Аудиторський висIlовок наданий 1З сiчня 2О2lроку

О. Озеран
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Пiлприсшtстпо ПВlФ "lýкат" ПрАТ КУА "Карпати-ittвест"

Територiя пr. Льпiв, Зшiзttичttий райоlt

Долаток l

ло Наtliоttмыtого поло)кеtlllя (стаIlдарry) ýlцlцтерсt,кого облilry

l "Загалыri виьtоги ло фiltаttсопоi звiтrlостi"

за КВЕД

1.01,0l

753

46l0lзбз00
230

66,30

Дата (piK, пtiсяtlt,. чис

за СДРП()У
за КОАТУУ

оргаlliзаrtiйrrо"пllавова форма госполарюRаlIl|я , akttiolteptle топаристпо за КопФг
Вил екоttомiчtlоi лiяльtlостi управлirrltя фоltлами
Серелltя кiлl,кiсть праrtiвttикiв'

Алреса, теле(lоtt 790 l 8, м, Льпiв, вул. Голопаt tl,кого, 23а, 242,63-06

Олиltиttя пипtiру : тис. грll, без лесяткового зtrака (oKpiM розлiлу lV Зпiry про фirrаrrсопi ре3ультати (i}Biry про суrryпrrий лохiл) (форпrа Nl 2),

гроtttовi покшttики якого llаволяться R гриRllях з копiйкапlи).
(lклалеrrо (зробити позttачt<у "r"' у вiлповiлrriй t<лiтиrrt ti)

]а полоr(еtlllями (стаlrлартами) бухгалтерс1,1(ого облiку

за мirкttаролttилtи стаllларталlи фittаttсопоi зпiтltостi

Баланс (Звiт про фiнансовий с,ган)

на 3l грудня 2020 р.

ФормаNл l колзаДкул Г---lSOЮ0l 
_-l

l\KTttB Кол рялкп
на почttток

звiтllого псрiолу

Нп Kittettb

l 2 J 4

I. licoбoDoTlti актшпtl

аlФиви 000 0 0

BaDTlcTb 00l 0

тизаt tiя 002 0 0

незавеоtllеt ti 005 0

l0l0
0ll

зllос 0l2
lltвестиt(iйltа ttellyxoMicTt, 0l5

Довгостроковi бiологiчt ti аttтиви l 020

,Щопгострокопi фitrаrrсопi iltBecTиttii:

якi облiков\,ються за пlетолоNt участi п калiтшi ittlllиx пiлприепtств
l 030 5l097 5908(

irrrrri фittаtrсопi ittпесlиttii l 035 1 I

Допгострокопа лебiтоllс t,Ka заборгопаt l icTt, l0.10 0

Вi,rсц;очеr ri поrlатковi аhтиви l0.15 0

Ittttli ttcoбopoTtti актили l 090 с}

}'сього за Dозлi.цолr l l 095 57270 s9087

l l. Оборотrli lKTllBtt
]апаси l l00 0

lоточrri бiологiчtli активи lll0 0

цебiторсr,ка заборговаttiстt, за пролукttiю, топари, роботи, послуги: I25 0

Д,ебiторсr,ка заборговаtliсть за розрахуllкаNlи
за пилаllими аRаllсами l l30 0

з бюлхсетопt llз5 0

з полатку lla прибуток Iзб 0

lttltta поточttа лебiторська заборго l5 4856 904l2

поточrrr,hittittcont rttBccTиttii l60 507( l 00с

Гроltti Ta'ix скпiвшеttти: Iб ll{I l 368

рахчttки п баttках |67 l l4l l 36t

виruати майбпttiх пеuiолiв l70

Illllti оборотrri аmипи l90 0

}'сl,ого за Dозлiltопl ll l95 51784 92186

l l l. t|eoбopoTlri яктltвш| утl)llDtуваlli,ъпя п;lолажу,

тп гllупtt пшбуття l 200 0

Б1.1а пс, l 30ll l l 2l)54 l5l87з

пеl)Rlсllа Ral)Tlcтll

t'l l



-211 5 l

Ittllti лопгос

l\i. lJобоп'язпrrrlя, пов'язаtli з ttcoбopoTttttпttt aKTl!Dail|ll,

3/l
il1а\о-\
\о-, L
\о, &. л ьВ\"лl

Керiпrrик

Головllий бухгштер

м,п

Затвсрл>l<ую:

ГсllсралыI I1 ii дирсктоl)
аудптор (ссрти()i кат АП

м,п

Г, lO, БаскiIr

L В, Накоttечrrа

В, О, Озсраlt



Пiдприемство ПВI(D llДукат|l ПрдТ l(Уд "Карпати-itIвсст"
.Д,ата (piK, мiсячь, число)
за СДРПОУ

Коди
21,01,0l
2?.зз47 5з

Звiт про фiнаrrсовi результатlr (Звiт про сукупний дохiд)
за 2020 р.

ФормаN!2 кодзаДКУД @

l. ФI HAtlCoBI рЕ:]),.цьт.\т1,1

I l. (]ук),пtl Ij l],i дохlд

ll l. ЕлЕI\{ EllTl{ опЕрАцl Й}I 1.1X B1,1TPr\1,

(]т:rття Кол рялка l}а звiтlrий псрiол '}а поttсрелltiii перiол

I 2 J 4

Lhrc{ий дохи вц рсмпацIГпродупчl' ]]9qФФ.-РgQц_ц9!ДI0 2000 0

Собiвартiсть |lсап iзоваltоТ лродукцii (ToBapiB, робiт, послуг) 20-S0 0

I]а.п ов и ii:

пDибуток
2090 0 0

збиток 2095 0 0

Ittu-ri опсрачiйrri лохо,rи 2 20 0 0

Ддмittiстративt ti витрати 30 282 308

Витрати tla збчт
,)

50 0 0

2 80 0

(DiIla llcoBll ii pe]\,Jl bтllт вiд опера цi ii troi дiялыtостi:
прибуток 2l90 0 0

:зб ttToK 2l95 282 з08

Доход вiд \^tacTi в кап iтtlп i 220о 0 0

lltшt (liltattcoBi лохо,lи 2z?l) 35 44

lttшi лоходи 2240 8l732 l5l8l5

tlittatlcoBi витрати 2 50 0

Вт 2255 6390 0

lltшi вttтрати 2210 l583l l l l275

(DilIa llcoBll ii рез},льтат до оподаткуl}!lItllп :

прибуток 2290 59264 40276

зб иток 22q5 0

[Зитратп (дохiд) з лодатку rra прибуток 2 ]0() ()

tбr; 05 0

uI Hcr-llii фillatlc<lBtt й 1rез\,;rьта,г:

л рибуток 2з-50 59264 402т (,

збиток 2з55 0

Стtrття Кол рялка }а звiтrrий перiол .}а поперелlliii перiо"l

l а 3 4

дооцirtка (vuirrka) llсоборотtlих активtв 2400 0 о

Дооцi t tKa (yuir lKa) t|rittattcoBиx irtcTpyMcllTrB 24о5 0 0

llirкопичсlli кчрсовi рiзttичi 24l0 о ()

:lacTKa itlшого сукупllого доходу асоцiйоваttих та спiлыtих пiлприемств 24l5 0 0

IttLлпй сукупttий дохiд 2445 ()

I ll ttt lt й с},к\,п tt и ii дохiд до оподllтк),в1l ll !Iя 2,150 о 0

Податок tta прибуток, пов'я:заltий з ittшим сукупllим доходом 245 5 0

l tt tu tt ii ct, нt,п tl и ii дохiд пiсля оIlодаткуt}illl llя 2.160 0 0

},кr,пllпii дохiд (сyпtа рялкiв 2350,2355 та 24ýQ) 2465 59264 402,76

tIaiiMettl,Balt llя пока]Ilи Kll Кол рялнtr
'}а lBiTlrшii перiоlt '}а поllерелrriй перiол

l ) 3 4

маr,срiалыtiзатрати 2 5()0
()

витрати lla оплаry працi 2505 ()

Вiдрахуваltltя tta соцiалыti заходи 25 l0
Л м опти зацlя 25l5 0

lиlI! 2520 l 963 ]08

Ра roM 2550 l 963 308

ltшi операцiйIIi витрати

п v.tacTi в капiталi

(,

(.

с



I !', РОЗРr\Х)'I lOl( ПОКА:}l l l'l I{I В П PI'l Б)'l'КО ВОС'ГI А l{LU ii

[lазва стагтi liол рялка 1}а звiтrrий перiол .}а поперелtliй лерiол

2 J 4

ccncдllbooi.ttta кiлькiсть ппостих акцiй 2600 0

Скориговаttа соlrслtrьорiчttа кiлькiсть простих акцiй 2605
LIистий прибvток (збиток) lla одltу просry акцiю 2(l l0 0,000000 0,00000с

3кориговаltий чистий прибуток (збиток) lla одllу просry акцlю 26ъ{ 0,000000 ().(хх)(х)(]

Цивiдсtrди tla одllу просry акцiю ,.{650' 0,000000 0,00000с

Жъ-
Г. К), Баскrrr

l, В. Накоltсчttа

В. О. Озеран

Мп,r,.,-Z

'.\
'].. l
i',, i

j

'енермьний дирекlор ll.'= 7
\.lи1()l) (септи(hiкlr АПУ ссрii л JV{ffif{|а),/,lи]^t)р (серти(liкаr, ДПУ cepii Д

N,l, п.

l i ,l _.,:



Пiлприспlство ПВlФ "Лукат" ПрАТ КУА "Карпати-ittвест"

Kepi вttик

Гоlrовttий бl,хгалтgр
Nл, п,

Затверлrкуlо:

Генеральний лиректор
аулитор (сертиd)iкат АПУ cepii

м. п.

Звiт про рух грошовllх коштiв (за прямипl мстодоili)
за 2020 р.

Форлlа N9 З кол за ДКУД

Г-]r_й--_l
лата(lлк. лriс,.,rисло)l 21,0l 0l i

за слрпt_lу Г ,rlиrrз --l

Г lsс,юй

,ж,ý 

во,озеран

Il. Рух K0lltTiR у рсзультптi ittBccTtrltiйlloi лiялыlостi
Налхоlшеttttя пiл рсалiзаItii:

l. Рух KorrrTiB у рсзультятi фitlяttсовоi лiялыlостi

Ч ч с пч [t рух ко 1.1 mia в id ф i н а н со в oi' d iял ь н ос mi
чrrстlrii рчх tсotltTiR за звiтttий

Вплив зrlittи валютIlих KypciB lta залиttlок KottlTiB

ffiФ
|ý*"/

i;lff

ы
*\ч-_-_--<1о л

i м. пЬЁ'qц;



Дата (piK, плiсяtп,, число)

Пiлприсллство ПВlФ "Щlкат" ПрАТ КУА "Карпати-iltвест" за €:ДРПОУ

Звiт про власний капiтал
за 2020 р.

Форлrа Nl 4

(|1,rla .t истого прибl,тку,

ttалеit<ttа ло бюлrt<ет), вiл-

попiлttо ло закоllолавстRа

С]),ма чистого прибутку tta

створеIlllя спеttiшt,ttих

Коди
21,01,0l
22зз4,753

Г 180{005 ----l

Ill

Рсзсрв-
ttпй

капiтал

I{сопла-
чсtlItй
капiтtл

Ittttti змiltи в капiтапi

Прилбаttttя (пролаrк)

ltекоllцlольопаttоi частки п

Керiвltик

Головllий бухгалтер

[1, п,

Затвсрджую:

Гсltсралыtий ли
аудитор (ссртифiкат

ййчu,u,,ld}

]\{, п

Ап
^ 

Ц,_О", Озсраrl

Вll.пучсllttя капiталу;



Пptu,tiпtKtt do QlittпtlcoBo'i звitлtttосmi за piK, tцо закittчuвся 31 zруdня 2020 року

1.1. Iнформачiя про Фоцд
повне rlайменуваriня: ПайовпI-| венчурllий iнвестицiйний фоllд недиверсифiкованого виду

закрлlтого типу <дукап> Приватного uпчiо"aрпого товариства ккомпанiя з управлiння активами

кКарпати-iнвест> (tlадал i - Фонд),

ffата peecTpauiT Фонду: l6,03,2007 р,

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

ffaTaTa номер свiдоцтва про внесенНя'iнвестицiйного Фонду до еДРIСI: lz,04,2013" N9 59з-1,

Ресстраuiйгlий код Фонду за е.ЩРIСI: 23З59З,

Строк дiяльностi iнвестицiйного Фонду: 20 poKiB 
.

МiсцезнахоДI(еННяФондУ:79018,УкраТна,м.Львiв,вУл.Головацького,23д.
CTopiHKa в IHTept,teTi Фонду: karpatyirrvest,com,ua,

Адреса 
"n"nrpor, "оТ 

пошти Фоlrду: karpaty, inv@gmai l,com,

Пайовий капiтал Фонлу становить 50 000 тис, грн,

спосiб розмiщення випуску iнвестицiйних сертифiкатiв Фонду: приватне розмlщення,

Номiнальна BapTicTb iнвестицiйного сертифiката Фонлу - 1,00 грн.

Кiлькiсть iнвестицiйних сертифiкатiв Фонду - 50 000 000 шт,

Форма i crtyBaH ня i н вестицi й rr их сертиф i KaTi в Фонду - бездокументарна,

Форма випуску iнвестицiйних сертифiкатiв Фонду - iMeHHi,

Розмitцеttо iнвЬстицiйних сертифiкатiв Фондом загальною номiнальною вартiстю 9 000 тис. грн.,

викуплено iпu".r"цiи*rих сертифiпаriв оондом загальною номiнальllою вартiстю lз 249 тис, грн,

Загальна номi1-1альttа BapTicTb п"роr*i^"пих iнвестицiйних сертифiкатiв Фонду становить z,7 
,l51

тис. грll.
Перелiк власt-tикiв iмеttних iнвестицiйних сертифiкатiв Фонду станом на 3l,|2,2019 р, та

2,2020
lrl 31.12.2019 з1.12.2020

l lE U9Jr a r\

9 000 000 9 000 000

9 000 000 9 000 000

1.2. Iнформаltiя про Компанiю з управлiння активами

дкт.ивами Фонду управляс Пр"uuтr,е акlцiоllерне ToBapItcTBo 'оКомпанiя з управлiнIlя

aK,гltBaMtl .'Карпатlл-i,ruЬ.r" (надалi- Компанiя), код за еЩРПОУ: 22зз4,75з,

ocHoBHi види дiяльностi компанiт: управлiння фондами (КВЕЩ - 66.З0),_ТРаСТИ, фОНДИ Та ПОДiбrli

(lirrarrcoBi суб,екти iкБвд _ 64.з0), inbu допоriжна дiяльнiсть у сферi фiна"::::.1 ",lj.i1l:,,,5.p*
страхуваIIНо -Гu п"пaiйногО забезпеченНя (КВЕД - 66.19), консультува}lня з питань комерцlиноl

дiяльirостi та керуваIlllя (ItВЕД -10,22)' ,^..,iо."цпптi ня rbo ]яльнiсть з управлiнняJIirlензiя tla здiйснеtrня професiйноТ дiяльностi на фоrrдовому ринку _ дl

активами iнституuiйних i'весторiв (дiяльнiсть з управлiнrrя активами); серiя Аff Ns 034370 видана

IIаttiоtlальноtо KoMicicto з цiнних паперiв та фондового ринку 05,06,2012 р,; строк дiТ лiцензiТ з

05 .06,20 l 2 р. r,rеобмеrкен ий.

2. Загальttа основа форпrуванllя фiнапсовот звiтllостi

2.1. Щостовiрне подання та вiдповiднiсть мсФз
Фiltансова звiтнiсть Фонду с фiнаьlсовою звiтнiстю загаJIь}Iого призначенняо яка сформована з

ме,гоlо дlостовiрного поданljя (liнансового стану, (lit,tаt-lсових результатiв дiяльностi та грошових

rlотокiВ ФоrrлУ для задовОлеIIнЯ iнформачiЙ"их'пофеб широкого кола корисryвачiв при прийняттi

tIиN,lи eKot-|oM iчllих рiшеtlь.
Кончепr.уаЛьною oct,IoBoro фiнансОвоТ звiтностi Фонлу за piK, що закiнчився з l грудня 2020 року,

с Мiл<tlародtji стандарти фirrансовоТ звiтностi (мсФз), вкJIючаючи Мiяtнароднi стандарти

бухгалтерсо*оrо обпiку (МСЬО) тал_Тлумачення (ктмФз, пкт), виданi Радою з Мiжнародних

сr.андарr.iв бухгалтерського облiку (рмСЬО;, u релапчiТ чиннiй на l сiчня 2020 року, що офiuiйно

onp"n,bor,",,i,i nu веб-сайтi MiHicTepcTBa фiнаllсiв УкраТни, _ _

пiдготовлена Фондом фirjансова звiтнiсть чiтко та без буль-яких застерея(ень вlдповlдас BclM

вимогам чинних мсФз з BpaxyBaнl-,rмr .rln, внесених РМСБО, дЬrр"ruпrя :.1(Иl.Забе'П:Ч_'{:Т::]Р_1?
поданtIя i,rформаLrй u-фl,iuп,.оuiй звi,гttостi, а саме, доречноТ, достовiрttоТ, зiставноТ та зрозумlлоl

iнсРормашiТ.

1.



пр" формуваннi фiнансовоi звiтностi Фонд керувався також вимогаNlи наtliона.ltьttихЗаКОНОДаВЧИХ Та НОРМаТИВНИХ aKTiB ЩОДО ОРГаНiЗаЦiii 
'"{:lпjлбухгirлтерського облiку та складаllняфiнансовот звiтностi в ykpaTHi, якi не протирiчать вимогам мсФз.

.о.поf;u'Ёii;'#;*ilii:Т,Х1'27 МСФЗ l0 Фондом визначе'о, що BiH с iнвестицiйним суб,скr.ом

а) отримуе кошти вiд iHBecTopiB з метою надання iм послуг з управлiння iнвестицiями;б) зобов'язуетьсЯ переД своiми iнвесторами, що мета його бiзне"; 
,;;;;.;:'.,"'Т:,"-л...

ВИКJIЮЧНО ДПя отриманнJI доходу uiд зоiп,,ЪЪ", ЫЫ;,1";;;;";i;;Н ;:::;],'"1r"'ЪЖJril;i:доходу;
в) вимiрюс та оцiнюе результативнiсть cBoix iнвестицiй на ocHoBi справедливоi BapTocTi.ВiдповiднО до параграфа Зl м,9ФЗ .l0 (iз врахуванням поло,,(еlJь параграфа з2 Фонл неКОНСОЛiДУС СВОi ДОчiРнi пiдпрЙсмства. HaToMi.ro, Оо,iд оцiнюс i"".;;;;i;Ъ дочiр*,. пiдприсмс.l,во засправедливою вартiстю з вiдобраlкенням результату переоцiпп" uiдпоui^;; МСФЗ 9, МСБо 28.

,orl;1#|"}';,H ПО"О*lЯТi i ВСТУПаЮТЬ У СИЛу для pi,lHlIx перiодiв, якi починаються з 1 сiчllll
на дату затвердження цiсi фiнансово[ звiтностi Рада з МсФз в рамках I)еформи lBoRопублiкувала поправки прийнятi 

"runo" 
на 3l. 12.2020,ефективttа дата яких Fle HacTzUIa:- мсФЗ 9 <Фiнансовi iнструменти>, МСБо 39 кФiнансо,вjлilgтруме}Iти: Визнаttltя та otliгtKa>,МСФЗ 7 КФiНаНСОВi iHcTPYMeH'": Роз*риття iнформuчiь,,u мсФз Iб корендаD, [цо доловнк]ю.'ьВИПУЩеНi У 2019 

,,Зл:: З.:::Р%ý/lОТЬ УВаГУ на наслiдках реформи базоuо.о'рiuня процеlll.них с,гавокна фiнансовiй звiтностi компанii ,Ki ""иrliо-";;;;";;;, 
наприклад, базовий показ}lик процентноi.

iiiiЁЁ;"-i""*r";;"JrЪ;".?"';Ъ";. О"" ОбuИСЛеН"" npБu.",in .u 
-6i,,uпЪЪ.", 

акl,ивом замitlеllо

поправки ло фази 2 розглядають питання, якi MoltyTb вплиIlути на фiнансову звiтlliсть пiд часреформи базового рiвня проц"п,п""Ъ.uuоп, вruIlочаюч}t наслiдкиЪririооi""iрних грошових потокiвабо вiдносин хеджування, що виникають внаслiдок замiни базового рiвня процентнот ставки. зальтернативною базовою ставкою (проблеми i.,u"iiob;. 
*

на етапi 2 свого проекту Рада внесла змiни до вимог зазначених стандартiв, що стосую.гься:змiни договiрних грошових потокiв - компанiТ не доведеться припиняти виз}Iаlлня або коригуватибалансову BapTicTb фiнансових i"фуrе"тiu 4], .;ir;";" вимагаються реформою, а замiсть ttьогооновитЬ ефективнУ проце}lтну ставку,-щоб 
"iд;бr*;;; ;йrу до аJlьтернативrlоi.базовоi.ставки;

облiк хеджування - компанiт не доведеться припиняти облiк хеджуванrlя виключно To'ly, ulo вона
iТJ;Х'#'1;Шr1##r1;":':$fl:Ж, ЯКЩО ХеД}кУвання вiдповiдае ;;;;;;;;еiрiям облiку хеджуваlrня;
виникають u"u",iдоп р.6ор,",,;;;;*:хх #""'fi;":;тiШ:::;iчJЖ**н#::;ffi","*"

поправки до Фази 2 поширtоються.лише на змiни, якi вимагас реформа базового рiвня процеlI,гIIихставок до фiнансових iHcTpyMeHTiB та uiдпо."" *.^;i;;;r;r.
- мсБо lб KO.H.BHi засоби> - поправки_забороняtоть компанii вираховувати з BapTocTi осrrовtrихзасобiв суми, отриманi вiд реалiзацiт'вироблених np"or.riu, коли компанiя готуе актив до його

,u,};:ilTffiffi;TЁТ;*1"J'"" no'nuni" ВИЗНаС Йiluо*оо}l(ення 
"iд 

продоп,у та пов,язzlнi з ними
_ мсБО 37 <Забезпечення) - поправки уточнIоють, що (витрати на виконаFIня договору) являют.ьсобою Витрати, безпосередньо пов'яза,,i ; ;о;;;"й -* тобтЪ 

"б" д;;;;;;вi витрати викоI_1аIlняДОГОВОрУ (наприклад, прямi витрати на працIо i матерiали), або роr"Боil^i-L"* *"rрот, яl<i l.aKorKбезпосередньо пов'язаu,i'a до"оuJро, 1"uпр"-ад, розподiл амортизацij.об'екта осIlовtlих засобiв, щовикористовусться при виконаннi договору),
_ мсФЗ 3 кОб'сднання бiзнесv> - Актуалiзацiя посилань в мсФЗ (IFRS) З на Концептуаlьltiоснови пiдготовки фirlансовоТ звiтнбстi._п" .йiп,ою"" u"ro. до облiку ono оЪ'uо"пння бiзнесiв. ,Доztановиняток щодо зобов'язань i умовних зобов'язань. Ц;;;;;;rот _ryцйuчu., *o'"rocoBtlo деяких видiвзобов'язань i умовних зобовйзань БрЙi.оци, ;";;;;;йе МСФЗ (IFRS) З, повиll'1а посиJlа,гися наМСФЗ (IAS) з7 <1]3ý9lцече"'", 

-l'"п'р;;б;;;l ";;a;;Y;"-," 
та непередбаченi активи,, або наРоз'яснення ктмФЗ (IFRIC) 2l 

"зЪй;;,, а не на концепЙr"i зuсади сl,i"Ъ.i"""Т звiтностi 20l 8 року.- мсБО 1 <Подання фiнансовоi звiтностiu - попрuвки роз'яснюють критерiй у МСБО l ллякласифiкацii зобов'язау". 
"n довгостр.окового: вимога до__суб'екта господарювання lчlати llpaBoвlдruIасти погашення зобов'язанн, пр"пuйrпi 

"а 
rz Mlc"ui, n'i.no звIтного перiоду.Фонд оцiнrос вплив таких змill на його фiнансову звiтнiсть.



2.з. .ВалtоТа подаllня звiтllостi та функчiональна валюта, сryпiнь округленIIя

Валюта поданнЯ звiтtrостi вiдповiдаС функuiонаЛьнiй валlотi, якою е нацiональна ваJIюта УкраТни

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

2.4. Припущення про безперервнiсть дiяльностi

Фiнансова звiтнiсть Фонлу пiдготовлена виходячи з припущення безпер:р1':Т:, 
^::Ч:,::i

вiltповiлно оо ,*о- реалiзачiя активiв i погашення зобов'язань вiдбуваеться в ходl звичаи}Iоl

дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть tle вкJIIочае коригування, якi необхiдtlо було б провести в тому

випадку, якби Фоttд не мiг npooourn"r; ;;й;;е здiИснення фiнансово-iосподарськоТ дiяльностi

вiдповiдно до принципiв безперервностI дlяльностl,

2.5. Рiшеllня про затвердrrtенltя фiнаllсовоi звiтностi

Фiнансова звiтнiсть Фонлу затверджена до .випуску (з

КомпаrriТ 15 сiчня 202l року. Hi учасники Фонду, Hi iншi особи

dlitraHcoBoT звiтностi пiсля jT затвердrl(ення до випуску,

2.6" Звiтниii перiод фillансовоТ звiтllостi

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

перiол з 0l сiчня по 3l грулня 2020 poкy,

3. CyTTcBi положеtlня облiковоТ полiтики

3.1. ОсIlови оrцiIlки, застосоваIlа при складанlli фiнансовоТ звiтностi

Щя фiнансова звiтнiсть пiдготовлеtlа на ocнoBi iсторичноi собiвартостi та справедливоТ BapTocTi

або амортизацiйноТ собiвартостi onp"r"* бiпчr,"оu"* iHcipyMeHTiB вiдповiдно до мсФЗ 9 <Фiнансовi

iнструменти>. оцittка справедливоТ BapTocii здiйснюсться з викори*тliу:::одiв оцiнки фiнансових

iHcTpyпleHTiB, oo.-on*[* 
-йСоз 

r 
j.. uоцi"п" за 

:_:.|ав_:дливою 
вартiстю>, TaKi методи оцiнки

вклlочають використаIlня справедливоl BapTooTi_ як цiни, яка була б oip"*una за продаж ur,"ll:_1бо

сплачена за передачу зобов,язання у звйчайнiй операчiт мiж учасниками ринку :1 aTy ?,1]::"
Зокрема, ,"цор"arо,,пя бiрrl<ових котируванЬ . 

або даних про поточнУ ринковУ BapTlcтb lншого

аrtалогiчноl-о за характером iHcTpyMeHry, аналiз дисконтоваj"х l-po_'_o"_l:_noT9*iB абО l"Т]_Y:l"":
визtIаченl]я .прurЙ"*от ,uprobii. ПЁрелбачувана справедлива BapTicTb фiнансових активlв l

зобов'язаttь визначаеться з викорисruппrn,, *,uruпът iнформаuiт про ри}lок i вiдповiдних методiв оцiнки,

3.2. Загальнi полоэкення Iцодо облiкових полiтик

3.2, ]. OcttoBп (lop,ttllBatttш облiковtьt ttoлitltttK

облiковi полiтики - Kol]KpeTHi приrrшипи, осноВИ, ДОМОВЛеНОСТi, ПРаВИЛа Та ПРаКТИКа, ЗаСТОСОВаtIl

суб'ектом господарюВанIlя прИ 
"-oou,inТ 

ia подuп"i фiнансовоТ зuiтьiостi. мсФЗ наводить облiковi

ttолiтики, якi, за висновком 
'рмсьо, 

дають змоry скJIасти таку (liHaHcoBy звiтlliсть, яка мiститиме

;й";;' ,u дЬ.rоuiР,iу iпборruцiIо прО операuiТ, iншi подiТ та умови, до якиХ вони застосовуються,

TaKi полiтио" ne aпiд,а"rо"оuуuати, якщо вплив Тх застосування с несуттевим,

Облiкова полiтика Фонду розроблена та затверд}кена керiвництвоy КомпанiТ вiдповiдно до вимог

мсБо 8 коблiковi полiтики, змit,lи в облiкових оцiнках та помилки> та iнших чинних мсФз,

3,2.2. Ittфlорitащiя llpo зJуliltч в облiковlм ttoлitttttKax

ФондобирасТаЗасТосовУссвоТоблiковiполiтикипослiдовноДляпоДiбн1l:::t":::.:J'"*
подiйабоУМоВ'якЩоМсФЗкоНкретНоНеВиМаГаеабонеДоЗВолясВизIlаЧеННякаТегорllстаТеИ'дЛя
якlлх iгttlli полiтики Mo)ltyTb бути лоречними,

3. 2. 3, С1, пl tllcB ic пt ь tll а zp)) пу ван l п
На доречltiсть irrформачiТ у Фондi мае вплив iT характер 

' 
,Iт::::]l:,Iпфор*uцiя вваrкаеться

cyTTeBolo, якщо iT опуl11ення або викривлеl{ня мо)|(е вплинути на економiчнi рiшення користувачiв,

прийнятi на осгtовi фiнансовоТ .uirno.ri,-CJ-."i.r" оцiнlосться в конкретних умовах значущостi

iнформаuiТ u .-.1,nobTi вiд величини об'скiа, що оцillюсться i допустимостi помилки,

л л6,i-пппт пппiтики с;онлч встановлено наступнi критерiТ ПОРОry cYTTeBocTi,

метою оприлюднення) керiвником.

не мають права вносити змtни до цlсl

вiдгlовiltно до облiковот полiтики Фонду встановлено наступнl критерll

База для визначеIIня порогу cyTTcBocTii}пераuiТ, об'сктlл облiку i cTaTTi

звiтностi, за якими
ВСТаНОВЛIОСТt,СrI ПОРi Г

активiв, зобов' язань, власного

Г-о"подарсrкi операчiТ i подiТ,

пов'язанi зi змiнами у складi (pyci)



Операцii, об'скти оОлiку i crurri
звiтностi, за якими

встаIIовлюсться порiг
База для влlзItаlrення пороry суттсвос,гi

Вiдхилення бЙа"со"о'lЪарrосri
фiнансових активiв вiд ix

Справедлива 
"apricro

активу (об'ектiв обшrirrу)

Господарськi операцiТ ЙподiТ
щодо доходiв i витрат

Сума .lистого п

доходiв . 
(наприклад, чистий дохiд вiд реалiзацiiпродукцii (ToBapiB, робiт, послуг)) i вiдловiдно

Iншi господuр""пiЪпФцiТ .о подiТ

на визначення порогу счттевостiCTaTTi Балансу (Звiту про
фiнансовий стан)

CTaTTi Звiry про фiнансовi
результати (Звiry про сукупний
дохiд) Фiнансовий резул"ruт вЦ lle оllерацiйtlоi'

iнвестицiй rloi) дiял bHocтiCTaTTi Звiту про рух грошових

власний капiтал Розмiр 
"nac,ro.o 

кuп
3.2.4. Фор.uа mа назва фiнонсовчх звimiв
перелiк та назви форм фiнансовоi звiтностi Фонду вiдповiдають вимогам, встаtlовленим

У#J:]'r?"},;:"ffiЖ "Й"Ь." ло фiнансово[ звiтностi>, та форr"' йр"йоп, що розробленi у
3.2.5. Меmоdu поdанltя ittформацii у фiнаttсовrtж звimах
Згiдно мсФЗ та враховуючи НП(С)Бо,1. Звiт про сукупний дохiд передбачас подання ви.гра.г,

:ffiiffi":,ii:Ж;ifru".jf#y;;,ln йu,"фiкацiею, Ъ.iоuuпо,o 
"а ",е,одi 

офуппцif 
,.".р".,, 

1,o"
собiвартостi"Й Йпр"*ад, витрат "".J;H:ЪHLllýH;'^,"#J;:n:o 

ДО rх'ФункцiИ ,n' ,о.r"""
представлення грошових потокiв вiд операцiйноi дiяльностi у Звiтi про рух гроu.Iових ttоtлтiвздiйснюеться iз застосуванням прямого,..оду, згiдно.'"п"' розкриваеться iнформацiя про oc.toBlliкJlаси надходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв.. Iнформацiя про ocHoBHi ви2lигрошовиХ надходжеНь та грошоВих виплаТ формуетьЬЯ на пiдставi оолiкових .on""lu Фонду.3.3. облiковi полiтики щодо фiнансових iпcTpyMeHTiB
3,3,I. Вшнання mа оцiнко фi,нансовttх ittctttpyMeHntiB

"".""i".Чr"&ЪН ffii""Жi"iffff:* фiнансовиr iHcTpyMeHTiB Фонд здiйснюс ix класифiкацiю та

Фонд визнае фiнансовИй актиВ або фiнансОве зобов'яЗання У балансi вiдповiдно до МСФЗ, тодi iлише тодi, коли Фонд стас стороною контрактних поло)кень щодо фiнансового iHcTpyMeHTa,
,Що фiнансових активiв нzulежать:
. грошовi кошти та ii еквiваленти;
о дебiторська заборгованiсть;
о цiннi папери, якi утримуrоться до погашен}Iя;о цiннi папери, призначенi для перепродalку;. iншi фiнансовi активи.
!о фiнансових зобов'язань вкJlючаIоться:о фiнансовi зобов'язання, призначенi для перепродiDку;



. фi}rансовiгарантiТ;

. iншi.
ОперашiТ з придбання або

за датою розрахунку.

продarкУ (liнансовиХ iHcTpyMeHTiB визнаюТься iз застосуванням облiку

активи та фiнансовi зобов'язання подiляються на поточнi (зi

мiсяuiв) та довгостроковi (зi строком виконання зобов'язаньЗа строком виконан}lя фiнансов_i
строком виконання зобов'язань до l2

диско}lтуваl] I]я.

застосовуtочи аtlалiз дисконтованих грошових

ставок дисконту, KoTpi вiдповiдають перева)I(аючим.

i";fir-;;riB, ,кi-маютЬ в основному полiбнi умови i

бiльше 12 мiсяuiв).

Фонд класифiкус фiнансовi активИ як TaKi, що оцiнюються у подальшоN,{у за амортизованою

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

а)моделiбiзгrесУсуб'ектаГоспоДарЮВаI{НяДЛяУправлiнняфiнансовимиактиВаМи;та
б) характерисl,ик koHTpakTtj их грошових потокi в ф iнансового активу,

Фоt-lд визнас Taki категорiт фiнансових активiв:

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

переоцirtки у прибутку або збитку;

фirrансовi активио що оцiнюtоться за амортизованою собiвартiстю;

Фонд визгtас Taki категорiт фiнансових зобов'язань:

фiнаrjсовi зобов'язання, оцiненi за амортизова}{ою собiвартiстю;

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

переоrlittки у прибутку або збитку,

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

Тхньою справедл ивою вартiстю,

Фittансовий актив оцiнюеться за амортизованою собiвартiстю, якII(о BiH придбаваеться з метою

олер',(ання договiрних грошових потокiв i iоговiрнi умови придбання фiнансового активу генерують

грошовi потоки, KoTpi е суто виплатами oc'o'Hoi'cy*" ,u проu"п'iв на непогашену частку основноТ

суми.
3, 3, 2, Гр о t ч о в i Ko t,u tlt t,t ttla'ixt t i е кв i в але t t по u

Грошовi кошти складаються з коштiв на поточних рахунках у банках.

ЕквiвалентиГроШоВихкоtлтiв_цекороТкосТрокоВi,високолiквiднi.iнвестицiТ'якiвiльно
конвер,ry}оТься у вiдоМi сумИ гроtllовиХ коштiв' i якиМ'пр".Гul\4u"пий незrtачний ризик змiни BapTocTi,

IнвестицiЯ визначастьСя зазвичай як еквiвалент грошовИх коштiВ тiлькИ в разi короткого строку

погашення, nunp"*uiuo, 
"рЬr"rо* 

не бiльше HirK три мiсяцi з дати придбання,

грошовi коulти та Тх еквiв€шенти мо}куть утримуватися, а операцii з ними проводитися в

trацiоrлйьнiй валютiта в iноземнiй валютi,

грошовi кошти та Тх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання

акти вам и.

Подальtла оцiнка
rrом i нальн iй BapTocTi.

гроtIIових коштiв здiйснtосться за справедливою вартiстю, яка дорiвнюе ix

Подальша ortiHKa еквiвалеtlтiв грошових коштiв, представлених депозитами, здiйснюсться за

амортизованою собiвартiстю, . _:_ -. :..ллл...,iii оопи .

ПервiснаТаПоДаЛЬttlаоцiнкагрошоВихкоштiвТаТхеквiвалентiввiноземнiйвалютi
здiйснюсть", у ,1,у,,п,iiо'uЫr"iй uun,ori за офiuiйними курсами Нацiонального банку УкраТни (нБу),

У разi обмелсеtlня права використання коштiв на поточних рахунках..лв у банках (наприклад, у

випадку признаLlеtlllя нБу в баrlкiвськiЙ ycranoui тимчасовот uдйiпiЬ.грuцii) ui актlвl_y",jy.::_:г"

класифiковаt_ti у складi необоротtrих актйвiв. у випадку прийнятт] тр.у_,li,ення 
про лlквlдацlю

баrlкiвськоi у.ruuоо"i uiл"уrпосri ймовiрностi поверненгtя грошових коштiв, визнання ix як активу

припинясться i Тх ,uprl.ro вiдобрахсасrо.r у складi збиткiв звiтного перiолу,

3.3,3, ФittattcoBi oKtltuB.l, 1.140 otlitttotolllbcя за алaорllхuзованою собiварtlоiсmю

До фiнансових активiв, що оцiнюrоться за амортизоваI{ою собiвартiстю, Фонд вiдносить

dабiплорсьi<у заб орzо в аt-tiспlь зо в tldaH t,tлl t,t поз ltnaJyt,l,

Пiсля первiсt.tого визнання Фонд оцiнюс позики за амортизованою собiвартiстю шляхом

потокiв, Фонд використовус одну. чи кiлька

на ринку нормам доходу для фtllансових
характеристики, вкJIючаючи кредитну якiсть

5



iHcTpyMeHTa, зuUIишок строку, протягом якого ставка вiдсотка за KoIlTpaKToM с фiксованою, а тако)кзzlJIишок строку до погашення ocHoBHoi суми.
Щля розрахунку теперiшньоi (поточноТ) BapTocTi майбутtriх грошових потокiв (щоло гlозик)Фонд викОристовуе середньозВажену ставкУ за портфелем короткострокових банкiвських кредитiв у

;,XT,"^Xffir:J#]Y# 
В баНКаХ, У on"* не введено,""u,оф адriпiсrраLtiю-або не запровад)I(еlJо

Фонд оцiнюс станом на
розмiрi, що дорiвнюс:

кожну звiтну дату резерв пiд збитки за фiнансовим iHcTpyMeHToM у
- l2-мiсячним очiкуваним кредитни.м збиткам у разi' якщо кредитний ризик на звiтну дату незазнав значного зростання з моменту первiсного 

""rnu"i,o;- очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дii фiнансового iHcTpyMeIlTy, якщо креди.t.ttийризик за такиМ фiнансовим iHcTpyMeHToM значно зрiс iз 
"оr*"..у первiсного визtlаll}lя.у випадку фiнансових активiв кредитним збитком е теперiшня вартiс.гь рiзницi ivtillc договiрними

;liБ:"^ 
"1,,il;"ffi1"1Т;}'j|# ffiН:* На КОРИСТЬ ФОНДУ .u оо.оЪороi,, i .роrовими потоками,

Станом на кожну звiтну дату Фонд оцiнlос, чи зазнав кредитttий ризик за фiltансовимiHcTpyMeHToM значного зростання з моменту первiсного визнання. Гiр" 
""no"aHHi 

такоi оцiнки ФондзамiстЬ змiнИ суми. очiкУваниХ кредитниХ збиткiВ використоВу. йl"У ризику настання дефолту(невиконання зобов'язu",) npo,".oM очiкува""- ;;ъЙ'оiТ 4ri"un"ouo.o'i'|rpy'e'Ta. !ля викоtiztltняТаКОТ ОЦiНКИ ФОНД ПОРiВНlос ризик настання дефолту ;, Ъ;,;;;;;""r"i#;il."том с.аном на звiтнудату з ризиком настання дефолту за фiнаrrсовим'itrструментом станом на дату первiсttого визлtаtIttя, iвраховуе при цьому обrрунтовано необхiд"у та пiдrЬ"роп,у"uпу i"O"or"lrir, Що с доступною безнадмiрних витрат або зуiЙль, i вказус на значне зростання кредитного ризику з MoMe}lTy первiсtlоговизнання.

Фонд BBarKae, що кредитний риlик за фiнансовим iHcTpyMeHToM не зaLзнав з'ачного зростання змоменту первiсного визнання, якщо було ,'".оuuпЪ,-'*о фiiiu'.ой r""Йент мас низький piBeHbкредитного ризику станом на звiтну дату.
У випадку фiнансового активу, lr(o с кредитно-знецiнеtlим станом на звiтнУ Дату, aJ,Ie l]e епридбаним або створеним кредитно-.п.цiп"п";Ф;;;;", unr"uor, Фонд оцiнtое o.tiKyBaHi кредитrtiзбитки як рiзницю мiж валЪвою балансовою вартiстю активу та теперiшньою BapTicTto очiкуваtrихмайбутнiх грошових потокiв' дисконтованою за первiсн_ою еdlективною ставкою вiдсотка за

Р,fН::#*fi}Ъ"rr.*УДЪ-ЯКе 
ПОР".У"uП"я визнаеться в прибутку Jo".o"r-f 

"n 
np"oyToK або збиток

. На поточну лебiторську заборго_ванiсть за виданими позиками *9"о с.гворюс резервочlкуваних кредитних збиткiв на суму заборгованостi в розмiрi 0,5 й;;i;';уr" оор.r.

. На прострочену лебiторську заборгованiсть за виданими позиками Фонд створюе резервочlкуваних кредитних збиткiв на суму заборгованостi вiдповiл*iо л"Ъlр;;;';рr".рочеtlllя:

о".r,оij'frlffЬ#Ъ'#fiеННЯ 
Платежiв - нараховусться резерв очiкуваних кредитних збиткiв у

- бiльше 12 мiсяцiв прострочення платежiв * нараховусться резерв очiкуваtlих креди'них збит,кiву розмiрi l00 % вiд суми боргуj
[ебiпlорська заборzовttнiсmь за mоварu, посл!2lt, ttорuхова|tttчtч BidconlkruytltБезумовна дебiторська заборгованiсть визнасться як актив тодi, коли Фонд стас cTopolloloдоговору та, внаслiдок цього, набувас юридичне право одержати грошовi кошти.
Первiсна оцiнка дебiторськоТ заборгованостi здiйснюсться за справедливою BapTicTIo.

"""о#:#"J;Ч;i:;ЪВИЗНаННЯ 
ПОД'lJIЬШа оцiнка лебiторськоi заборговаtrостi вiдбувастьсll за

. 
Поточну дебiторську заборгованiсть без встановленоi ставки вiдсотка Фонд оцitllос за cy'oloпервlсного рахунку факryри, якщо вплив дисконтування е несутт€вим.
,Щебiторську заборгованiсть без встановленоТ ставки вiдсотка, щодо якоi icHye розтермiгlуваlIt.lяплатежiв, Фонд оцiнtос за сумою договору, якщо вплив дисконтуваllня с несут.гевим.На кожнУ звiтнУ дату ФонД оцiнюс наявнiсть ознак з'ецiненtlя фiнансового активу або групифiнансових активiв, оцiнкЪ ,""n,"n", корисностi фiнансового. активу в результатi дii. креди,гногоризику вкJIючас данi, якi пiддаються спостереr(енню, про наступнi подiТ:- фiнансовi труднощi боржника;



- порушення умов договору, наприклад, прострочення виплат;

_ негатив}{i нацiональнi або мiсцеui enbnbriuni y*ou" (збiльшення рiвня безробiтгя, зния(ення

ДОХОДiВ)' 
я очiкуваних кредитних збиткiв за торгОвОЮ ДебiТОРСЬКОЮ

Фонд застосовуе для оцlнюванllj 
,абезпечень.

заборгованiстю практичнi прийоми з використання матрицl з

Фонд використовуе для оцlнювu"п, r2-мiсячних очiкуваних кредитних збиткiв або очiкуваних

кредитних збиткiв ;;-;";; строк дiТ за (liнансовим" u*r"uur" свiй власний iоторичний досвiд

кредитних збиткiв. Залеrltно вiд диверсифiкованостi своет клiентськот бази суб'ект господарювання

використову. u,опоЙ"i.руп" (вид фi'нансовосого активУ, тип дебiтора, TepMiH заборгованостi), якщо

його iсторичt-tий досвiд кредитних збиткiв указуе на значно вiдмiннi закономiрностi збиткiв для рiзних

клiснтських груп.

На прострочену поточrrу лебiторську
позиками Фонд створюе резерв очlкуваних
плате>ttiв:

розмiрi l0 % вiд суми боргу;

- 3-6 мiсяцiв прострочення

розмiрi 20 О/о вiд суми боргу;

-1-3 мiсяцi простроче}rня платежiв - нараховусться резерв

заборгованiсть по нарахованих вiдсотках за виданими

np"o"rn"* збиткiв вiдповiдно до cTpoKiB прострочення

очiкуваних кредитних збиткiв у

очiкуваних кредитних збиткiв уплатеrкiв - нараховусться резерв

- бiльLше б мiсяLtiв простроченtIя платеяtiв - нараховусться резерв очiкуваних кредитних збиткiв

у розмiрi 50 % вiД суми боргУ 
л,,;л-' ,Ьiлlzчниу tними форварднимиПоточну дебiторську заборгованiсть фi,"ч1_11, осiб за реаJIlзовi

контрактаМи та кварТирамИ ФоttД групуе в .заJIо)(ноСтi вiД наявностi прострочення та TepMlI]lB

простроченп, nnur"n,iB i створюa р.a"р очiкуваtlих кредитних збиткiв на непрострочену суму

заборгованостi в розмiрi 0,57о вiд.у*" бор.у, та на про",рБч""у суму заборгованостi вiдповiдно до

cTpoKiв прострочеllllя платежlв:

- l- l2 мiсяцi прострочеttня

розмiрi 2О/о вiд суми боргу;
плате>Itiв - нараховуеться резерв очiкуваних кредитних збиткiв у

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

у розмiрi 5 % вiд суми боргу,

на поточну лебiторську заборгованiсть за придбаними майновими правами щодо квартири

Фонд cTBoptoc резерв очiкуваних *р,д",п"* збиткiв в розмiрi 0,5 %о вiл суми боргу 
__ __л_:_л,

на поточну дебiторську заборгованiсть за внесками до незареестрованого статутного капlталу

та сIIлаче}|Ими аваl]сами за акцiТ Фонд створюс резерв очlпуЪu""i пр,д",п"* збиткiв в розмiрi 0,| oh

Bi21 суми боргу.

У зв'язкУ з поширенняМ coVID-l9 icHye ризик_ середньострокового та довгострокового

tIегативlлого впливу на cBiToBy "попойу-i 
.**orioy Украi'ни_.опрЬru. На поточну лебiторську

заборговаtлiсть Фоtrд створюе резерв o,,ioyuu""" np,o",n"* збиткiв пов'язаних з COVID-l9 в

розмiрi 0,5 %о вiД суми боргУ 
тчлгп пе,пiопч амс фiнансових активiв

Якrцо протягом l-iаступного звiтного перiолу амортизована "iP}:::
зростае, i дане apoaru"no n,,o*'u об'сктивно пов'язьти з подiсю, яка вiдбувасться пiсля визнання

збитку вiд знецiнення у Звiтi про qinun.oui результати, збиток вiд знецiнення вiдновлюеться через

вiдобрая<еrrня результату у прибуТку абО збитку' . UO, з вiDобраэtсеtttt.ялt
3.3.4,Фi,ttпttсовiOкl11l!вL!,tцооцirtюtо'11ЬсЯЗасltровеdлt'tволоворпllсп

l) сзул h trl (l tlt1l п ер е о t цi t t к t,t у п р ч бу tltK1l a(l о з б tt пlку

flo фiнансових активiв, що оцiнtоIоться за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату

переоцiгtкиУприбУткУабозбиткУ,'iД*,ос,тося,фiнансовiiнвестицir,-'1I]У'р"'уюТЬсяВраМках
бiзr;ес_моделi, мета якот досяга.rо., ,irib, 

"poiu,ny фiнансових активiв i якi не оцiнюються за

амортизованою вартiСтю абО за справедЛивою вартiСтю череЗ iншиЙ сукупний дохiд,

Пiсля первiсtlого визна}Iня Фонд оцiнюс Тх за справедливоlо вартiстю,

справедлиtlа BapTicTb акцiй, якi BtteceHi до бiря<ового списку, оцirtюсться за бiржовим курсом

органiзатора торгiвл i.

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

за передачу зобов'язання у .u"чuйпй'""й.l-ir,rirliч1*""ками ринку на дату оцiнки, оцiнка

справедлиВоТ BapTocTi базустьсЯ на припуЩеннi, щО операцiя iз'пролажу активу або передачi

зобов'язаrtIrя вiдбудеться або на основному ринку on" uool.o uо,"Ъу або зобов'язання, або за

J"



вiдсУтностi ос}IоВноГо риНкУ - ' "i1".1:,i:]T_"ry ринку для цього активу або зобов,язаIJня.основний або найвигiднiший'ри"о"п пau. бути доступним для Фонду.Yci активи та зобов'язання розпоТj,.-":j,ljur.rорii u ,eзtax iсрархii'справедл"ивоi.вартостi, якуможна описати на ocHoBi найнижчих piBHiB вхiдних дuп"*, якi е валtлиr"r" дr, оцiнки справед.ltивоiBapTocTi загzLпом:

l piBeHb - цiни
зобов'язань.

котирування (некоригованi), на ак.гив}Iому ринку для iдентичtlих активiв або

, 2 piBeHb - методики оцiнки, для яких найния<чий piBeHb вхiдних даних, який е Ba)I'IиB}.llvl /]ляоцlнки справедливоi BapTocTi, пiддаеться спостере)кепп,r, nprro або опосередковаlJо.
, З piBeHb - методики оцiнки, для яких найнижчий piBeHb вхiдних даних, який е ва)I(Jlивиlчl /lляоцlнки справедливоi BapTocTi, не пiддаеться спостережеllню.

",-"offfJ"";#1';il'},i;"Jy'ff:; i?Я"i#,Jffi;#;:л.l::l iз використанням припущеllь, якi
УРаХУВаННЯ" 

'О'О, 
lr(o учаснип" p.""ny буду,о дi;;; ; ;;Ъ,ill:L ti:":fiiX'"J'.";"^'"T'i],1i'i]a.]Фонд викор""оuу:,.YетоДики оцi''п", ,ni Ъiдй.i;;;;';"r"ним обставинам i для яких iсllуюr.ьдостатнi данi длЯ оцitlкИ справедлиВоi BapTocTi, ,un."r-ono використовуtоLlи вiдповiднi BxillHi даtli,якi пiддаються спостереженню' ,u "i"irirY;;;-;;;;;;i.unuo вхiдних даtIих, якi tre пiддаю,гьсяспостереженню.

Ё,",ifi'ffiН?fr";:lllнlж;;iЗh,hlЁi.Н;.':;h'ffi Ж,#"Нr"fl ;:J#хJ;;ж*;
Якщо обiг акцiй, яких було зупинено, акцiй щодоляlих прийнято pilrtegn" НКЩПФР прозаборону торгiвлi т3__!ро зупинення Ь"есенн" змiн до "йr"r" депозитарного облiку, вiдtlовлlое.гьсязгiдно з рiшенням нкцпоЪ, 

'u;i ;;uii "й:r;:;;!й;i ," справедливоi BapTocTi протягом .грьохРОбОЧИХ ДНiВ З ДаТИ ОПРилюд}Iення вiдповiдн_ого рiurення _нкцпог. в-i;;;;r""}Iя корисtIосr.i r,азбиток вiд знецiнення фiiанс;";;;uУ "iйорur-;;;;;; Звiтi про фiнансовI результати.. Змiна справедливоТ BapTocTi фi:?::""_1х_ активiв (корпоративtlих прав) вiдобраrltасться взвlтному роцi " Ч_,1"рс"комУ облiку пiсля опр"п,одп."п" tРiнансових звiтiв eMiTeHTiB запопереднiй звiтний piK за рахунками до*одiu uOo о"rрul.'"""
3.3.5, 3обов'язання
Кредиторська заборгованiсть визнасться

договору та, внаслiдок цього, набувае юридичне
як зобов'язання тодi, коли Фонд стас cTopolloloзобов'язання сплатити грошовi кошти.

8.

FIазва покrlзника Нормативне
значення

Критерiй вiдп6з;!пffi
ддцому знаLIеtI}Ilо

yMoBl]e
позFIаченняКоефiцiент покриггя

Коефiцiент абсолютноТ лiквiдностi
Коефiцiснт платоспроможностi 1аuто"омЦ
Коефiцiент забезпеченостi_- -Y.чrvrrr JаwgJr|('чtrнOс,гl Власними
оборотними запасами

Itоефiцiент релtтабел bHocTi активi в

Якщо е пiдстави ввzDкати, що балансова BapTicTb активу сут,гево вiдрiзняеться вiд справедливоТ,
ý:rНfJ"',";ffi;#":ji:lТ'":,':Т:"_::*:",огою iн.ших методiв оцiнки. вiдхилення можчтt. бvти;#:"*1ж;##ъ:ъ,#;,;"*:н:l**r"r::iэtу:iiц#: l,}iххJ;"-Ё;ц;tff,т:il;:,f5;
" 

- 
" 
- 

;{;" т ;i::::": " 
: ::, : :: : 

;i:;;" та к ож ."' i n u, 
" у ni ;ЪхНЁ" ь # ;"# Jfri,i,yll\lJPl чJUгtлOвOго РИНКУ. 

.

ГНОМУ .Капiталi суб'скта гослодаDlовання попqгл. \/ Dtl_|lл|.л|.:.']uР''ПИВОТ 
Ba.PTocTi час,гки у

ОКРеМОГО пiдприемства як об,екта i; 
---.""" r'vJlЛ!qL J/ бИЗНаЧеtlНl ]}lТеГРаЛЬНОj' Характерtlс,гиi(и

ефЪктивнос;Г;;;;;"-rання актив,", .1о 

","-'"]l'"".11Т";.j,?JР""Iiлj_лl:::"]й 
ВИРобttичог"'l;;;;i;;у,'*,-ъi;;#;::::"";:.::л:й::":l1;;;l;"""Ц;#;'"Н?";,Н'J:;ъJi|""ili##J,"т";;;-,;н

пiдприсмства:

.]\lb

cTaljy

(так) (Hl)
l

)
>l 1,1 0,9 i(non
>0 1,1 0,9 ltuO.

4

.

>0,5 1,1 0,9 Knnn,

>0, l 1,1 0,9 Кзuб"з

>0



Поточнi
озIIак:

о Керiвгrицтво
погашеннlо протягом ,

r Керiвництво
протягом щонайменше

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

КомпанiТ сподiвасться погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягас

дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;

КомпанiТ не мае безумовного права вiдстрочити

дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiолу,
погашення зобов'язання

право здiйснювати
актив та виконати

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

зобов'язань
Пото.tнi зобов'язання оцilltоtоться у подаJIьшому за амортизоваI{ою вартlстю,

Пото.tнУкреДиТорсЬкузаборгованiстьбезвстановленоТставкивiДсоткаФонДоцiнюезасУМою
первiсного pu*yr,*y фактури, якщо вплив дисконтування с нес)rгIсвим,

3 
" 
3, 6, З z о р tпан t t я (l it t а t t со в uх окm uв iB пtа зо бо в' яз пtl ь

Фittансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Фонд мас юридичне

залiк визнаних у O-",*i'.y, l *u. nu*lp абЬ зробити взаемозаJtiк, або реалiзувати

зобов' язаt-tня одночасно

3.4. облiковi полiтики lцодо основних засобiв та нематерiалыlих активiв

3.4.1. BtBttпtrllя mа оцiнко oclloBllIж засобiв

Фонд визнас матерiальний об'скт основним засобом, якщо BiH утримуеться з метоl,о.вт-л"I:,,:1т:"

тх у прошесi свост дiЪльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних l соцlально_

культур}lих срункuiй, очiкуваний,строк корисного_ використанtlя (експлуатацii) яких бiльше одного

року та вартlс.гь ,о"* бiпйе 6000 .р"., or! 
"р"лОur,"* 

пiсля 2з,Oj,2020 року BapTicTb бiльше 20 000

грtl.

Первiсно Фонд оцiнюе осгtовнi засоби за собiвартiстю. У подальшому ocHoBHi засоби оцiнюються

за Тх собiвартiстtо Miгlyc будь-яка накопичена амортизацiя та буль:якi накопиченi збитки вiд

зменшеtlня корисностi. Сума HaKon"uJo'i'u*opr".uuii уla"rулт.y,i:,1тlт,.,::*юча€ться 
з валовоТ

балансовоТ uupro.ri'in;";y ;; чистоТ суми, перерахованоТ до переоцiненоТ су_ми активу, ,Щооцiнка, яка

входить до складу власl]ого капlталу, переljоситься до нерозподiленого прибутку, коли припиняеться

визtlання вiдповiдного активу,

Матерiальнi активи з TepMiHoM корисного використання

np"oOn,r"* пiсля 23.05.2020 року вартiотю до 20 000 грн,,

мЪтерiальrrими активами (МНМА),

строк i в корисного о"пор"9,ч"1 uчоч,:

понад один piK, вартiстю до 6000 грн,, для

вважаються малоцiнними необоротними

3. 4, 2, П о Drш ь u,t i в tt,ttt р ct tltu,

Фонд I]e визнас в балансовiй BapTocTi об'скта осtlовних засобiв витрати на щоденне

обслуговувuппr, р.*о,-,-, ,а ..ex"iun" оО.пуЪоuуuuпп". об'екта, I-\i витрати. визнаються в прибутку чи

збитку, коли вони ,,;;;;";, Ы о-u"Ъо*iи iuprb"ri обоскта o.no"n"* ЗаСОбiВ ВИЗНаЮТЬСЯ TaKi ПОДаЛЬШi

витрати, якi задоволь}lяють критерiям визгIання активу,

3, 4, 3, Дм о р пt u,з п tцilt 0 с l r () в l r L!ж з о с о б i в,

Аплортизачiя осrtовних засобiв здiйснюсться щомiсячно,

лля нарахуваllня амортизацiт. основних засобiв використову€ться прямолiнiйний метод

tlapaxyBa'I{, uropr".uuiT. Н*iорrизацiя нараховусТься У вiдпоuiдносri до I.pyn основних засобiв i

TepMiHy корисного використання за Ko)I(H", об',п,ош,t o,noun"* засобiв до досягнення балансовоТ

BapTocTi об'скта l]ульового значення,

При розрахунку амортизованоТ BapTocTi лiквiдацiйна BapTicTb основних засобiв прирiвнюсться

до нуля.

ИСIIОГО ВИ
Ha1-1MeHyBaH ня основн llx засобiв

земельнi дiлянки

Mor*n" та обладнаllня (KpiM

Комп'ютерна TexHlKa

ме[|ти, прилади, itlBeHTa

lHtli основнiзасоби
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Амортизацiя МНМА нараховусться в першому мiсяцi використання об'скта в розмiрi 100 % йогоBapTocTi.

Капiтальнi вкJlадення в орендованi примiщення амортизуються протягом TepMiHy i.x корисtlоговикористання, Амортизацiю активу починають, коли 
"il," стас пЁйr,"", для l]икориста1,1ня.Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiцбувасться ранlше: на дату, з якоi.ак.гивк.гrасифiкують як утримуваний дп" продuпiу, або nu доrу, . якоТ фипин".r, u"."ul|ня активу.

3. 4.4. Немаmер iал ь t ti акпluв ч
нематерiальнi активи оцiнюlоться за .соб.iвартiстю за вирахуванням буль-якот t.,акопl,tченоiамортизацiI та будь-яких накопичених збиткiв uiд J""пr"ння корисностi. Нематерiальнi активи, яt<i

ffifiжЪIJо"u?п"'uтi договiрl-tих або iнших ЮриДичних прав, амортизуються протягом TepMiHy

3,4,5, Зменшенн,l корuсносmi ос'ювrtuх засобiв иlо lr€il{lиl€pirtлbtttx ttKпlltBiBна кожну звiтну дату Фонд оцiнюс, чи е якась озtlака того, що корисttiсть активу Nlo)(eзменшитися, Фонд зменшу€ балансову BapTicTb unr"uy оо aуr" його очiкуваного вiдшкодуван}lя, якщо
l#ffi#fl".#Y :.ЧiКУВаНОГО 

вi1111олvвання_ активу меl]ша вiд його балансовоi, Bapr.ocTi. 1-аке
вартiстю..й;;"iоЁ;Ы'lu*Ъ;"l::'fi-Т;#""Нт;fiтжт:iжff т*r;"#йiтi;;;,.х;гулвiлу) в попереднiх перiодах, Фонд сторну€, якщо i тiльки опйо ."i,r"лися попереднi оцitлки,застосованi для визнаЧен]{я суми 

"r'у:l]r:i"'riдrпЙуrання. Пiсля визНання збиткУ вiд зменшеltнякорисностi амортизацi" ос"о"ни* засобiв коригусться в майбутr;iх перiодах з метою розподiлеttняпереглянуТоТ балансОвоТ BapTocTi необорот"Ь.о" unr"ry- 
"u """."мати.lнiйКОРисного використання. 

-Г--""' Пq vПUlЕМаlИLlНIИ OCHOI]I ПРОТЯГОМ Строку

3.5. облiковi полiтики щодо illвестицiйноi llepyxoMocTi
3. 5. I. В uа t а п t tя i н в ес m u цi й н o.i н ерухом о с tп i
!о iнвестицiйноТ HepyxoMocTi Фонд вiдносить HepyxoMicTb (землю чи будiвлi, або час,гинубУДiВЛi, абО ix ПОеДНаННЯ), УiР"*У.о"у на правах 

"ru""о"riЪоо ..;onot;;."o.|o," про cpiHaHcoBy ореIlду зметою отриманI{я орендних платежiв 
i9:л:U:].:r:н1.1я 

BapTocTi пuпБ-у i"Б", оо.".lIенtlя обох цiлей, ане для: (а) використання у виробництвi чи при постачо",,i,о"uii";"й; наданьri гlослуг tl!.l дляадмlнlстративних цiлей, або (б) продажу в звичайному ходl дlяльностl.
Iнвестицiйна HepyxoMicTb визнаеться як актив тодi iтiльки.тодi, коли: (а) е ймовiрнiсть того, щоФОНД ОТРИМае МаЙбУТНi еКОНОМiЧ1,1i вигоди, якi пов'язанi.з ц;., i*,".".")r]и"о,о tlерухомiстю, (б)собiвартiсть iH вести цi йноТ HepyxoMo.ri rori'no 

^;;й 
;;Ъц i u 

"r".Якщо бУдiвлi вкJIючають одну частину., яка утримуеться з ме,тою отримаrIня оре.lд'о[ п.лаl.и .].адругу частину для використання у процесi дirпr"Ь.ri Фоrrду uOo дrr-Ъдriнiст,ративних цiлей, в

РiЖт"'ъ"#й,"3;Jl;ытilJJ:ЪЬЪЫ;;Ьу-Ъ""*i оцl",о,",i, .о-uiлоорЪ;;;;;;;; ;;;;,",
3, 5. 2, Пер в ic па mа п о сл idy ю,t п о цirt ко it t в е с m tt цi й н oi н epyxo,1to с mi
Первiсна оцiнка iнвестицiйноТ HepyxoMocTi здiйснюсться за собiвартiстю. Витрати tla операtlilовкJIючаються до первiсноТ BapTocTi. Собiвартiсть придбапы i"u.".й;Щ;;;i;омостi вкJlючае цiлrу iTпридбання та будь-якi u",pu", якi безпосередньо вiднесенi до придбання. Безпосередньо вiд1.'есеttiВИТРаТИ ОХОПЛЮЮТЬ' НаПРИКJIаД, ВИНаГОРОДИ За IiаДаННЯ Про6"сiЙrii*-;;;о;.,"их послуг, пода.гки,пов'язанi з передачею права власностi, та iншi витрати на операцiю.
Подальша оцiнка здiйснюеться за справедливою BapTicTto, яка lla дату оцiнки дорiвнюе первiснiйBapTocTi за вирахуванням накопиченоТ амортизацii.
3,б, облiковi полiтики щодо llеоборотних акt.ивiв, утримуваних для прOдажу

_ ФонД класифiкуС необоротнИй актиВ як утримуВ аний для пРод,,,ку, якщо його балансова вар.гiст.ьоуде в ocHoBHoMv вiдшкодовуватися шляхом. операцii' продu,I(у, а 1-1e поточного t]икорис.га1'ня.НеОбОРОТНi un'"ui, УТРИМУВанi'оп" npoo*,y, оцiнюються i вiдоор;;u;r;;" uЪу*.оп."рсько]чlу облiкуЗа НаЙМеНШОЮ З ДВОХ ВеЛиЧин: балансовоЬ або справед""u;;;;;i;;;';-ui,оu*ruu,,ням витра' наоперацii' пов'язанi з 
лпрода,'(ем, 

Амортизацiя на ,uпiЪпrБ" tle IlарахоВуеться. Збиток вiд зменшеt'някорисностi при первiсному чи подалiшому списаннi активу до справедливоi BapTocTi за вирахуваlltlямвитрат на продu,к визнасться у звiтi про фiнансоui p..yrr.ui".
3.7. Облiковi полiтики щодо оренди
Фiнансова оренда - це оренда, за якою передаlоться в ocHoI]HoMy Bci ризики.га ви}Iагороди,пов'язанi з правом власностi 

"u'un,"". Фонд як орёпдurор lla початку строку ореlчlи визнае фiнансовуоренду як активи та зобов'язанtIя за сумами, що дорiвнюlоть справедr""iй'вартостi ореtlдова'ого
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майна }la початок оренди або (якщо вони меншi за справедливу BapTioTb) за теперiшньою BapTicTto

мittiмальни* ор"по#"'*^;;;":i;.*йirii"Ыr"i оренднi_ппur.rпi роЪпОДiЛЯЮТЬСЯ MirK фiНаНСОВИМИ

витратами та зменшенням непоaura""* ,обЬu',Ьuп", Фiнансовi витрати розподiляються на кожен

перiол таким "r"оr, щоб забезпечйти "r-у перiодичну ставку виъотка на зzшишок зобов'язань,

НепередбаЧ"пi ор"uлпilпоr"*i вiдображаЮться яК витратИ в тих перiоД&х, У яких вони були понесенi,

I-Iолiтика нарахування амортизацiТ на орендованi активй, що амортизуються, узгоджена iз стандартною

полiтикоtо Фоплу щодо подiбних активiв,

Оренда активiв, за якою ризики.та винагороди,.::.?-]:*i з правом власностi на актив, фактично

зсulишlаlотьaо n op"uooou"uo, класифiкусться як операцlина оренда, Оренлнi платежi за угодою про

операuiйну оренду визнаIоться як витрати на прямолiнiйнiй ОСЪОВi ПРОТЯГОМ СТРОКУ ОРеНДИ. ДОХiД ВiД

ореllдИ за угодами про операцiйну оренду Фонл .визнас на прямолiнiйнiй ocHoBi протягом строку

оренди. Затрати' включаlочи амортизацiо,'ъоп"a"пi при отриманнi доходу вiд оренди, визнаються як

витрати.

3.8. Облiковi полiтlлки щодо податку rra прибуток

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

податкiв. [Iоточний податок визначаеться як сума noou,,iiu на прибуток,*що пiдлягають сплатi

(вiлшколуванню) tltодо оподurпоuuпо.о "р"йпу'rзбитку) 
за звiтний перiол, поточнi витрати Фонду

за податкаN,lи розраховуються з використанням податкових ставок, ""ппi* 
(або в основному чинних)

lta дату балансу.

3.9. облiковi полiтики lцодо iltших активiв та зобов'язаrlь

3.9,1, Забезпеченпя

забезпечення визнаються, коли Фонд мае теперiшню _заборгованiсть 
(юридичну або

конструктивну1 внаслiдок минулоi подii, i.nlJиrouipnbr"'1rooTo бiльшъ мо}I.,Iиво, HilK немохсливо),

tцо погаtuення зобов,язання вимагur"*.'u"ýr, p..ypci,, *oTpi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i

мо}кна достовiрно оцitlити суму зобов'язання,

3,9,2, ВuttЛоtllu 'рацiВнuкалt ^:-^"-_i RспаннЯ " льностi та управлiння
}{а Фондi найманi працiвttики вiдсутнi, Ведення господарськоl дlя

активамИ здiйснrосться Компанiе*о згiдr{J {u*onY УкраТни "Про iнстиryти спiльного iнвесryвання",

ВiдповiltноДоLlИННоГоЗаконоДаВстваФонДсДиниЙсоцiальнийВНесокнеНарахоВус.

3.10. Iншi застосоваIli об;liковi полiтлtки, що € дореЧIIими для розумiння фiнансовоi звiтностi

3,10.1 loxodlt 1,1o вuпхраmu

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

tliодо викоllа1-Iня, llередаюtlи обiчяну no.nyry (тобтЬ un,"uj l].iun,oui, A*,"u передасться, коли (або у

Mipy того, як) клiсl,tт отримус контроль над таким активом, _ z _ ла._л.__, _ лл.i .оппрп прннq

flохiлвiДпроДокуфirrансовихактивiвВИзНаетЬсяуприбУткУабозбиткувразiзадовоЛенНяВсlх
tIаведених далi умов:

а) Фоrrд передас договiрнi права на одержання грошових потокiв вiд такого фiнансового активу;

б)ФонлПереДаВпокУпЦевiризикитаПереВаГИвiдволоДiнНя,поВ'язанiзфiнансоВиМактиВоМ;
в) за ФоrrДом не залишастьСя aHi подальша учаСть управлiнського персоналу у формi, яка

зазвичай пов'язаllа з володiнням, aHi е(lективний контроль,u пролu""ми фiнансовими iнструментами,

i н вести цi й ною l]epyxoM iстю або iH ш и ми активами;

г) суму доходу Mo)I(Ha достовiрно оцiнити;

л) ймовiрrrо, що до Фонду надiйдуть економiчl;i вигоди, пов'язанi з операшiсrо;

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

Дивiденди визнаються доходом лише у разi, якщо:

- право Фонлу на одержання виплат за дивiдендами встановлено;

- с йMoBiptticTb, tцо економiчнi вигоди, пов'язанi з дивiдендами, надiйдуть до Фонду;

- суму дивiдеttдiв можна достовiрно оцiнити,

l{охiл визнасться у звiтi про фiнансовi резулътати (звiтi про_. сукупний дохiл) за умови

вiдповiдностi визllаче}I}iю та np"r"pi"' u".nunn". Визнання доходу вiдбувасться одночасно з

визнанням збiльшення активiв або зменшення зобов'язаtrь,

Витрати-цезМеНшенняактивiвабозбiльшеннязобов'язаНЬонаслiДкомякоГосзМеНшеНня
власного *unir-y, npiI\4 оо унаслiдок здiйснення розподiлу дер}кателям вимог до власного капlталу,
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Визнання витрат вiдбувасться одночасно з:о первiсним визнанням зобов'язання чи збiльшенням балансовоI BapTocTi зобов'язалrн я; або, припиненням визнання активу чи зменшенням балансоrоi ruрrй актиI]у.3,10,2. Вumроmu за позuка,|tll
ВИТРаТИ За ПОЗИКаМИ, ЯКi Не С ЧаСТиною фiнанl?"з-]".rруме.}Iту.та не капiталiзуються якчастина собiвартостi активiв, визнаю-ться як витрати перiоду. Фонд nunir-i.y. витрати на позики, якirffi'"Н::riПТffi'.Т#":ia;""",, бr;i;;;ц.uu'uоо ,"р;й;;;;u*поьiбiпь.u,,о.ь ,й"uу, ,n

3.10.3. YMoBtti зобов'язанttл пrа tIKmrlBu.
Фонд не визнае yMoBrIi зобов'язання в.звiтi пр_о фiнансовий. стан.Фонду. Iнформацiя про умовнезобов'язання розкриваеться, якщо мо}tливiсть 

",iоуi" pecypciB, якi 
"ri?юють у собi економiчttiВИГОДИ' Не е ВiДДаЛеНОЮ, ФОНД Не ВИЗНаС yMoBHi Ъпr"u". Стисла iнформацiя про умов1'ий активрозкриваеться, коли надходження економiчп"" 

"raЙ u Иrо.,рu"r.

4. OcHoBHi припущення, оцiнки та суджеtlня
При пiдготовцi фiнансовоТ звiтностi Фонд здiйснюел:цiнки та припущення, якi маюr,ь вплиI] наеЛеМеНТИ фiНаНСОВОiЗВiТltостi, rрунтуючись на мсФз, мсБо.u.пуru""""'п,i, ро.робпених KoMiT,eToMЗ ТЛУМаЧеНЬ МiЖНаРОДНОТ фiНаНЙЪОТЪвiтностi. Очiп;;'r;'"уд)ке]l}lя bu.yrro"" н.а по'ередньому ztосвiдiта iнших факторах, що,Ь i""у,Й* обставиr;;";,;;;.я.обгрунтоЬ*,ii" I за результатами якихприймаються судження щодо балансовоi BapTocTi активiв ,;" ;"б;;;;.опо. Xoru цi розраху}l*иоазуються на наявнiй у керiвництва Компа"iI i,Йp;uu;T npo 

"".Б"";",-д,,, qunr""Hi резуль.l.а.ги

3::Ё ЩЖ,"iЁН}Жr.Т J;Ё#fi 
?i; ::у*:;:"'*т;: *н .}#,?i u о i о о, u u о, ьй 

" 
u,', 

",МаЮТь велике значення для пiдготоuп" фiпuп.о;"i;;;i;;i ;йБj,ijuЫiН],"j:]"' О розрахуtIки

4,1, Судrкення щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутllостi копкретних МсФз
-"o,r#iT""" ftHX' Y'ФЗ, ЯКИЙ КОНКРеТно 

. 
застосовуст::.. 

j_" _операцii, iншоi подii або умови,

^{{1"н,тj#*ъfit#';''";;Jhýн#"#*,,*;тiff 
}***н;*н':,жt-*

, подае достовiрно фiнансовий cTall, фiналtсовi результати дiяльностi та грошовi llотокиФонду;
о вiдображае економiчну cyTHicTb операцiй, iнших подiй або умов, а lle лише lоридичllу форму;о е нейтрzlJIьною, тобто вiльною вiд упереджень;. е повною в ycix суттсвих аспектах.
ПiД ЧаС здiйснення счлженнq кёh.

джерел ru uou"o"r.l,i*!l]r;}iffi:;};:'r'"T#TBo КОМПаrli[ ПОсилаеться на прийнятнiсть tlаведенt{х далi
а) вимогИ в МСФЗ, у якиХ iдетьсЯ про подiбнi та пов'язанi з ними питання;б) визначеннЯ, критерiТ визнання та.концелцii оцiнки активiв, зобов'язаlКОНЦеПТУальнiй ocHoBi бlrч"aоuоi-Ы'о"ri. И аКТИВlВ, ЗОбОВ'ЯЗаНЬ, ДОХодiв l,а витрат у
пiд час здiйснення судження керiвництво Комланiт врахову€ найостаннiшi пололtеrlня itлшихорганiв, що розробЛяtоть та затверджуЮть,станларТи, якi застО_совують подiбну концептуальну octloByДЛЯ РОЗРОбЛеННЯ СТаНДартiв, ;"шi пробе.iЙ;;;;;Й iЪопiп, ,u прийнятi,галузевi практики, l.ictoмlрою, якою вони не суперечаrо u"щеaЬ"аченим дя(ерелам.
операцii, Що не регламентуються мсФз Фондом tte здiйснюв€шись.

4,2, Суджеlrня щодо справедливоi BapTocTi активiв Фtlнду
справедлива BapTicTb iнвестицiй, що актив[lо обертаютьсяI на оргаtliзованих фiнансових ри}lках,розраховуеться на ocHoBi поточноТ ринковоi BapTocTi Ъu'rоr""' закриттЯ торг|В tla звiтttу лату. Вlнших випадках оцiнка спра""дли"оi. BapTocTi' гqv".v*о., на судI(енr,r* щодо передбачуваtIихМаЙбУТНiХ ГРОШОВИХ ПОТОКiВ, !'"уr"Ьi "nbno"i"roii."i,y"uli р".;1; ;;;;;;";- рiзtlим срillансовимlHcTPYMeHTaM' Та iНШИХ фаКТОРiВ З 

"РаХУВа""ям вимог МСФз lз коцiнка справедливоi. BapTocTi>.

12



4.3. Сулясення щоДо змilt справедливоi BapTocTi фiнансових активlв

КерiвничтВо КомпанiТ вважас, tl\o облiкоВi оцiнкИ та припущення, якi мають стосунок до оцiнки

(litlансових iHcTpyMeHTiB, ле ринковi котирування не досryпнi, Ъ -lg"ou"п,l д}керелом невизначеностi

otliHoK' тому Lцо: 
-MoBipHocTi зазнають змiн з плином часу, оскiл:_11_:":::i

а) вони З високим ступенеМ имOвlунr;:1: ,;-:::"-''"лл-*i"."'--".оо.*_ 
"onur"n"nocTi, 

змiн
базУютьсянаПриПуш[енНях.керiuп"u'ваКо'па"ii-Т"1:'вiдсотковихсТаВок'ВолатиЛЬНостl'зМ
валtотних курс|в, показr;иr<iв кредитоспро"оjо_lY,.,ýЗj'Рu'""'iu, коригувань пiд час оцlнки

iйру*,.пriв, Ь такоrк специфiчrtих особливостей операцtи; та

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

(витрати) MorKe бути значним,

якби керiвництво Компанiт використовувало iншi припущення щодо вiдсоткових ставок,

волатильtlостi, KypciB обмiну валют, пр"л"r"о.о рейтингу *о"rрr."п-r|,.Дати оферти i кориry.вань пiл

.1ng бцiнки itlструмен,гiв, бiльlllа uOo *.iru змiпu u оцi"цi-,ufi.,о,1 фiнансових iHcTpyMeHTiB у разi

вiлсутностi ринкових котирувань мала б iстотний вплив й Ъlлоорurкений у фiнансовiй звiтностi

чистий прибуток та збиток,

РозУмiю.tиваrкливiстьВикористаНняоблiковихоцiноктапригtУЩеНЬl"fспраВеДЛиВоtВартостl
фitlансових uпr"u,u'-"'"рi.irЙйо"ri вхiдних 

aij,т,}_,щодо 
справедливоi BapTocTi першогО p,i."_:."J.

КерiвништВ_о КомпанiТ планус використовувати оцiнки та сулжЪння якi базуються на професtинlи

компетеtlцlt працlвникiв Пiдприсмства, дос"iдi та ,"и"улй*- "лч],1,.,:-т.-"* 
з використанням

розрахункiв 
.,.u ,'оо"п.ЙЪорrЬ.ii ,lri"un.bu"* активiв, залучення зовнiшнiх експертних оцlнок щодо

таких фiгrансових iгtcTpyMerrTiu д" оцiпка, яка базусться na професiйнiй компетенцiт, досвiдi та

розрахунках е недостатньою, на думку;;;i;;"ч.,"а компанiт с прийнятним та необхiдним,

Використання рiзних маркетинго""*. np"ny*eHb таlабо методiв оцiнки також може мати значний

вплив rlа передбачувану справедливу BapTlcTb,

4.4.СулженняЩоДоочiкуванихтермiнiвуТриМуВанняtрiнашсовлtхiнстрУментiв
Керiвttичтво КомпанiТ застосовус. професiйне ,.]ryT_,nn, щодо TepMiHiB утримання фiнансових

iHcTpyпleHTiB, що входять до скJ]аду фiнанЬових активiв, Професiйне судження за цим питанням

грунтуеться rla оцiнцi ризикiв фiнансового irrструменry,-йоiо прибутпоЬостi й динамiцi та iнших

факторах. Проте iснують невизI]ачен""ri ,-i -oi,iy,o _Oyr, 
пов'язанi'з призупиненням обiry чiнних

паперiв, що l]e с пiдконтрольним *.рi*,,",йу KoMnanlT ,Pun,oponn i може сутгево впли'ути на оцlнку

(l i rrаiсових i нструмен,гi в,

4.5. ВикористанIIя ставок дисконryваttня

Ставка дисконту - це процентна ставка, яка використовуеться для перерахунку майбугнiх

потокiв доходiв в сдино значен'я ,"n"pirnuo1 (поточноi,) BapTocTi, яка с базою для визначення

ринковоТ вартостiЪr.i..у з .nonoriuHoT точки зору, в ролi ставки дисконry е баясана iHBecTopy ставка

доходу }la l]кладений капiтал у вiлповiлrli з рiвнем.ризику подiбнi об'скти iнвесryвання,або -ставка

доходу за альтернативl{ими uuрiuпrа*гi"u"Ёr"цiи ib зiставляння рiвня ризику на дату оцiнки, Ставка

ltисконту мас визtlа!lатися з урахуванням трьох факторiв:

а) BapTocтi грошей у часi; 
,:_ч___л_л

б) BapTocTi джерел, якi залучаtоться для фiнансування iнвестицiйного проекту, якl вимагають

рiзrri piBHi компенсацiТ; . ! .. .,лiiк.лr
в)факторУриЗикУабомiриймовiрностiотриманняочiкУванихУмайбУтньоМУДохоДlВ.
Сr.аrtомНа3|,|2,2020р.сереДнЬозВa)кенасТаВкаЗа":Ц9::"j'..банкiвськихкредитiву

ttatliotla.ltbHiй валrотi в банках, у яких не введено тимчасову адмiнiстраuiю або не запроваджено

лiквiдаLtiйну поrйi., "runoo"no 
|4,,5 о/о рiчних, .Iнформачiя, 

що використана для визначення

середньозваrкеrtот ставки oo"pn u"u з офiчiйного сайry нБу за посиланням

lrttps://bank.gov,ua/statistic/sectoг-financial/data-sector-financial роздiл "BapTicTb кредитiв за даними

ста'истич НоТ зв iTHocTi банкi в У краТн и (без урахування овердрафту)",

4.6. Сулження щодо влlявлення ознак знецiнення активiв

вiдносltо фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, Фонд на дату

виникнеlJня фirrансових активiв та на кожну звiтну дату визначае piBeHb кредитного ризику,

ФонДвизtjасрезерВпiДзбитки.ДляочiкУваНихкреДитнихзбиткiвзафiнансовиМиакТИВаМи,якi
оt{iнюtоться за амортизованою вартiстю, у розмiрi очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк лiТ

сРittаllсового активу (при зltачt.lому зоiльшеппi пр.л"rпо.Jр"."r,у/jп" пр.д"rно-знецiнених фiнансових

активiв) або l2-ь,liсЯtltlимИ о"iоуuап"*"-прЪо"r,i"ми збитками (у разi незначного зростання кредитного

ризику).
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Зазвичай очiкусться, що очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дii мають бути визнаtti до того,як фiнансовий iHcTpyMeHT стане про,.ро"""ий. Як прuu*,r.реди'ни.й ризик значно зростае Ще дотого, як фiнансовий iHcTpyMeHT Ё.uп. проaтроченим аоо Оуде помiчено

;ffi;.'&r',Ж.,ri. 'П'Ц"фЙП"'" on" пози'аJIьника, 1"uпр"Ьuл, ;;;.JJ-H; 'Н;l,Т,-;Н":Ё;
Кредитний ризик за фiнансовим iHcTpyMeHToM l]вu,каеться,низьким, якщо сРiнаrtсовий iнструмен.гмае низький ризик настання дефолту, позич€lльник мае потух<lliй поте'ц;-Т"по"уuати своi.договiрlliзобов'язання щодо грошових потокiв , ;;;.rйБ.'о 

.перспектиВi, а несприrlтливi зпrittи векономiчних i дiлових умовах У Довгостройвiй п.fiй.-п.""; ,ornyr" ,й.i,r", -. не обов'яз*овоЗДаТНiСТЬ ПОЗИЧzlЛЬНИКа ВИКОНУВаТИ сво[ зобов'язанн;Й;о; договiрrlих грошових потокiв.Фiнансовi iнструменти не ввo,каються такими, Що MaloTb низький кредитний ризик лише напiдставi того, що ризиji лефолту ,u n""" е нижчим, HilK Rиl.ук_ дефолту за iншlими фiлtансовимиlНСТРУМеНТаМИ ФОНДУ або нiж кредитний ризик ,"р".о"-,-1ii в якiй Фонд здiЙснюс дiяльнiсть., Очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дii не визнаlоться за фiнансовим itlcTpyMe'..o' tIрос,го напlдставl того, що BiH вваrкався iHcTpyMeHTbM iз n"ron"", пй"оитним ризиком у поперелньоiчrу звi.гtIомуперiодi, €ше не вважаеться таким cTa'on4 на звiтну;;;у.'У такому u"пuдпу Фонд з'ясовус, чи мало
ffiХ",;:fiЪ".,,ТrХ'#JiJ&"##jН*'*У"i*", _.уni'Jp"i"no.o 

визнання, u o,n. чи постала потреба
очiкуванi кредитнi збитки вiдображають власнi очiкування Фонду щодо кредитних збиткiв.Аналiз зростання кредитного ризику та MoNleHTy llастанllя десРолту jиоже базува.l.исяНа РiЗНОМаНiТНИХ КiЛЬКiСних та,ni.""* nonuri"*u*, Ь^,Й-'мсФi 

: lЁd.'l;;: ,r" суттеве зросl,аllняриЗикУ вiдбУваеться при Прострочен"j.,:;,10;;," ^iф"rrо 
s.s.Ir 'йсйз я;, адефолт (подiя

ffiХlЖЪЙriЕЬrТ"фОЧеННi 
Ъ9Ь ДНiВ (пара.рuб Ьs.s.з7 мсФз 9). L{e так званi спрос.I,овtti

5, Розкриття iнформацiТ щодо використання справедливоТ BapTocTi
5,1, Методикll оцiнюваtlня та вхiднi дuнi, оикорr,lстанi для скJI:rданrtяl tlцitlок за сtIраlrедл1.1воюBapTicTlo

Фонд здiйсню:_виклю"п? 
9:.ýp"pBHi оцiнки_слраведливоi вар,гостi активiв.га зобов'язалtь,.гобт,оTaKi ОЦiНКИ, ЯКi ВИМаГаЮТЬСЯ МСФЗ 9 та МСФЗ 1l 7;;;:i про rрiнансовий cr.aH на KiHetlb *о)I(ногозвiтного перiоду.

класи активiвБ
зобов'язань,
оцiнених за

справедливою
Методики оцiнювання

Метод оцiнки
(ринковий,
дохiдний,
витратний)

вхiднiданi

Грошовi*оrЙ
грошових коштiв здiйснюеться засправедливоlо вартiстю, яка

внюе ii номiнальнiй

офiцiйrIi кур"" нЫ

Iнструменти
капiталу

справедливоlо вартiстю, яка
зазвличай дорiвнюс цiнi операцii, в

1одi якоi був отриманий актив.
Подальша оцiнка iHcTpyMeHTiBкапiталу здiйснюсться за
справедливоtо вартiстю на дuту
оцlнки.

Ринковий осЬiцiйrli оiрiБГ,,ур."
[ 
оргаtriзаторiв торгiв lla
да,ry оцirtки, за вiдсугностi
визначеного бiрrкового
курсу на дату оцitll<и,
використовуlоться Llitlи
закриття бiржового
торгового дня. {aHi гlро
в.rиненi правочини гIоза
фондовою бiржею. laHi
фiнаlrсовоi звiтtlостi
пiдлриемства (cMiTeHTa)
ДЛЯ визна,tеtlltя 

l

i.нтегрального iндексу
фiнаltсового с-гаllу
п iдприсрlства (ем iTeHTa
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Методики оцiнювання

метод оцiнки
(ринковий,
дохiдний,
витратний)

Вхiднiданi

Itласи активiв та
зобов'язань,
оrtiнених за

справедливою
вартiстю

Ринковий,
дохiдний

I]iни на риI]ку
HepyxoмocTi, данi оцiнки
професiйних оцiнювачiв

lнвестицiйна
tlepyxoMicTb

Первiсна оцiнка iнвестицtиноt
HepyxoмocTi здiйснlосться за

собiвартiстю. Подальша оцiнка

здiйсrtlосться за первiсною

вартiстю за вирахуванням
yro r/лп!ruёцлТ я мпптизаttiТ-

Ринковий,
дохiдний

KoHTpaKTHi умови,
ймовiрнiсть погашення,
очiкуванi вхiднi грошовi
потоки.

.Щебiторська
заборгованiсть

Первiсна оцiнка дебtторськоt
заборгованостi здiйснюеться за

справедливоlо BapTicTto, яка

дорiвtlюс BapTocTi погашенtlя,

тобто cyMi очiкуваних контрактних

гроtllових потокiв на даry оцiнки,

Пiсля первiсного визнання

подальша оцirtка дебiторськоТ
заборгованостi вiдбувасться за

гlстlо.
Витратний KoHTpaKTHi умови,

ймовiрнiсть погашення.,
очiкуванi вхiднi грошовi
потоки.

Поточнi
зобов'язання

Первiсна оцitlка грошових

зобов'язань здiйснюсться за

вартiстю погашення. Поточнi
зобов'язанttя оцiнюlоться у
подальшому за амортизоваIjою

ваDтiстю.

сIlраведлиl}оТ BapTocTi lla прибуток або збиток

у результатi визначення справедливот BapTocTi частки у статутному капiталi згiдно методики

визtIачення iнвестицiйьlоТ привабливостi пiдприЬмстuu .u дuп"*и бухгалтерськоТ фiнансовоТ звiтностi,

було проведено учiнку фiнансових активiв Фонду, зокрема: частку в cTaryTtloMy капiталi Тзов

<ЕкобiзtlеСфiнанс> yuiHeHo на 874 тис. грн,, часткУ в стаryтноМу капiталi ТзоВ (СТРАНС) уцiнено на

5 5lб тис. гргt,

У звiтному 2020роui вiдбулося збiльшення

капiталi ТзоВ кЕкобiзнесфiнанс> на суму 8 863

ТзоВ кСТРАНС) на суму б l73 тис, гр1-1,; частки

суму l тис. гр1,1. У звiтному 2020 роui вiдбувся

n'n,,b-i ТзОЬ кКПП ЦЕНТР) на суму б l'7З

корпоративних прав, зокрема: частки в статугномJ

т"с. ipH.; придбання частки в статутномул ýln,,-,
в cTaTyTнoMy капIталi ТзоВ (KOPBIH ПРАИМ> на

продa)к корпоративних прав - частки в статутному

тис. грн. та частки в стаryтному капiталi ТзОВ

кСТРАНС>) t|a суму 657 тис. грн"

5.3. PiBcllb icpapxiT справсдлиlrоi oopTocTi, до якого налеrкать оцilлки справедливоi BapTocTi

3 piBeHb
(Ti, що не MaIoTb

котирувань i не с

спостережуваними)

Усього

класи активiв
l,а

зобов'язань,
оцi1,1елtих за

справедливою
BapтicTto

l piBeHb
(Ti, що мають

котирування, та
спостереlкуванi)

2 piBeHb
(Ti, що не мають
котирувань, але

спостережуванi)

!,ата оt,tilлt<и 3 l .l2.19 з1.12.20 3 l .12.19 з|.12.20 31.12.19 з1,|2.20 з|.l2,19 з|.\2.20

51 097 59 086 51 097 59 086

,Ц,овгостроковi
сР irraгrcoBi

itlвестицiт: якi
облiковуються
за методом
ччастi в

каltiталi iншlлх
lliдприсмств

lý



класи активiв
та

зобов'язань,
оцiнених за

справедливою
вартiстю

1 piBeHb
(Ti, що мають

котирування, та
спостережуванi)

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

3 piBeHb
(Ti, що не lчIають
коr,ирувань i не е

спостережуваttим и)

Усього

Щата оцiнки з1.12.19 з1.12.20 з1,12.19 з1.12.20 з1.12,19 з1.12.20 31.12.I9 з1.12.20
Щовгостроковi
фiнансовi
iнвестицii:
iншi фiнансовi
iнвестицii

6 17з

48 567

i 6 1,1з lIнша поточна
дебiторська
заборгованiсть

90 4l2 48 561 90 412Поточнi
фiнансовi
iнвестицiI

5 076 l 006 5 076 l 006Грошовi
кошти 1 l4l

1 368 1141 l 368

Класи активiв,
оцiнених за

справедливою
вартiстю з

використанням З-го

залишки станом
на 31.12.2019p.

Придбання
(продшкi)

Залишки cTa[IoM
на 3 I.12.2020 р,

!овгостроковi
фiнансовi
iнвестицiТ:
якi облiковуються
за методом участi в
капiталi iнших
пiдприемств

-6 390 (Збиток вiд змiй
справедливоi BapTocTi
частки у cTalyTtloMy
капiтал i);
+ I5 036 (llридбаrrня
частки у cTalyT]loMy
капlталl);
- 657 (Продаж частки у

!овгостроковi
фiнансовi
iнвестицii:
iншiфiнансовi

+l (Прилбаu""ББп" у
ста]утному капiталi);
-6 17З (Продzrяс частки у
ста]утному Kalr iтал i);

Поточнi фiнансовi
iнвестицiТ -З 224 (Збиток вiд змiЙ

справедливо[ BapTocTi
акцiй);
+ 2 560 (Придбання

форваран их KoHTpaKTi в);
-3 406 (Реалiзачiя

их коt-t,грак,гiв

5,4, Рух активiв, що оцiнюються за справедливою BapTicTIo з викорrlстанItям вихiдних дlrllих3-го рiвня iepapxiT

5,5. Iншi розкриття, що вимагаються мсФЗ 13 <<Оцiнка справедллlвоТ BapTocTi>>Справедлива BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB в порiвняннi з ix балаtлсовоtо вартiстю.

1б



Фiнансовi активи i зобов'язання
Балансова BapTicTb

3 l .12.2019 3|.12,2020 3 1 . 12.20l9 з1.|2.2020

!,овгостроковi фi HaHcoBi iнвести цiТ:

якi облiковуються за методом участi
в капiталi iнших пiдприемств 51 097 59 086 51 097 59 086

Дu.о"rроповi фiнансовi iнвестицiТ:
i.,,,ri rhiнянсппi irrвестишiТ 6 |,lз l 6 17з 1

48 56,| 90 412 48 56,7 90 4|2Ittша поточна дебiторська
зябопгованiс]'ь

5 076 l 006 5 076 1 006
Ilоточ t t i фiнаrrсовi iгlвестицiт

l l4l l 368 l 141 l 368
Грошовi кошти

пото.ltti зобов'язання 20 320 875 20 320 875

К.рЬ--r* КомпанiТ BBa)I(ac, що наведеI{i розкриття щодо застосування справедливоТ BapTocTi е

достатrtiми, i не вваяtас, що за межами Й;;;;ilu'ir*",i'.-","nu,o oyo"_onu"TIl1: ,f,*""l::xý

i'"",f],'.'j:*;ý'хт,:ffi"};;;;;1;;;#i:,;;;"ы; й ;;;".not. Й користувачiв фiнансовоТ

звiтностi.
6. РозкрlIття iнформаuiТ, шtо пiлтверджу€ cTaTTi поданi у фiнапсових звiтах

6'1' ДОХОДИ 
D^:- -^^ ,Ьi"ошпппi преvп,-тяти (Звiт п i витрати) за методом

Фонд складае звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупнl доходи ]

кФункшiй витрат).

РозшифруваtIня дохоДiв i витрат за кфункчiон{lJlьним призначенням) отриманих Фондом за 20 19

iK та за 2020 piK наведено в таблицi

6.2. Витрати

plK Та За /.vLv PlK наtJgлчпч D rФvJrlrчr,

l ДоходIIl-
l

l lllшi dlillaHcoBi доходи

Код
звiту

2019 р. 2020 р.

р,2220 44 35
35

/l\ОХОДИ t]lл наралUб.tппл D,лчv l l\lu l," д-"""",J

р.2240 151 815 8t 732
ll1lIIt /l()xO,tl1l l8 594

15 046
лооцltiка tрlпilпчuDпл lгlDww l rlчlrl

|--;-_ _-'- : - ллл - :лл,, :т .Ьллооп п шrlу *пнтпяктi в l18 |,7 5 81"lз2
151 859 8L 767

Витрати
Код
звiтy

2019 р. 2020 р.

p,2l 30 308 282
ддlчllнlст иtj

1,7з l90
бинаго |2 21
tJ на llOUJl

4 4
IJ ит

5 J
tJ ина

l 11 l0
llИТl]2ТИ НД ll0cJlvl и uatlKyo лчltwэ,",р"",.,l,-,*"""" ,

ffiи(iнсll_ормацiйrri,бiржi) 1

l03 54
6 390
6 390

v llllIK2 (Illнанс(lБил lпlrwwl rlr\lrl

l Iншi витшrти р,22'70 1l1 215 15 831

l8 593 6 830
l l{итl]ЛтИ З ПОола)l(v Ku1-1tlupa t rlрпr,^ "у," 690

87 049 з 224
l чIllllкя aI}lHaHc()ltил lпбUU| уlцlrl

5 609 3 406
UoO l BaOTlc,I,b pctlJ l l JU Е

IJитtэати з розiрвання их K.otlTpaKTiB 22
2

lJитl]ати з розра2(уt
[3итрати, пов'язаlлi
dlооваDдrlими Ko}l,

I]сього BI,1TpaT:

l 68l
111 583 22 503

|1"



и1.1l.

2019 р. 2020 р.

308 282
308 282

ФОНДНеМаеВИТРаТЗПОДаТКУнаприбутокузв'язкузтим,щовiдповiднодопп. 
141,6.1п. l41.6ст, 14l Податкового кодексу Украiни звiльн"lотьЙ uiд опЪоurпуuuння кошти спiльного irlвестуваtrtля, асаме: кошТи, BHeceHi засновниками корпоРативного фонду, кошти та iншi активи, залученi вiдучасникiв iнституту спiльного iнвестуванl{я, доходи вiд здiйсне""" on"puui' з активаN,Iи iltс.глtrу,гуспiльного iнвестування, доходи, llapaxoBaHi за активам" i-H"r"ryry спiльllого ItIвестуl]ання, та itIuli

ii.#,,ТЁ"fflХЖ;i iНституту ,nin""o'-o iH"ecryraH*," 1rio"orn" ,u по."п;;;ъ;;i;"т ti,.",,.l;l

o..r"f;loTffi;"rl"X-#J#"#;_ 
ОЦiНЮЮТЬСЯ за справедллtвоlо вартiстю, з вiдображеllняill

ffiвiдповiДальrriсilо сТаНоМ на З 1 .12.2020 р. оцiппu iнвейцiй .. й;;;";;; вартiсr.ю (частклr у"""Ё";::ТjТ',;";:Y::Т::,:1енЙ;iап;;l^;;;;Ь) u;доорu,*"п] , з_о,у piBrri icpapxiiму pltJtll lcpapxll.Станом на 3 l ' 12,2019 року на б-u1:] 
_*онду 

облiковуються пото.Iнi фiнансовi iнвестицii, на суму
; gf#:Jý: 

"}О"?НiJ.л'З.,Y: l'*.T::: придбання.,поточних фiнансових irlвестицiй nu .uru2 560 ТИС, ГРН,, РеаЛiзацiя поточних фiнансо""* i"u."."r,o ;"J:il;iЧffi::fi":tlТtХ'l,rЪХ#JI
aсаМe:ПAТКoмпaнiя<Ельба>lуЦiнeнotlaЗ224Tис.ГDн."

розшифрування витрат Фонду за методом характеру витрат }Iаведено в табл

6.3. Податок на прибуток

Разом

цlнено наЗ 224 тис. грн..
3l грудня 20t9 Змiнl 31 грудllя 2020

з 224 -3224 0
з 224 -з 224 0

1 852 +2 5б0
-3 406 l 00б

5 076 х t 006,таном на

6.5. Грошовi кошти
Станомна31,12,2019р,грошовi коштизаtlомiнальtlоювартiстrооблiковувtlлись 

BcyMi ll4lт,ис.ГРН': На ПОТОЧНОМУ ДеПОЗИТ}lОМУ*РllУ"ТУ, uiЛПР"rоrу ;;i-"IБ',Йffi#K> _ l l40 r.ис. грн.;поточному рахунку, вiдкритому в ПАТ кАльфа-БЬr,пu ] I ."", .р".
Станом на З 1, 12,2020 р, грошовi кошти за номiналылоlо BapTicTlo облiковувЕtлись в cyMi l З68 т.ис.грн,: на поточномУ депозитноМу рахунку, 

"iдприrомУ 
;;i къЪ;;й;il;:'йЗ тис. грн.; поточtlому

ifriХ5Ё"i'#Хfi":Juо"rr;J:ОПОбu-ЪuПП'i'- l';;.^.pn., поrоч}iому рахунку, вiдкритому в Ат
за даними пейтингу надiйностi банкiв, що здiйснюсться рейтинговим агентством, яке BF'eceFIe до!ерrкавного р"",ру уповноважених рейтингови* u.ъiЬ"." нкцпФр, пдТ кДльфа-Iiанк> маеКРеДИТНИЙ РеЙТИНГ iНВеСТИЦiЙНОГО РiВНя uaAAA (бiльш д"r-о""и аналiз nuu.o""o у приrчriт,цi 7.з.l).

18

Всього
у зв':

з1.12.2019 3|.l2.2020
51 097 59 086

l

6 l7з

57 270 59 087



За даними рейтингу надiйностi банкiв, що здiйснюеться рейтинг9ry, 1l"",cTBoM, 
яке внесене до

.Ц,ерrкавного ресстру уповFlова)кених рейтингових агентств нкцпФр, дТ <Унiверсал банк>) мае

кредитний реЙтинГ l'"uЪ"r"цiИпого рiвня uаддД (бiльш детальний аналiз наведено у примiтцi7,з,l),

6.6. ФillallcoBi активи, шIо оцitlюються за амортизоваrIою собiвартiстю

CTatloM на з1.12.2о20 року еквiваленти грошових коштiв на суму503 тис, грн, утримуються у

виглядi банкiвського поточt|ого o.no."ry * дт kb кПриватбанк> згiдно ЩодатковоТугоди до Щоговору

N9 784327 вiд 07.10.20l9 року. Строк по"ерпе*,н, вкJIаду 11 квiтня 2021 року,

Грошовi коштИ lla поточнОму депозиТЕIому рахуНку розмiщенi у банку, який с надiйним,

за даними рейтингу надiйностi банкiв, що здiйснюсться рейтинговим агентством, яке внесене до

,Д,ерrкавttоГо ресстрУ уповноваЖених,_рейтингових агентств нкцпФр, даниЙ банк мас кредитний

рейтинг iнвестиrriйt]"J;;i;;;;аАА (бiльш детальний аналiз наведено У пРИМiТui 7.3,1), КРеДИТНИЙ

ризик визначегtий як низький. Враховуlочи _тойлфакт,. що строк розмiщення коштiв на поточному

депозитrIоМу рахункУ с короткоСтроковий (до 3-х мiсяцiв) з моrкливiстю щоденного повернення

коштiв за баrl<анняпл, очiкуваllий кредитний збиток Фондом визнаний при ouiHui цього фiнансового

активу становить к0>.

Щебiторська заборгованiсть
31.12.2019 31.12.2020

48 561 91 102

(690)

48 567 90 4|2
Балаllсова BapTicTb Bc!9I9!

Щебiторська
icHye. Фонд
пiдходу до

lttt-tla потоLlна дебiторська заборгованiсть Фонду с KopoTкocTpoкoвolo,

заборгованiсть Фонду n. гмu. .uб.зпе""п*,, Про"роченоТ лjбiт,1:::,т:::"?:н:i#^"::ji:

й;;;;;';;;r;";;'"uinny piuno кредитного ризику з використанНЯМ iНДИВiДУаЛЬНОГО

контрагента.

Itttla поточна дебiторська заборгованiсть станом наЗ]l.|2,20l9 р, складаеться з:

- заборгованостi сРiзичttих осiб за.вiлчуже1] ф:l:,1ро"i контракти на суму 39 56З тис, грн, та с

короткостроковою, i шtодо нет с впевненiсть у погашеннl;

- заборгованостi перед ТзоВ кКарпати-логiстик> за проданi aKuiT ПрДТ (СК (Здорово) на суму

9 000 тис. грtt.;

- заборгованостi за депозитарнi послуги та винагороди КомпанiТ на суму 4 тис, грн,

Iгtша поточна дебiторська заборгованiсть станом на З 1,12,2020 р, склалаеться з:

- BHecKiB до незаресСтрованого статутного капiталу товариств на суму 7626,7 тис, грн,;

- заборгованостi фiзичrlих осiб за вiдчуженi форварлнi контракти на суму l4 8з4 тис, грн, та с

короткостроковою, i шодо неТ е впевненiсть у погашеннi;

- itlrшoT заборговаНостi, яка скJIадаеться з розрахункiв за послуги на суму 1 тис, грн,

стагtом на 31 грулня 2020 року резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки щодо iншот поточнот

лебiторськоТ заборгованостi становить 690 тис, грн,

6.7. Власlllлй капiтал

CTatjoM на зl .12.2019 р. та 3|,|2.2020 р. заресстрований капiтал скJIадав 50 000 тис, гр}l,

Структура власного капlталу:

Зr,.,Ь""rппоан ий (пайови й) кап iтал

31.12.2019 3|.|2.2020
50 000 50 000

82 7з4 141 998

-2,7 
,l5| -2,1 

,751

-lз 249 -|з 249

91 734 150 998
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Iнша кредиторська заборгованiсть станом на 3 l. 12,2019 р. складаеться з заборгованостi передТзоВ кФК кФiнроял> за придбання акцiй прдi ,,iK -ixl'"ro;й;, 
""'*r, 20 з09 тис. грll.Кредиторська заборгованiсть на кiнець.uir"о.Ь-;;рi;;у'пЪ.".о поточltий характер I не вважастьсяпростроченою.

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на зl. 12.2020p. складасl.ься ззаборгованостi по винагородi перед Компанiсю'ru rrоЬпо*iорпi послу." ..u ,,u.yry 7 т.ис, грн.Iнша кредиторська заборгованiсть станом на з l. 12,2020 р. складасться з заборгованостi зафорварлнi контракти на суму 86'7 тис. грн. та заборговаtlос.гi перед ТзоВ KKOPBIH прдЙМ> запридбання корпораТиВН.их праВ на суМУ i '".. .р;. Ё;йторська заборгованiсть на кitlець звi,гногоперlоду носить поточний характер i не вваrкасться простроченою.
б.9. Звiт про рух грошових коштiв за перiод з Ot.Ot.ZOZO р. по 31.12.2020 р.ЗВiТ ПРО РУХ ГРОшових коштiв за перiод з 01.01 .2020 р. по з1.12,2020р. складено за виIчIогамимсБО 7 кЗвiт про рух грошових коштiв> за прямим методом, згiдно з яким розкриваеться iн(lормацiяпро octloB'i класи надходжень грошових коштiв чи виплат грошJових KotлTiB на }le.I,To-ocHoBi. У звi.гiвiдображено рух Грошових коштiв вiд операцiйrrот та неоперацiйноi, (iнвестицiйноi. та фiнансовоi.)дiяльностi.
операцiйна дiяльlliсть - полягас в отриманнi прибутку вiд звичайrlоi. дiяrльttос.гi, сума ltкогоскоригована на амортизацiю ttеоборотних активiв, o"apur" на оплату працi персоllалу, спла,I,уподаткiв, вiдрахування на соцiальнi заходи та iншi "";р;.'Iнвестицiйна дiяльнiсть - це придбання"ru прйuп. необоротtlих активiв, у тому числi аltтивiвВiДНеСеНИХ ДО ДОВГОСТРОКОВИХ, Та поточних фiнансЬв"* i"u.*"цiи, витрати'r,о пр"допння оборо.гltих

ffi"'Ж'.;НЖ;l? fl"J;.О*-ЯДаЮТЬСЯ 
ЯК ГРОШОВi"К"i'аЛ"Н'и, 

"Й;";iвiдсотки ru д"uiд.,,д",
Фiнансова дiяльнiсть - це надходже.ння чи використанFIя коштiв, що мiulи мiсце в резулы.а.гieMiciT ЦiННИХ ПаПеРiВ, ВИКУПУ ВЛаСНИх акцiй, 

""nnuru о7"ii"*,дiо, по.ur"пЙ.оБоu,r.ur,, за борговимицl}lними паперами.
Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйноТдiяльностi за перiод з 01.0 1.2020р. по з 1.12.2020 р.СТаНОВИТЬ -282ТИС, ГРН, (ВИТРаЧаННЯ), за перiод. ot,or.zolq р. по з 1.12.2Ol9 р. становить _ 26l .гис,грн. (витрачання).

б.8. Торговельна та illula кредиторська заборгованiсть

з1.12.2019 з1.12.2020
ll 7

20 з09 86в

20 320 875

}l;:"ж,зJ,,;{::т,.:,::|тiйпоТ дiяльностi у звiтi про рух грошових

0l,01.2020
з1,12.2019

методом) в Kol1lT в за прямим

Стаття
IHшli ня

Код 01.01.20l9-
31.12.20l9

01.01.2020_
з1.12.2020

р.3095 2]0
р.3 l00 -299 -2,76
р.3 l90 -Z5 Z -6
р.3195 -26l -282

Код 01.01.2019-
з1.12.20l9

01.01.2020_
з1.12.2020

р.3200 l в594 l 05963
р.З215 35
р.З225 l0l874 бl]з
р.З250 1 546
р.З255 -l22295 _ l 5036

р.
рух
по
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Стаття Код
01.01.2019_
31.12.2019

01.01.2020_
зl.|2.2020

р.з270 -14 -4
lrИIlJlа l и Jа,д\Ериьd l rlDalvlrl

Витрачання на надання позик р.з2,75 _50

р.3290
_98168

р.3295 _1951 509

р, по З 1,122020 р,
Результатом ""cro.o ру*у.коштiв вiд дiяльностi Фонд)

с надхOд)кенllя грошових KotUTlB в cyMi 22'l тис, грн., за перiод з 01.01,20l9 р, по 31,12,2019 р, е

витрачання грошових коштiв в cyMi -22|2 тис, грн' 
Грошовi потоки в iноземнiй валютi вiдсутнi,

6"14. ЗвiТ про власнИй капiтал за перiол з 01.01.2020 р. по 31.12,2020 р,

облiк зареестроваrrого (пайового) капiталу, нерозподiленого прибугку та неоплаченого капiталу

здiйснtоеться вiдповiдt,lо до чинного законооuu"ruu УкраТни. BapTicTb статей.. власного капiталу, яка

вiдображена у звiтi про власний капiтал вiдповiдае балансу (звiту про фiнансовий стан) Фонду:

Зареестровап"й 1пайоо"й) капiтал станом на з1.12.20l8 р, становить 50 000 тис, грн,

НЁрозполiлений прибугок станом на з1.12.20l8 р. становить 9з зЗl тис, грн,

Неоплачении капiтал Ъruпоnn на з 1.12.2018 р. становить ,2'7 751 тис, грн,

ВилУченийкапiталсТаНоМна31.12.2018р.становиТ".l3249тис.грн.
Власrrий капiта_гtстаном на з1.12.20]lВ р. становить l02 331 тис, грн,

чистий прибугок за перiол з 01,0l .20l9 р. по з l, |2.20|9 р, становить 40 2,76 тис, грн,

IHttli змiнИ (списаннЯ акuiй) за перiоЛ. tit.ot.20l9 р. no jt.tz,z9t9 р, становлять -50 87З тис, грн,

Заресстрований (пайовий) капiтал станом на з 1 . l 2.20 1 9 р, становить 50 000 тис, грн,

Нерозполiлений прибуток станом на з 1 . 1 2.20 l 9 р. становить 82'lЗ4 тис, грн,

Неоплачений капiтал Ъru"о* на з l .12.20l9 р. становить -2'| 751 тис, грн,

Вилучений капiтал станом на 31,12,2019 р, становиlч J3 249 тис, грн,

Власний капiтал станом на з l. |2.20|9 р, становить 91 734 тис, грн,

чистийпр"оуrопзаперiодз01.01.2020р. по31.12.2020р.станови*2??9!тис,ГрН,

Заресстрований (пайойй) капiтал станом наз1.|2,2020 р, становить 50 000 тис, грн,

I-IерозполiЛений прибуток станоМ на зl .|2.2020 р. становить l4l 998 тис, грн,

Неоплачений капiтал Ъ'u"о* на з l. |2.2020 р. становить -2,1 75l тис, грн,

ВилУченийкапiталстаНоМнаЗ1,12,2020р.становить-13249тис.грн.
власtrий капiтал стаFIом на з 1 . |2,2020 р. становить l50 998 тис, грн,

7. РозкрlIття illшloi illформаuiТ

7.1 YMoBlti зобов'язанняl.

7.1,1, CllioBi позовu

Проти Фонлу в звiтному перiолiв не було

lIe понесе iстотttих збиткiв, вiдповiдлlо, резерви

поданО судовиХ позовiв, Керiвttичтво ввая(ае, що Фонд

у фiнансовiй звiтностi не створюв€tлися,

7,],2, OtloDo'tl*))Balr1,I 
Ir, п^патrлD^tr,\/ ?якоl якi дозволяtоть бiльш

ВнаслiдокtlаявностiвУкраТнськоМуПоДаТкоВоМУЗакоНоДаВсТВlпоЛоженЬ'
trix< одиrt BapiartT тлумачення, а TaKo}I( через практику, що "--1::..:,]],:::1бj","ому 

економlчному

середоrзиrдi, за якот податковi органи довiльrtо тлумачать аспекти екон!м]ч|dдiяльностi, у разi, якщо

гtодатковi оргаl{и пiддадуть cyМHlBy певне тлумачення, засноване на оцiнцi -,p]:::jl":, I:Y:::,,
eKottoпli.rtloT дiяльнБi 

-?ро,rоу, 
ймьвiрlrо, що Фонд змуrшений буде сплатити додатковl податки,

Lllтрафtл та пенi..-l'ака гtевt4зtлаче,лiсто Mo)I(e вплинути на BapTicTb (iiнансових.iнструментiв, втрати та

резерви пlд з[Iецl'_.еtll|я, а такох( nu р"пооu"и piBeHi цiн на уiол", На лумку керiвничтва Компанii Фонд

сплатив yci податки, тому (liHaHcoBa звiтнiЁть не мiстить pb"p"i" пiд подu.г*:"_,л:,б:"-", податковi

звiти Mol<yTb перегляДатися вiдпОвiднимИ податковиМи органами протягом трьох poкlB,

7.1,З. Cпl1llt.ittb ttoBepttetltlя dебittlорськоi зоборzовсtrtоспti mа iHu,tux QlittaH,coBt,tж акmuвiв

внаслiдок ситуацiт, яка склаJ]ась в економiцi Укратни) а також як результат економiчнот

rtестабiльностi, tцо .--u.o на ДаТУ О-"",у, b"lJ Ип,lо"lрпiсть того, що активи не зможуть бути

реалiзованi .n т*поо,i'б-u,i.оuо'a uартiстю в iодi звичайнотдiяльлlостi Фонду,

ступiнь повернегlня активiв у значнiй Mipi зале_lttить вiд е(lективностi заходiв, якi знаходяться поза

зоtlою контролtо Фоrrду. Ступiнь nou"pn.ni,, дебiторськоi -б:.р_:::1r,:::],,:""оу визначасться на

пiдставi обставиtt та iнформацiт, якi "urй-;;оаry 
балансу. надумку керiвництвакомпанii, виходячи з

lIаявних обставиll т,а iнформачiТ, крелитr,"И p"r",i лля фiнЪнсових активiв Фондом визначений як дуже

2L



низький, тому кредИтний збитОк не буВ визнаниЙ при оцiнцi цих активiв. Враховуючи той факт, щоПОТОЧНа ДебiТОРСЬКа ЗабОРГОВаНiСТЬ ЬУде,r,о.ur"пi'i zoz1 року, а строк розмiщення коштiв надепозитному рахунку е короткостроковий (З мiсяцi), i строк повернення вкладу l l квiтrlя ZOZl-pony,очiкуваний кредитний збиiок Фондом визнаний при'оцiнцi чього (iiнансового ilктиву сr.ановить <0>.

7.2 Розкриття illформацiТ про пов'язанi стороIlи
flo пов'язаних cTopiH Фонду налея(ать Компанiя та юридич}li особи - резидеllти, корrIорат.ивlliправа яких облiковуються в активах Фонду.
Компанiя та, зокрема, 'lT керiв1,1ик, мае вплив на Фонд внаслiдок вико[lан}lя функцiй з угIравлitlняактивами та органiзацiТ дiяльностi Фонду, Прям.i pbo"ri n.pirnulu кЪr"""iт пов'язаllостi tle rutають.протягом звiтного перiоду здiйснювалися операцiт з нарахування винагороди Комrпанiт у cy'ri l80 тис,грн. та проведенFUI оплати винагороди Компанii на суму iяо,".. .pn. 

---r-л"

7.3. Щiлi та полiтики управлiння фiнаllсовими ризлlкарtи

"r.r.r#;"ТЧ;f#J#:Ъffi*ТТ:_1"л1l:т 
значенllя для ведення бiзнесу Фонду i с ва>ttJlttвим

бl"ur.оu"*;;;i. i нацiлей,;;l;]rr.:i?,У;ЪТ"l,Х'#J#И СКОНЦеНТРОВаНа на 
,}Iепередбачуваttостi

ФОНДУ, ОПфативний i юридич""и'по",роль мае "" ,;i"!Щ'.i:;iJ#"?J:,,*:"fi""?.;;ffi:x;;внутрiшньоТ полiтики та процедур з ,.rоЙ мiнiriзацiiЪперацiйних i юридичгlих ризикiв.Керiвництво КомпанiТ визнас, що дiяльнiсть Фонду. nou'oru"u з фiнансовими ризиками i Bapr.ic.',bчистих активiв v нестабiльному ринковому середовищi мо)(е суттево зрliнитись унаслiдок Bit,,,'Byсуб'сктивних чйникiв ,u об'u"п,iuп"* u""n,"*i., uiроiiлнiс,гь i напрямок впливу яких заздалегiдь

ffi:rlТiЯillН,;'r:}]j:ИВО, !О Таких бi"un"o."i |"."nl. .iо;;;;;;.i".п"й ризик, риttковий
полiтика з управлiння ризиками opieHToBaHa на визнаtlення, аttалiз iуправлiнllя ризикаNlи, зЯКИМИ СТИКаеТЬСЯ ФОНД, На ВСТаНОВЛеННЯ контролю.u p"."nur";;;;;; постiйний монiт.орлtttг заpiBHeM ризикiв, дотриманням встановлених обмежень та полiтики управлiння ризиками.УправлiннЯ ризиками керiвництвом Компанii здiйснюеться на осFIвиНикНенНЯ риЗикУ, кiлькiсноТ оцiнки його 

",on*""o.b впливу на ,up..i&"r' ff;.IЖ":irri;чх'х,lзастосування iнструментарiю щодо його пом'якшення.
7,3. I. Kped ltmH uй р uз uк
Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iHcTpyNleHT не зl\Iо)I(евиконати зобов'язання i це буде причиною-. виникнення фiнансового збитку iншоi сторони, Креди.t.ttий

iýНJ::;НаШ:*#ё;У($iТ""Т#*;]П"'Rv"",u,, in поточнi ,о ойо.й"i po*y"n" ;a;;;"*,
основним методоМ оцiнки кредитних ризикiв Фоrtду с оцiнка кредитоспромояtltос.гi

l""Жil.Цi;ЁiJ"JJ'i"";:#i##У#;;i.ЖПЦl'Jj'Й]""'." та-будь-яка i,rша доступ'а 
'irtdlормацiя

СТаНОМ На 
Х1*3л9?О О: кредитний ризик по фiнаrrсовим активам, що оцiнююr.ься заамортизованою собiвартiстю, с низьким, що пiд.r"Рr*уair"" чинниками, llKi враховують спеrlифiку

fi:"*ff#f;;ХlЖ;,';ЦОМiЧНi УМОВИ Та Оцiнку ;;';Ъ;;,,"ого, так i прогнозного налрямкiв змitlи

Щоdо dепозumiв
при визначеннi рiвня кредитного ризику фiнансового активу у виглядi еквiвалентiв гроlllоl]ихкоштiв' розмiщениХ на депозиТному paxy'ny 

" 
аТ ItБ кПриватОuЙri_буЛ"'uр-u*оrоПl, в першу чергу,данi НБУ. Вiдповiдно до цих даних складаються рейтинЪи банкiв. зu дuпuir" рейтиrtгу надiйtlос.гiбанкiв, що здiйснюсться рейтинговим агентством, яке внесене до !еря<авIlого ресстру уllовноI]Dl(е}IихРеЙТИНГОВИХ аГеНТСТВ rПtЦlОГ (https://www.;;;.;;".;JЙ,ing_ug.ncies/ 

) дт кБ кприватбанк) маеКРеДИТНИЙ РеЙТИНГ iНВеСТИЦiЙНО.О pi"n" uaAA (http:zbunБ.a-.ating.bilrus/rl_privatbank 
).. 02 грудня 2020 року Рейтинговий KoMiTeT рейтингового агентства <Стандарт-Рейтинг> прийняврlшення про оновлення кредитного рейти"фт Кв ,,й""urбанк> за нацiональ}lою шkiulolo наPiBHi uaAA, ПОЗИЧаЛЬ"'П ЙО ОКРемийЪор.о"Йй iп.rру"""iз рейтиttгом L,адд *орuп..р"rус'ься /lужевисокоЮ кредитоспромолtнiстю порiвrlянЪ a iпr""i"упрuП,"оп"ми гlозичальниками або борговимиlнструментами, Знаки (+) та (-) позначають промiя,п"й рЪИr""говий piBeHb вiдгlосttо осtlовного рiвня.
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Стабiльний прогноз вказус на

року.

вiдсутнiсть на поточний момент передумов для змiни рейтинry протягом

Враховуючи проведений 
. 
аналiз, кредlт,тио ry:::,л

враховуючи те, що TepMiH розмiщення грошових коштlв на

tцоденtlого повернення коштiв з поточного депозиry, сума

0%.

Il{оdО l1опlочllllХ paxyt,tKiB 
пи?икч rЬiнансового квiвалентiв грошовихпри визначеннi рiвня кредитного ризику Фнансового активу у виглядl .i":"у:::i",,:::т"":

коtлтiв, розмi1u,ених на потоqно"у pu*yn*y в ПдТ <Дльфа-Банк> були BpaxoBaHi, в першу черry, данl

l-{Бу. вiдповiдно до цих даних "-чдu,оri"я рейтинги банкiв. За дЬними реЙТИНry НаДiЙНОСТi баНКiВ,

що здiйсьtлоеться рейтинговим агентстВом, яке внесене до .Щержавного jeccTpy уповнова)кених

рейтингових агентств нкцпФР (https://www.nssmc.gov.ua/rating-agenciesi) ПдТ кдльфа-Банк> мае

крелитний рейтинг iнвестицiйного рiвня (ЙаААА Ъttp://www.exPert-rating.com/rus/rating-

list_ind ividtralnye_reitirlgi_kred itnye_reitirrgi_bunkou_ub_ulfabank_pidiverdzheno_dovgostrokovii_kreditn ii_

rе i t i п g_at_a l fа-Ьа п k( 6)/).

26 листопа да 2020 року Рейтинговий KoMiTeT рейтингового агентства РА "Експерт-Рейтинг"

прийttяв рiшення про оновлення кредитного рейтингу ПДТ кДльфа-Банк> за нацiонzlпьною шк,цоIо на

piBHi uaAAA. Поз""алон"к бо окремий боргов"о ]l:l|ryент 
з рейтингом uaAAA характеризуеться

rlайвиrцоtО кредитоспроможtIlстIо порlвЕIяно з iнtпими украТнськими позичTльниками або борговими

iнструплентами. Знаки (+)) та (-) позначаЬrо проriх,ний'рЁйтинговий piBeHb вiдносно основного рiвня,

стабiльний npo.uo. un*yc на вiдсутнiсть на поточний момент передумов для змiни рейтингу протягом

року.
При визьtаЧеннi рiвнЯ кредитногО ризику фiнансового активу у виглядi eKBlBzUIeHTlB грошових

коштiв, розмiшlених l{a по'очно*у pu*yr,,iy u АlГ uУпi"ерсал банк>, Оул" BpaxoBaHi, в першу чергу, данi

I-IБу. вiдповiдr;о до цих даних .-uou,ori., рейтинги baHKiB. За дjними РейТИНry НаДiЙНОСТi баНКiВ,

що здiйснtоеться рейтинговим агеI-IтстВом, яке внесене ло Щерясавно.го. ресстру уповноважених

рейтингови* u..,,rЙ нкЦпоР (hШps://wЙ.nssmc.gov,ua/rating-agencies/) АТ <Унiверсал банк> мае

кредитний рейтинг iй""r"цiи"оrо piu", (uaAAA http's://www.credit-rating.ua/ualrate_history/2ll91/),

27 серпrrЯ 2020 рокУ Рейтигtговий KoMiTeT рейтингового аге}Iтства РА "Кредит-Рейтинг" прийняв

рiшенttя про оновлен1-Iя кредитного рейтингу Дт кунiверсал банк> за нацiональною шк€шою на

piBHi LraAAA. По.".,алОник абО окремий бопг9вий ]1:1|I]."' 
з рейтингОм uaAAA характеризуеться

лtайвиш(оtО кредитоспромо)tlllстlо порlвFIяно з iншими украТнськими позич,tльниками або борговими

iнструплентами. Зttаки (+) Та (-) позначаtоть промiяtний-рейтиlлговий piBeHb вiдносно основного рiвня,

стабiльrrий nporцo. un*yc на вiлсутнiсть na поrочп"й момент передумов для змiни рейтинry протягом

року.

7. 3, 2. Р ut t ко в tt ti р tlз lt.K

РиtлковиЙ ризиК - це ризиК того, щО справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд

(littаtлсовоГо iHcipyMeHTa коливаТимутьсЯ внаслiдоК змiн ринкових цiн, РинковиЙ ризик охоплюе три

.,i",," p"."ny: iншЙИ цiновий ризик, валtотний ризик та вiдсотко"".т р]'_1::РинкОвИЙ РИЗИК ВИНИКаС У

зв'язку з ризиками збиткiв, iyrnuna*"* коливаннями цitl на акцiт, вiдсоткових ставок та вzLпютних

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

(lirtaHcoBi illструменти.

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

(liltансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (oKpiM тих, що :1:1*1:,"
уr,аспiлоК uiдсоrкЬ*ого ризикУ чи валIотного ризику), незалежно вiд того, чи спричиI{еrIl вони

t|инниками, характерl-|ими для окремого фiнансового iHcTpyMeHTa або його eMiTeHTa, чи чинниками, що

вIlливають nu u"i noiiOiri ,Pii,u,r"o.i iнструмеlrти, з якими здiйснюються операuiТ на ринку,

основrtим методом оцiлIttи ttiнового ризику е аналiз чутливостi. Серел методiв пом'якшення

цiнового ризику Фонд використовус ливерЬифiкЬцiю активiв та дотримання лiмiтiв на вкJIадення в

акцiТ та i"bi 4liHarrcoBi iнструменти з нефiксованим прибутком,

Валютний ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb абl,уайбvтнi грошовi потоки вiд

с)ittаtlсового iHcTpyпletlTy коливагимуться внаслiдок змlн валlотних kypclB.

ва;tютнi ризики винl,iкаlоть у зв'язку з володittням фiнансовими i1l1пvjентами, номiнованими в

iнозерtttiй валютi. Фоttд не iHBecTye пойr" в банкiвськl д,по,",", цiннi папери.та iншi фiнансовi

iнстlэуьtенти tloMiHoBaHi в iltоземнiй валютi, тому не е чутливим до в€lJ|Iотних ризикlв,

визначений Фондом як дуже низький,

депозитах до 3-х мiсяцiв i е мохс.пивiсть

збитку вiд знецiнення визначена на piBHi
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Вiдсотковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiс,гь або майбутнi грошовi потоки вiдфiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок .rl" 
-р""*ових 

вiдсоткоJ"* 
".о.ок. Керiвrtиц.гво

ýНН|'Jr:Х'ff#ý';"Н,#f'""#o"1;ffi1';Й;;;;;;;.ись i це un,".u,"," як на /lоходи Фоt'ду,

УСВiДОМЛЮЮЧИ ЗНаЧНi РИЗИКИ, пов'язанi з коливаннями вiдсоткових ставок увисокоiнфляцiйному^середовищi, яке с властивич д{" фiнансовоi .""r.rГ'Украiни, керiвllицгвоКомпанiТ прийняло рiц9ння не iнвестувати.у боргоui .БоЬui".пння у нацiональнiй валlотi з фiксованоlовiдсотковою ставкою. Керiвництво Компанil'.дii"*,,оu r;;i;,
МаКСИМЕЦЬНО ПРИПУСТИМИй РОЗмiр У разi ,ро",о",,, u'^;;;ilXX'ri"ff:rb'#^';::iilЪT;ffiЖJ;боргових фiнансових iHcTPYMeHTiB i бiкЬоru,,о*o ;;;;;;""",о с'авкою. монiториrlг вillсо.гttових

ffi'#Т"#ЪТ#ilffi-fltЦi}.;#l:-" ВПЛиву мо)ItJtивих змiгr uiд"оrпоr"i с'авок на Bap.l.icr.b

Активи, якi нараrкаються на вiдсотковi ризики
з1.12.2019 з1.12.2020

l l40 503

l 140 503
1,02Yo 0,ззуо

ОПРИЛЮДНеНОЮ iНфОРМаЦiеЮ НБУ. Фонд визна€, що.обrрунтовано мо)IФивим . Жifil"; ,i:,Xr;:ставок на +6,6 процентних пункти. Проведений аналiз .rffiивостi au."о"u""И-на припущеtлнi, шlо BcilНШl ПаРаМеТРИ, ЗОКРеМ,а ВаЛЮТНИй КУРС, ЗаЛишатимуться н..ri"""rц ; ;Ы; n,,оп,п"."й вплив змitlивlдсотковиХ ставоК на 6,6 процентниХ пунктИ 
"u 

uupbi".r.' чистиХ активiв Фогrду.Моrклива змiна справедливоi BapTocTi .боргових фiнансових iнс.грумен.гiв з tPiKcoBaHoloвiдсотковою ставкою розрахована як рiзirиця рtiж ойоп"оurFIими гроlхоl]иNlи потокамlи за дitочоtо
ffi"":".:"#,,i.Ц;,Т;:rТ#:'" 

ГРОШОВИМИ ПОТОКаМИ У РаЗi ЗМiНИ 
'Й**""Ъi' ставки ,n й,п"i,

7. 3, 3. Р ш uк лiкв iO носmi
Ризик лiквiдностi - ризик того, що Фонд матиме трудноrцi при виконаннi зобов'язань,

;lТJtrЪН.ftН:Ж"-liТИ. ЙбОВ'ЯЗа"*"", Що погашаються шляхом поставки грошових коштiв або

Фонд здiйснюе.контроль лiквiдностi шляхом_планування поточноi'лiквiдностi. Фонд аналiзуетермiни платежiв, якi повiяза"i , Йlrорською заборгоьан1сlо 
1а iншими фiнансовими актиl]ами,зобов'язаннями, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд не операцiйноr. (iнвес,гиlliйноi.)дiяльностi.

...о"-"JffХ#*Х#?fi"Жi;#Н:iНfiJ;fl"#: за фiнансовими зобов,язагlнями Фонду в розрiзi

СередньозвrDкена
ставка

На 31.12,2019
Можсlивi кол"uа"ня инкових ставок

На 31.12.2020
Можливi колиоа"*

+ 5,5о^ пункти
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PiK, що закiнчився
31 грулllя 2019 року

До1
мiсяця

Вiд 1 мiсяця
до 3 мiсяцiв

Вiд 3
мiсяцiв до 1

року

Вiд 1 року
до 5 poKiB

Бiльше 5
poKiB

Всього

l1
Торговелыtа та iнша
кредиторська заборгован icTb

ll

20 309 20 309

20 309 20 320
Всього 11

Вiд 3
мiсяцiв до 1

DокY

Вiд 1 року
до 5 poKiB

Бiльше 5
poKiB

ВсьогоPiK, lцо закiнчився
3l грулllя 2020 року

До1
мiсяця

Вiд 1 мiсяця
до 3 мiсяцiв

,|

Торговелыtа та iнша
кредиторська заборговацЦ]!_

,7

868 868

868 875
Всього 1

7.4. Управлillня капiталом

Фонд розглядас управлiння капiталом як систему принципiв та методiв розробки iреалiзачiТ

управлiнсьltих рiLшень,'пЬв'язаlrи* . опr"r-ьниу фоlyY:анням капiталу з рiзноманiтних джерел, а

Tako)I( забезпечеllням ефективгtого його використання у дlяльностi Фонду, Ключовi питання та пото,tнi

рiшення, ш,о unn"uuiJr" на обсяг i струкryру капiталу, а тако}к джерела його формування,

розглядаються управлiнсь-"_Y l:|,:,:n-olv' 
йЬханiзм ynpauninn, капiталом передбачас. чiтку

постановку цlлеи l завдань управлlння капiталом, а також контроль за ik дотриманням у звlтному

перiолi; удосконалення t\4етодип" 
"".пuч.пня 

й аналiзу використання ycix видiв капiталу; розроблення

.uiur, rnoi' стратегiТ управл i ння капiталом,

Управлiнський персонал здiйснюс огляд структури капiталу на кiнець кожного звiтного перiолу,

При rrboMY гlроводиться аналiз BapTocTi капiтф, йоr.о c.гpynrypa та моя<ливi ризики, На ocHoBi

отримаllих u".r,оuпiu'Ф;; здiйонюс регулювання капiталу шляхом залучення додаткового капlталу

або сРiнагrсуваl{ня,. а TaKo)I( виплати д"uй""дiu ,u по:l:r.:y iснуючих позик, Фонд мояtе здiйснювати

регулlоваI]Ня капll,аJ]У шляхоМ змlнИ структурИ капiталу, i"c,e*.a управлiння капiталом може

коригуватИсь з урахуВанняМ змlн В операrriЙнОrу.ер"доu"щi,.."пд"пцiях ринку або стратегiТ розвитку,

Управл i нtrя кап iталом Фонду спрямовано на досягнення наступних цiлей:

. збереrГи спромоItнiстЬ ФонлУ продов)кувати свою дiяльнiсть так, щоб BiH i надалi

забезпечував дохiд On' y,lu"n"KiB Фоrrду та виплати iншим зацiкавленим сторонам;

. забезпечити нrulежний прибуток учасникам Фонду завдяки встановленню цiн на послуги

Фонду, lло вiдповiдаlоть рiвttю ризику,
. доТрИМаtII]я вимоГ до капiталУ, встаllовлених регулЯтором, i забезпечення здатностi Фонду

QlyrrKuiorlyBaTи в якостi безперервного дitочого пiдприемства,

Фонд вважас, що загаJIьна сума капiталу, управлiння яким здiйснюсться, дорiвнюе cyMi капiта,пу,

вiдображеного в балансi.

СкладВЛасtlоГокапiталУнаДатУсрiнансовоТзвiтностi_l50998Тис.Гр}l.:
- Зареестрований капiтал (пайовий капiтал) - 50 000 тис, грн,

- lJерозподiлений прибугок - l4l 998 тис, грн,

- Ilеоплачений капiтал - (2'7 75l) тис, грн,

- Вилучg1l"й капiтал - (1з 249) тис, грн,

розмiр заресстрованого пайового капiталу вiдповiдас вимогам, встановленим Для паиових

dlОrrДiВ' 
^А^^^",^""п -o,iTqnrl о бпнлi е rhiнансоt ly (капiтал е синонiмом

l(оrrцепцiсюзбере>l<еннякапiталУвФондiсфiнансоваконцеПцlякаПlТ€lл
Ll14стих активiв або власltого капiталу, прибуток е збiльшенням фiнансовот_суми чистих активlв за

перiол). OTll<e, Фонд здiйснюс управлiння капiталом, яке ,пр"йuп, на збереrкення спромоясностi

Фонду продовжувати свою дirлi"iсrь так, ulоб забезпечувати дохiд для учасникiв Фонду та виплати

iншим .ацiпuuп.""* .roponuM. Керiвництво КомпанiТ аналiзус BapTicTb капiталу та ризики, що

притаманн i його складовим.
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основними нормативно-правовими актами, що регулюють rlорядок в}lзначеllня BapTocTi чис.гихактивiв iнститутiв спiльного iilвестування та порядок, строки подання та склад iнсРормацii. прорезультати дiяльностi та розрахупоп uupro"Ti чистих unr"uiu in.r".yriu йruuо.о iлIвестуваllttя с,вiдповiдно, рiшення нкцпФР вiд зо.оZ.ZО13 р. М lЗiО,,Про затверджеl-trlя Полоrlсення про порядоквизначення BapTocTi чистих активiв iнститутiв спiльного 
,iпu""rуЫ",r"r,'СЬ'.riнами) та рiшеttняНКЦПФР ВiД 02'10,2012P, М l343 КПРО 

-Затверо*.r,"" 
Полоr*енttя про порядок складагItIя l.арозкриття iнформацii компанiями з управлiн", uп..".urи r.a особа",", uto здiйснюють управ.,littняактивами недержавних пенсiйних фондiв, та подання вiдповiдних докумеttтiв до Нацiоtrальноt.комiсiт зцiнних паперiв та фондового ринку)) (iз змiнами).

.",,",:::Т#.|f"ffiН::l"';:r:Тl;*i.iл1:j."лтj}:| ]1рj,п"чя мiяс cy'olo активiв iltститугу
i#Нo}""'#еСТУВаННЯ 

З УРаХУВаННЯм ik ринковоТ BapTocTl t ;;JЙ;;#;:#Н;i#; :HH|iI

BapTicTb чистих
номiнальноi BapTocTi.

Фонду в розрахунr<у на один

u"""#;;:Н-'""#а"#,;'J;;i'"J;^i#:f*жпервиlrного розмiщеttня iнвестицiйних сертифiка.гiв.
Iнфорлlаt,liя tцоdо склаdу mа розlчtiру Bumpal11, якi вidшкоdовуюп.lься з(t рахунок aKtllttBiB Фонdу.Вимоги щодо складу та розмфу ,";puTi.ly ,_о*у"о Оуr" uilrr19o9"uri за рахунок iнсти.гуту спiльногоlНВеСТУВаННЯ, ВСТаНОВЛеНi РiШеННям НКt]ПФР вiд tз.Ъв.zоlз м l468 кпро затверд)(еtltlя положеtlняпро скJIад та розмiр витрат, що вiдшкодовуються за рахунок. активiв i".r".py aпiльного irtвестуваtlня>(iз змiнами). Так, максим€tльний розмiр винагороди компанiт з управлiння активрозрахоВаноТ у спiввiдношеннi оЬ uupro"ri чистих aKr"rio i""r".yry ;;i;;;;;"iЖ.ffirid'r"r"ч,'#;перевищувати l0 вiдсоткiв середньорiчноi BapTocTi ,"й"* unr""i. iнсrrryту-спiльного iнвестуваttняпротягоМ фiнансового року, Iншi витрати (KpiM винu.орй"'по"панiТ з управлiння активами, подаr.кiв ,I,aзборiв, передбачених законодавством Укра'i'ни) 

"" по"й-"i перевицlувати 5 вiдсоткiв середньорiчноiBapTocTi чистих активiв iнституту спiльного iнвесryванrlя протягом фiнаttсового року. Загальrrа сумавитрат, якi вiдшкодовуються за рахунок активiв Фо"ду за зЫillии ,,"pi;;, ;;;;;;е 28l 604,45 грн., в .г.ч.сума винагороди компанiТ з управлiння актива ми - lg0 2g8,87 грrr. С*Ь "frй". о-, 

-lб 
Yо вiдсередньорiчноIBaPTocTi ЧИСТИХ аКТИВiВ iНСТИТУГУ СПiльного iнu...у"u"п";]Ъ"уru i-u"" витрат (оплата послуг баtIкiвськоiУСТаНОВИ' ДеПОЗИТаРiЮ, аУДИТОРа, бiРяti, зберiгача,,op.o"u'"i - 9l з05,js'.р,l. i*" складае 0,0.7о/о вiдсередньорiЧноТ BapTocTi чистиХ aK,"ui" in.r"ry.Y спiльногО iнвесryванНя). Отже, с'кJ]ад та розмiр витратФОНДУ ВiДПОВiДаЮТЬ ВИМОГаМ ЗаКОНодавства про дiяльнiсть iнститутiв спiльного i,,u""ryua"l,".Iнфорлlацiя t1,1o_do вidповiDносmi розtиiру акmuвiв Фонdу л,tiнi,п|сшьноJйу обсяzу акпt,лtсsiв.I]имогами ч.2 ст. 41 Закону УкраТни uПро iнститути спiльного l"u".ryuonnou вiд 05.07.20I2 р. М 5080_VlВСТаНОВЛеНИЙ МiНiМаЛЬНИй РОЗМiР активiв пайового i""""r"цiипо.о ,ьойу,.-;;; гIовинен дорiвнюватиl250 мiнiмальниХ зар^обi,п"* n,u, У мiсячномУ розмiрi, встановленому зако'ом rta де}lь реестрацiТ Фоrrду(16.0З.2007 р. - 500 тис._грн.), Розмiр активiв Фонду складас l5I 873 тис.МiНiмальниЙобсягактивiвоонду. 

Г -rrr'ryrU YvtlЛJ vruldл'lс lJl б/J тис. грll., що перевI,1щу€

Iнформацiя tцоdо iHBecmilli'iHoi' полiп,tttкtt. lнвестицiйна полiтика Фонду полягае в розмiщеннiкоштiв спiльного iнвестування Фонду в активи, сrulад та_структура яких не суперечать чинilомузаконодавСтву i якi, ла погляД особи, яка..здiйснЬ_е y"]""n;""" активам}l, забезпечують оп.гимаJlьнеСПiВВiДНОШеННЯ МiЖ ix ДОХiДНiСТЮ таilадiйнiстlо. О.;;;;l;lапря]чtи iнвестицiйноi лiяльностi, ризики,
iЖ.}Т;ffiL;.ff"Ъ?,uuН:ЯМ 

Та Обмехtення iнвестицiйнот дiяльно"ri .l"oy визl]ачаються його
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Значення пооаrпru,о aTatlolvr I{a

З1.12.2019 р. З1.12.2020 р.Сума активiв, грн.
l l2 054 059,1 I5l 87з 39в,78Сума зобов'язань, грн.
20 з20 589 м4 859,40BapTicTb чистих активiв, грн. 9l 7зз 470,1 цq 998 539,38

знаходяться у обiгу, од,
9 000 000Номiнальна BapTicTb одного iru"БЙИ*

10,1926 l6,1,7,7 6



7.5. ПодiТ пiсля датlл Балансу
Mirlt ДатОю склада}Iня та затвердrl(ення

tlа показни ки фirlансовоi' звiтностi та
фiнансовот звiтностi жодних подiй, якi б могли вплиIlутиення I(ористувачiв, не вiдбувалося.

Голова Правлiн1-1я

Головttий бухгалтер

Затвердrкую:

Генеральl-t ий директор
аудитор (сертифiкат АПУ cepii А ЛЬ 003519)

м.п.

Г. IO. Баскiн

I. В. Наконечна

В, О. Озеран

h
I
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