
Ауdumорська фiрма чrп

Аудиторсъкийвисновок
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

lltодо рiчноТ фiнаrlсовоi звiтнос,гi Пайового венчурного iнвестицiйного фонду
н еди версифiкова ного виду за критого ти пу <<ElcocTapT>>, а ктиви я кого

перебувають в управлiннi ПриватIIого акцiонерного товариства <<Компанiя з

управлiння активами <<Карпати-iнвест>>, cTatIoM на 31 грудня 2020 рокУ

Д D р есапl ау d t лпtор с ь Kozo в uсно в ку :

Нацiональна комiсiя з цirrних паперiв та фондового ринку;
Наглядова рада Приватного акцiонерного товариства <Компанiя з

управлiння активами <Карпати-iнвест>.

Звiт з аудиrгу фirlансовоi звiтllостi

ДJ'лlка
Мlи провели аудит фiнансовоi звiтностi Пайового веI{чурного iнвестицiЙного

фо"ду недиверсифiкованого виду закритого типу <Екостарт> (надалi _ ФОНД),

що складасться зi звiту про фiнансовий стан ФОН.ЩУ станом на 31 грулня2020 р.,

iзвiту про сукупrrий дохiд за2020 piK, звiту про змiни у власному капiталiза2020

piK, звir,у про рух грошових коштiв за 2020 piK та примiток до фiнансовоi звiтностi

ФОНДУ, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик ФОНЩУ.

На нашу д}мку, cPiHaHcoBa звiтнiсть, що додаеться, вiдображае достовiрно, в

ycix суттсвих аспектах фiнансовий стан ФОНДУ станом на 31 грудня 2020 р., його

фiнансовi результати i грошовi потоки за piK, що закiнчився зазначеною ДаТОЮ,

вiдповiдно до Мiхtнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi (МСФЗ) та вiдповiдас

вимогам законодавства Украiни, що регулюс питаtlня бухгалтерського облiку та

фirrансовоТ звiтностi.

Основа Dля Dулlкu

I\4и провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю яКОстi,

аудиту, огJIяду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, що прийнЯТi в

ltкостi нацiональних згiдно з рiшенням Аулиторськоi паJIаТи УКРаТНИ ВiД

08.06.20l8 р. JYg 36l, зокрема Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА) 700

веI{чурного

l,
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. _л*r*. уФч,{r LQ ||араl.рари З lНШИХпитань у звiтi незалежного аудитора", а також Рiшення Нацiональноi koMicii зцiнних паперiв та фондового ринку (нкLtПФР) ''Про затвердження Вимог доаудиторського висновку, що подасться до Нацiональноi KoMiciT з цiнних паперiв тафондового ринку при розкриттi iнформацii про резулътати дiяльностi iнститутiвспiль.lого iнвестування (пайових та корпоративних iнвестицiйних фондiв) таКОПЦПаНii З УПРаВЛiННЯ активами" вiд l1.06.201з р.м 991. нашу вiдповiдальнiстьзгiдно З цими стандартами викладено в роздiлi <вiдповiдальнiсть аудитора зааУдит фiнансовоТ звiтностi> нашого звiту.
Ми е незалежними по вiдношенню ло ФОНЩУ згiдно з Мiжнароднимкодексом Етики Професiйних Бухгалтерiв, включаючи мiжнароднi стандартинезалежностi, Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (<КодексРМСЕБ>) та етичнимИ вимогамИ, застосОвнимИ В YKpaiЪi дО нашого аудиту

фiНаНСОВОТ ЗВiТНОСТi, а ТаКОж виконали iншi обов,язки з етики вiдповiдно до цихвимог та Кодексу рмсЕБ. Ми вважаемо, Що отриманi нами аудиторськiдокази е достатнiми i прийнятними для використання ik як основи для нашоТдумки.

су m поев а н е в LB l t а ч е н ic m ь, u4о с mо су €m ь ся б ез п ер ер в tt о с пli d iял ь н о с m iзвертасмо увагу на ситуацirо щодо майбутнъоi невизначеностi, пов'язаноi iззапровадженням Урядом Украiни обмежень, встановлених пiд час карантину узв'язку зi спаJIахом KopoHaBipycy у cBiTi. В результатi цього виникаеr{евизначенiсть, що може поставити пiд cyMHiB здатнiсть ПрДТ куД <Карпати-iHBecT>> пРодовжувати на безперервнiй ocHoBi вiдображати активи ФоНЩУ засправедливою вартiстю, Вплив такот майбутньоi невизначеностi наразi неможливо оцiнити, Нашу Думку щодо достовiрного вiдображення фiнансовоТзвiтностi iз врахуванням зазначенот невизначеностi не було змiнено.

Iнаш iнфорллацiя
Наша думка щодо фiнансовоТ звiтностi ФоН{У не поширюеться на iншуiнформацiю i ми не робимо висновок з будь-яким piBHeM впевненостi щодо цiеiiНШОi iНфОРМаЦii, СИСтема бухгалтерського облiку Фонду е адекватною. уФоНДI ЗасТосоВУЮТЬся ПроцеДУри внутрiшнього контролю (аудиту). система

управлiння ризиками ФОНЛУ е прийнятною.
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клrочовi гIитання аудиту - це питання, що, на наше професiйне суд}кення,
були найбiльш значущими пiд час нашого аудиту фiнансовоi звiтностi за
поточний перiод1. L{i питання розгля далися в KoHTeKcTi нашого аудиту фiнансовоТ
звiтностi ФондУ в цiлому та при формуваннi думки щодо неi; при цьому ми не
висловлюсмо окремоi дlумки щодо цих пита[Iь.

вidповidальнiспоь управлiнськоzо персоналу mа mlx, kozo наdiлепо
t tct йв utцlсrп u повновансеннялlu, за фiHattсову звimHicmь

УПРавлiнський персон€tл ФОНДУ несе вiдповiдальнiсть за складання i
достовiрr]е подання фiнансовоi звiтностi вiдповiдно до МсФз та за таку систему
внутрiшнього коrIтролю, ЯКу управлiнський персонал визначае потрiбною для
того, щоб забезпечити складання фiнансовоi звiтностi, що не мiстить суттсвих
викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

При складаr-rнi фiнансовоi звiтностi управлiнський персонаJI ФОНДУ несе
вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Фонлу продовжувати свою дiяльнiсть на
беЗперервнiй ocHoBi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються

або не мас iнших
]'i, кого

вiдповiдальнiсть

безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть
ДiЯЛЫlостi як основи для бухгалтерського облiку, KpiM випадкiв, якщо

УПРавлiнськиЙ персонал або планус лiквiдувати ФОНД чи припинити дiяльнiсть,
реальних аJIьтернатив цьому.
надiлено найвищими повноваженнями у ФОНДI,
за нагляд за процесом фiнансового звiтування ФОНЩУ.

BidпoBiDattbtticпlb ayD uпtора за ауDum фiнансовоi звimносmi
Нашими цiлями с отримання обгрунтованоi впевненостi, що фiнансова

ЗВiТНiСТЬ ФОНДУ у цiлому не мiстить суттевого викривлення внаслiдок
ШаХраЙства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу д}мку.
ОбГрУrrтована впевненiсть е високим piBHeM впевненостi, проте не гаранту€, що
аУДИТ, ПРОВеДениЙ вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттсве викривлення, коли
ВОНО icHyc. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони
ВВаЖаЮться суттевими, якщо окремо або в сукупностi, як обrрунтовано
ОЧiКУСт'ься, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що
приймаються на ocHoBi цiеТ фiнансовоi звiтностi ФОНДУ.

RикоIrуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуемо
ПРОфеСiЙНе судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з
аудиту. KpiM того, ми:

-a

TeKctll tlboeo dокуменmу пidzоmовлеttо дlldцпlgr.rкою clliptпoto "УкрЗахidдуdum", t2.0t,202t
BtlKopltcпtartHя пlекспlу у t.liлotvt1l або у часtпutti без пuсьлtовоi'зеоdu не dозволяеmься.

несуть
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- iдентифiкуемо та оцiнюсмо ризики суттевого викривлення фiнансовоi
звiтностi ФОНЛУ внаслiдок шахрайства чи помилки, розроблясмо й виконусмо
аулиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримусмо аудиторськi
докази, що с достатнiми та прийнятними для використання ix як основи для нашоi
думки. Ризик невиявлення суттсвого викривлення внаслiдок шахрайства с вищим,
нiж для викривленLIя внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати
змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування
заходами внутрiшнього контролю;

- отримуемо розумiнrrя заходiв внутрiшнього контролю ФОНДУ, що
стосуIоться ауди,гу, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали
обставинам, а не для висловлення думки
внутрiшнього контролю ;

щодо ефективностi системи

- оцiнtосмо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик ФОНДУ та

обгрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацii, зроблених

управлirrським персоналом;

- доходимо висrIовку щодо прийнятностi використання управлiнським
персоналом ФОН!У припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для
бухгалтерського облiку та, на ocHoBi отриманих аудиторських доказiв, робимо
висновок, чи icHye суттсва Ilевизначенiсть щодо подiй або умов, що може

поставити пiд значний cyMHiB здатнiсть ФОНДУ продовжувати свою дiяльнiсть на

безперервнiй ocHoBi. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такоi суттевоi
невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в нашому звiтi аудитора до
вiдповiдrlих розкриттiв iнформачiT у фiнансовiй звiтностi ФОНДУ або, якщо TaKi

розкриття iнформацiТ с rIеFIаJIежними) модифiкувати свою думку. Нашi висновки
груI]туIоться на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора.

BTiM майбутнi подiТ або умови можуть примусити ФОНД припинити cBolo

дiяльtliсть на безперервнiй ocHoBi;

- оцiнюемо загаJIьне гIодаI{ня, структуру та змiст фiнансовоi звiтностi
ФОНДУ включно з розкриттями iнформацii, а також те, чи показуе фiнансова
звiтнiсть операцiТ та подii, що покладенi в основу iT складання, так, щоб досягти
лостовiрllого подання.

Ми повiдомляемо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями у
ФОНДI, разом з iншими питаннями iнформацiю про запланований обсяг i час

проведення аудиту та cyTTcBi аудиторськi результати, вклIочаючи буль-якi cyTTcBi

rtедолiки заходiв внутрiшrrього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.

I\4и також наласмо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями у
ФОНДI, тверд>ltення, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо

TeKctll цьоео dокуменпtу пidzопловлеttо Дуdumорською фiрмою "УкрЗахidАуdum", l2.01.202 1

BltKopucпlattllя mекспlу у цiлоtиу або у чqgпrrнi без пuсьмовоi'зzоdu не dозволяеmься.
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неза_пежностi, та повiдомляемо iм про Bci стосунки Й iншi питання, якi могли б

обгруrrтоваI{о вважатись такими, що впливаIоть на нашу незалежнiсть, а також, де

це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

З перелiку Bcix питань, iнформацiя щодо яких надав€Lлась тим, кого надiлено

найвиrцими повнова}кеннями у ФОНДI, ми визначили Ti, що були найбiльш
значущими пiд час аудиту фiнансовоI звiтностi поточного перiоду, тобто Ti, якi е

ключовими питаннями аудиту. Ми описусмо цi питання в нашому звiтi аудитора

KpiM випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне

розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначасмо,

що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки

такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iHTepeciB

громадськостi.

II. Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних aKTiB

OcHoBtti вilоtпоспli про iнвесmuцiйнuй фонd:
Повне найменування: Пайовий венчурний iнвестицtйний фонд

недиверсифiкованого виду закритого типу <Екостарт> Приватного акцiонерного

товариства <<Компанiя з управлiння активами <Карпати-iнвест>.

Тип, вид та клас фонду: закритий тип, недиверсифiкований вид.

Щата та номер свiдоцтва про внесення iнвестицiйного фоrду до еДРIСI:
02.05.2018 р. JФ 00621.

Реестрацiйний код за еЩРIСI: 23З0062|.

Строк дiяльностi iнвестицiйного фонду: 15 poKiB.

OcHoBHi BidoMocпli про компанiю з управлiння окmuвалlu:
Повне найменування: Приватне акцiонерне товариство "Компанiя з

управлiння активами "Карпати-iнвест" (надалi - КОМГIАНIЯ).
Itод за еДРПОУ 22З347 53.

Види дiяльностi за КВЕД: управлiння фондами (КВЕД - 66.30), трасти,

фонди та подiбrri фiнансовi суб'екти (КВЕД - 64.30), iнша допомiжна дiяльнiсть у
сферi фiнансових послуг, KpiM страхування та пенсiйного забезпечення (КВЕД -
66.19) та консультування з питань комерцiйноi дiяльностi й керування (КВЕД -
70.22).

Мiсцезнаходження КОМПАНIi: 79018, Львiвська обл., м. Львiв, вул.

Головацького, бу л,. 2З А.

Текспl tlьоzо dокуменпry пidеопловлено ДуdumорсьЁою фiрмою "УкрЗахidДуdum", l2.01.202 l
Влtкорltспlання пlексmу у цiлому або у часпtutti без пuсьtчtовоi'зеоdu не dозволяеmься.
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1. Вuсловлення dytпl<u u4оdо розкрumпхя iнформацii про aKпxLlBLl,

зобов'язаltня пха чuсmuй прuбуmок (збumок)

1.1. Оцiнка та визнання фirrансових iнвестицiй на дату Балансу здiйсненi
ФОНДОМ вiдповiдно до вимог МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти".

FIa дату Балансу у складi довгострокових фiнансових iнвестицiй (iнших

фiнансових iнвестицiй) облiковуIоться iнвестицii на суму 27 777 тис. грн. (ТзОВ
"Юзефо-Миколаiвська АПК" II З7З тис. грн., ТзОВ "Юзефо-Миколаiвська
Бiогазова Компанiя" - 1 б З99 тис. грн., ТОВ "БЕЙЛ-ТРЕЙД" - 5 тис. грн.), що на
В 168 тис. грн. бiльше, нiж у 2019 р.

1.2. Оцiнка та визнаIlня дебiторськоi заборгованостi у ФОНЩI здiйснюеться
вiдповiдrIо до вимог МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", з урахуванням
особливостей оцiнки та розкриття iнформацii щодо дебiторськоi заборгованостi
встановлених it-tшими N4СБО (МСФЗ).

У складi довгостроковоi дебiторськоi заборгованостi облiковуеться
заборгованiсть за виданими позиками ТзОВ "Юзефо-МиколаiЪська АПК", ТзОВ
"Юзефо-Мико.цаiвська Бiогазова Компанiя", ТОВ "БЕЙЛ-ТРЕЙД" у cyMi 2О4 44З
тис. грн., що на 841 тис. грн. менше, нiж у 2019 роцi.

У складi дебiторськоТ заборгованостi за розрахунками з нарахованих

доходiв облiковусться заборгованiсть за нарахованими вiдсотками за виданими
позиками ТзОВ "Юзефо-Миколаiвська АПК", ТзОВ "Юзефо-Миколаiвська
Бiогазова Компанiя", ТОВ "БЕЙЛ-ТРЕЙД" у cyMi 7 |62 тис. грн., що на б 864 тис.
грrt. бiльше, нiж у 2019 роцi.

У складi irrшоi поточноТ дебiторськоТ заборгованостi облiковусться
заборгованiсть за iнформацiйними послугами Агентства з розвитку
iнфраструктури фондового ринку Украiни, депозитарними послугами ПАТ
"Нацiональний депозитарiй УкраIци", за винагородою КОМПАНIi у cyMi 2 тис.
грн., що не змiнилась у порiвняннi з 2019 роком.

ФОНДОМ були визнанi очкуваннi кредитнi збитки щодо дебiторськоi
заборгованостi у cyMi 2 665 тис. грн.

1.3. Грошi та Тх еквiваленти, вiдображенi у складi оборотних активiв
ФОНДУ, на звiтну дату склаJIи 2 тис. грн., що на l тис. грн. бiльше, нiж у 2019 р.,
що пiдтверджено даними банкiвськоТ виписки з поточного рахунку ФОНДУ у
АТ "ПРИВАТБАНК" на звiтну дату.

\.4. Бухгалтерський облiк власного капiталу здiйснено ФОНДОМ
вiдповiдно до вимог роздiлу II "Особливостi бухгалтерського облiку власного
капiталу iнститутiв спiльного iнвестування'О Положення про особливостi
бr'хгалтерського облiку операцiй iнститутiв спiльного iнвестування,

Текспl цьоео dокуtиенmу пidеоmовлено Ауdumорською фiрмоtо "УкрЗахidДуdum", l2.01.202 1

BttKopttcпlattHя mекспlу у цiлому або у часmurti без пuсьtиовоi'зеоdu не dозволяеmься.
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затверджеIlого рiшенням НКЦПФР вiд 26.11.2013 p.JЮ 2669, зареестрованим у
MiHicTepcTBi tостицiТ Украiни 19.12.2013 р. за J\Гq 2t56l24688 (iз змiнами).

ФОНЛ на дату Балансу мае заресстрований пайовий капiтал на суму
200 000 тис. грн. Iнвестицiйнi сертифiкати ФОНДУ випущено на сумарну

номiнальну BapTicTb 200 000 тис. грн. (Свiдоцтво про ресстрацiю випуску

iнвестицiйних сертифiкатiв, засвiдчене НКI]ПФР, реестрацiйний номер 001650 вiд

]2.1 1.20l8 р.). Iнвестицiйнi сертифiкати ФОНДУ розмiщено на сумарну

номiнальну BapTicTb 169 630 тис. грн.

Неоплачений капiтал ФОНЛУ на звiтну дату склав 30 370 тис. грн. i не

зrtiнився у порiвняннi з 20l9 р.
1.5. Нерозподiлений прибуток станом на З|J22020 року у ФОНДI

становить 58 727 тис. грн., що узгоджуеться з сумою нерозподiленого прибутку на

початок звiтного року (39 5З4 тис. грн.), та сумою чистого прибутку

вirображеного у звiтi про фiнансовi результати (звiтi про сукупний дохiд) за

]020 piK (19 193 тис. грн.), який визначений згiдно з вимогами МСБО l "Подання

фiнансовоТ звiтностi".
1.6. Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань протягом 2020 р. та на дату

Бачансу в заг€uIьному злiйсцюваJIась в ФОНЩI вiдповiдно до вимог МСФЗ 9

"Фiнансовi iнструменти".
1,.] . Поточнi зобов'язання i забезпечення (роздiл III Пасиву балансу)

ФОНДУ складають 11 029 тис. грн., що становить 4,61 Yо вiд загаJIьноi суми

пасивiв.

Що складу поточних зобов'язань ФОНДУ вiднесено iншi поточнi

зобов'язання перед ПП (НОВОБУДСЕРВIС> за придбання частки в статутному

капiталi ТзОВ <Юзефо-Миколаiвська АПК) у cyMi ll 029 тис. грн., що на 5 000

грн. менше, нiж у 2019 р.

1.8. !оходи ФОНДУ, вiдображенi у Звiтi по фiнансовi результати (звiтi про

сукупний дохiд) за 2020 р., визначаються вiдповiдно до вимог МСБО (МСФЗ).

Доходи ФОНДУ на загаJIь}rу суму 6| 8З2 тис. грн. характеризуються наступними

показниками:

- iншi фiнансовi доходи (доходи вiд нарахованих вiдсоткiв по позиках,

премiя по позиках, амортизацiя нарахованого дисконту по позиках) - 56 794 тис.

цн., що на lз 942 тис. грн. бiльше, нiж у 2019 р.;

- iншi доходи (лоходи вiд дооцiнки фiнансових iнвестицiй) - 5 038 тис.

грн., що на 4Зб тис. грн. бiльше, нiж у 2019 р.

Оцiнка та критерiТ визнання витрат ФОНЩУ протягом 2020 р. вiдповiдають

вимогам МСБО (МСФЗ). Витрати ФОНДУ на загальну суму 42 бЗ9 тис. грн.

TeKctll tlboeo dокуменпtу пidzоtлlовлеttо ДуduпtорсЬкою cPipлtoto "УкрЗахidДуdum", l2.01.202 I
вttкорчспlання пlексll1у у цiлом1l або у часпtutti без пuсьлtовоi'зеоdu не dозволяеmься.
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характеризуIоться наступн ими показFIиками :

- адмiнiстративнi витрати - 158 тис. грн., що на 33 тис. грн. бiльше, нiж у
2019 р.;

- фirrаr:совi витрати (амортизацiя HapaxoBaнoi премii по позиках, дисконт
по позиках, втрати вiд зменшення корисностi дебiторськоi заборгованостi за

позиками та за нарахованими вiдсотками по позиках) - 42 481 тис. грн., що на

4| |69 тис. грн. бiльше, нiж у 2019 р.

вiд
вiд

LIис,гий прибуток ФОНДУ у cyMi 19 193 тис. грн. сформований за рахунок
збитку вiд операцiйноi дiяльностi ФОНДУ у cyMi -158 тис. грн., прибутку

фirrансовоТ дiяльностi ФОНДУ у cyMi |4 313 тис. грн. та прибутку

iнвестицiйноi дiяльностi ФОНДУ у cyMi 5 038 тис. грн.

Вiдобраясенi у Звiтi про фiнансовi результати доходи, витратптабалансовий

прибуток (збиток) ФОНДУ вiдповiдають даним аналiтичного та синтетичного

облiку.

1.9. Порядок визначення BapTocTi чистих активiв ФОНДУ вiдповiдае

вимогам ст. 49 Закону Украiни "Про iнститути спiльного iнвестування"

вiд 05.07.2012 р. J\Ъ 5080-VI, Положенню про порядок визначення BapTocTi чистих

активiв iнститутiв спiльного iнвестування, затвердженого рiшенням НКL[ПФР вiД

З0.07.2013 p.Jф 1336, зареестровано в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 21.08.201З р.

за J\Ъ 144412з976.

1.10. Активи, що перебувають у портфелi ФОНДУ становлять 239 386 тис.

грн., структура яких представлена наступним чином:

- довгостроковi фiнансовi iнвестицiТ (iншi фiнансовi iнвестичii) - 27 777 тис.

грн. ( ||,6 О/о);

- довгострокова дебiторська заборгованiсть - 204 443 тис. грн. (85,39 %);

_ дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих дохоДiв -
1 |62 тис. грн. (2,99 %);

- iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 2 тис. грн. (0,0 | %);

- грошi та iх еквiваленти - 2 тис. грн. (0,01 %).

Склад та структура активiв, що перебувають у портфелi ФОНДУ
вiдповiдають вимогам ст. 48 Роздiлу IV "Активи iнституту спiльного

iнвестуваLIня" Закону УкраТни "Про iнститути спiльного iнвеСтУваНня"

вiд 05.07 .2Оir2 р, Ns 5080-VI та Положенню про склад та структуру активiв

iнституту спiльного iнвестування, затвердженому рiшенням НКI-FtФР ВiД

l0.09.20l3 року JФ 175З, заресстрованому в MiHicTepcTBi юстицii Украiни

01.10.2013 р. за М 1689/2422|.

kл-, ц*r" dщ*r-rу 
"'й;БiЙовлено 

ДуdumорськоЬ фiрмо,о "УкрЗмidДуdum", l2.01.202l
Вuкорttспtання mекспlу у цiлому або у часmutti без пuсьtчtово|'зzоdu не dозволЯеmься.
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1.1 1. Сума витрат, якi вiдшкодовуються за рахунок активiв ФОНДУ
(39 230,00 грн.), не перевищус 5 % середньорiчноi BapTocTi чистих активiв

ФОНДУ протягом фiнансового року, яка становить l0 88l 98З,8 грн. та вiдповiдас

Положеннlо про склад та розмiр витрат, що вiдшкодовуються за рахунок
Iнститутiв спiльного iнвестування, затвердженого рiшенням НКLЩФР вiд

l3.08.20l3 р. Jф 1468, заресстровано в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 03.09.2013 р.
за J\& 15]r6124048.

|.|2. Обсяг i розмiр активiв ФОНДУ у cyMi 2З9З85 889,51 грн. перевищуе

мiнiмальний обсяг активiв ФОНДУ 1250 мiнiмальних заробiтних плат у
мiсячному розмiрi, встановленому законом на день реестрацii ФОНДУ
(02.05.20l8 р. - 4 65З 750 грн.) як iнституту спiльного iнвестування, тому вiдсутнi
пiдстави для лiквiдацiТ ФОНДУ вiдповiдно до ст. 4|.2 Закону Украiни "Про
iнститути спiльного iнвестування" вiд 05.07.20|2 р. N9 5080-И.

1.13. У ФОНДI здiйснюеться внутрiшнiй аудит. Для проведення

внутрiшнього аудиту (контролю) ФОНДУ у ПрАТ КУА 'ОКарпати-iнвест"

запроваджена посада внутрiшнього аудитора, який призначаеться Наглядовою

радоIо ПрАТ КУА "Карпати-iнвест". OcHoBHi завдання, функцii, порядок

органiзаuiТ та проведення робiт службою внутрiшнього аудиту ФОНДУ

регулюсться Положенням про службу внутрiшнього аудиту Приватного

акцiонерного товариства "Компанiя з управлiння активами 'ОКарпати-iнвест", що
затверджено Наглядовоlо радою ПрАТ КУА "Карпати-iнвест" (протокол

засiдання Jф 2зl1 2 вtд28.12,2012 р.).

2. f о пом iHc н а iнф орлt а цiя
2.|. У процесi виконання процедур аудиту фiнансовоi звiтностi ФОНДУ

наI\,1и не встановлено пов'язанi особи ФОНДУ (частка ФОНДУ не перевичуе20 О/о

i бiльrше статутного капiталу).

2.2. Вiдповiдно до МСА 560 <ПодiТ пiсля звiтного перiоду> у процесi

виконання процедур аудиту фiнансовоТ звiтностi ФОНДУ, нами не встановлено

подii пiсля дати балансу, якi не були вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, проте

\lожуть мати суттсвий вплив на фiнансовий стан.

2.З. Вiдповiдно до МСА 240 <Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосусться

шахрайства, при аулитi фiнансовоi звiтностi> аудиторський ризик суттсвого

вllкрI{влення фiнансовоТ звiтностi, розрахований у робочих документах аудитора,

i:ентlлфiкований та оцiнений як середнiй та складаеться з: властивого ризику
tсере.лнiй piBeHb), ризику контролIо (середнiй piBeHb) та ризику невиявлення

tсере.rнiй piBeHb).

TeKcltt tlbozo dокуменпlу пidzопtовлеttо Дуduпtорськёlо фiр"мою "УкрЗахidДуdum", l2.01,202 l
Вчкорttспlання mекспlу у t,liло.му або у чq6rruнi без пuсьлtовоi'зzоdu не dозволяеmься.
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3. OcHoBtti вilомоспli про ауDumорську фiрму
Повне найменування юридичноi особи вiдповiдно до установчих

документiв: Госпоdарське mоварuсmво з обмеэюеною вidповidальнiсmю,

ауdumорська фiрл,tа " УкрЗахidАуdum " .

Itод за еЛПОУ: 20В33340.

Номер i дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реестру аудиторськиХ фiр'
та аулиторiв, виданого АПУ: СвiDоцmво про внесення в Рессmр суб'екmiв

ауdъппорськоi' diяльносtпi Ns 054 ] Bid 2б.01.200lр.

Вiдомостi про Господарське товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

аудиторська фiрма "УкрЗахiдАудит" BHeceHi до наступних роздiлiв РеестрУ

аулиторiв та суб'сктiв аудиторськоТ дiяльностi: "Суб'€кmll ауdumорськоi'

diяльноспli"; "Суб'€кmu ауdumорськоi' diяльносmi., якi л4аюmь право провоdumu

обов'жковuй ауdum фiнансовоi' звimносmi ".

Номер та дата видачi Свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi,

виданого АПУ: Свidоцmво про вidповidнiсmь сuсmеJиu конmролю якосmi М 0б00,

вidповidно do рiu,tення ДПУ Bid 2б,05.2016 р. ]W 325/5.

Прiзвище, iм'я, по батьковi аудитора, який проводив аудиторську перевiрпу,

та серiя, номер, дата видачi сертифiката аудитора, виданого АПУ:
Озеран Волоdъtпtuр Олексанdровuч, серmuфiкаm cepii Д М 0035]9, вudанuЙ

25.0б.199В р.,у Реесmрi aydumopiB mа суб'екmiв aydumopcbKoi' diяльносmi: розdiл
,,Дуduпоорu> М ]00962.

Чiк Марiя Юрiiвttа, серпоuфiкаm М 00740В, вudанuй 22.]2.201б р; у Peecmpi

q,dumорiв mа суб'скmiв ауdumорськоi' diяльносmi: розdiл <Ауdumорu> Ns 100971.

Мiсцезнаходження юридичноi особи 7902 ], м. Львiв, вул. Кульпаркiвська, б.

]72, кв, 52"

Фактичне мiсце розташування юридичноi особи: 790]l, Jи. Львiв, вУл.

Руmковuча, 7, офiс I la.

4. OcHoBHi вidомоспоi про умовu dоzовору на провеdення ауdumу

Аулиторська перевiрка проведена Аудиторською фiрмою "УкрЗахiдАУдит"

згiдно з договором Ns 22 вiд 03 травня 20l8 р.

Аулит було розпочато 29 грудня 2020 р. та закiнчено 12 сiчня 202| р., ПРо

що складений акт приймання-здачi виконаних робiт.

Фiнансовi звiти ФОНДУ наведенi у додатках.

Текспt tlboeo dоqlлlgцll1у пidеоmовлепо дуdumорською фiрмою "УкрЗахidдуduпl", l2,01.202 1

10
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АулитоРський висновок вiддруковано У двох примiрниках, з яких одиtI

передано ФОНДУ, а другий залишасться Аудиторськiй

ll

Аулитор (сертифiкат серii А j\Ъ 003

м.п.

Аулиторський висI]овок наданий

М. Ю. Чiк

. О. Озеран

12 сiчня 2021року

BukopuctltaHHя mексmу ), цiлому або у часmuнi без пuсьмовоi'зzоdu не dозволяеmься,
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I "1]агальlri виiltоги ло фittаttсовоi звiтtlостi"Г к*-l
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I

Пt,lприtлtство ПВlФ"|-косrrрr"ПрАГК}'А"Карпаrи-tttвест" tr('ДРП()) Г 22ХТП-_l
'Геоитоuiя ьl, Лt,пt в. "lM tзt tичl tий uайоtt ]а К( )А ГУ \' Г-* JЫ 0 l ХrЗ00 l
t,rp.a,,i ,а,riй,,о-прпвgпа форrtr , оa no..alrann,,,," - aKlriot tept te товr|lистпо за К( )ПФГ Г 

'Г-----lB"n .no,,on,in,,oi лi"ru,,осri 1пlr"ппi,tltя фоtlлапtи за КВЕД Г-66.30-----l
Серелttя кiлькiсть праttiвttикiвI

Алреса, телефоlr 790 l 8, лr, Львiв, вул.Головаttького ,2За, (0З2)242-6З-06

Олиtlиtи вилtiр1, : тис, грIt. без лесяткового зtlака (oKpiM розлiлу IV Звiту про фilrаrrсовi результати (Звiry про суtryпttий лохiл) (форlrа Nl 2),

гроlltовi пок8ttики якого llаRолятI)ся в гривIlях з копiйкалtи),

Склалеrrо (зробити позltа.tку "r"' у вiлпопiлrtiй клiтиlrlti)

ЗаtloЛo)t(еllllя\tи(стаllлapтаN!и)бухгмтеpсьt<oгooблit<у
ll rtiжttlролrtиrtи с]itllаl).ii!и t]ltltrtlcotrol rniTttoc,i Г-----l------l

Баланс (Звiт про tРiнансовий стан)
нл 3l грудня 2020 р.

Форма,lVл l кол за !К)',Щ l- |бЮOГ-_-l

l\KTttB Кол рялка
на почпток нп kittcttt,

звiтttого псDiолч

l 2 J 4

I. llcoбoDorrti яKTtrBtl
l 000

l00 l

tlя l 002

I lllпестиlul l 005 0

)cttoBttj засоби: l0l0 0

перDlсllа Rартlсть l0l I 0

з lloc l0l2 0

IIRестиlllиllа llcpyxoNllcтb l0 l5 0

i бiпппг l 020 0

Щовгострокопi фiltаtrсовi itlBecTиttii:

lKi облiкоп\,югt,ся за метоло\t 1,часri п капirшi itttttиx пiлприсмстп
l 030 0

l llвестиl t| l 35 l 9609 2,7,7,71

Ilовгоспокова лебiтоосl,ка забооговаt ticTt, 010 205284 204443
лсruочеlIl полаткопl ак,гипи 045

Ittttli lteoбopoTlti а 090 0

Усього за розпi.полr l 095 22489J 23222о

l I. Оборотrri актttви
l00 0

поточtti бiологiчtti аtоиви ll l0 0

дебiторсt,r<а заборговаttiстt, за пролукttiю, товари, роботи, послуги l25 0

Дсбiторська заборговаrtiстt, за розрах),l Iка[lи:

]а вилаllиNlи аRаllсами l l]0 0

,l бюлтrетопt l l35
т ч, ] llo.\aTкv tta ltllиСl\'ток llзб

Дебiтоuська заборговаttiстt, з llаDаховаllих лохолlR l40 29I 1 l62
l ttttta поточt ta лебiторсr,ка заборго ll55 2

Поточrti фirlаttсопi ittвестиrti]' l l60
гроrrri та ix екпiвmеttти l

п баttl<ах 61 l 2

Витllати пtайбr,тtlix пеlliолiп
,l0

I t tttli обоDотtti активи 90

Усього зл розлi.полr II 95 J0l ,7 |6(

IIl. HcoбopoTrli пNTl!Rll, yI,pllNlyDalli лля проллжу,

та rl)},пll пllбчття l 200

Б1.1l ttc, l 30l) 225 l 94 23938б

амиви,
пеDпlсlIа Rаl),гlстIt

аlJиви

lпаси

llt5



Поточt ta крелиторсl,ка заборговаttiсть за

lttttti пoTo.tlti зобов'

l\/. |]обов'яrпttttя, пов'я]аtti l llсоборотlItl}tll lKTllпi[lll]

Ьttда

льЫв

KepiBl lик

Головtrий бухгмтер

Nr, п,

Затвсрлit<l,ю:

Гсttсралыtиii дирсктор
аудитор (ссртифiкат АПУ

l\l, п,

Г, К), Баскitr

L В. Накоttечllа

В. О. Озсраtl



Лата (piK, ýliсяl(ь, число)

Пiлпрtlслtство ПВlФ "Екостарт" ПрАТ КУД "Карлати-iнвест" за СДРПОУ

21.01,0l
22зз4,7 53

звiт про фiнансовi результатлt (звi,г про суt(упний дохiд)

]а 2020 р.

G)орNtа J,{9 2 кол за ЛКУЛ Г-]Sj]00] 
-l

l. ФIIIAtlcoBI рЕзульTATI,I

l I. счl(чп н 1,I l;I лох Iл

lIl. ЕлIii\,tЕнтl{ опЕрдl(IЙtl tlx BIlTP,\T

Стлття ltол рялка Jа }Biтilxfi перiод За rronepeлHill перiол

l 2 з 4

rобiт 2000

БОЙрriс* реалiзованоI пролукlli't (ToBapiB, робiт, послуг) ]050 0

Ва.qови al:

п DиС)чток
2090 0

2095
2\20
2 lз0 l58 l25

2l50 0

опепаttiйнi витtlати l80
лlя

2l90 0

2 l95 l58 l2

2 200

2220 56794 42852

2240 503 8 4602

22 50 4248 l l]l]

и вlл 2255 0

2210 0 6022

2290 l9l9з з9995

2295

] ]00

П ottClvToK (збllтoK) Bi,l п ри п и HeHoi лiял bHocTi п iсля оподq]Iуqq!!1 2з05 0

2з 50 l9 l9: 39995

збиток 23 55 0

Стапя ltол рялка Зп звiтниll перiол За поперелнili перiOл

1
) 3 4

лооrtiнка (vltiHka) необоротних активtв 2400 0

2405 0

24 l0 0

lacтKa iнtltого сукупного лохолу acottiйoBaHrlx та спiльних пiлприсмств 24 l5 0

2445 0

2,150 0

455 0

2{60 0 0

Счtсчпнllii ло\iл (cyrrir l)ялl(iR 2350,2J55 та 2460) 2.165 l9l9з 39995

I lafi NIeHt,l]ax пfl llol{a ]lllll{a lio^ |)r|лl{а ]il ]Bi rllиi'i Ilepiojl Ja Il0Ilе|)елнiit rl0|)iO,t

l 2 3 4

2 500

2 505

[liлDахчваl]ня на соlIiальнi захолlt 25 l0 0

д NtoDTlI]aI tiя 25l5 0

2520 l58 l2S

I'a]o[l 2550 l58 l2s

IoolliHNa (vIliHKa) tlliHaHcoBltx iнстрчмен riв

Kvl)cnRl lrI,1Hlllll

HllIll il с\,|,'\,пнll й лOIiл ло опOлаткl,вil ll нs

lnrnTrlK Hn ntrttClrTtlK пов'я]аllllй i iHtlttlv сYкчпниr1 лохо"lо\|

l н ttt ш fi сr,кl,пн л fi лохiл п iсля 0полатl(,|,ван пя

Htlti опеDаltiйнi витрати



Iv. ро:]рАхунок покАзнI,1ltlв прI,IБутl{оt]остI Altl lI Гl

м, п,

1}a-t всрлlttуtо:

Гснсралl,ний,цирсктор
ауl,lитор (ссрти(liкат ДПУ ccpiT Д

м. п.

lla]Ba cTilTTi I{ол рялка l}п звiтниii перiол За поперелнifi перiол

|2 3 4

icTb ltt 2600

сеоелньооiчна кiлькiсть простих акttiй 2605 0

tIистий прибуток (збиток) на олну просту akltllo 26l0 0,00000с 0,000000

чистий прибуток (збиток) на олну проqУЗ{Ц]]q 2ф5 0,000000 0,000000

л,,"iл."л,, "". 
тч aKltito | /2650 0,000000 0,00000с

.epl вн и к

'оловний бухгмтер

и
Г, lo, Баскiн

L В. Наконечна,
.,lцИ.Фл

Q,nA't94щз
В, О, С)зсран



Дата (piK, Mic., число)

за еДРПОУПiлприемство ПВIФ "llкостарт" ПрАТ КУА "Карпати,irrвест"

Витрачаltttя lla оплаry:

Звiт про рух гроlllовIlх коштiв (за прямппl мстодоill)
за 2020 р.

ФорNIа N! 3 кол за ЛКУЛ Г |silсrЕl

Г. Ю, Баскirr

l, В, Накоttечrlа

В, О. Озеран

т

Керiвrlик

Головltий бухгалтер

м. п,

Затверлжylо:

Генеральний лиректор
аулитор (серти(liкат АПУ

м, п.

Пt.'Рд
/l/ВIсr",

) )4L

/,Tlj

у

lI. Рух Koluтi8 у результлтi illBccTtlttiirttoi лiяльttостi
Налхолriеllllя пiл реалiзаttii:

ччспtчit р|,х коtuпtiв Bid iнвесmчцiгtноi diяльносmi
l Il. Р!,х KolllTin у |)с]ультлтi фittпltсовоi лiяльttостi
На,lхоrultеttttя пiл:

Чuспutй рух KotttпtiB BiD |liпaHcoBol dknb,t!!цL
llcTIllt Dvx KolllTlB за зRlт

lR lla початок
впlип зrlirrи ваlttrтttих курсiп tta

']а.п ttttloK KolltTiB tta KitleIlt,

6:i*
tYT
Y rc/,3l

s{
фt{ 0
.Ё\

Q""}fiб:

Колп



Рсзсрв-
tlItй

капiтял

I l l trtttit счкt,пt trl it дохiл

(yr ti rrKa)

lIacTKa itltttoгo сукупttого

лохолу асоttiйоваlrих i

Розполiл прtrбутку:
Виплати RласllикаNl

l]Mettltlcttltя ttoMilla-

Прилбаltllя (пролаж)

llеко|lтролl,оваlIоi частки R

@Фý'/ л, \+

Пiлприсмстпо ПВlФ "Екостарт" ПрАТ КУА "Карпати-irlпсст"
,Щата (piK, пtiсяtlt,, число)

за еДРПОУ

Коли
2 1,0 1,0 l

22зз41 5з

Г-]Jjю05-----l

(15,лtа чистого прибутку,

ltале)кllа ло бюлжеry вiл-

попiлt to ло заtсоt tолапства
(iylta чистого прибутку rra

стRореllllя спеltiалыlих
ltlлl,оRи\) (|)оllлlв

Вшлу.tсllllя капiталуl
акпiй (часток

KepiBl lик

Головtrий бухгмтер

ill ll,

Затвсрлхtуtо:

Гсltсралыlий дироктор
аудптор (ссртп(|)iкат АПУ

Nl п,

Звiт про власний капiтал
за 2020 р.

Форма Nu 4

ccl)l l

бъj



Пршtimкu do (liHпttcoBoi звimносmi за piK, лцо закittчuвся 3l zруdня 2020 року
1.1. Iнфорrиацiя про Фонд
Повне найменуваrtня; Пайовий венчурltий iнвестицiйний фоllд rrедиверсифiкованого виду

закритого типу <<Екостарт)) Приватного акцiонерного товариства (Компанiя з управлiння активами
кКарпати-iнвест> (надалi - Фонд).

l]aTa ресстрацiТ Фонлу: 02.05.2018 р.
Тип, вид та кJIас Фонду: закритий тип, недиверсифiкований вид.

!ата та номер свiдоцтва про внесення iнвестицiйного Фонду до СДРIСI: 02.05.2018 р., jЪ 00621.
РесстрацiйrIий код Фонду за CIPICI: 2ЗЗ00621.
Строк дiяльностi iнвестицiйного Фонду: 15 poKiB
Мiсцезнаходження Фонду: 790l8, УкраТна, м. Львiв, вул, Головацького, 23А.
CTopiHKa в IHTepHeTi Фоrrду: karpaýinvest,com.ua.
Алреса електрон ноТ пошти Фонду: karpaty. inv@gmai l.com.
Пайовий капiтал Фоr*ду становить 200 000 тис. грн.
спосiб розмiщення випуску iнвестицiйних сертифiкатiв Фонду: приватне розмiщення.
Номillальна BapTicTb iнвестицiйного сертифiката Фонду - 1,00 грн.
I(iлькiоть iнвестицiйних сертифiкатiв Фонду - 200 000 000 шт.
Форма i снуван ня i н вестицi йн их сертиф i KaTiB Фонду - бездокументарна.
Форма випуску iнвестицiйrлих сертисРiкатiв Фонду - iMeHHi.
Розмiщеttо iнвестицiйних сертиtРiкатiв Фондом загальною номiнальною вартiстю l69 630 тис.

грн. Загальна номittальна BapTicTb нерозмiщених iнвестицiйних сертифiкатiв Фонду становить З0 З70
тис. грн.

Перелiк власttикiв iмеttних iнвестицiйних сертифiкатiв Фонду станом на 31.12.2019 р. та
З|,|2,2020 р.:

Псrrелitс власIlltкiв 31.12.2019 з1.12.2020
ТзОВ кСучаснi системи управлilrня сЬiнансами> 164 бз0 000 l64 бз0 000

ТзоВ к Iозефо-М и кол аТвська Б iогазова Ком пан iя,,l 5 000 000 5 000 000

Разошr: l69 630 000 l69 630 000

1.2" Iнформацiя про Компанitо з управлiння активами
Активами Фонду управляс Приватне акцiоllерне ToBapIlcTBo "Компанiя з управлiння

активами "Карпатlл-iнвест" (надалi - Компанiя), код за еЩРПОУ: 22ЗЗ475З.
OcHoBrti види дiяльrlостi КомпанiТ: управлiння фондами (КВЕ! - 66.30), трасти, фонли та подiбнi

(lirlaHcoBi суб'скти (КВЕД - 64.30), iнша допомirкна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, KpiM
страхування та пенсiйного забезпечення (KBEfl - 66,19), консультування з питань комерuiйноТ
дiяльностi та керування (КВЕ! - 7 0,22),

J]irrензiя на здiйонення професiйнот дiяльностi на фондовому ринку - дiяльнiсть з управлiння
активами iнститучiйних iHBecTopiB (лiяльнiсть з управлiння активами); серiя А! J\Ъ 0З4370 видана
|-lацiональноrо KoMicicto з цit-lних паперiв та фондового ринку 05.06.2012 р,; строк дiТ лiцензiТ з
05.06.20 l 2 р. llеобмея<ений.

2. Загальllа основа форпrуванllя фiнаllсовоТ звiтIlостi
2.1. Щостовiрне подання та вiдповiднiсть МСФЗ
Фittансова звiтнiсть Фонлу с cPillaHcoBolo звiтнiстю загального призначення, яка сформована з

метою достовiрного поданl]я dliнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових
потокiв Фогrду лля задоволеllня iнформачiйних потреб широкого кола корисryвачiв при прийняттi
}|14llrи екоF|ом iчt-tих рiшень.

Концепrуальною основою фiнансовоТ звiтностi Фонду за piK, що закiнчився 3l грудня 2020 року,
с Мiжнароднi стандарти фiнаrrсовоi звiтностi (МСФЗ), вкJIючаючи Мiяtнароднi стандарти
бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мirкнародних
стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiТ чиннiй на 1 сiчня 2020 року, що офiцiйно
оllрилtод}|еtttti на веб-сайтi MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни.

Iliдготовлена Фондом фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застерея<ень вiдповiдае BciM
вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО, дотримання яких забезпечуе достовiрне
подаFI[lя irlформаrriТ в фirrансовiй звiтностi, а саме, доречноТ, достовiрноТ, зiставноТ та зрозумiлоТ
iнфорплаuiТ.

1.



При формуваннi фiнансовоТ звiтностi 
. 
Фонд. керувався також вимогами гtацiонiutьttих

законодавчих та нормативних aKTiB щодо оргаtriзацiТ i ведення бухгалтерського об.пiку та скJlадаliня

фiнансовоТ звiтностi в YKpaiHi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ.
Фонд не мае дочiрнiх та асоцiйованих компанiй як сдиноТ екоttомiчttоТ одиницi, тому lle складае

консолiдовану звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ l0.
Вiдповiдно до параграфа27 МСФЗ 10 Фондом визначено, що BiH с iнвестицiйllим суб'скr,ом

господарювання, тому що BlH:

а) отримус кошти вiд iHBecTopiB з метою надання Тм послуг з управлiння iнвестицiями;

б) зобов'язуеться перед своТми iнвесторами, що мета його бiзнесу полягас у iгtBecTyBaHlri

викJIючно для отриманнJ{ доходу вiд збiльшеt-lня капiталу, iнвестицiйгrого доходу або обох видiв

доходу;
в) вимiрюс та оцiнюе результативнiсть своТх iнвестицiй на ocHoBi спраIзедливоТ вартос,гi.

Вiдповiдно до параграфа Зl МСФЗ 10 (iз врахуванням поло)l(еl]ь параграфа 32 Фон,ц не

консолiдус своТ дочiрнi пiдприемства. HaToMicTb, Фонд оцiнюс iнвестицiю в дочiрнс пiдприсмсr-во за

справедливою вартiстю з вiдобраrкенням результату переоцiнки вiдповiдно до МСФЗ 9, МСБО 28.

2.2. МСФЗо якi прийllятi i вступають у слlлу для pi.IHIlx перiодiв, якi по.lинаються з 1 сiчllll
2021 року i пiзнiше

На дату затвердження цiеТ фiнансовоТ звiтностi Рада з МСФЗ в рамках РеtРорми |BOR
опублiкувала поправки прийнятi станом на 3 l . |2,2020, ефективна дата яких не настала:

- МСФЗ 9 кФiнансовi iнструменти>, МСБО 39 кФiнансовi iнструменти: Визнаtlня та oLlillKa>,
МСФЗ 7 кФiнансовi iнструменти: Розкритгя iнформацiТ> та МСФЗ lб кОренда), що допов1-1юють
випущенi у 2019 роцi та зосередI(уIоть увагу на наслiдках реформи базового рiвня процентних ставок
на фiнансовiй звiтностi компанiТ, якi виttикають) коли, наприкJlад, базовий показtlик процентноТ
ставки, який використовуеться для обчислення процентiв за фiнансовим активом замitlено
аJIьтернативною базовою ставкою.

Поправки до фази 2 розглядають питання, якi моясуть вплиtIути на фiнансову звiтнiсть пiд час

реформи базового рiвня процентних ставок, вкпючаючи наслiдки змirl договiрних грошових потокiв
або вiдносин хеджування, що виникають внаслiдок замiни базового рiвня процеrtтноТ ставки. з

альтернативною базовою ставкою (проблеми iз замiною).

На етапi 2 свого проекту Рада вгtесла змiни до вимог зазначених станлартiв, tцо стосуються:

змiни договiрних грошових потокiв - компанiТ не доведеться припиняти визFlаllня або коригувати
балансову BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB для змiн, що вимагаються реформою, а замiсть цього
оновить ефективну процентну ставку, щоб вiдобразити змiну до альтерllативtIоТ базовоТ ставки;

облiк хеджування - компанiТ не доведеться припиняти облiк хеджуваLIIIя викJlючно тому, що l]oнa

вносить змiни, якi вимагае реформа, якщо хеджування вiдповiдас iншим критерiям облiку хеджуваllня;
i розкритrя iнформацiТ - компанiя повинна буле розкривати iнформацiю про гtовi ризики, що
виникають внаслiдок реформи, та про те, як вона управляе переходом до альтернативних cl,al]oк.

Поправки до Фази 2 поширlоються лише на змiни, якi вимагас реформа базового рiвня прочеIl,г}lих
ставок до фiнансових iHcTpyMeHTiB та вiдносин хеджування.

_ МСБО lб KOcHoBHi засоби> - поправки забороняtоть компанiТ вираховувати з BapTocTi основгtих
засобiв суми, отриманi вiд реалiзаuiТ вироблених предметiв, коли компанiя готуе актив до його

цiльового використання. HaToMicTb компанiя визнас TaKi надходження вiд продоку та пов'язанi з ними
витрати у прибутку або збитку.

_ МСБО З7 <Забезпечення) - поправки уточнIоють, що (витрати на виконання договору) являють
собою витрати, безпосередньо пов'язанi з договором - тобто або додатковi витрати викоljаIlня
договору (наприклад, прямi витрати на працю i матерiали), або розподiл irrших витрат, якi тaKort<

безпосередньо пов'язанi з договором (наприкJIад, розподiл амортизацiТ об'скта осtlовtlих засобiв, що
використовуеться при викоl{анн i логовору).

_ МСФЗ 3 кОб'еднання бiзнесу> - Актуалiзацiя посилань в МСФЗ (IFRS) 3 на Концептуаlьlti
основи пiдготовки фiнансовоТ звiтностi, не змiнtоючи вимог до облiку для об'сднання бiзнесiв. f[одано
виняток щодо зобов'язань i умовних зобов'язань. I_\ей виняток передбачас, що стосовFIо деяких видiв
зобов'язань i умовних зобов'язань органiзацiя, яка застосовуе МСФЗ (IFRS) 3, повиllна l]осилатися на
МСФЗ (IAS) З'7 кЗабезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбачеtti ак,гиви" або на
Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 21 кЗбори )), а не на Концептуальнi засади фiнагrсовоТ звiтностi 20l8 року.
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- МСБО l кПодання tРiнансовоТ звiтностi> - поправки роз'яснюють критерiй у МСБО 1 для
класифiкацiТ зобов'язання як довгострокового: вимога до суб'скта господарIовання мати право
вiдкласти погашення зобов'язання принаймнi на 12 мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.

Фонд оцitlюс вплив таких змiн на його фiнансову звiтнiсть.
2.3. Валюта поданtiя звiтностi та функцiональна валIота, сryпiнь округленIIя
Валюта подання звiтllостi вiдповiдас функuiональнiй валlотi, якою е нацiональна валюта УкраТни

-, гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч.

2.4. Приlrуlцення про безперервнiсть дiяльlлостi
Фillансова звiтнiсть Фонду пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi,

вiдповiлllо до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань вiдбуваеться в ходi звичайнот
дiяльностi. Фittансова звiтнiсть }le вкJIючае коригування, якi необхiдrlо було б провести в тому
випвдку, якби Фонд не мiг продовжити подzulьше здiйснення фiнансово-господарськоТ дiяльностi
вiдповiдllо до при Iiци п i в безперервностi дiял bHocTi.

2.5. Рiшеllllя про затверджеlrllя фiпаllсовоТ звiтностi
Фiнансова звiтtлiсть Фоrtлу затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керiвником

КомпаlriТ ll сiчня 202 l року. Hi учасники Фонду, Hi iншi особи не мають права вносити змiни до цiеТ
(lilraHcoBoT звiтлlостi пiсля iT затвердження до випуску.

2.6. Звiтниir перiод {tiHallcoBoi звiтllостi
Звiтним перiодом, за який формуеться фiнансова звiтнiсть, вважасться календарний piK, тобто

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

3. CyTr-cBi положення облiковоТ полiтикlл

3.1. OclloBll orlirlKиo яка застосоваllа при складаннi фiнаllсовоТ звiтlIостi
I{я фiнансова звiтнiсть пiдготовлеliа на ocнoBi iсторичноТ собiвартостi та справедливоТ BapTocTi

або амортизацiйноТ собiвартостi окремих фiнансових iHcTpyMeHTiB вiдповiдно до МСФЗ 9 <Фiнансовi
iнструпленти>, Оцittка справедливоТ BapTocTi здiйснюсться з використанням методiв оцiнки фiнансових
iHcTpybleHTiB, дозволених МСФЗ 13 кОцiнки за справедливою вартiстю>. TaKi методи оцiнки
вкJIlочак)ть використаtIня справедливоТ BapTocTi як цiни, яка була б отримана за продarк активу, або
сплачена за передачу зобов'язаlIня у звичайнiй операцiТ MirK учасниками ринку на дату оцiнки.
Зокрема, використаtIllя бiрrкових котирувань або даних про поточну ринкову BapTicTb iншого
аttалогiчного за характером iHcTpyMeHTy, аналiз дисконтованих грошових потокiв або iншi моделi
визtiачення справедливоТ BapTocTi, Перелбачувана справедлива BapTicTb фiнансових активiв i

зобов'язаt-tь визl]ачасться з використанням наявноТ iнформачiТ про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки.

3.2. Загальнi положення щодо облiкових полiтик
3,2. l. Основа форлtуваtttш облiков tlx ttолiпtuк

Облiковi полiтики - KoHKpeTHi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, застосованi
суб'сктом господарIовання при складаннi та поданнi фiнансовоТ звiтностi. МСФЗ наводить облiковi
полi,гикl-.t, якi, за висl]оt]ком РМСБО, дають змоry скJIасти таку фiнансову звiтtliсть, яка мiститиме
доречну та достовiрrtу iнформацirо про операцiТ, iншi подiТ та умови, до яких вони застосовуються.
TaKi полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив ix застосування с несу"гIевим.

Облiкова полiтика Фонду розроблена та затвердrкена керiвництвом КомпанiТ вiдповiдно до
вимог МСБО 8 кОблiковi полiтики, змiltи в облiкових оцiнках та помилки> та iнших чинних МСФЗ.

3.2,2. Itt(lopJ|lorliя ll.po зJl,tillu в облiковuх полiпtuках
Фонд обирае та застосовуе свот облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiт, iнших подiт

або умов, якLцо МСФЗ KoHKpeTtlo нс вимагас або tle дозволяс визначенltя категорiТ статей, для яких
iншi полir,ики моI(уть бути доре,tl]ими.

3. 2. 3, Су lпtlleB i.c пlь пш 2ру пу Bal u ш

На доре.lгtiсть iнформачiТ у Фондi мас вплив ii характер i cyTTeBicTb, Iнформацiя вваясаеться
cyTTcвolo, якщо 'rT опущення або викривлення може вплинути на економiчнi рiшення користувачiв,
прийrtятi на ocHoBi фiнаrrсовоТ звiтностi, CyTTeBicTb оцiнюсться в конкретних умовах значущостi
iнформаuiТ в зrше)I(ностi вiд вели.lини об'екта, що оцiнюстьоя i допустиrrлостi помилки.

Вiдгlовiдtно до облiковоТ полiтики Фонду встановлено насryпнi критерiТ порогу cyTTcBocTi.
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ОперацiТ, об'сктлl облiку i
cTaTTi звiтностi, за якими

встановлюсться порiг
cvTTcBocTi

Розмiр
порогу

cyTTcBocTi
База для l}лlзначенttrl пOрогу суттсвос,гi

Господарськi операчiТ i подiТ,

пов'язанi зi змiнами у складi
(pyci) активiв, зобов'язаньо
власного капiталу

3%

BapTicTb вiдllовiдно Bcix ак,гивiв або Bcix
зобов'язань, або власного капiталу

В iдхилення балансовоТ BapTocTi

фiнансових активiв вiд ik
справедливоТ BapTocTi

l0%
Справедл ива BapTicTb активу (об'сктi в обм i ну)

Господарськi операuiТ та подiТ

щодо доходiв i витрат
2% Сума чистого прибу,гку (збитку)

0,2 Уо

Загальна сума доходiв/витрат п iдприсrиства;
найбiльша за значенням класифiкацiйна група
доходiв (наприклад, чистий дохiд вiд реалiзацiТ
продукцiТ (ToBapiB, робiт, послуг)) i вiдповiдно
витрат (наприклад, собiвартiсть реалiзованоТ
продукцiТ (ToBapiB, робiт, послуг)) пiдприсмства

Iншi господарськi операцiТ
та подiТ 5%

Обсяги дiяльностi пiдприсмства, характер вплl.tву
об'скга облiку на рiшення користувачiв r,a iншi
якiснi сРактори, що Mo)t(yTb впливати
на визначеtlня порогу cyTTcBocTi

CTaTTi Балансу (Звiту про

фiнансовий стан)
5% Сума пiдсумку балансу; пiдсумок KJlacy активiв,

власного капiталy" класу зобов'язань

5%
Пiдсумок класу активiв, влас1-1ого капiталу, класу
зобов'язань

CTaTTi Звiry про фiнансовi
результати (Звiту про сукупний
лохiд)

5%
Сума чистого доходу вiл реалiзаuiТ пролукuiТ
(ToBapiB. робiт. послуг)

5%
Фiнансовий результат вiд не операцiйноТ
(iнвестицiйноТ) дiяльностi

СтаттiЗвiry про рух грошових
коштiв

5% Сума чистого руху грошових коштiв вiд не

операцiйноТ (iнвестицiйноТ) дiялылостi
Статri Звiту про власний капiтал 5% Розмiр власного капiталу Фоrrду

3.2.4, Форма mа назвrt r|liHottcoBux звimiв

Перелiк та нЕtзви фор" фiнансовоТ звiтtlостi Фонду вiдповiдаtоть вимогам, встаFIовленим
НП(С)БО l кЗагальнi вимоги до фiнансовоТ звiтностi>, та tРорми Примiток, що розробленi у
вiдповiдностiдо МСФЗ.

3,2.5. Меmоdu поdанttя iнформоцi'i у QliHaHcoBrtx звimах
Згiдно МСФЗ та враховуючи НП(С)БО l Звiт про сукупний дохiд передбачас подання витрат,

визнаних у прибутку або збитку, за кJIасифiкацiею, ocнoвal]olo на методi "rPyHKuiT витрат" або
"собiвартостi реалiзацiТ", згiдно з яким витрати класифiкують вiдповiдно до Тх сРункцiй як частиllи
собiвартостi чи, наприклад, витрат на збут або адмiнiстратив}tу дiяльнiсть.

Представлення грошових потокiв вiд операцiйноТ дiяльностi у Звiтi про рух грошових коштiв
здiйснюеться iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкривасl,ься iнформацiя про octroBtti
кJIаси надходжень грошових коштiв чи виплат грошових Koп-tTiB. Iнформацiя про ocнoвlli влtли
грошових надходя(ень та грошових виплат формуеться на пiдставi облiкових записiв Фоrlду.

3.3. Облiковi полiтики щодо фiнансових illcTpyMeHTiB

3.3.1. Вtlзнання mа оцiнка фiнансовлtх iнсплруменпtiв

В момент первiсного визнання фiнансових iHcTpyMeHTiB Фонд здiйснюе Тх класифiкацiю та
визначас модель подальшоТ оцiнки.

Фонд визнае фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi вiдповiдно ло МСФЗ, тодi i

лише тодi, коли Фонд стае стороною контрактних поло)кень щодо фiнансового i1-lcTpyMeHTa.

!о фiнансових активiв налеr(ать:
. грошовi кошти та ix еквiваленти;
. дебiторська заборгованiсть;
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о цiннi папери, якi утримуються до погашення;
. цiннi папери, призначенi для перепродarку;
. iншi фiнансовi активи.

!о сРiнансових зобов'язань вruIючаються:
о фittансовi зобов'язання, призr{аченi для перепродarку;
о сьiltансовiгарантiт;
r iншi.
ОперачiТ з придбання або прода>ку фiнансових iHcTpyMeHTiB визнаються iз застосуванням облiку

за датою розрахунку.
За строком викоI{анtlя фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання подiляються на поточнi (зi

строком виконан}Jя зобов'язань до l2 мiсячiв) та довгостроковi (зi строком виконання зобов'язань
бiльше l2 мiсяLtiв).

Фонд класифiкус фiнансовi активи як TaKi, що оцiнюються у под€lльшому за амортизованою
собiвартiстю або за справедливою вартiстю, на ocHoBi обох таких чинникiв:

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

б) характеристик контрактних грошових потокiв фiнансового активу.
Фонд визнас TaKi категорiТ фiнансових активiв:

фiнаrlсовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату
переоцittки у прибутку або збитку;

фiнаrзсовi активи, що оцiнюtоться за амортизованою собiвартiстю;
Фонд визнас TaKi катогорiТ фiнансових зобов'язань:

фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю;

фirrансовi зобов'язаьIня, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдобраясенням результату
гlереоцittки у прибутку або збитку.

Пiд час первiсtлого визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Фонд оцiнюе ix за
Тхt-tьою справедл и вою вартiстю.

Фiнансовий актив оцiнюсться за амортизованою собiвартiстю, якщо BiH придбаваеться з метою
одер)I(ання договiрних грошlових потокiв i логовiрнi умови придбання фiнансового активу генерують
грошовi потоки, KoTpi с суто виплатами ocIloBHoT суми та процентiв на непогашену частку основноТ
суми"

Фонд визнае резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовим активом, який
облiковусться за аN,lортизованою вартiстю.

3.3.2. Гроtttовi коtuпtu пtа ixtti еквiвшtенmu
Грошовi кошти складаються з коштiв на поточних рахунках у банках.

Еквiвалентl4 грошових коtлтiв - це KopoTкocTpoKoBi, високолiквiднi iнвестицii, якi вiльно
конверту}оться у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманI{ий незttачний ризик змiни BapTocTi.
lнвестицiя визначасться зазвичай як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi короткого строку
погашення, llаприкJIад, протягом не бiльше HirK три мiсяцi з дати придбанltя,

Грошовi коuIти та Тх еквiв€tлol]ти можуть утримуватися, а операцii з ними проводитися в
ltацiоt-lальнiй валютi та в iноземнiй валютi.

Грошовi кошти та lx еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання
а кти вам и.

Подальttlа оцiнка гроtllових коштiв здiйснюеться за справедливою вартiстю, яка дорiвнюс ix
гrом iнальнiй BapTocтi.

Подальша oLliHKa еквiвалентiв грошових коштiв, представлених депозитамио здiйснюеться за
амортизованою собiвартiстю.

первiсна та подatJIьша оцiнка грошових коштiв та .ik еквiвалентiв в iноземнiй валютi
здiйснюеться у функuiональнiй валютi за офiuiйними курсами Нацiонального банку УкраТни (НБУ).

У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках у банках (наприклад, у
випадку призначеtIllя НБУ в банкiвськiй ycTaHoBi тимчасовоТ адмiнiстрачiТ) цi активи моrкугь бути
класи(liкованi у складi необоротних активiв, У випадку прийняття НБУ рiшення про лiквiдацiю
баttкiвськоТ устаtlоl}и та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв, визнання ik як активу
припинясться i Тх BapTicTb вiдобраясасться у складi збиткiв звiтного перiоду.
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3,3.3. ФittaltcoBi акmuвu, Lc|o oцitttotoпtbclt за 0лrорпtлlзоваilою собiварmiспttо

ffо фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, Фонд вiдносить
d е б imо р с ь ку з аб о pzo в atl ic mь з а в t ld п tt lt v tt п оз u KOJч, Lt,

Пiсля первiсного визнання Фонд оцiнюс позики за амортизоваllою собiвартiстtо шJlяхом

дисконтування.
Застосовуючи аналiз дисконтованих грошових потокiв, Фонд викорLlстовус olllly чи кiлька

ставок дисконту, KoTpi вiдповiдають перев€DI(аючим на риtlку нормам доходу для фiнансових
iHcTpyMeHTiB, якi мають в основному поаiбнi умови i характеристики, вкJIючаючи кредитl]у яrtiст,ь

iHcTpyMeHTa, зilJIишок строку, протягом якого ставка вiдсотка за Kol{TpaKToM е tPiKcoBaHoto, а Taкo)l(

зzlлишок строку до погашення основноТ суми.

,Щля розрахунку теперiшньоТ (поточноТ) BapTocTi майбутгriх грошових потокiв (щодо позик)
Фонд використовус середFIьозвая(ену ставку за портфелеNt короткострокових банкiвських кредитiв у
нацiональнiй валютi в банках, у яких не введено тимчасову адмit-tiстраrtiю або lle запровад)I(ено

лiквiдацiйну ком iciro.

Фонд оцiнюс станом на кожну звiтну дату резерв пiд збитки за фiнансовим iHcTpyMeHToMl у
розмiрi, що дорiвнюе:

- 12-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам у разi, якщо кредитний ризик на звiтну дату не

зчIзнав значного зростаннJl з моменту первiсного визнанt{я;

- очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дiТ фiнансового iHcTpyMet{Ty, якщо кредиr,ний

ризик за таким фiнансовим iHcTpyMeHToM значно зрiс iз моменту первiсного виз}lаtl}lя.

У випадку фiнансових активiв кредитним збитком с теперiшня вар,гiсть рiзницi MirK договiргtими
грошовими потоками, належllими до сплати на користь Фонду за договором, i грошовими Ilотоками,
якi Фонд очiкус одержати на свою користь.

Станом на кожну звiтну дату Фонд оцiнtос, чи зазнав кредитttий ризик за сРittансовим

iHcTpyMeHToM значного зростанtIя з моменту первiсного визнання. При викоttаннi такоТ оLliнки Фонд
замiсть змiни суми очiкуваних кредитних збиткiв використоl]уе змirrу ризику Ilастання лефол,гу
(невиконання зобов'язань) протягом очiкуваного строку лiТ фiнансового iгtструмента. !ля викоl]аllня
такоТ оцiнки Фонд порiвнlое ризик настання дефолту за фiнансовим iHcTpyMeHToM станом на звiтну
дату з ризиком настання дефолту за фiнансовим iHcTpyMeHToM станом на дату первiсttого визнаrlttя, i

враховуе при цьому обгрунтовано необхiдну та пiдтверджувану ilлфоршlацitо, що е доступною без

надмiрних витрат або зусиль, i вказус на значне зростання кредитного ризику з момеtlту гtервiсtlого
визнання.

Фонд BBarKac, що кредитний ризик за фiнансовим iHcTpyMellToм не зчlзнав зl{ачllого зростання з

моменту первiсного визнання, якщо було з'ясовано, що фiнансовий iHcTpyMeгIT мас низький piBeHb

кредитного ризику станом на звiтну дату.

У випадку фiнансового активу, що с кредитно-знецiнеrlим станом на звiтну дату, zше l{e е

придбаним або створеним кредитно-знецiненим фiнансовим активоtчI, Фонд оцiнюе очiкуваtli кредитtri
збитки як рiзницю MirK валовою балансовою вартiстю активу та теперiшньою BapTicTto очiкуваttих
майбутнiх грошових потокiв, дисконтованою за первiсною е(lекr,ивноtо ставкою вiдсоr,ка за

фiнансовим активом. Будь-яке коригування визllа€ться в прибутку або збитку як прибуток або зби,гок
вiд зменшення корисностi.

На поточну дебiторську заборгованiсть за видаFIими позиками Фонд створюс резерв
очiкуваних кредитних збиткiв на суму заборгованостi в розмiрi 0,5 % вiд суми боргу.

На прострочену дебiторську заборгованiсть за виданими позиками Фонд створюс резерв
очiкуваних кредитних збиткiв на суму заборгованостi вiдповiдttо до cTpoKiB прострочеlll]я:

-1-12 мiсяцi прострочення платеяtiв * нараховусться резерв очiкуваних кредитtIих збиткiв у
розмiрi 50 % вiд суми боргу;

- бiльше 12 мiсяцiв прострочення платеяtiв - нараховусться резерв очiкуваttих креllиl,них зби,гкiв

у розмiрi 100 % вiд суми боргу;

,Щебiпюрська заборzованiсmь за moraprt, послуzлt, HapOxoBaHLulltt вidсоmкruuu

Безумовна дебiторська заборгованiсть визнаеться як актив тодi, коли Фонд стас cTopollolo
договору та, внаслiдок цього, набувае юридичне право одеря(ати грошовi кошти.

Первiсна оцiнка дебiторськоТ заборгованостi здiйснюеться за справедливою BapTicTto.

Пiсля первiсного визнання под€шьша оцiнка дебiторськоТ заборгованостi вiдбувасться за
амортизованою вартiстю.
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Поточну дебiторську заборгованiсть без встановленоТ ставки вiдсотка Фонд оцiнюс за сумою
первiсного рахунку факryри, якшlо вплив дисконryвання с несуттевим.

!ебiторську заборгованiоть без встановленоi ставки вiдсотка, щодо якоТ icHye розтермiнування
платежiв, Фоttд оцillюс за сумою договору, якщо вплив дисконтування е несуттевим.

На ко>кну звiтну дату Фонд оцiнюс наявнiсть ознак знецiнення фirrансового активу або групи
фittансових активiв, Оцiнка змеl{шен}{я корисностi фiнансового активу в результатi дiТ кредитного
р1.1зику вклlочас данi, якi пiддаються спостереженню, про насryпнi подiТ:

- фiнаrlсовi трул1-1ощi борхtника;
_ порушення умов договору, наприклад, прострочення виплат;
- rtегативlri нацiональнi або мiсцевi економiчнi умови (збiльшення рiвня безробiття, зниження

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

заборгованiстю практичн i прийоми з використання матрицi забезпечень.
Фонд використовус для оцiнювання l2-мiсячних очiкуваних кредитних збиткiв або очiкуваних

кредитних збиткiв за весь строк дiТ за фiнансовими активами свiй власний iсторичний досвiд
кредитних збиткiв. Залеrltно вiд диверсифiкованостi свосТ клiснтськоТ бази суб'скт господарювання
використовуе вiдповiднi групи (вид (liнансового активу, тип дебiтора, TepMiH заборгованостi), якщо
його iс,горичний досвiд кредитних збиткiв указуе на значно вiдмiннi закогlомiрностi збиткiв для рiзних
клiентських груп.

На прострочену поточну лебiторську заборгованiсть по нарахованих вiдсотках за виданими
позиками Фонд cтBoploc резерв очiкуваних кредитних збиткiв вiдповiдно до cTpoKiB прострочення
гtлатежiв:

-1-3 мiсяцi прострочеl{rtя платежiв - нараховуеться резерв очiкуваних кредитних збиткiв у
розмiрi l0 % вiд суми боргу;

- 3-6 мiсяцiв прострочення платеlttiв - нараховусться резерв очiкуваних кредитних збиткiв у
розмiрi 20 Yо вiд суми боргу;

- бiльruе б мiсяцiв прострочення плателtiв - нараховуеться резерв очiкуваних кредитних збиткiв
у розмiрi 50 % вiд суми боргу.

Поточttу дебiторську заборгованiсть фiзичних осiб за реалiзованими форвардними
контрактами та квартирами Фонд групуе в зале)(ностi вiд наявностi прострочення та TepMiHiB
простроченIlя плате)I(iв i cTBoploc резерв очiкуваних кредитних збиткiв на непрострочену суму
заборгованостi в розмiрi 0,5% вiд суми боргу, та на прострочену суму заборгованостi вiдповiдно до
cTpoKiB прострочеLiня платех<iв:

-1-12 мiсяцi гIростро.tеllня платеrltiв - нараховуеться резерв очiкуваних кредитних збиткiв у
розмilli 2 О/о вiд суми боргу;

- бiльше l2 мiсяцiв прострочеttня платеrкiв - нараховусться резерв очiкуваних кредитних збиткiв
у розмiрi 5 % вiд суми боргу.

На поточн} лебiторську заборгованiсть за придбаними майновими правами щодо квартири
Фонд cTBoploe резерв очiкуваних кредитних збиткiв в розмiрi 0,5 Уо вiд суми боргу.

На поточttу дебiторську заборгованiсть за внесками до незареестрованого стаryтного капiталу
та сплаченими аваljсами за акцiТ Фонд створюс резерв очiкуваних кредитних збиткiв в розмiрi 0,1 Уо

вiд суми боргу.

У зв'язку з поширенtlям COVID-l9 icHyc ризик середньострокового та довгострокового
tlега,гиRllого впливу на cBiToBy eKoHoMiKy i eKoHoMiKy УкраТни зокрема. На поточн} лебiторську
заборгованiсть Фоttд створюе резерв очiкуваних кредитних збиткiв пов'язаних з covlD-19 в

розмiрi 0,5 % вiд суми боргу.

Якщо протягом наступного звiтного перiоду амортизована BapTicTb фiнансових активiв
зростас, i дане зростаI{ня можна об'ективно пов'язати з подiсю, яка вiдбувасться пiсля визнання
збитку вiд знецitlення у Звiтi про фiнансовi результати, збиток вiд знецiнення вiдновлIосться через
вiдобраrrtегrня результату у прибутку або збитку.

3.3,4, ФittottcoBi o*lrxllr.l, u,qo oцitttotoпlbcrl за сtlравеdлuвоtо варmiсmю, з вidобраелсепнялt

резул 1,1110llty переоtqitu<u у ltpttбyttlKy або збttпlку

flo фiнаноових активiв, що оцiнlоються за справедливою вартiстю, з вiдобраrкенням результату
переоцi1-1ки у iншому сукупному доходi, вiдносяться акцiТ та паТ (частки) господарських товариств.

Пiсля первiс}|ого визнання Фонд оцiнюс Тх за справедливою вартiстю.

7"



Справедлива BapTicTb акцiй, якi BHeceHi до бiрхtового списку, оцiнюсться за бiряtовим курсом
органiзатора торгiвл i.

Якщо на балансi облiковуються акцiТ, для яких не icHye активного риt{ку або част,ка яких
менша 5 0й активiв Фонду, та змiна BapTocTi яких t{e буде мати суттевого впливу на показtlики звiту
про фiнансовий cTatto балансова BapTicTb таких акцiй ввоI(асться наближеною до справедливоТ
BapTocTi.

Справедлива BapTicTb визначаеться як цiна, яка була б отримаt-tа за продаll( активу або сплачена
за передачу зобов'язання у зви.tайнiй операцiТ мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Оцiнка
справедливоТ BapTocTi базуеться на припущеьttti, що операцiя iз продаrl<у активу або переда,ti
зобов'язання вiдбудеться або на основному ринку для цього актиt]у або зобов'яза}lllя, або за
вiдсутностi основного ринку - у найвигiднiшому ринку для цього активу або зобов'язаIlня.
Основний або найвигiднiший ринок мас бути доступним для Фонду.

Yci активи та зобов'язання розподiленi на категорiТ в MerKax icpapxiT справедJIивоТ BapTocTi, ltKy
можна описати на ocHoBi найнижчих piBHiB вхiдних даних, якi с валtливими для оцiнки сllраведливоТ
BapTocTi загалом:

l piBeHb - цiни котирування (некоригованi), tla актив}lому ринку для iдентичtlих активiв або
зобов'язань.

2 piBeHb - методики оцiнки, для яких найнижчий piBeHb вхiдних даних, який е ва)кJlивиIчl лля
оцiнки справедливоТ BapTocTi, пiддаеться спостерех(енню, прямо або опосередковаIlо.

3 piBeHb - методики оцiнки, для яких найнилtчий piBeHb вхiдних даних, який с ва)I(JIивим /lля
оцiнки справедливоТ BapTocTi, не пiддаеться спостереженню.

Справедлива BapTicTb активу або зобов'язання оцiнюеться iз використанням припущеtlь, якi
використовуватимуть учасники ринку пiд час визначення цiни для активу або зобов'яза[lня, з

урахуванням того, що учасники ринку будуть дiяти з найкращою економiчноlо вигодою для себе.
Фонд використовуе методики оцitlки, якi вiдповiдають наявним обставинам i для яких iсtlують
достатнi данi для оцiнки справедливоТ BapTocTi, максим€uIьно використовуюLlи вiдповiднi вхiднi даtli,
якi пiддаються спостереженню, та мiнiмiзуючи використанllя вхiдних даних) якi tte пiддаються
спостереженню.

Якщо с пiдстави вважати, що балансова BapTicTb активу суттсво вiдрiзняеться вiд справедливоi',
Фонд визначае справедливу BapTicTb за допомогою iltших методiв оцiнки. Вiдхилегtня можуть бути
зумовленi значними змiнами у фiнансовому cTaHi eMiTeHTa таlабо змiнами кон'юнктури ринкiв, на
яких eMiTeHT здiйснюе cBoto дiяльнiсть, а тако}к змiнами у кон'юнктурi фондового риtlку.

Пр, вiдсутностi вiдкритих даних, визначення Фондом справедливоТ BapTocTi частки у
статутному капiталi суб'екта господарIоваtIня полягае у визна.lеннi irtтегральноТ характерис,l,ики
окремого пiдприемства як об'екта iнвестування, зокрема, з позицiй виробничого потегtLliалу,
ефективностi використанliя активiв,'rх лiквiдностi, стану платоспромоrкttостi та фiнансовоТ стiйкостi.

. Вiдображення Фондом справедливоТ BapTocTi частки у статутному капiтztлi окремого
пiдприсмства полягае у визначеннi iнтегрального iндексу фirrансового cTally пiдприсмства:

Справедлива BapTicTb акцiй, обiг яких зупиl{ено, у тому .rислi цiнгtих паперiв eMiTettTiB, яt<i

включенi до Списку eMiTeHTiB, що мають ознаки фiктивностi, Списку емiтен,гiв акцiй щодо яlсих
приЙнято рiшення НКЦПФР про заборону торгiвлi та про зупиllення внесенtlя змiн до системи
депозитарного облiку, протягом трьох робочих днiв з дати оприлюднеl{ня вiдповiдного рiurеltня
НКЦПФР пiдлягае учiнцiдо нульовоТ BapTocTi.

м назва показника
Нормативне

з1-1ачен ня

Критерiй вiдповiдностi
Flормативному знаtIеtI tllo

(так) (н l)
vMoBlle

поз tIаче 1-1ня

1 Коефiцiент покриття >l 1,1 0,9 Kno*

2 Коефiцiент абсолютноТ л iKB iдностi >0 1,1 0,9 ltoO.

J Коефiцiент платоспромолtностi (автоном ii) >0,5 1,1 0,9 l(nnu,

4
Коефiцiент забезпеченостi власними
оборотними запасами

>0, l |,l 0,9 К.uб".

5 Коеф i цiснт рентабельностi активiв >0 1,1 0,9 Kp"n,



Я,.що обiг акцiй, яких було зупинено, акцiй щодо яких прийнято рiшення НКЩПФР про
заборону торгiвлi та про зупинення внесення змiн до системи депозитарного облiку, вiдновлюеться
згiдttо з вiшенням НКЦПФР, TaKi акцiТ пiдлягають дооцiнцi до справедливоТ BapTocTi протягом трьох
робочих дtIiв з дати оприлюднення вiдповiдного рiшення НКЦПФР. Вiдновлення корисностi та
збиток вiд знецiнення фiнансового активу вiдобраяtаеться у Звiтi про фiнансовi результати.

Змiна справедливоТ BapTocTi фiнансових активiв (корпоративних прав) вiдобраrкаеться в

звiтному рошi в бухгалтерському облiку пiсля оприлюднеtlня фiнансових звiтiв пiдприсмств за
попереднiй звiтний piK за рахунками доходiв або витрат.

3"3.5. Зобов'язаl!tlл
Крелиторська заборгованiсть визнаеться як зобов'язання тодi, коли Фонд стае стороною

договору та, внаслiдок цього, набувае юридичне зобов'язання сплатити грошовi кошти.
Пото.tнi зобов'язання - це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз нижченаведених

оз}lак:

о Керiвництво Компанiт сподiвасться погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягае
погашенн}о протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;

о Керiвгlицтво Компанiт не мас безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання
протягом щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.

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

Пото.tгti зобов'язаl;ня оцitлtоються у подальшому за амортизованою вартiстю.

Поточну кредиторську заборгованiсть без встановленоТ ставки вiдсотка Фонд оцiнюе за сумою
первiсного рахунку сРакryри, якщо вплив дисконryвання с несуттевим.

3,3,6, Зеорtllпt!ttя (littattcortux окmuвiв пtо зобов'язонь

Фilrансовi активи та зобов'язаI,1lJя згортаються, якщо Фонд мае юридичне право здiйснювати
залiк визнаl]их у балаtrсi сум i мае HaMip або зробити взаемозzlлiк, або реалiзувати актив та виконати
зобов'язання одночасFIо.

3.4. Облiковi полiтики lцодо основних засобiв та нематерiалыlих активiв
3.4.1. Вuзнолlltя пlп ot1itlKп ocltoBllrlx засобiв

Фонд визнас матерiальний об'ект основним засобом, якщо BiH утримуеться з метою використання
Тх у прошесi свосТ дiяльностi, наданllя послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-
культурних функцiй, о.tiкуваl.lий строк корисного використання (експлуатаuii) яких бiльше одного
року та BapTicTb яких бiльше 6000 грFl., для придбаних пiсля 23.05.2020 року BapTicTb бiльше 20 000
гр}l.

Первiсно Фонд оцiнюс ocHoBbli засоби за собiвартiстю. У подальшому ocHoBHi засоби оцiнюються
за Тх собiвартiстtо MiHyc буль-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд
зI\4еliше}lня ltорисностi. Сума накопи.tеноТ амортизачiТ на даry переоцiнки викJIючаеться з валовоТ
бzulансовоТ BapTocT,i активу та чистоТ суми, перерахованоТ до переоцiненоТ суми активу. ,Щооцiнка, яка
входить до складу власllого капiталу, переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припинясться
виз}lання вiдповiдного активу.

Матерiальнi активи з TepMiHoM корисного використання понад один piK, вартiстю до 6000 грн., для
придбаllих пiсля 2З.05.2020 року вартiстю до 20 000 грн,, вважаються малоцiнними необоротними
матерiальними активами (МНМА).

3.4. 2. По dсьlь ttt i в пmрапlu.

Фонд не виз}lас в балансовiй BapTocTi об'скта основних засобiв витрати на щоденне
обслуговування, ремонт та технiчне обслуговуванr{я об'скта. Щi витрати визнаються в прибутку чи
збитку, коли вони понесенi. В балансовiй BapTocTi об'екта основних засобiв визнаються TaKi подальшi
витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу.

3, 4, 3. Длчt ор tlt uз алliя 0с lt ов l t uх з псо бi в,

Амортизачiя основних засобiв здiйснюсться щомiсячно.

Для нарахуваt{ня амортизацiТ осIlовних засобiв використовусться прямолiнiйний метод
}Iарахування амор,гизачiТ. Амортизацiя нараховусться у вiдповiдностi ло груп основних засобiв i
TepMirly корисtlого використання за кожним об'сктом основних засобiв до досягнення балансовоТ
BapTocTi об'скта Ijул ьового значен ня.

При розрахунку амортизованоТ BapTocTi лiквiдацiйна BapTicTb основних засобiв прирiвнюсться
до нуля,
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.Щiапазон cTpoKiB корисного використання вrulючас:

NЪ гпчплt Найменуванrrя основIlих засобiв TeTrM i ll ко р и crl о го в !t ко plt c,l,a ll н я, ро K}t

Група l Земельнi дiлянки
Група 3 Будiвлi, споруди l 5-20

Група 4 Машини та обладнання (KpiM

комп'ютерноТ технiки)
5

Група 4 Комп'ютерна TexHiKa 2

Група 5 Транспортнi засоби 5

Група 6 Iнструменти, прилади, i нвентар 4

Група 9 Ilлшi ocHoBHi засоби l2

Дмортизацiя МНМА ttараховуеться в першому мiсяцi використання об'скта в розмiрi 100 %ю Його

BapTocTi. Капiтальнi вкJ]адення в орендованi прим iщення амортизуються протягом TepMirry Тх

корисного використаttня. АмортизацiЮ активУ починаlотЬ) коли Bitt стае придатниМ для використаl]ня,

дмортизацilо активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувасться ранiше: на дату, з якот актив

класифiкують як утримуваний для прода}ку, або на дату, з якоТ припиняють визнанНя аКтиВУ,

3.4. 4, Немаmер iальtti акпlrлв u

Нематерiальнi активи оцiнюlоться за собiвартiстю за вирахуванttям будь-якоТ накопиченоТ

амортизацiТ та буль-Яких накопИчениХ збиткiВ вiд зменшення корисНостi. Нематерiальнi активи, якi

виникають у результатi договiрних або iнших юридиrIних прав, амортизуються протягом Tepп,riHy

чинностi цих прав.

3.4,5, SлtенLuенtlя корuсносmi octtoBt,tltx зособiв mа H€lilaп7ёpitutbttttx oKпlttBiB

На кожну звiтlrу дату Фонд оцiнюс, чи е якась озt{ака того, що кориснiсть аI(тиt]у t\,lоже

зменшитися. Фонд зменшус балансову BapTicTb активу до суми його очiкуваного вiдшкодування, якщо
i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансовоТ BapтocTi, Таке
зменшення негайно визнасться в прибутках чи збитках, якщо актив не облiкову}оть за переоцiненою
вартiстю згiдно з МСБО 16. Збиток вiд зменше}lня корисностi, визltаний для актиI]у (за винятком
гулвiлу) в попереднiх перiодах, Фонд сторнус, якulо i тiльки якшtо змitlилися попереднi оцittltи,
застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшlеttня

корисностi амортизацiя основних засобiв коригусться в майбутlliх перiодах з Nlе,I,ою розподiлеtlня
переглянутоТ балаlrсовоТ BapTocTi необоротного активу на системат,ичнiй ocHoBi протягом строку
корисного використання.

3.5. Облiковi полiтики щодо iнвестицiйноi HepyxoMocTi

3. 5. 1. В uз нан ня i н весmuцi й tto'i нерухомос mi

,Що iнвестицiйноТ HepyxoмocTi Фонд вiдltосить HepyxoMticTb (землю чи будiвлi, або част,ину

булiвлi, або Тх посднання), утримувану на правах власностi або згiдно з угодоIо про фiнансову
оренду з метою отримання орендних платежiв або збiльшення BapTocTi капiталу чи для досягtlеllня
обох цiлей, а не для: (а) використання у виробниuтвi чи при постачаннi ToBapiB, при наданtti llосJlуг
чи для адмiнiстративI{их цiлей, або (б) продil(у в звичайному ходi дiяльностi.

Iнвестицiйна HepyxoMicтb визнасться як актив тодi i тiльки тодi, коли: (а) е ймовiрнiсть того,
що Фонд отримае майбутнi економiчнi вигоди, якi пов'язанi з цiсю irrвестицiйною HepyxoMicTro, (б)

собiвартiсть iнвестицiйноТ HepyxoMocTi можна достов ipHo оцi l-tити.

Якщо булiвлi вкJIючають одну частину, яка утримусться з метою отрима}lIlя орендrrоТ плаl,и ],а

другу частину для використання у проuесi дiяльностi Фоrлду або для адмiнiстративних цiлей, в

бухгалтерському облiку TaKi частини об'скту HepyxoмocTi оцiгrюються та вiдображаlоться окремо,
якщо вони можуть бути проданi окремо.

3.5.2. Первiаш mа послidулоча оцittка iнвесmuцiйпоi нерухолtоспti

Первiсна оцiнка iнвестицiйноТ HepyxoMocTi здiйснIосться за собiвартiстrо. Витрати на операLlitо
вкJIючаються до первiсноТ BapTocTi. Собiвартiсть придбаноТ iнвестицiйноТ HepyxoмocTi вклrочас цiну
ii'придбання та будь-якi витрати, якi безпосередньо вiднесенi до придбання. БезпосередFIьо Biдrtecetti
витрати охоплюють, наприruIад, винагороди за надання професiйних юридичних послуг, податки,
пов'язанi з передачею права власностi, та iншi витрати на операцitо.

Подальша оцiнка здiйснюеться за справедливою BapTicTIo, яка на дату оцiгtки дорiвнюе
первiснiй BapTocTi за вирахуванням накопиченоТ амортизацiТ.

3.б. Облiковi полiтики щодо необоротних активiв, yтpIt]vlyBallиx для продажу

Фонд класифiкус необоротний актив як утримуваний для продая(у, якшtо його балансова вар,гiсr,ь

буле в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiТ продажу, а не поточного використаllня.
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Необоротнi активи, утримуванi для прода;Itу, оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському облiку
за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартiстю з вирахуванням витрат на
операцiТ, пов'язаlti з продажем. Амортизацiя на TaKi активи не нараховуеться. Збиток вiд зменшення
корисностi при первiсt{ому чи подzшьшому списаннi активу до справедливоТ BapTocTi за вирахуванням
витрат на продarк визнасться у звiтi про фiнансовi результати.

3.7. Облiковi полiтики щодо оренди

Фiнансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному Bci ризики та винагороди,
пов'язаrli з правом власностi на актив. Фонд як орендатор на початку строку оренди визнае фiнансову
оренду як активи та зобов'язання за сумами, що дорiвнrоють справедливiй BapTocTi орендованого
майна tla початок оренди або (якщо вони меншi за справедливу BapTicTb) за теперiшньою вартiстю
мittiмальних орендних платех<iв. Мiнiмальнi оренднi платежi розподiляються MirK фiнансовими
витратами та змеI{шенням непогашеtIих зобов'язань. Фiнансовi витрати розподiляються на кожен
перiол таким чиFIом, щоб забезпечити сталу перiодичFtу ставку вiдсотка на зrшишок зобов'язаlrь.
Непередбаченi ореtlднi платежi вiдображаються як витрати в тих перiодах, у якtD( вони були понесенi.
Полiтика нарахуванFIя амортизацiТ на орендованi активи, що амортизуються, узгоджена iз стандартною
полiтикоtо Фоrrду щодо подiбних активiв.

Оренда активiв, за яко}о ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив, фактично
зzlJIиu]аlоться в орендодавця, класифiкуеться як операчiйна оренда. Оренднi платежi за угодоtо про
операчiйну оренду визнаlоться як витрати на прямолiнiйнiй ocHoBi протягом строку оренди" Дохiд вiд
ореllди за угодами про операlliйну оренду Фонл визнае на прямолiнiйнiй ocHoBi протягом строку
оренди. Затрати, включаIочи амортизачiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, виз}Iаються як
витрати.

3.8. Облiковi полiтпки щодо податку lla прибуток
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого

гlодаткiв. Поточt-tий податок визначаеться як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi
(вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати Фонду
за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних)
}Ia дату балансу.

3.9. Облiковi полiтlлки lцодо ilIших активiв та зобов'язань
3.9.]. Забезпечення

Забезпечення визнаються, коли Фонд мас теперiшню заборгованiсть (юридичну або
конструктивну) внаслiдок минулоТ подiТ, icHye ймовiрнiсть (тобто бiльше можJIиво, HirK неможливо),
ulo погашення зобов'язання вимагатиме вибуття pecypciB, KoTpi втiлlоють у собi економiчнi вигоди, i

можна достовiрно оцillити суму зобов'язання.

3.9. 2. В uпла tlt u tt р а цiв l t,l*(hyl

t-Ia Фондi найманi праLliвtlики вiдсутнi. Ведення господарськот дiяльностi та управлiння
активами здiйснюеться Компанiеtо згiдно Закону УкраТни "Про iнстиryти спiльного iнвесryвання".
Вiдповiдно до LIинного закоtlодавства Фонд единий соцiальний внесок не нараховус.

3.10. Iншi застосоваlлi облiковi полiтлlки, що с доречIIими для розумiння фiнаlIсовоi звiтностi
3"l0.1 lохоOu mа вuпхрапru

Фонд визнае дохiд вiд надання послуг, коли (або у Mipy того, як) BiH задовольняе зобов'язання
щодо викоllання, передаючи обiшяну послугу (тобто актив) клiентовi. Актив передасться, коли (або у
Mipy того, як) клiент отримуе контроль над таким активом.

ffохiл вiд прода.rку сРirlансових активiв визнаоться у прибутку або збитку в разi задоволення Bcix
tlаl]Qдеl-{их лал i умов:

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

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

в) за Фоrtдом не залишаеться aHi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка
зазвичай повОяза|lа з володiнням, aHi ефективний контроль за проданими фiнансовими iнструментами,
i н вестицi й ною нерухом iстю або i н шим и активами;

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

л) ймовiрrrо, tцо до Фонлу гtадiйдуть економiчнi вигоди, повОязанi з операцiсlо;

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

ливiдеrlди визна}оться доходом лише у разi, якщо:

- право Фонду на одер}кання виплат за дивiдендами встановлено;
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- с ймовiрнiсть, що економiчнi вигоди, пов'язанi з дивiдендами, надiйдуть до Фонду;
- суму дивiдендiв моя(на достовiрно оцiнити.

Дохiд визнаеться у звiтi про фiнансовi результати (звiтi про сукупний дохiд) за умови
вiдповiдностi визначенню та критерiям визнання. Визнання доходу вiдбувасться одночасl|о з
визнанням збiльшення активiв або зменшення зобов'язань.

Витрати - це зменшення активiв або збiльшення зобов'язань, наслiдком якого с зменшення
власного капiталу, KpiM як унаслiдок здiйснення розподiлу дерrкателям вимог до влirсного капiталу.

Визнання витрат вiдбуваеться одночасно з:

. первiсним визнанням зобов'язання чи збiльшенням балансовот BapTocTi зобов'язання; або
о припиненням визнання активу чи зменшенням балансовоi BapTocTi активу.
3.10.2. Вumраmu за позuкамtt
Витрати за позиками, якi не е частиною фiнансового iHcTpyMeHTy та не капiталiзуються як

частина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiолу. Фонд капiталiзус витрати на позики, яtсi
безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробllицтва квалiфiкованого активу, як
частина собiвартостi цього активу.

3,10,3. YMoBHi зобов'язаtlлul mа ъкmuвrr

Фонд не визнае yMoBHi зобов'язаrtня в звiтi про фiнансовий стан Фонду. lнформlацiя про yмol]He
зобов'язання розкривасться, якщо моrкливiсть вибуття pecypciB, якi втiлюють у собi екогtомiчнi вигоди,
не е вiддаленою. Фонд не визнас yMoBHi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривас,I,ься,
коли надходя(ення економiчних вигiд с ймовiрним.

4. OcHoBHi припущення, оцiнки та суджеIlня
При пiдготовцi фiнансовоТ звiтностi Фонд здiйснюе оцittки та припущення, якi мають вплиl] на

елементи фiнансовоТ звiтностi, rрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаче}ltlях, розроблених KoMiTeтoM
з тлумачень мiжнародноТ фiнансовоI звiтностi. Оцiнки та суд)I(ення базуються l{a г]оtIередl]ьому лосвiдi
та iнших факторах, що за iснуючих обставин вваrI(аються обгрунтоваrtими i за результатами яких
приЙмаються судження щодо балансовоТ BapTocTi активiв та зобов'язань. Хоча цi розрахуllки
базуються на наявнiй у керiвництва КомпанiТ iнформацiТ про поточнi подiТ, факти.Iнi резуль,гати
можуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв. Областi, де TaKi суд)кеtlня е особливо ва)кJtивими,
областi, що характеризуються високим piBHеM складностi, та областi, в яких припушlення й розрахуtlки
мають велике значення для пiдготовки фiнансовоТзвiтностi за МСФЗ, наведенi Flия(че.

4.1. СулжеlIня щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутIIостi коllкретних МСФЗ
Якщо немас МСФЗ, який конкретно застосовусться до огtерацiТ, irlшоТ подiТ або умови,

керiвництво КомпанiТ застосовуе судження пiд час розробленrlя та застосування облiковоТ гlолit,ики,
щОб iнформацiя була доречною для потреб користувачiв для прийняття екоtломiчних рiшtень r,a

достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть:
. подае достовiрно фiнансовий стан, фiна1-1совi результати дiяльrrостi та грошовi Ilо,гоки

Фонду;
. вiдобра}кас економiчну cyTHicTb операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридич[Iу фор*у;
о е нейтраJIьFIоIо, тобто вiльною вiд упередrкень;
. е повною в ycix суттсвих аспектах.

ПiД чаС здiйснення судження керiвництво КомпанiТ посилаеться на прийнятнiсть ttавеllеt-tих даli
джерел та враховус ix у низхiдному порядку:

а) вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов'язаlti з ними питання;
б) визначення, критерiТ визнання та концепцiТ оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв та витрат у

Концептуальнiй ocHoBi фiнансовоТ звiтностi.
ПiД ЧаС ЗДiйснення судження керiвниtlтво КомпанiТ враховуе ttайостаннiшi полоrкеrtttя iнtltих

ОРГанiв, що розробляlоть та затверджують стандарти, якi застосоl]уlоть подiбну коFlцептуальну octloBy
для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi прак,гики, r,icIo
мiрою, якою воtIи не суперечать вищез,lзначеним дя(ерелам.

ОперацiТ, що не регламентуються МСФЗ Фондом не здiйснювzшись.
4.2. СуджеlIня щодо справедливоi BapTocTi активiв Фонду
Справедлива BapTicTb iнвестицiй, що актив[lо обертаються на органiзованих фiнансових ригlках,

розраховусться на ocHoBi поточноТ ринковоТ BapTocTi bla MoMetlT закриття торгiв на звiтtлу дату. ts
iнших випадках оцiнка справедливоТ BapTocTi грунтуеться на суджегlrlях щодо tlередбачуваttих
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майбутнiх грошових потокiв, iснуючоТ економiчноТ сиryацiТ, ризикiв, властивих рiзним фiнансовим
iHcTpyMeHTaM, та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ 13 <Оцiнка справедливоi BapTocTi>.

4.3. Сулження щодо змiн справедливоi BapTocTi фiнансових активiв
ltерiвництво КомпанiТ вважае, що облiковi оцiнки та приrryщення, якi мають стосунок до оцiнки

фitrансових iHcTpyMeHTiB, де ринковi котирування не досryпнi, е кJIючовим джерелом невизначеностi
оцiнок, тому що:

а) вони з високим ступенем ймовiрностi зазнаlоть змiн з плином часу, оскiльки оцiнки
базуються на припущеннях керiвництва КомпанiТ щодо вiдсоткових ставок, змiн валютних KypciB,
показl-tикiв кредитоспромоrкностi ко}lтрагентiв, коригувань пiд час оцiнки iHcTpyMeHTiB, а такох<
специфiчних особливостей операчiй; та

б) вплив змiни в оцiнках на активи, вiлобраяtенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на доходи
(витрати) MorKe бути значним.

Якби керiвництво КомпанiТ використовуваJ]о iншi припущення щодо вiдсоткових ставок,
воJlатильностi, KypciB обмiну валют, кредитllого рейтингу контрагента, джи оферти i коригувань пiд
.1ilg 9цiнки iHcTpyMeHтiB, бiльша або менша змiна в оцiнцi BapTocTi фiнансових iHcTpyMeHTiB у разi
вiдсутностi ринкових котирувань мала б iстотний вплив на вiдобралсений у фiнансовiй звiтностi
чистий прибуток та збиток.

Розумitо.lи ваrкливiсть використаttня облiкових оцiнок та припущень щодо справедливоТ BapTocTi

фitlансових активiв в разi вiдоутностi вхiдних даних щодо справедливоТ BapTocTi першого рiвня,
керiвництво КомпанiТ планус виI(ористовувати оцiнки та судження якi базуються на професiйнiй
компетенцiТ прачiвникiв Пiдприемства, досвiдi та минулих подiях, а також з використанням
розрахункiв та моделей BapTocTi фiнансових активiв, Залучення зовнiшнiх експертних оцiнок щодо
таких фirlансових iHcTpyMeltTiB де оцiнка, яка базусться на професiйнiй компетенцiТ, досвiдi та

розрахунках с недостатньою, на думку керiвниrlтва КомпанiТ с прийнятним та необхiдним.

Викоllистання рiзних маркетиFIгових припущень та./або методiв оцiнки також моя(е мати значний
вплив на передбачуваllу справедливу BapTicTb.

4.4. Сулженвя щодо очiкуваllих TepMiHiB утримування фiнаrlсових iHcTpyMeHTiB

Керiвltицтво КомпанiТ застосовус професiйне судI(ення щодо TepMiHiB утримання фiнансових
iHcTpyпleHTiB, шto входять до скJIаду фiнансових активiв. Професiйне судження за цим питанням
грунтуеться tla оцit-tцi ризикiв фiнансового iHcTpyMeHTy, його прибутковостi й динамiцi та iнших
факторах. Проте iснують невизначе}Iостi, якi можуть бути пов'язанi з призупиненням обiry цiнних
паперiв, що не с пiдкогtтрольним керiвttицтву КомпанiТ фактором i MorKe суттево вплинути на оцiнку
(li tlаtlсових i нструмен,гi в.

4.5. Вш корис,ганtIя ставок дисконryваIlня
Ставка дисконту - це процентна ставка, яка використовуеться для перерахунку майбутнiх

потокiв доходiв в едине значенllя теперiшньоТ (поточноi) BapTocTi, яка с базою для визначення

ринковоТ BapTocTi бiзнесу. З економiчноТ точки зору, в ролi ставки дисконry с баясана iHBecTopy ставка
доходу tia вкладений капiтал у вiдповiднi з piBHeM ризику подiбнi об'екти iнвестування, або - ставка
доходу за чuIьтернативними варiантами iнвестицiй iз зiставляння рiвня ризику на дату оцiнки. Ставка
дl4скоL{ry мас визнаtlатися з урахуванням трьох факторiв:

а) BapToci,i грошей у часi;

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

рiзrri piBrli компеtлсацiТ;

в) фактору ризику або мiри ймовiрностi отримання очiкуваних у майбутньому доходiв.
CтatloM l{a З1.12.2020 р. середньозва)кена ставка за портфелем банкiвських кредитiв у

rtацiоtlа.ltьнiй валrотi в банках, у яких не введено тимчасову адмiнiстрацiю або не запроваджено
лiквiдацiйну комiсiю, становила l4,5 Уо рiчних. [нформаuiя, що використана для визначення
середньозваrкегlоТ ставки одержана з офiчiйного сайry НБУ за посиланням
https://bank.gov.ua/statistic/sectoг-filtancial/data-sector-financial роздiл "Вартiсть кредитiв за даними
статистичноТ звiтностi банкiв УкраТни (без урахування овердрафry)".

4.6. Суляtення щодо виявленнrt ознак зlлецiнення aKTllBiB
Вiдгtосllо фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, Фонд на дату

виникllеllня фiнансових активiв та на ко)кну звiтну дату визначае piBeHb кредитного ризику.
Фонд визнас резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовими активами, якi

оцiнюtоться за аl\4ортизоваI.tою вартiстю, у розмiрi очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк дiТ
(lirrансового активу (при значrtому збiльшеннi кредитного ризику/для кредитно-знецiнених фiнансових
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активiв) або l2-мiсячrlими очiкуваними кредитними збитками (у разi незначного зростання кредитного

ризику).
Зазвичай очiкуеться, що очiкуванi кредитнi збитки за l]ecb строк дiI мають бути визнаtti до того,

як фiнансовий iHcTpyMeHT стане прострочений. Як правило, кредиr,ний ризик зllачно зростае ще до
того, як фiнансовий iHcTpyMeHT стане простроtlеним або буле помiчено iншi .tиttl-tики заl,риiчlки
платежiв, що с специфiчними для позичiLльника, (наприклад, здiйснегtня модифiкацiТ або

реструктуризацiТ).
Кредитний ризик за фiнансовим iHcTpyMeHToM вважаеться низьким, якщо сРiнагtсовий iнструмен,г

мас низький ризик настання дефолту, позичzLльник мае потуrltнiй потенцiал виконувати своТ договiрrri
зобов'язання щодо грошових потокiв у короткостроковiй перспективi, а несприятливi зtчtirlи в

економiчних i дiлових умовах у довгостроковiй перспективi MorKyTb знизити, €Lле lle обов'язl(ово
здатнiсть позичztльника виконувати своТ зобов'язання щодо договiрних грошових потокiв.

Фiнансовi iнструменти не вважаються такими, що MaIoTb гtизький кредитний ризик лише на
пiдставi того, що ризик дефолту за ними е нижчим, Hi>tt ризик лефолту за iншими фiнаrtсовими
iнструментами Фонду або нiж кредитний ризик lорисдикцiТ, в якiй Фонд здiйснюе дiяльttiст,ь.

Очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дiТ не визнаIоться за фiнансовим iltcTpyMeHToM просто на
пiдставi того, що BiH вважався iHcTpyMeHToM iз низьким кредитним ризиком у попередrlьому звiтttому
перiодi, але не ввzш(аеться таким станом на звiтну дату. У такому випадку Фонд з'ясовуе, чи мало мiсце
значне зростання кредитного ризику з моменту первiсttого визнання, а от}ке чи постала потреба у
визнаннi очiкуваних кредитних збиткiв за весь с,грок дi'i'.

Очiкуванi кредитнi збитки вiдображають власнi очiкування Фоrrду щодо кредитних збиткiв.

Аналiз зростання кредитного ризику та моменту llастаI]ня дефолту Ntоже базуваr,ися
на рiзноманiтних кiлькiсних та якiсних показниках, однак МСФЗ 9 припускас, lцо суттсве зросl,аllня

ризику вiдбуваеться при простроченнi на 30 днiв (параграф 5.5.1 1 МСФЗ 9), а де(lолт (полiя
знецiнення)- при простроченнi на90днiв (параграф Б5.5.37 МСФЗ9). Щетак званi cпpocтoBtli
припущення) МСФЗ 9.

5. Розкриття iнформацii щодо використання справедливоТ BapTocTi

5.1. Методиклt оцiнюваItня та вхiднi данi, викорлlстанi длrl скJIаданrlя оцirlок за сItравсдлt,lвоlо
вартiстю

Фонд здiйснюе викJIючно безперервнi оцiнки справедливоТ BapTocTi активiв та зобов'язагtь, тобто
TaKi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звiтi про (liнансовий стан на кiнець ко)I(l-|ого

звiтного перiолу.

класи активiв та
зобов'язань,
оцiнених за

справедливоlо
вартiстю

Методики оцiнювання

Метод оцittки
(ринковий,
дохiдttий,
витратний)

вхiднiданi

Грошовi кошти Первiсна та подzLльша оцiнка
грошових коштiв здiйснюсться за
справедливоlо вартiстю, яка
дорiвнюс ix номiнальнiй BapTocTi

Ринковий OcPiuiйrri курси tJБУ

Iнструменти
капiталу

Первiсна оцiнка iHcTpyMeHTiB
капiталу здiйснюсться за Тх

справедливоIо вартiстю, яка
зазвичай дорiвнюе цiнi операцiТ, в

ходi якоТ був отриманий актив.
Подальша оцiнка iHcTpyMeHTiB
капiталу здiйснюеться за
справедливоlо вартiстю на дату
оцiнки.

Ринковий Офiuiйrлi бiржовi курси
оргаrtiзаторiв торгiв l{a

да,ry оцitlки, за вiдсутrtостi
визначеного бiрхtового
курсу на да,l,у оцitlки,
використовуIотьсrl цirtи
закриття бiрх<ового
торгового дня. Щанi про
в.tинеtli правочини поза

фондовоtо бiржою. l]aHi
фiнаtlсовоТ звiтtlсlстi
пiдllрисмс,гва (eMiTeHTa)

дJlя визнаtlеlj1jя
iн,гегрального iндеrtсу

фiнаllсового cTally
п iдприсмства (ем iTeHTa).
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класи активiв та
зобов'язань,
оtliнених за

справедливою
вартiстю

Методики оцiнювання

Метод оцiнки
(ринковий,
дохiдний,
витратний)

Вхiдлliданi

lнвестицiйна
ttepyxoM icTb

Первiсна оцiнка iнвестицiйноТ
HepyxoMocTi здiйснlоеться за
собiвартiстю. Подальrша оцiнка
здiйснюеться за первiсною
BapTicTto за вирахуванням
накоп иченоТ амортизацiТ.

Ринковий,
дохiдний

Щiни на ринку
Hep}4toмocTi, данi оцiнки
професiйних оцiнювачiв

ffебiторська
заборгованiсть

Первiсна оцiнка дебiторськоТ
заборгованостi здiйснюсться за
справедливоlо BapTicTto, яка
дорiвнюе BapTocTi погашення,
тобто cyMi очiкуваних контрактних
грошових потокiв на дату оцiнки.
подальша оцiнка дебiторськот
заборгованостi вiдбуваеться за
амортизованою BapTicTto.

Ринковий,
дохiдний

KoHTpaKTHi умови,
ймовiрнiсть погашення,
очiкуванi вхiднi грошовi
потоки.

Поточнi
зобов'язан ня

Первiсна оцiнка поточних
зобов'язань здiйснюсться за
BapTicTto погашення. Поточ1,1i

зобов'язання оцiнюtоться у
подальшому за амортизованою
BapTicTto,

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

5.2. Вплllв BlrкoplrcTallllя закрl|тлlх вхiднl|х даних (3-го рiвня) для перiодичних оцiнок
справедJIrIllоi BapTocTi lla прибуток або зблIток

У результатi визначення справедливоТ BapTocTi частки у стаryтному капiталi згiдно методики
визначення iнвестицiйноТ привабливостi пiдприемства за даними бухгалтерськоТ фiнансовоТ звiтностi,
було проведегlо дооцiнку та yuiHKy фiнансових активiв Фонду за звiтний 2020 piK, зокрема: частку в
статутному капiталi ТзОВ кЮзефо-МиколаТвська Бiогазова Компанiя> дооцiнено на 3 672 тис. грн.;
чacTкy в cTaTyTtloмy капiталi ТзоВ кЮзефо-МиколаТвська АПК) дооцittено на l З66 тис. грн.

у 2020 poLti вiлбулося збiльшеllня частки в стаryтному капiталi Тзов кюзефо.-миколатвська
I]iогазова Компаttiя> на суму 3 l25 тис. грн.; придбання корпоративних прав ТОВ кБЕИЛ ТРЕИ!> на
суму 5 тис. грн.

5.3. PiBellb iepapxiT справедливоТ BapTocTi, до якого нале}кать оцiнки справедливоi BapTocTi

класи акт,ивiв
та зобов'язаrtь,

оцitlеl-tих за
сгIраведливою

BapTicTto

l piBeHb
(Ti, що MaloTb

котируванrlя, та
спостережуванi)

2 piBeHb
(Ti, що не мають
котирувань, але
спостереrкуван i)

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

спостережуваними)

Усього

!ата очiнки 3 l .l2.19 зl.|2.20 з1.12.19 з1.12,20 з1.12.19 з|.12.20 з1,12.19 з1,|2,20

Щовгостроковi
фiнансовi
iнвестицii:
iншi фiнансовi
irl вести цiт 19 609 2,7 7,7,7 l9 609 2,7 7,7,7

.Щ,овгострокова

.rtебiторська
забоDговаlliсть 205 284 204 44з z05 284 204 44з
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класи активiв
та зобов'язань,

оцiнених за
справедливою

вартiстю

1 piBeHb
(Ti, що мають

котирування, та
спостереlкуванi)

2 piBeHb
(Ti, що не мають
котирувань, але
спостережуваtt i)

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

спостере)куваним и)

Усього

,Щата оцiнки з1,12.\9 з|.l2.20 з|.12.19 з1.12.20 з1,12.19 зl,|2.20 з1.12,19 з1.12.20

Щебiторська
заборгованiсть
за

розрахунками
з нарахованих
доходiв 298

,7 
162 298

,7 
162

Iнша поточна
дебiторська
заборгованiсть 2 2 2 2

Грошовi кошти l 2 l 2

5.4. Рух активiв, що оцiнюlоться за спраl}сдллlвою BapTicTIo з викорлIстаItIIям вихiдних дlrtlих
3-го рiвня icpapxiT

5.5. Iншi розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 <<Оцiнка справедллIвоi BapTocTi>>

Справедлива BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB в порiвняtlнi з iх балаtrсовою вартiстю.

Станом наЗ1.12,2020 року на балансi облiковувались довгостроItовi позики FIa суму 209 58l тис.
грн. Фонд проводить розрахунок амортизованоТ BapTocTi майбутнiх грошових потокiв з виданих позик
та нарахованих доходiв по позиках i вiдобраяtае BapTicTb позик з врахуваtIням премiТ або дисконту.
Станом на 31.122020 року премiя становить 2 46'7 тис грl{., сума дисконту становить 5 509 ,гис. грrl.

lб

Класи активiв,
оцiнених за

справедливою
вартiстю з

використанням 3-го
пiвня ieoapxiI

залишки станом
на 3l. |2.20l9p.

Придбання
(пролакi)

ЗалиLrlки cTatloM
на 3 1.12.2020 р.

lIримiTrta

Щовгостроковi
фiнансовi
iнвестицiт:
iншiфiнансовi
iнвестицiТ

19 609 +8 l68 2,7,7,7,7 +5 03В (Прибуток вiл змiни
справедливоТ BapTocTi
частки у cTaTyTlloМy
капiтал i);
+3 l30 (Придбання частки

у статутному капi,гал i).

!етальна iнформачiя
розкрита у Примiтцi 5.2.

Фiнансовi активи i зобов'язання
Балансова BapTicTb Справедлива вартiс,гь

з1.12.2019 з1.12.2020 зl.|2.2019 з1.12.2020

.Щовгостроковi фiнансовi iнвестицiТ:
iHllli rьiнянсопi iнпестиltiт l9 609 2,7,7,1,] 19 609 27 71,7

Щовгострокова деб iTopcbKa
заборгованiсть 205 284 204 44з 205 284 204 44з

,Щебiторська заборгован icTb за

розрахунками з нарахованих доходiв 298 7 162 298 ,/ 
162

Iнша поточна дебiторська
заборгованiсть 2 2 2 2

Грошовiкошти l 2 l 2

поточнi зобов'язання lб 0з0 1l 029 lб 030 ll029



Фонд cTBoploc резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки щодо виданих позик. Станом на 31 грулня
2020 року резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки на суму виданих позик нараховано в cyMi 2 096 тис.
грti.

Станом на Зl.|2.202а року на балансi облiковувалась прострочена заборгованiсть за
tlарахованими вiдсотками за виданими позиками на суму 3 076 тис. грн. Фонд створюс резерв пiд
o,tiKyBaHi кредитнi збитки ll1одо заборгованостi по вiдсотках за наявностi простроченоТ заборгованостi
п0 вiдсотках. Станом на 3l грудtIя 2020 року резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки щодо
заборгованостi по вiдсотках }lapaxoBaнo в cyMi 569 тис. грн.

I(ерiвrrицтво КомпанiТ BBa)I(ac, що наведенi розкритгя щодо застосування справедливоТ BapTocTi с
достатttiми, i не вважае, шlо за межами фiнансовоТ звiтностi зЕrлишилась будь-яка с)i"l-гсва iнформачiя
lllодо застосування справедливоТ BapTocTi, яка може бути корисною для корисryвачiв фiнансовоТ
звiтностi.

6. Розкрlлття iнформаuiТ, що пiдтверджус cTaTTi поданi у фiнаllсових звiтах
6.1" [охоли
Фонд складас Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупнi доходи i витрати) за методом

кФункцiй витрат)). Розшисррування доходiв i витрат за кфункuiонrulьним призначенням) отриманих
Фондом за2020 piK та за 20l9 piK наведено в таблицi.

Розшифрування витрат Фонду за методом характеру витрат наведено в таблицi.

CTaTTi 2019 р. 2020 р.
i\4атерlал btI l витрати
виплати працiвttикам
вигIлати фоrrдам соt{iальllого забезпе.tеt"tня пов'язанi з заробiтною платою
аI\4ор],изацlя

itttlli витрати 125 l58
Rсього витDат: 125 158

6.3. Податок на llрибуток
Фонд не мас витрат з податку на прибуток у зв'язку з тим, що вiдповiдно до пп. l41.6.1 п. 141.6

ст. l4l Податкового кодексу УкраIни звiльняються вiд оподаткування кошти спiльного it;вестування, а

[оходп
Код
звiту 2019 р. 2020 р.

IrIuri фiнансовi доходи р,2220 42 852 56 794
Доходи вiд нарахова1-1их вiдсоткiв по позиках з2 056 25 l85
llремiя по позиках 5 748 7l15
Амортизаt{iя нарахованого дисконry 5 048 24 494
Illшiдоходи р,2240 4 602 5 038
.Щоходи вiд дооцiнки сРiнансових itлвестицiй 4 602 5 038
Всього доходiв: 47 454 61 832

6.2. Витраr,и

Витрати Код
звiту 2019 р. 2020 р.

Алмiltiстративнi витрати, в т. ч. р.2130 125 158
[]иtlагорода компанiт з управлiгtня активами 96 l 19

Витрати FIа I]ослyги аудитора 10 20
[Jитрати на послуги гtотарiуса 1

Витрати на tlослуги баrlку, депозитарноТ устаttови 19 l8
(DiHaHcoBi вI|трати р.2250 1 312 42 481,

Амортизацiя нарахованоТ прем ii' 583 9 8lз
!искоttт по позиках ,729

з0 003
[}трати в iд зм etl t_lleH }Iя кор и с HocTi деб iTopcbKoT
забоDгованостi (за позиками) 2 096
[},граl,и в iд з м etl ll_te н t| я корисн ocTi лебiторськоТ
заборгованостi (за FIараховаtlими вiдсотками по позиках) 569
Illlrli BllTtlaTll р.2270 6 022
YLti гt ка (liгtаl,tсових i нвестиrtiй 6 022
Всього BI,tTDaT: 7 459 42 639
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саме: кошти, BHeceHi засновниками корпоративного фонду, кошти та iншi активи, залученi вiд

учасникiв iнституту спiльного iнвестуванrtя, доходи вiд здiйснення операцiй з ак,гивами ittс,гиr,у,гу

спiльного itlвестування, доходи, HapaxoBaHi за активами iнституту спiльного ittвестування,'га itIt-lli

доходи вiд дiяльностi iнституту спiльного iнвесryванrlя (вiдсотки за позиками, оренднi (лiзлrrrговi)

платежi, роялтi тощо).

6,4. Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображеllriяNr

результату в прибутках або збитках

У зв'язку з вiдсутнiстю активного ринку щодо вищевказаних товариств з обрtеясеllоtо

вiдповiдальнiстlо станом на З1.|2.2020 р. оцiнка iнвестицiй за справедливою BapTicтro (частки у
статутному капiталiтовариств з обмеженою вiдповiдальнiстю) вiдобрая<ена в 3-ому piBrri icpapxiT.

Станом на31.12.2020 року на балансi Фонду не облiковуються поточнi фiнаtrсовi iлtвестицiI.

б.5. Грошовi кошти
Станом на З1.12.20lt9 р. грошовi кошти за номiнальною вартiстю облiковувались на поточIlому

депозитному рахунку, вiдкритому в АТ КБ <Приватбанк> в cyMi l тис. грн.

Станом Ha31.12.2020 р. грошовi кошти за номiнальною вартiстю облiковуваJIись lla поточllому

рахунку, вiдкритому в АТ КБ <Приватбанк> в cyMi 2 тис. грн.

Грошовi кошти розмiщенi у банку, який с надiйним. Розкриття iнформачii щодо надiйностi баltку
наведено у п. 7.3.1 цих Примiток.

б.б. ФiHallcoBi активи, що оцiнюються за амортлlзоваtIою собiвартiстю

,Щебiторська заборговаtliсть

Щовгострокова дебiторська заборгованiсть Фонду складасться з виданих позик, нарахованоТ
премiТта нарахованого дисконту на суму виданих позик та нарахованих доходiв по них, а саме:

станом на 31.12.20l9 р.:

-ТзОВ кЮзефо-МиколаТвськаАПК) видано позик насуму l58 675 тис. грн., }lapaxoвaнo прешtilо

- 4 098 тис. грн.;
_ ТзОВ кЮзефо-МиколаТвська Бiогазова Компанiя> видано позик на суму 4| 444 тис. гl)ll.,

нараховано премiю - 1 067 тис. грн.

станом на 3 |.12.2020 р,:

- ТзОВ кЮзефо-МиколаТвська АПК) видано позик на суму 1З2244 тис. грн., нараховано дисl(онт

- 5 509 тис. грн.; нараховано резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки на суму - 1 З2З тис. грll.;
_ ТзОВ кЮзефо-МиколаТвська Бiогазова Компанiя> видано позик rla суму '74 419 ,],ис. грн.,

нараховано премiю -2Z50 тис, гр}l.; нараховано резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки tta суму -'744
тис. грн.;

- ТОВ кБЕйЛ ТРЕйД) видано позик на суму 2 918 тис. гр1-1., нараховано премitо - 2l7 тис. грrl.;

нараховано резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки на суму - 29 тис. грtl.

.Щебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв станом на 31.12.20l9 р.
скпадасться з нарахованих вiдсоткiв за виданими позиками на суму 298тис, грн.) а саме:

l8

Назва суб'екта господарюван ня 31.12.2019 з1.12.2020

Частка у статутному капiталi ТзОВ <Юзефо-МиколаТвська АПК)) l0007 1 l з,lз

Частка у статутному капiталi ТзОВ кЮзефо-МиколаТвська Бiогазова
Компанiя>

9 602 lб 399

Частка у статутному капiталi ТОВ кБЕЙЛ ТРЕЙД) 5

Всього 19 609 2,7 
,77,7

31.12.2019 3|.L2.2020

Довгострокова деб iTopcbKa заборгован icTb 205 284 206 5з9

Щебiторська заборгованiсть за розрахунками з

нарахованих доходiв 29в ,7 ,7зl

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 2 2

Очiкуванi кредитнi збитки щодо дебiторськоТ
заборгованостi (2 665)

Балансова BapTicTb всього: 205 584 2|l 607



- ТзОВ кЮзефо-МиколаТвська АПК) нараховано вiдсоткiв на суму 134 тис. грн.;
- ТзОВ кЮзефо-МиколаТвська Бiогазова Компанiя> нараховано вiдсоткiв на суму 164 тис. грн,
ffебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв станом на 3|.12,2020 р.

скJlадаеться з нарахованих вiдсоткiв за виданими позиками, а саме:
- ТзОВ кЮзефо-МиколаТвська АПК) llapaxoвaнo вiдсоткiв на суму З 477 тис. грн., нараховано

резерв пiл лебiторську заборгованiсть за нарахованими доходами на суму - 244 тис. грн;
- ТзОВ к[Озе(lо-МиколаТвська Бiогазова Компанiя> нараховано вiдсоткiв на суму 4 l08 тис. грн.

tlapaxoвaнo резерв пiл лебiторську заборгованiсть за нарахованими доходами на суму- 3l7 тис. грн.;
- ТОВ (БЕЙЛ ТРЕЙ!> нараховано вiдсоткiв на суму 146 тис. грн., нараховано резерв пiд

лебiторську заборгованiсть за нарахованими доходами на суму - 8 тис. грн.
lлtша поточна дебiторська заборгованiсть Фонду с короткостроковою. !ебiторська

заборгованiсть Фонду }le мас забезпечення. ПростроченоТ iншоТ поточноТ заборгованостi не icHyc.
Фонд проводить аналiз та оцiнку рiвня кредитного ризику з використанням iндивiдуального пiдходу
до коllтрагеrlта. Itlша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31J22019 р. скJIадасться з

розрахункil} за депозитарнi послуги на суму 2 тис. грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть
станом tla 3 l. 12.2020 р. складасться з розрахункiв за депозитарнi послуги, iнформацiйнi послуги,
заборговаt-lостi перед Компанiеlо IJa суму 2 тис. грн.

Станом на 31 грулня 2020 року резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки щодо iншоТ поточtrоТ
дебiторськоТ заборгованостi становить к0>.

6.7. Власll ll l"l капiтал
Станом на 3 l .l2.20l9 р. та Зl.\2.2020 р. заресстрований капiтал скJlадав 200 000 тис. грн.

Структура власного кап iталу:

31.12.2019 з1.12.2020
зареестрований (пайовий) капiтал 200 000 200 000
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) з9 534 58 72,|
I-{еоплачеltий капiтшr -з0 з70 -30 з70
всього власний капiтал 209 164 228 357

6.8. Торговел1,1lа та iHtua кредиторська заборгованiсть

31.12.2019 з1.12.2020
I(редиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1

I ttша кредиторська заборгован icTb lб 029 11 029

Всього кредиторська заборговаlliсть 16 030 11 029

Itредиторська заборгован icTb за товари, роботи, послуги cTatloм на 3 l . 12.2020 р. вiдсутня,

ltltlla кредиторська заборгованiсть станом на 3l,|2.2020 р. скJIадасться iз заборгованостi перед
ПП кГ{ОВОБУДСЕРВIС> за придбання частки в стаryтному капiталi ТзОВ кЮзефо-МиколаТвська
АГIК) на суму l l 029 тис. грIi.

I(релиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.12,2019 р. скJIадасться iз
заборговагtостi по винагородi перед Компанiею на суму l тис. грн.

lttша кредиторська заборгованiсть станом на 31.12.2019 р. складасться iз заборгованостi перед
I-IГl кНОВОБУДСЕРВIС> за придбання частки в стаryтному капiталi ТзОВ кЮзефо-МиколаТвська
АПК) на суму 16 029 тис. грl{.

Кредиторська заборговаtliсть на кiнець звiтного перiолу носить поточний характер i не
вва)касться простроченоIо.

6.9. Звi,г про рух гроlltових копrтiв за перiод з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р.
Звiт про рух грошових Kol1.1TiB за перiол з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р. складено за вимогами

МСБО 7 кЗвir, про рух гроtllових коштiв> за прямим методом, згiдно з яким розкриваеться iнформацiя
tIро oclioвlli класи lJадход)I(ень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв на HeTTo-ocHoBi. У звiтi
вiлобраtlсено рух грошових кошlтiв вiд операцiйноТ та неоперацiйноТ (iнвестицiйноТ та фiнансовоr)
дiяльностi.

Операцiйна дiяльнiсть - полягас в отриманнi прибутку вiд звичайноТ дiяльностiо сума якого
скоригована на амортизацiю необоротt-tих активiв, витрати на оплаry працi персонirлу, сплату
податкiв, lзiдрахуваtrttя на cotlizulbtti захоли та itrшi витрати.

Iнвестиttiйttа дiяльнiсто - rle придбання та продarl(: ltеоборотних активiв, у тому числi активiв
вiднесених до довгострокових, та поточних фiнансових iнвестицiй, витрати на придбання оборотних
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активiв, iнших вкJIадень, що не розглядаються як грошовi еквiваленти, отриманi вiдсотки та дивiдеltди,
отримання та погаше}lня позик.

Фiнансова дiяльнiсть - це надходження чи використання коштiв, що мчLли мiсце в резулы,атi
eMiciT цiнниХ паперiв, викупУ власниХ акцiй, виплата дивiдендiв, погашення зобов'язаttь за борговими

цiнними паперами.
Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйноТ дiяльностi за перiод з 0l .0l .2020 р. по 3 l .122020 р.

становить - 159 тис. грн. (витрачання), за перiод з 01.01.2019 р. по 3|.12.2019 р. становить - l53 т,ис.

грн. (витрачання).
Рух коштiв у результатi операцiйноТ дiяльностi у звiтi про рух грошових коштiв (за прямим

методом) вiдображений наступним чином:

Чистий рух
01.01.2020 р. по

грошових коштiв вiд не операцiйноТ дiяльностi (iнвестиrцiйноi дiяльностi) за перiод з

З1.12.2020 р. становить - l60 тис. грl]. (надходrкення), за перiол з 01.01.20l9 р. по

Результатом чистого руху коштiв вiд дiяльностi Фонду за перiод з 01.0 |.2020 р. по 3 |.\2.2020 р.

с надходження грошових коштiв в cyMi 1тис. грн., за перiод з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р. е

витрачання грошових коштiв в cyMi -2 тис. грн
Грошовi потоки в iноземнiй валютi вiдсутнi,

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

Облiк зареестрованого (пайового) капiталу, нерозподiленого прибу,гку та tlеоплачеllого капir,а-гtу

здiйснюеться вiдповiдно до чинного законодавства УкраТни. BapTicTb стаrей власного капi,галу, яка

вiдобрая<ена у звiтi про власний капiтал вiдповiдас балансу (звiту про фiнансовий стан) Фонду:

Внески до капiталу учасникiв за перiод з 02.05.20l 8 р. по З1 .122018 р. становлять 200 000 тис. грtr.

Погашення заборгованостi з капiталу з 02.05.20l 8 р. по Зl .12.2018 р. становлять - l69 630 тис. грн.

Збиток за перiод з 02.05.2018 р. по З|.12,2018 р. стаьtовить -46l тис. грн.
Заресстрований (пайовий) капiтал станом на 3 l .1 2.20 1 8 р. становить 200 000 тис. грн.

Непокритий збиток станом на 3 l .l2.20l 8 р. становить -46 l тис. грн.

Неоплачений капiтал станом на 31.12.20l8 р. становить -30 370 тис. грн.

Власний капiтал cтal{oM Ha 3 1 .1 2.20 1 8 р. становить l 69 l 69 тис. грн.

Чистий прибугок за перiод з 0l .01.2019 р. по З | .|2.2019 р. становить З9 995 тис. грFl.

Заресстрований (пайовий) капiтал станом Ha3lr,12.2019 р. стаtrовить 200 000 тис. грн.

Нерозподiлений прибуток станом на 31.12.20l9 р. становить З9 5З4 тис, грн.

Неоплачений капiтал станом Ha3|.l2.20l9 р. становить -30 370 тис. грн.
Власний капiтал cTalloм наЗ1 .l2,20l9 р. становить 209 164 тис. грн.

Чистий прибугок за перiод з 0 1.01,2020 р. по 3 l. |2,2020 р. станоI]ить 19 193 ],ис, грll.
Зареестрований (пайовий) капiтал станом наЗl,|2.2020 р. становить 200 000 тис. грн.

Нерозподiлений прибуток станом наЗlJ22020 р. становить 58 ^l27 тис. грн.

Неоплачений капiтал станом наЗ1,12.2020 р. становить 30 З70 тис. грll.
Власний капiтал станом на 31.12.2020 р. становить 228 35'7 тис. грн.

7. Розкриття iншоТ illформачii
7.1 YMoBHi зобов'язання.

7.1.1. CydoBi позовu

Станом на 3l грулня 2020 року Фонд не виступав у судових процесах Hi в якос,гi позивача до
TpeTix осiб, Hi в якостi вiдповiдача.

Стаття Код 01.01.2019_
31.12.20l9

01.01.2020-
3|.l2.2020

Витрачання на оплату ToBapiB (робiт, послуг) р.3 l00 l5з _l59

чистий рyх коштiв вiд операцiйноiдiяльностi п.3195 153 -l59

з|.|2.2019 р. становить -15 l тис. надход)(енltя

Стаття Код 01.01.2019-
31.12.2019

01.01.2020-
31.12.2020

Надходження вiд отриманих вiдсоткiв p.32l5 зз920 111 52

Надходження вiд погашення позик р.32з0 264зl
Витрачання на придбання фiнансових iнвестицiй р.з255 -8lз0
Витрачання на надання позик о,З2'l5 -з3,769 -3 5 в93

Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйноТ дiяльllостi р.3295 15l 160
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7. ]. 2. О п oD al11 кувапня
Внаслiдок наявностi в украТнському податковому законодавствi положень, якi дозволяIоть бiльш

ltixc одигl BapiaHT тлумачення, а тако}к через практику, що скJIалася в нестабiльному економiчному
середовищi, за якоТ податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчноТ дiяльностi, у разi, якщо
податковi органи пiддадуть cyMHiBy певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва Компанiт
екоlrомiчноТ дiяльностi Фонду, ймовiрно, що Фонд змушений буде сплатити додатковi податки,
rштраtРи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB, втрати та
резерви пiд знецiнення, а також на ринковий piBeHb цiн на угоди. На лумку керiвництва Компаrrii,
сплатив yci податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки. Податковi
звiти MorKyTb переглядатися вiдповiдними податковими органами протягом трьох poKiB.

7"],3" cm)lпittb ttоверненпя deбitllopcbkoi заборzованосtlli ttta iHmttx фiнансовuх окпluвiв
Внаслiдок ситуацiТ, яка склалась в eкoнoMiui УкраТни, а також як результат економiчноТ

rtестабiльностi, що скJ]zLлась на дату балансу, icHyc ймовiрнiсть того, що активи не зможуть буги
реалiзоваtli за Txrlbolo балаtlсовою вартiстю в ходi звичайноТдiялыlостi Фонду.

Ступiнь повернення активiв у значнiй Mipi залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться поза
зо}lою контрол}о Фоrrду. Ступiнь повернення дебiторськоI заборгованостi Фонду визначасться на
гliдставi оботавигt та iнформацiТ, якi наявнi на дату балансу. На лумку керiвництва Компанii, вLтходячи з
}Iаявних обставиll та iнформачiТ, кредитний ризик для фiнансових активiв Фондом визначений як дуже
rtизький, ToN,ly креди,гttий збиток не був визнаний при ouiHui цих активiв. Враховуючи той факт, що
пoToLIlla дебiторська заборгованiсть буле погашена у 202| роцi, очiкуваний кредитний збиток Фондом
визttаний при оцiнrri цього фiнансового активу становить к0>.

Враховуючи той факт, що довгострокова дебiторська заборгованiсть буле погашена у 2021 роцi, i

беручи до уваги нестабiльну економiчl,tу ситуацiю в YKpaTHi, в т. ч. пов'язану з COVID-l9, очiкуваний
кредитний збиток Фондом визнаний при оцiнцi цього фiнансового активу становить 2 096 тис. грн.

7.2 Розкриття ill{lopMauiT про пов'язаrIi сторони

f{o пов'язаrtих cTopiH Фонду н€u]е)кить Компанiя.

Компаlliя та, зокрема, iT керiвник, мас вплив на Фонд внаслiдок виконання функцiй з управлiння
активами та органiзацiТ дiяльностi Фонду. Прямi родичi керiвника КомпанiТ пов'язаностi не мають.
Протягоп,t звiтного перiолу здiйонювалися операцiТ з нарахування винагороди КомпанiТ у cyMi l19 тис.
грtI. та проведення оплати ви}Iагороди КомпанiТ на суму l20 тис. грн.

7.3. I]iлi та полiт1,1ки управлiнlля {liнансовими ризиками
Управлiння ризиками мас першочергове значення для ведення бiзнесу Фонду i с ваrкливим

елементом 1T дiяльностi. Полiтика управлiння ризиками сконцеrIтроваI{а на непередбачуваностi

фillансових ринкiв i нацiлена на мiнiмiзацiю потенцiйного негативного впливу на фiнансовi показники
Фонду. Операr,ивllий i юридичний контроль ма€ на MeTi забезпечувати нilJIежне функuiонування
вltутрiшьrьоТ полiтики та проl{едур з MeTolo мiнiмiзацiТопераuiйних i юридичних ризикiв,

|(ерiвrtицтво КомпанiТ визна€, що дiяльнiсть Фонду пов'язана з фiнансовими ризиками i BapTicTb
L|истих активiв у tlестабiльному ринковому середовищi може суттсво змiнитись унаслiдок впливу
суб'ективних чинrtикiв та об'ективних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких заздалегiдь
Torll]o передбачити. немоrl<.llиво. Що таких фiнансових ризикiв вiднесено кредитний ризик, ринковий
ризик та ризик лlквlдFlостl.

Полiтиl<а з управлiння ризиками opicHToBaHa на визначення, аналiз iуправлiння ризиками, з

якl4ми с,гикасться Фонд, }la встановленllя контролю за ризиками, а також постiйний монiторинг за
piBHeM ризикiв, дотримаlrням встаI]овлених обмеrкень та полiтики управлiння ризиками.

Управлiння ризиками керiвництвом КомпанiТ здiйснюеться на ocHoBi розумiння причиI{
виI-{икнеllня ризику, кiлькiсttоТ оцiнки його моrlt.llивого впливу на BapTicTb чистих активiв та
застосуванtrя iнструментарiю щодо його пом'якшення.

7,3. I. Kped utllt t ttй р uз Lt к
ltрелитlrий ризик - ризик того, ltlo одна сторона контракту про фiнансовий iHcTpyMeHT не зможе

виконати зобов'язагtrtя i це буле причи1-1ою виникнення фiнансового збитку iншоI сторони. Кредитний

ризик притаман[Iий таким фittансовим iHcTpyMeHTaM, як поточнi та депозитнi рахунки в банках,
дебiторська заборгованiсть (в T..l. позики).

Ооновгtим методом оцiнки кредитних ризикiв Фонду с оцiнка кредитоспромояtностi
контрагентiв, для LIого використовуються кредитнi рейтинги та будь-яка iнша досryпна iнформацiя
шtодо Тх спромо)I(ностi ви конувати боргов i зобов' язання.

Станом на 31.122020 р. кредитний ризик по фiнансових активах, що оцiнюються за
амортизованою собiвартiстlо, с низьким, що пiдтверд)кусться чинниками, якi враховують спеuифiку
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контрагентiв, загальнi економiчнi умови та оцiнку як поточного, так i прогнозного наllрямкiв змitltа

умов станом на звlтну дату.

Щоdо поmочнuх paxyHKiB

При визначеннi рiвня кредитного ризику фiнансового активу у виглядi еквiвалентiв гроtllоlJих
коштiв, розмiщених на депозитному рахунку в АТ КБ <Приватбанк> були BpaxoBaHi, в першу чергу,

данi НБУ. Вiдповiдно до цих даних скJlадаються рейтинги банкiв, За даними рейтиtлгу надiйtlостi
банкiв, що здiйснюеться рейтинговим агентством, яке внесене до Щерхtавllого ресстру уповноl]а)l(еIlих
рейтингових агентств НКЦПФР (Irttps://www.nsslnc.gov.ualгating-agencies/) АТ КБ кПриваr,банк)) мас
кредитний рейтинг iнвестицiйного рiвня uaAA (http://standaгd-rating,bilrLrs/rl_privatbank).

02 грулня 2020 року Рейтинговий KoMiTeT рейтингового агентства кСтандарт-Рейтинг> прийняв

рiшення про оновлення кредитного рейтингу АТ КБ кПриватбанк> за нацiональною шкztлоlо на
piBHi uaAA. Позичальник або окремий борговий iHcTpyMeHT з рейтингом traAA характеризусться ltуже
високою кредитоспромояtнiстlо порiвняно з iншими украТнськими позичitльниками або борговими
iнструментами. Знаки (+) та (-) позначають промirltний рейтиt-lговий piBeHb вiдносttо осtlовного рiвня.
Стабiльний прогноз Bкzrзyc на вiдсутнiсть на поточний момент передумов для змiни рейтингу протягом

року.
Враховуючи проведений аналiз, керiвництво КомпанiТ дiйшло висновку, що банк с достат,llьо

надiйним.

Щоdо позuк

Станом на 31.|2.2020 року в активах Фоrrду с позики, що видаtлi ТзОВ кЮзефо-МиколаТвська
АПК) iз TepMiHoM повернення З1.12.202l piK на суму 1З2244 тис. грн,, ТзОВ кЮзефо-Миколаiвська
Бiогазова Компанiя> iз TepMiHoM повернення 21.09.2021 piK rra суму 74 4I9 тис. грtr,, 1'ОВ кБЕИЛ
ТРЕЙД) iз TepMiHoM повернення 06,06.202l piK на суму 2 91 8 тис. грн.

За результатами проведеного аналiзу, враховуючи пiдходи затверд)I(еlli в Фондi у ме)(ах системи

управлiння ризиками, Керiвництво КомпанiТзробило висновок, що з дати первiсного визIlанtlrl (вида.ti
позики) кредитний ризик позичztльника не зазнав зростання ic rtизьким.Вiдсутнi tРакти, якi б свiдчлtли
про ризик невиконання зобов'язання. Проте, беручи до уваги tlестабiльну eKoHoMi.ttty ситуацiю в

YKpaTHi, в т. ч. пов'язану з СОVID-19, Товариство створило резерв очiкуваних кредитних збиткiв на
суму заборгованостi за виданими позиками в cyMi 2 096 тис. грн.

Фондом використовуеться модель розрахунку збитку з використанням коесРiuiен,гу
спiввiдношеннJt грошового потоку до загrшьного боргу.

До заходiв мiнiмiзацiТ впливу кредитного ризику Фонд вiдносить:

- встановлення внутрiшнього обмеження обсягу дебiторськоТ заборговаttостi в активах;

- диверсифiкацiю структури активiв;

- аналiз платоспромояtностi контраге1-1тiв;

- здiйснення заходiв щодо недопущення наявностi в активах Фонду простроченоi дебiторськоТ
заборгованостi.

У Фонду для внутрiшньоТ системи заходiв iз запобiгання та мiнiмiзацiТ впливу ризикiв cTBopetti:
система управлiння ризиками, внутрiшнiй аудит (контроль).

Фонд використовус наступн i методи управл i нllя кредитtI им и ризи кам и :

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

. лiмiти щодо боргових зобов'язань перед одним контраге}Iтом (або асоцiйованоrо групоrо);

. лiмiти щодо вкJIадень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитtIих рейтингiв за
Нацiонал ьною рейтинговою шкалою;

о лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами.

7.3,2, Рuнковuй рлlзuк
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутгli грошовi llо,t,оки вiд

фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн риttкових цitl. Ринковий ризиlt охоплlое три
типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик винtjкае у
зв'язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцiТ, вiдсоткових ставок та вrLлlо,г}Iих
KypciB. Фонд наражатиметься на ринковi ризики у зв'язку з iнвес,гицiями в акцiТ, облiгацiТ та irrmi

фiнансовi iнструменти.
Iнший цiновий ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд

фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змitл ринкових цiн (oKpiM тих, tl.1o виIIикають
унаслiдок вiдсоткового ризику чи вчLпIотного ризику), незалел<гlо вiд того, чи спричигtенi воtlи
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rIинниками, характерними для окремого фiнансового iнструмента або його eMiTeHTa, чи чинниками,, що
впливають на Bci подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiйснюються операцiТ на ринку.

Основним методом оцiнки цiнового ризику е аналiз чутливостi. Серед методiв пом'якшення
цiнового ризику Фонд використовуе диверсифiкацiю активiв та дотримання лiмiтiв на вкJIадення в

акцiТ та iншi фiнансовi iнструменти з нефiксованим прибутком.

Валютний ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбугнi грошовi потоки вiд

ф i ttаlлсового i нструм ellry кол и ватимуться внасл iдок зм i н валlотних Kypci в.

Валютнi ризики виникаlоть у зв'язку з володiнням фiнансовими iнструментами, номiнованими в

iноземнiй валютi. Фонд не itlBecTye кошти в банкiвськi депозити, цiннi папери та iншi фiнансовi
iнструпленти ttoMiHoBaHi в iноземнiй валютi, тому не с чутливим до вчUIютних ризикiв.

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

фillансового iHcTpyMetlTa коливатимуться вrlаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок. Керiвництво
КомпанiТ усвiдомлюс, що вiдсотковi ставки мо)куть змiнюватись i це впливатиме як на доходи Фондуо
так i на справедливу BapTicTb чистих активiв.

Усвiдомлюючи значнi ризики, пов'язаlti з коливаннями вiдсоткових ставок у
високоittсРляцiйному середовиlцi, яке с властивим для фiнансовоТ системи Украiни, Керiвництво
КомпанiТ прийняло рiшення не iнвестувати у борговi зобов'язання у нацiональнiй валютi з фiксованою
вiдсотковою cTaBKolo. Керiвництво КомпанiТ здiйснюс монiторинг вiдсоткових ризикiв та контролюе Тх

максим€tльtlо припустимий розмiр. У разi зростання вiдсоткових ризикiв Фонд мае HaMip позбуватися
боргових фiнансових irlcTpyMeHTiB з фiксованою вiдсотковоtо ставкою. Монiторинг вiдсоткових

ризикiв здiйснюсться шляхом оцiнttи впливу можJtивих змiн вiдсоткових ставок на BapTicTb
вiдсоткових dli ttансових i HcTpyMeHTi в.

7, 3 
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Ризик лiквiдностi - ризик того, що Фонд матиме трулнощi при виконаннi зобов'язань,
пов'язаних iз rРiнагlсовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв або
iншого фiнансового активу.

Фонд здiйснюс контроль лiквiдностi шляхом планування поточноТ лiквiдностi. Фонд аналiзуе
термittи платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами,
зобов'язаннями, а такоrl( прогнознi потоки грошових коштiв вiд не операцiйноТ (iнвестицiйноТ)
дiяльностi.

lrrrРормаuiя tllодо недисконтованих платеrкiв за фiнансовими зобов'язаннями Фонду в розрiзi
cTpoKi в погашеtI ня представлена наступним чи t{oм :

7.4. Уп равлitlня капiталопr

Фонд розглядае управлiння капiт.tлом як систему принципiв та методiв розробки i реалiзацiТ

управлirtських рiLпень, пов'язаних з оптимаJIьним формуванням капiталу з рiзноманiтних дrкеРеЛ, а

тако)( забезпечеttням ефективного його використання у дiяльностi Фонду, Ключовi питання та ПОТОЧНi

рilt_tення, шlо впливають на обсяг i структуру капiталу, а також джерела йОгО фОРМУВаННЯ,

розглядаються управлil-tським персонаJIом. Механiзм управлiння капiталом передбачае чiтку
IlocTalloBKy цiлей i завда}iь управлiння капiталом, а тако)( контроль за Тх дотриманням у звiтномУ

PiKo що закitlчився
31 грулllя 2020 року

До1
мiсяця

Вiд 1 мiсяця
до 3 мiсяцiв

Вiд 3
мiсяцiв до 1

року

Вiд 1 року
до 5 poKiB

Бiльше 5
poKiB

Всього

Торговельгtа та iнша
кредиторська заборгова lt i сть

l ttша tlоточ}lа кредиторська
заборгованiсть

ll 029 11 029

Всього l1 029 11 029

PiK, що закiнчився
31 грулrlя 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

Торговельllа та iнша
коедиторська заборговаtl icTb

l 1

Iltша поточна кредиторська
заборгованiсть

lб 029 |6 029

Всього 1 16 029 1б 030
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перiодi; удосконалення методики визначеljня Й аналiзу використання ycix видiв капiталу; розроблеltня
загальноТ стратегiТ управлiн ня кап iталом.

Управлiнський персонал здiйсню€ огляд структури капiталу на кiнець ко}кного звiтtlого псрiоду.
При цьому проводиться аналiз BapTocTi капiталу, його ст,руктура та мох<ливi ризики. [Ja oct.toBi
ОТРИМаНИХ вИСновкiв Фонд здiЙснюс регулlоваltня капiт,алу шляхом з€uIучення до/lаткового капiталу
або фiнансування, а також виплати дивiдендiв та погашення iсrtуючих позик. Фонд може здiйснюва.ги
Регулювання капiталу шляхом змiни структури капiталу. Система управлiння капiталом N.Io)I(e

кориГуВатись з урахуванням змiн в операцiЙному середовищi, тенденцiях ригrку або с,граr,егiI розвитку.
Управлiння капiталом Фонду спрямовано на досягIiе}{ня наступrtих цiлей:
. ЗбеРегги спромоя<нiсть Фонду продовжувати cBoto дiяльнiсть так, rцоб BiH i rlадалi

ЗабеЗпечував дохiд для учасникiв Фонду та виплати iншим зацiкавлеrtим сторонам;
. Забезпечити н€Lле)книЙ прибуток учасникам Фонду завдяки встаI,lовJlенttю цitl на послуги

Фонду, що вiдповiдають рiвню ризику;
. дотримання вимог до капiталу, встановлених регулятором, i забезпечення здатностi

функцiонувати в якостi безперервного дiючого пiдприемства.
Фоrrду

Фонд вважае, що загальна сума капiталу, управлiнtя яким здiйснюсться, дорiвнюс cyMi капiталу,
вiдображеного в балансi.

Склад власного капiталу на дату фiнансовоТ звiтностi -228 З5'| тис. грн.:

- Зареестрований капiтал (пайовий капiтал) - 200 000 тис. гр1-1,

- Нерозподiлений прибугок - 58'72'7 тис. грн.

- Неоплачений капiтал - (30 370) тис. грн.

РОзмiр заресстроваllого пайового капiталу вiдповiдае вимогам, встановле}lим для пайових
фондiв.

КОНЦеПЦiСЮ Збереження капiталу в Фондi е (liHaHcoBa концепцiя капir,алу (капir,ал с сиtlоrtiмом
ЧИСТИХ активiв або власного капiталу, прибуток е збiльшенням фiнагrсовоТ суми чистих активiв за
ПеРiОД). ОТЖе, ФОНД ЗдiЙснюс управлiння капiталом, яке спрямоване на збережеllня спромолtttостi
ФОнду продовжувати cBolo дiяльнiсть так, щоб забезпечувати дохiд для учасникiв Фонду та випла-ги
iНШИМ Зацiкавленим сторонам. Керiвництво КомпанiТ аналiзус BapTicTb капiталу та ризики, що
притаманнi його складовим.

ОСнОвними нормативно-правовими актами, що регулюють порядок виз}iачення BapTocTi ttистих
активiв iнститутiв спiльного iнвестування та порядок, строки подання та скJIад iнформаuiТ llpo
РеЗУЛЬТаТИ ДiяльноСтi та розрахунок BapтocTi чистих активiв iнститутiв спiлыtого irtвестуваtrtIя е,
ВiДПОвiдно, рiшення НКЦПФР вiд З0.07.20l3 р. JФ 1З36 <Про затвердження ПолоlItення про порядок
визначення BapTocTi чистих активiв iнститутiв спiльного iнвестуванtrя> (iз змiнами) та рill-tеltня
НКЦПФР ВiД 02.10.2012 р. М 1343 кПро затверд)I(ення Полоrкенttя про порядок складаtlllя та
РОЗКРИТТя iнформацiТ компанiями з управлiння активами та особаN,Iи, ulо здiйснtоtоть управ.llittня
аКТИВаМИ НеДеРЖаВНИХ ПенСiЙних фондiв, та подання вiдповiдних документiв до IIацiональtrоТ KoMiciT з
цiнних паперiв та фондового ринку) (iз змiнами). BapTicTb чистих активiв - величина, що виз}Iачаеться
яК РiЗниця мiяс сумою активiв it-tституту спiльного iнвестування з урахуванням Тх ринковоТ BapTocTi i

розм ipoM зобов'язаt;ь iнституту сп iл ьного i llвестування.

Показник
Значення показника cTatloм tla

31.12.20l9 р. З1.12.2020 р.

Сума активiв, грн. 225 19з 8з,7,78 2з9 з85 889,5 l
Сума зобов'язань, грн. lб 030 0lз,25 l l 029 2вв,90
BapTicTb чистих активiв, грн. 209 16з 824.53 22в з56 600,6l
Кiлькiсть iнвестицiйних сертифiкатiв, що
знаходяться у обiгу, од. l69 630 000 l69 630 000
Номiнальна BapTicTb одного iнвестицiйного
сертифiката, грн. 1,00 1,00
BapTicTb чистих активiв Фонду в розрахунку
на один iнвестицiйний сертифiкат, грн. l,2зз l |,з462

BapTicTb чистих активiв Фонду в розрахунку на один iнвестицiйний серr,ифiкат "iЙо,
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Протягом звiтного перiолу не вiдбувалося первинного розмiщення iнвестицiйних сертифiкатiв.
В и п.llати учасн и кам (ди в iлеllди) не здi йсllюваJIися.

IнQлорл,tацiя updo аашdу mа розltl.iру вuпрапц якi вidшtкоdовуюпlься за рахунок акпluвiв ФонDу,
Вимоги lцодо складу та розмiру витрат, якi мо>крь буги вiдшкодованi за рахунок iнститугу спiльного
iнвестування, встаIIовленi рiшенням НКЩПФР вiд l3.08.2013 М 1468 <Про затвердження Положення
про склад та розьлiр витрат, що вiдшкодовуlоться за рахунок активiв iнституry спiльного iнвесryвання>
(iз змilлами). Так, максимальний розмiр винагороди компанiТ з управлiння активами венчурного фоrду,
розрахованоТ у спiввiдношеннi до BapTocTi чистих активiв iнституry спiльного iнвесryвання, не може
rIеревищувати l0 вiдсоткiв серелньорiчнот BapTocTi чистих активiв iнстиryry спiльного iнвесryвання
гlротягом (liгrаttсового року. IншIi витрати (KpiM винагороди компанiТз управлiння активами, податкiв та
збсlрiв, передбаченl4х законодавством УкраТгlи) не повиннi перевищувати 5 вiдсоткiв середньорi.tноТ
BapT,ocTi чистих активiв iнституту спiлыlого iнвесryвання протягом фiнансового року. Загальна сума
витрат, якi вiдшкодовуlоться за рахунок активiв Фонду за звiтний перiод, складае |582'74,04 грн., в т.ч.
сума винагороди компанiТ з управлiння активами - ||9 044,04 грн. (що сшалас 0,055 % вiд
середtlьорiчноТ BapTocTi чистих активiв iнституту спiльного iнвесryвання), сума iншлтх витрат (оплата
гlослуг HoTapiyca, депозитарiю, аудитора, iнформаuiйнi послуги - 39 230,00 грн. (що скJIадае 0,0l8 % вiд
середньорiчноТ BapTocTi чистих активiв iнститугу спiлыlого iнвесryвання). OTrKe, скJIад та розмiр витрат
Фонду вiдповiдають вимогам закоFIодавства про дiяльнiсть iнстиryтiв спiльного iнвесryвання.

Iнфорлlацiлt tt.lodo вidповidносmi розмiру atclltuBiB Фонdу лtittiмальному обсяzу акпluвiв. Вимогами .l.

2 ст. 4l Закону УкраТни кПро iнститути спiльного iнвесryвання> вiл 05.07.20l2 р. J\Ъ 5080-VI
встаI-Iовлений мiнiмальний розмiр активiв пайового iнвестицiйного фонду, який повинен дорiвнювати
l250 мiнiмальних заробiтних плат у мiсячному розмiрi, встановленому законом на день реестраuiТ Фонду
(02.05.20lB р.- 4 654 тис. грн.). Розмiр активiв Фонду складае ZЗ9 ЗВб тис. грн., що перевищуе
мittiмальний обсяг активiв Фонду.

Iнфорл,tацiя ulоёо iнвесmut4iйноi' полitlluкu. Iнвестицiйна полiтика Фонду полягае в розмiценнi
коштiв спiльrtого iнвесrуванtlя Фонду в активи, склад та структура яких не суперечать чинному
законодавству i якi, на погляд особи, яка здiйснюс управлiнl-lя активами, забезпечують оптим€Lльне
сгtiввiдttоrлеt-tl-tя Miltt iх дохiднiстю та надiйнiстlо, OcHoBHi напрями iнвестицiйноТ дiяльностi, ризики,
Lцо пов'язанi з iнвестуванням та обмеясеl-tня ittвестицiйноТ дiялыtостi Фонду визначаються його
I нвестицi й Holo декларацiсю,

7.5. ПодiТ пiсля датlл Балаllсу
Мiя< датою складаIlня та ня фi звiтностi жодних подiй, якi б могли вплиI{ути

lIa покzlзники фillаtlсовоТ звi чiв, не вiдбувалося.

Го;lова Прав.гl iн1-1я

Головtlий бухгалтер

Затверlllкую:

Генеральгtий лиректор
аудитор (сертиф i кат АПУ

м,п.

cepii' А Nэ 0035 l9)

Г. Ю. Баскiн

I. В. Наконечна

В. О. Озеран
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