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IIIо/цО рiчrrоi c|liHallcolroT звir,нос,гi tlайового веrIчурIIого illвес,гицiйног,о (tоll1цу
Irе/lиверси{liковаlrоI,о вилу заI(ритого тиIlу <l1,1riзiум)), аl(тиl]и якоt-о

rlеребуваtо,I,ь в yrlpaB.llillшi IIрива]-ного акцiоrlерIlого ],оварис1ва <<Комrtаlriя з
yIrpaB.llilIIIrI alcT,LlBaMI,t <Карllаr,и-iлlвесr,)) с,гаIIоМ lla 3I гpyllllrt 2020 року

А d р е сu пl п.у d u плор с ь ко z 0 в Ltc ц о в l<.y :

[-Iацiона,тlьна комiсiя з r(iнrIих паперiв та фон/{ового ринку.
I-Iаl,"гlядова рада I'Iрива,гrtого акцiоrлерFIого .говаристI]а

управлi н ня активами <Карrlати- i rtвест>

Звiт, з аулиту фirrаllсовоi звi.гllостi

lул,tкп

<Компанiяt

Ми проlзе ли аулит dliTraHcoBoi звi,гностi I Iайового веIILIурIIого il.tвсст.иlliйтIоl.о

фоrrдУ не/{иверСиtРiковаrlоI,о виlIу закриl,ого ,гипу <[l"lriзiум>> (гrада-iri - ФОL{l{), tlцсl

склалас,гьсяt зi звiту про фiнансовий стан ФОIJдУ cTaFIoM на 31 грудня 2О2О р,, i
звiту про сукуtlгtий лохiд за перiод: 27.о8-з1.\2.2О20 р., звiту про змiни у
BjlacнoMy кагlir,алi за перiодl:27.0В-31.12.2020 р., звiту про рух гроIхових коltt.гiв за
перiод: 27.0в-з1,|2.2020 р. ],а гrримir,ок ло фiгrансовоТ зiзi.гtlостi Фоцду,
вкл lоч аюч и стисJI ий ви K;tall зIJaI"lyI Llи х об"ц i кових по"пiти к Фонду,

FIa rrашу ДУмку, фiнансова звiтнiс,гь, що додаеться, вiдображае дlостовiрно, в
vcix суr-гсвих аспек,гах фiлrаrrсов ий стаrl ФоI-1дУ станом на 3l грудня 2О2О р., йог<l

фiнансовi резуль,га,ги i гроrrrовi потоки за piK, lцо закiнчився зазначе}{оIо /1аl.ою,
вiлгrовiдно до N4iжнародних с,ганl(ар,гiв фiнаr-rсовоi звiтt-tосr,i (мсФз) та вiдгlовiltас
вимогам законодавства УкраТни, rцо регуJIюс питання бухгалтерського облiку та
фi нансовоТ звiт,ностi.

OcHoBct Ditя dумкч
Ми провеJlи ауltи,г вiдгrовi/Ilrо до МiжlrароllгIих стандар,гiв контролю якостi,

аудиl,у, огляду, itlti_tого IJаданI{я BIleBl-Ietlocтi та супутr-riх посJIуI., rцо прийt,tяtтi в
яl<ос,гi HallioHallI)HИX згillгtо з рilttегtttltцл Ау;,tи,горськоТ палатИ УкраТгrи вiл
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08.06.2018 p.J\lb 361, зокрема Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА) 700

(переглянутий) "Формування думки та скJIадання звiту щодо фiнансовоТ
звiтнос,гi", 706 (переглянутий) "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших
питань у звiтi неза_пежного аудитора", а також Рiшення НацiональноТ KoMiciT з

цiнних паперiв ,га фондового ринку (I-{Кt{ПФР) "Про затвердження Вимог до

аудиторського висtIовку, що подасться до Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв та

фоrrдового ринку при розкриттi iнформачii про результати дiяльностi iнститутiв

спiльного iнвестування (пайових та корпоративних iнвестицiйних фондiв) та

компанii з управлiння активами" вiд 11.06.2013 p.JtIs 991. Нашу вiдповiдальнiсть

згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi <Вiдповiдальнiсть аудитора за

аудит фiнансовоТ звiтностi> нашого звiту.

Ми е незалежними по вiдношенню до ФОНДУ згiдно з Мiя<народним

Кодексом Етики ГIрофесiйних Бухгалтерiв, включаючи мiжнароднi стандарти

незалежностi, Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (<Кодекс

РМСЕБ>) та етичними вимогами, застосовFIими в YKpaTHi до нашого аудиту

фiнансовоТ звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих
вимог та Кодекоу РМСЕБ. Ми вважасмо, що отриманi нами аудиторськi

докази с достатнiми i прийнятними для використання Тх як основи для нашоТ

думки.

Су mmев а н ев uз lt ач е н ic m ь, u4о с mо су € m ь ся б ез п ер ер в н о с mi d iял ь н о с пl i
Звертаемо увагу на си,гуацilо щодо майбутньоТ невизгtаченостi, пов'язаrtоТ iз

запровадженням урядом УкраТни обмежень, встановлених гtiд час карантину у
зв'язку зi спалахом KopoHaBipycy у cBiTi. В результатi цього виникас

невизначенiсть, що може поставити пiд cyMHiB здатнiсть ПрАТ КУА <Карпати-

iHBecT> продовжувати гIа безперервнiй ocHoBi вiдображати активи ФОFIЩУ за

справедливою варr,iстю. Вплив такоТ майбут,ньоТ невизначеностi наразi не

\lожливо оцiнити. Нашу /{}мку щодо достовiрного вiдображення фiнаrrсовоТ

звiтностi iз врахуванням зазначеноТ невизначеностi не було змiнено.

IHtua iнфорлtацiя
Наша думка щодо фiнансовоТ звiтностi ФОНДУ не поширюсться на iншу

iнформацiю i ми не робимо висновок з буль-яким piBHeM впевненостi щодо цiсТ

iншоТ iнформацiТ. Система бухгалтерського облiку ФОНЛУ е адекватноIо. У
ФОНДI застосовуIоться проLlедури внутрiшнього контролtо (аулиту). Система

управлiння ризиками ФОНДУ с гlрийнятноtо.

TeKclll tlьоzо doKy_l,teHпl1l пidесltповлtено Аlittпlоlэсьtсою сРilэмоtо "УкрЗахiDАуdum", l 1,01.202 l
BltKopttcпlaHHrl пlекспlу у цiлtо.utу сtбсl у цqgццr,i без пltсьмово|зеоdtt rte dозвсlлясп'tься,
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Ключовi пumоння ауDumу

Ключовi питаI{FIя аудиту - це питання, що, на наше професiйне судження,
бУли найбiльш значущими гriд час нашого аудиту фiнансовоi звiтностi за
ПОтОчниЙ перiод. I]i питання розгля далися в KoHTeKcTi нашого аудиту фiнансовоТ
звiтностi ФОНДУ в цiлому та при формуваннi лумки щодо неi; при цьому ми не
висловлю€мо окремоi думки ulодо цих питань.

ВidповiDшtьнiсmь управлiнськоzо персонulу mа muх, Kozo наDiлено
найв uшqшлолl повноваuсеннямll, за фiнансову звimнiсmь

Управлiнський пepcoнaJr ФОНЩУ несе вiдповiдальнiсть за складання i

ЛОСтовiрне подання фiнансовоТ звiтглостi вiдповiдrrо до МСФЗ та за таку систему
ВНУтрiшнЬого контролю, яку управлiнськиЙ персонал визначас потрiбною для
ТОГО, щоб забезпечити складання фiнансовоi звiтностi, що не мiстить суттсвих
викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

При складаннi фiнансовоТ звiтностi управrriнський персонал ФОНДУ несе
вiДповiдальнiсть за оцiнку здатностi ФОНЛУ продовжувати свою дiяльнiсть на
безперервнiй ocHoBi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються
безперервностi дiяльностi, ,га використовуючи припущення про безперервнiсть
:iяльностi як основи для бухгалтерського облiку, KpiM випадкiв, якщо

1правлiнськиЙ персонал або планус лiквiдувати ФОНД чи припинити дiяльнiсть,
або не мае iнших реальних аJIьтернатив цьому.

Ti, кого надiлено найвищими повноваженнями у ФОНДI, несуть
вiдповiдальнiсть за наtляд за процесом фiнансового звiтування ФОН{У.

ВiDповidальнiсmь ауdumора за ауdum фiнансовоi звimносmi
Нашими цiлями с отримання обrрунтованоi впевненостi, що фiнансова

Звiтнiсть ФОНДУ у цiлому не мiстить суттевого викривлення внаслiдок
ШахраЙства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку.
ОбГрунтована впевl-ленiсть с високим piBHeM впевненостi, проте не гаранту€, що
аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттсве викривлення, коли
воно icHye . Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони
вважаються суттсвими, якLцо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано
очiкусться, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що
приймаються на ocHoBi цiеТ фiнансовоТ звiтностi ФОНДУ.

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовусмо
професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з

аудиту. KpiM того, ми:

Текспl tlboao doKy.l,tettпl1l пidеопlовлено Ауdлtпlорсьttою Qlip.Moto "УкрЗахidДl,dum", l 1,01.202 1

BuKopltctпallllrl l11ексlп)) у t,lilto.vt1l абоу цс]grrr,ri без пttсь.мово|зеоdtt не dозволяеruься.
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- iдентифiкусмо та оцiнюсмо ризики суттсвого викривлення фiнансовоТ
звiтностi ФондУ внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляемо й виконусмо
аудиторськi процедури у вiдгlовiдь на цi ризики, а також отримусмо аудиторськi
докази, що е достатнiми та прийI]ятними для використання Тх як основи для нашrоТ

ДУМКИ. Ризик невиявлення су,гтсвого викривлення внаслiдок шахрайства с вищим,
НiЖ Для ВИкривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати
змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування
заходами внутрiшнього контролю;

- отримусмо розумiння заходiв внутрiшнього контролю ФоНДУ, що
СТОСУЮТЬСЯ аУДИ"ГУ, ДЛЯ розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали
ОбСтавинам, а не для висловJIенFIя думки щодо ефективностi системи
BHyTpi шнього контролю ;

- оцiнюсмо приЙнятнiсть застосованих облiкових полiтик ФОНДУ та
ОбГрУнтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформаuiТ, зроблених

1 правлiнським персоналом;
- ДОХОДИМО ВИСI{ОВкУ ЩоДо приЙнятностi використання управлiнським

ПеРСОнаЛом ФОНЩУ припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для
бУхгалтерського облiку та, на ocHoBi отриманих аудиторських доказiв, робимо
ВИсНовок, чи icHye суттева невизначенiсть щодо подiЙ або умов, що може
ПОсТавити пiд значниЙ cyMHiB здатнiсть ФОНДУ гIродовжувати свою дiяльнiсть на
беЗперервнiй ocHoBi. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такоТ суттевоТ
Невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в нашому звiтi аудитора до
вiдповiдних розкриттiв iнформашiI у фiнансовiй звiтностi ФОНДУ або, якщо TaKi

роЗкриття iнформацiТ с неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки
Грунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора.
BTiM майбутнi подiТ або умови можуть примусити ФОНД припинити свою
:iяльнiсть на безперервнiй ocHoBi;

- оцiнюемо загальне по/Iання, структуру та змiст фiнансовоТ звiтностi
ФОНДУ включно з розкриттями iнформацiТ, а також те, чи показус фiнансова
звiтнiсть операцii та подii, що покладенi в основу il'складання, так, щоб досягти
:остовiрного подання.

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

проведення аудиту та сут,гевi аулиторськi результати, вклIочаючи буль-якi cyTTcBi
недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.

Ми також надасмо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями у
ФОНДI, твердження, itlo ми викоIIаJIи вiдповiднi етичгti вимоги щодо

Тексtп tlboeo dокуменпtу пideoпloBlletlcl Ауd11117gрgбкою сРiрлlоtо "УкрЗахidАуduпl ", l 1.0 1.202 l
Вuкорttспlання пlекспlу у 11iло.utу або 1l ц(:lgll1ц,ti без пttсь.мовоi'зеоdлt не dозволяспtься,
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НеЗалежностi, та повiдомляемо iм про Bci стосунки Й iншi питання, якi могли б
обrрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiстьо а також, де

це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку Bcix питань, iнформачiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено

найвищими повноваженнями у ФОНДI, ми визначили Ti, що були найбiльш
ЗНаЧущими пiд час аудиту фiнансовоТ звiтностi поточного перiоду, тобто Ti, якi с
ключовими питаннями аудиту. Ми описусмо цi питання в нашому звiтi аудитора
KpiM випадкiв, якщо законодавчим LIи регуляторним актом заборонено публiчне

розкриття такого питання, або коJtи за вкраЙ виняткових обставин ми визначаемо,

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 iнrших законодавчих i нормативIlих aKTiB

OcHoBHi BiDoMocmi про iнвесmuцiйttuй фонd:
Повне найменування: Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд

недиверсифiкованого виду закритого типу <Елiзiум> (надалi - ФОНД).
Тип, вид та клас ФОНЩУ: закритий тип, недиверсифiкований вид.

!ата та номер свiдоцтва про внесення ФОНДУ до СЛРIСI 27.08,2020 року
х9 00979.

Ресстрацiйний код ФОН[У за еДРIСI: 2ЗЗ00979.

Строк дiяльностi ФОНЩУ: 30 poKiB

OcHoBHi BiDotпocmi про компанiю з управлiння акmuвамu:
Повне найменування: Приватне акцiонерне товариство <Компанiя з

1 правлiння активами <Карпати-iнвест> (надалi - КОМПАНIЯ).
Код за еДРПОУ: 223З47 5З.

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

фонди та гrодiбнi фiнансовi суб'скти (КВЕЩ - 64.З0), iнша допомiжна дiяльнiсть у
сферi фiнансових послуг, KpiM страхування та пенсiйного забезпечення (КВЕД -
66.19) та консультування з питань комерцiйноТ дiяльностi й керування (КВЕД -
70,22).

Мiсцезнаходження 7901 8, Львiвська облас,гь, м. Львiв, вул. Головацького,

буд.2За.

Текспl цьоео dок1l.цg11l11у пidеопtовлено АуOttпlорською rРiрмоtо "УкрЗахidАуdчm", 11,01,202 1

Вuкорttспlання l11el{cll1y у tliло.иу обо у часtllчлti без пttсь.л,tово|зеоdtt не dозволясmься.
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I. Вuсловлення dулlкu u4оOо розкрummя iнформацii: про акпхLtвu,
зобов'язаttня mа чuсmuй прuбуmок (збumок)

1.1. Оцiнка та визнанI{я дебiторськоТ заборгованосТi у ФОНЩI здiйснюеться
вiдповiдно до вимог мсФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", з урахуванням
особливостей оцiнки та розкриття iнформацiт щодо дебiторськот заборгованостi
встановлених iншими МСБО (МСФЗ).

у складi iншот поточt-lот дебiторськоi заборгованостi облiковуеться
лебiторська заборгованiсть за розрахунками з IIAT "Нацiональний депозитарiй
УкраТни" та ЩУ "АРIФРУ" у cyMi 1 тис. грн.

I.2. ГРОШi Та Тх еквiваленти, вiдображенi у складi оборотних активiв
Фонду, на звiтну дату склали б 36З тис. ГРН., що пiдтверджено даними
банкiвськоТ виписки з поточного рахунку ФонлУ у АТ "уFIIвЕРсАЛ БАНК" на
звiтну дату.

1.З. Бухгалтерський облiк власного капiталу здiйснено ФОНДОМ
вiдповiдно до вимог роздiлу II "особливостi бухгалтерського облiку власного
капiталу iнститутiв спiльного iнвестування" Положення про особливоотi
бухгалтерського облiку операцiй iнститутiв сгtiльного iнвестування,
затвердЖеногО рiшенняМ нкцпФР вiд 26,11.2013 p.Jф 2669, зареестрованим у
\4iHicTepcTBi юстицiТ Украiни 19. 12.2013 р. за JYg 21 56124688 (iз змiнами).

ФонД на датУ БалансУ мас пайовий капiтал на сумУ 7 000 тис. грн.
IНВеСтицiйнi сертифiкати ФОНДУ випущено на сумарну номiнальну BapTicTb
7 000 тис. грн. (Свiдоцтво про реестрацiю випуску iнвестицiйних сертифiкатiв,
Засвiдчене НКI]ПФР, ресстрацiйний номер 00256В вiд 1З.|0.2О2О р.). Iнвестицiйнi
r--еРТИфiКаТИ ФОНЩУ розмiщено на сумарну номiнальну BapTicTb б З52 тис. грн.
Неоплачений капiтал ФОНЩУ становить б48 тис. грн.

1.4. Нерозцодiлений прибуток ФОНfiУ станом на З|.|2.2020 р. становить
l2 ТИС. ГРН., Що уЗгоджусться iз сумою чистого прибутку вiдображеного у звiтi
про фiнансовi результати (звiтi про сукупний дохiд) за перiод 27 ,08-З1r.|2.2О2О р.
ll2тис. грн.), який визначений згiдно з вимогами МСБО 1 "Подання фiнансовоТ
звiтностi".

1.5. ,Цоходи ФОНДУ, вiдображенi у Звiтi по фiнансовi результати (звiтi про
СУКУпниЙ дохiд) за перiод 27.08-З1.12.2020 р., визначаються вiдповiдно до вимог
\4СБО (МСФЗ). {оходи ФОIlЛУ характеризуються наступними показниками:
iНШi операцiйнi доходи (вiдсотки за залишками коштiв на поточному рахунку) -
-l4 тис. грн.

Оцiнка та критерii визнання витрат ФОНЩУ за перiод: 27.08-З|.12.2020 р.
Вiдповiдають вимогам МСБО (МСФЗ). 13итрати ФОНДУ характеризуються

Тексm цьоео dокулlенпtу пidеопtовлено Дуduпlорською cPipMoto " УкрЗахidДуdum ", t ] .0 ] ,202 1

Вuкорuсmання mексmу у цiлоtиу або у часtпuнi без пuсьл,tовоi: зеоdu не dозволяспlься,
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Lrас,гупними гIоказниками: allМiFIicTpaTиBIIi ви,гра.t,и - З2 тис. гргr,
Чистий прибуток ФОI-I/(У у cyMi 12 тис. грн, сформов аний за рахунок

прибутку вiд1 оlтерацiйноi lliяltьгtостi ФОLlЩУ у cyMi l2 т,ис. грrr.
вiдображешi у Звiтi про фiнансовi результа'и доходи, витрати

прибуток (збиток) ФондУ вiдповiд(аю.гь даним аналiтичного та
облiку.

1.6, 11орядок визначеFIIIя BapT:ocTi чистих ак,гивiв ФондУ вiдгrовiдас
вимогам с,г. 49 Закону УкраТни "I1po iнститути спiльного il-tвестування''
вiд 05 ,07.2012 р. j\b 5OBO-VI, По;rоженню про порядок визначення BapTocTi чистих
активiв ir-rститу,гiв спiльного iнвестуваFIня, затвердlrtеного рiшенням I-IкцпФР вiд
з0.07.20l3 р. j\ъ 1336, заресстровано в MiHicTepcTBi rос,гиr{iТ УкраТни 21,08.2ОlЗ р.
за ЛЬ |44412З976.

1.7. Акт,иви, [(о перебуваIоть у гrорт,феrri ФондУ становлять б З64 тис. грн.,
структура яких представлена нас,гупним чином:

- iнпrа поточна дебiторська заборгованiсть - 1 тис. грн. (0,01 и);
- гроrrri тa Тх еквiва"rrеrl,ги _ б збз 1,ис. грн. (99,gg %),
Склад та структура актиI]iв, lt1o перебувають у портфелi Фонлу, вiдповiдас

вllмогаМ ст. 48 ЗаконУ УкраТни "Про iнститути спiльного iнвестуванFIя''
вiд 05 ,07.2012 р. JФ 5080-VI (iз змiнами) та Положення про склаД та структуру
активiв irrсr,ит,уту спiльного iнвестування, затверд}кеного рiшеrrням НКЦllФР вiд
l0.09.20l3 рокУ J\Ъ |]53, зареесТрованиМ У MiHicTepcTBi юстицiТ УкраТни

|_l l .10.2013 р. за м 1 689/2 4221 (iз змiнами).
1.8. Сума витрат, якi вiдtшкодовуються за рахунок акr.ивiв Фонлу (5 482,00

тн.), не перевишдуе 5 0Z середньорi,лгtоТ BapTocTi чистих акr,ивiв ФонltУ протягом
оiнансового року, яка становить 31t] |77,62 грFI. та вiдцповiдас Полоrкенню про
ск-]ад та розмiр витрат, I].(o вiдruкодовуються за рахунок irrститутiв спiльного
iнвес,гування, затвердженого рirtrенням нкцIlФр вiд l 3.08.201 з р. Jф l46B,
]зресстрованим у MiHicTepcTBi rос.гиr(iт УкраТни 03.09.2013 р. за j\,1 15lб124048.

1.9. обсяг i розмiр активiв ФоI]лУ у cyMi 636З7lо,45 грн. переtsищус
rliнiмальниЙ обсяГ активiв ФондУ 1250 мiнiмальних заробiтних плат у
rriсячному розмiрi, встановлеI-1ому законом на день реестрацii Фонлу
t]7.08.2020 р._5 903 750 грн.) як i1-1ституту спiльного iнвестування, тому вiдсу,гнi
пi]стави для лiквiдацiт ФоFIду вiдllовiдно до ч, 2 ст. 41 Закону УкраТни ''Про
iнститути спiльного iнвесr,уваFIгIя" вiдl 05.07.2O12 р. м 5080-VI.

1.10. лля проведеннЯ внутрiшнього аудитУ (коrrтролrо) ФондУ у
комlгIАнrт запроваджена гrоса/(а вrlуr,рirullього аудитора, який призначасться
Наглядовою радоtо. OcHoBHi завдання, фуrrкцiТ, t-lорядок оргат+iзацiТ та прове/{ення

l'ini nr 11 о о,,, O,r,g,.oi i
Btttco1.1ttctllattllrl tllеliспlу,\) tli,чо.л,t1,,qбо у цсtg1l1цlti без пrtсь.lловоi.зеоdtt пе dозвслltstспlься.

та балаrrсовий

синf,е],ичного
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робiт, службою вtIу,грiIIJгIього ауl-lиту ФондУ регуJlюсться Полоя<енrlям про
службу внутрiLIII]ього аудиту [1риват.ного акr{iilнерного товариства''Компанiя з
r,правлiнltя ак,гивами "Карпати-iнвес1,", Ltto за,гверджено FIаглядовою радою
КОN4ГIАНII (протокол засiлаIIIIя Jф 23ll2 вiд28.|2.2012 р.).

2. /| о полwiltсн а i н r|lорлло цiя
2.|. у процесi виконанFlя Ilроцедур ауди,гу фiнансовоТ звiтгtостi Фонду,

:]аМИ не встанОвлеI{О пов'язанИх осiб ФонлУ (частка ФондУ не перевИщус 2О Уо
. бiльrше статутLIого капiталу).

2.2. Вiлповiдrrо д(о мсА 560 "ГIодiТ пiсля звiтного перiоду" у процесi
зtlконання процеl(ур аулиту фiнагrсовоТ звiт,ностi Фонлу, нами IJe встановлеIlо
*o:iT пiсля дати балансу, якi не були вiлображегri у фiнансовiй звiтностi, проте
,.lo/KyTb мати су,гтсвий впJlив на фiнагrсовий стан.

2.з. Вiдгrовiдtно до мсА 240 "ВiдLrовiда-пьгliсть аудитора, U{о стосуеться
"ахрайства, при ау:_tи,гi сРiгlаrrсовоТ звiтгtостi" аудиторський ризик суl-гсвого
r;lкривJIенrrя фiнансовоl'звi,гttос,гi, розрахОваllий у робочИх докумеFIтах аудитора,
__снтифiкований та оцiнегtий як середнiй 1,а склаласться з: властивого ризику
--r'РеtrНiй рiвеrrь), ризику KoIl,гpoJIIo (середrriй piBeHb) ],а ризику неI]иявленFIя
--ереднiй piBerlb).

J. OcHoBtti Bi,doMocmi про ауduплорську фiрму
I-IoBrre найменуваtIня Г'оспоdарське moлapLlcl11.Bo з обл,tеJlсеllою

- , lltoBidaLtbtticlllto, ауdumорська фiрл,tа " УкрЗахidДуdum ",

Код за Cl[PllOY: 2()В33340.

[-IoMep i да,га вида,li Свiдоц,гва про вIIесенIIя до Ресст,ру аудиторських фiр,-: ауl]иr,орiв, ВиllаIlого АПУ: Свidоъltпво про Bl-teceltltrl в Реесmр cyб'cKllliB
- )lll11орсьl<оi; diяльноспli JW 054 / Bid 2б.01.200lр.

ВiДОМОС'Гi Про I'осгtодарськетоварис,гво з обмехсеноtо вiдповiдальнiстю
:-,-]I,1]'oPcbKa фiРМа "УкрЗахiдцАудит" BHeceHi до наступних роздiлi Ресстру
= 
,:иторiв ],а суб'ектiв ауl-lи,горськоТ дiяльнос,t,i: "Суб'€кmLt ауdumорськоi'

,-.я-7tносmi",' "Суб'€кп,l.,l,t ауdLtпlорськоi' diгutbt-tocmi., якi л4аIоl1'llэ ПРаВо провоdъtmъt
,',ов'язt<овuй ауdum фiнаl.tсовоi' звimrюсп1.i, " 

.

I-IoMep ,га дата видlачi СвiдоLl,гва про вiztгIовiдr+iсr,ь системи контролIо якос,гi,
:;:]аIJОГО АГIУ: Свidоъltпво про вidповidнiсmь съtсlпеА4u конlпролlо якосmi Jф 0б00,
, lttoBi,dHo do рitttення АIIУ Bid 2б.05.20lб р. ,ф 325/5.

Ilрiзвишtе, iм'я, llo ба,гьковi ау.чиr,ора, який tIроI]одив аудиторську переIзiрку,
-. серiЯ, номер, даl,а виl]ачi Сер,гисРiкат,а аудитора, видIаноI-о AllY:

7' е к с пt t.| ь rl е t l d cl tc,):,tl е н пl )l n i r). о n, u ir, n
13ttKclpttctпttttllrl tlleKclll)l .|'tli.,tr1.1t.1l або 1, 111.1glrr,,ti бе:з tlttcb.ltoBoi'зeodtt tte с)озво.пstеmьаt.
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Озеран Волоduлцuр ОлексаLtdровLlLt, серmuфiкапl cepii' д м 0035]g, въtdанttй
25.0б.199В р., у РеесmРi ауdum,орiв mа суб'скlпiв ауdъtmорськоi' diяльrtосmi; розdiл
оАуdumорu> JW ]009б2.

Озеран Алла Волоduл,tuрiвrtа, серmъtфiкап,t cepi| д lW 004 ] ] в, въtdсlrtъtй

28.01.2000 р,, у Реесmрi ауdumорiв mа суб'екп,tiв ауdumорсьtсоi' diяльrtосttli; розdiл
,,.4уdumорu> Np ] 009б3.

МiсцезнаходжеrIFIя 7902], пt, JIbBiB, вул. Кульпаркiвська., б, ]72, кв. 52.
Факти,lне мiсцезнахол}кеFIня 790] ], м, Львiв, вул. Рупоковъtча,7, офiс t Ia.

4. OcHoBlti вiDолооспоi ttpo ул|овu iоzовору на провеdенrtл ауduплу
АулитоРська перевiрка проведена Аулиторськоrо фiрмоrо 

О'УкрЗахiдДудит"

згiдно з договором jф 24 вiд22 вересня 202О р.

АУлит було розпочато 28 грудllя2020 р.та закiнчено Il сiчrrя 2021 р., про
цо складений акт приймання-здачi викоIIаFIих робiт.

Фiнансовi звiти ФОIJДУ наведенi у додатках.

АулиторськиЙ висtIовок вiллруковаLIо У трьоХ примiрниках, з якиХ два
ередано ФОFIДУ, а другий заJIишасться Аулиторськiй фiрмi.

Аулитор (сертифiкат А J\г 00411S)

ГеIлерал ьгrий директор,

В" Озеран

Аулитор (сертифiкат cepiT А N 00351

м.гI.
Озерагr

Ауrtи,горський висIlовок l1аllаIiий l| сiчllя202l року

Т е к с пl ц ь r.l,э cl Oiilu,, u *
BuKtlllttc'tttctttllrl пteliclll)].|, tli.,tt1.1.t1l абсl y 1161gp171,ti без пt.tсь.л.ttлвоi'зеоdч tte dозсlоллtсtllьсrt.
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ПptcltitltKtt do (littattcoBoi звitlлltосплi ПВIФ кЕлiзiумll ПрДТ КУД KKopпotltu-ittBecmll зп ttepiod, tцО

зOкiн.Llчвсrl 31 zруiня 2020 poty
Фiнансова звiтtлiсть складасться з балансу (звiт про фiнансовий стан) станом на 31,12,2020 р., звiту

про фiнансовi результати (звiт про сукупНий дохiд), звiту про рух грошоВих KorLITiB, звiту про власний

хапiтал, примiток до фiнансовоТ звiтностi за перiод з 2'1.0B.2020 р, по З1,12.2020 р. Олиниuя вимiру

фiнансовоТ звiтностi - тис. грl{.

1.1. lш{lормаltiя про (rоtlл
повне найменування: Пайовиli венчурний itlвестицiйний фоtlд ltедиверсифiкованого виду

}акритого типу <влiзiум>> Приватного акцiонерного товариства ккомпанiя з управлiння активами
пКарпати_itlвест)) (нада.ll i - Фонл).

!ата peecTpauiТ Фонлу : 27,08.2020 р.
Тип, вид та клас Фонду: закритий тип, недиверсифiкований вид.

Щата та номер свiдоцтва про внесоння iнвестицiйного Фонду до СДРIСI: 21.08.2020 р., ),lb 00979.

Ресстраuiйний код Фонду за еДРIСI: 23З009'79.
Строк дiяльt-tостi iнвестицiйного Фонду: 30 poKiB

Мiсцезнаход)I(еl{ня Фоr"rлу: 790 l8, YKpaTtta, м. JlbBiB, вул. ГоловацькОГО, 23А.
CTopiHKa в Iн,гернетi Фонду: karpatyinvest.coll,l.ua,
Адреса елеI(тронноТ пошти Фонду: kaгpaty.inv@gmail.cotl-t.
Пайовий капiтал Фонду становить 7 000 тис. грн.

Спосiб розмitltенгtя випуску iнвестицiйrrих сертифiкатiв (Dонду: приватне розмiщення.
Номiнальна BapтicTb iнвестицiйr{ого серти(Рiката Фоrrду * 1,00 грн.
Кiльt<iсть it,tвестицiйt,rих сер,ги(liкатiв Фонду - 7 000 000 шт.

Форма icHyBaH ня i н вести цi й tr их сертиф i KaTi в Фонду - безлокументарна.
Форма випуску iнвестицiйl,rих серти(liкатiв Фонду - iMeHHi.

Розмiщено it.tвестиlliйtrих сертифiкатiв Фондом загальноtо номiнальною вар,гiстtо б З52 тис. грLl.

Перелl ir< власниl<iв iменtlих iнвестицiйгrих серти(liкатiв Фонду станом на 27.08.2020 р. та
].]020

I l epe;riK власlr ll lciB 27.08.2020 з 1.12.2020

П "Геомакс" 6 352 000

,\Ii 6 352 000

1.2. Iшформацiя про KoMпaltilo з управлilllrя активамl|
дктивами Фонду управляе Приватне акцiонерllе "говариство "компаtriя з управлittllя

OcHoBtli види дiя,гlьl-tостi I(омпанiТ: управrriння фондами (ItBEfl * 66.30), трасти, фонли та подiбнi
йiнансовi суб'скr,и (КВЕД - 64.30), itlttla допомirl<на дiяльнiсть у сферi rРiнансових послуг, KpiM

ь-ifчl_\\вання та пенсiйl-tогО забезгIечеttllя (I(ВЕД * 66.19), консуль,гуван1-1я з питань комерuiйноТ

]rlrbHocTi та керуваI-1lля (I(ВЕД *10.22),
Лiцегrзiя tta здiйснення про(lесiйгtоТ дiяльностi на (lоrlловому ринку - дiяльнiсть з управлitlня

lrтriв:l\rи iнститучiйних iHBecTopiB (дiяльlliсть з управлiння активами); серiя АД NЬ 0З4370 ВИДаНа

tlацit-lнальноtо KoMicicto з lliнних гtаперiв та с|iоttдового ринliу 05.06.2012 р,; строк дiТ лiцеНЗiТ З

[Г 06.]0l2 р. гrеобмеrlсений.

2. Загальна осIIова формуванllя фillаltсовоТ звiтносr,i

2.1. Щостовiрне подаllня та вiдповiдtliсть МСФЗ
Фiнансова звiтнiсть Фонду с (liHaHcoBoto звiтнiстю загального призначенняо яка ссРормована з

Етою л,остовiрного подаIjня сРiнансового стану, фiнагrсових результатiв дiяльностi та грошових
L'tTL.rKiB ФонлУ для задовОленl{Я iнформачiйних потреб широкого кола користувачiв при прийllяттi
.rtull економ iч них р iшень.

Кончепr,уальною ocнoвoto (liнаltсовоj'звiтьtос,гi Фогrлу за piK, rцо закiнчився 3l грудня 2020 року,
t \li;кнароднi стандарти (liHallcoBoI звiтностi (МСФЗ), вкл}очаюLlи Мiжнародгli стандарти

бrr,лаперського облiку (МСБО) та Тлумачегrrrя (КТМФЗ, ПКТ), виданi РаДою з МirкнаРОДНИХ

sтал:артiв бухгалтерсьtсого облiку (РМСБО), В РеДаr(цiТ чиннiй на l сiчtqя 202l року, Lцо ос}iцiйно

trФprtlюJнeHнi tta веб-сайтi МiнicTepcTBa фiнансiв УкраТни.

Пi:готовлена Фондом cPiHaHcoBa зtзi,гнiсть чiтt<о,та без буль-яких застере)ltень вiдповiдас BciM

f1r1lгa\r чllнних мсФЗ з врахуванням змiн, вljесених рмсБо, дотримаl-|ня яких забезпечуе достовiрне
lаа_IаннЯ iнфорпrачiТ в фiнансоВiй звiтьlосТi, а саме, лоречноТ, дос,говiрноТ, зiст,авгlоТ та зрозумiлоi



При формуваннi фiнансовоr' звiтностi Фонд керувався ,гако)l( вимогами tlацi:. , : _

заl(оllодавчих,I,а норматиt][lих al<,t,iB щодо оргаrriзаrliТ iведення бухгалтерського облiку та ciL-:_: I(ласи(

фiнагrсовоТ звiтrлос,гi в YKpailri, якi tle гtро,I,ирiча,I,ь вимогам МСФЗ. вiдк.llа

Фоllд заресстрований в CflPICl 27,08,2020 р., тому порiвгtяльна iн(lормаuiя j ,- ]

попереднього перiоду щодо Bcix сум, наведених у (liнаr.lсовiй звiтностi звir,ного перiолу (з i- : i
р. по 3 |.|2,2020 р.), вiдсутня.

Вiдгrовiдно до параграс|lа 27 МСФЗ l0 СDоrrдом визllаLlеllо, що Bitl с iнвес,гицiйl|lttt ;,.'--,-

(

2.3. В:

- грив

I руд}

госпо/-lаl]lоI]al l l Irl ],|,о]\,lу l цо (lоl Ul:

а) о,гримrус l(оttl,ги Bi71 ittBcc,t,clpiB з ме,гоltl llallallIlя i'ir,l tlос:tуl,з yII1larl.,titltlя itttзccIttttillrll,.

б) зсlбов'язу(],I,ьсri lIepe/{ своl'мtи ittBec,t,clllaMtl. що lvle,I,tt iitlt,cl бi,зrtесу l|оJlяl,аlс \ l| ..
l]иKJlloLlllo /Ulя о,I,ри]\lilllllя лохO/tу rli,,t збi:lr,lllеllIlя ttalli,l,a.lIy, ittrlес,l,иLtiйt|rll,о /loxo/{y або
/{oxO/ly;

B)Bиiuiplclr"l'it tltlillloг pc,JyJILIillиtlllic,1,1, ctlrll'x itllзcctttltiй llit tlclItltli cIlpilL]c/lJlиlrol l]ilplr,.
[]i:lttoBiдrro до IIapaI,pat|la З l МСФЗ l0 (iз врахуl}аllllяl\4 lloJltt)l(elIl) lrapal,pa(la _]-

коttсt1.1tiдцус своt':1сlчi1-1нi tti2lгIрисмtс,t,ва. [[a,loMtic,t,b, cl)ottll tltlitttoc ittвсс,I,ицitо в до.tilэнt: tti.lltl,.
clIl]al]clljlиI]oto вttlэ,l,iс,l,tо з вiltсlбраll(сIlllям рс,}уль,1-11,I,у rlelletlLtittr<и вiдllовiлltо /1о МСФЗ 9,r а \l,t
2.2. lVIС(DЗ, яlсi IlpIrйlIяTio l.пе цIе lte lllrбулll .llIlllloc,l,i

l la да,|,у за,гI]еl]/{)l(еll1-1я цiсТ (littattcoBoi' звi,r,tlос,гi I)адzt з МССDЗ в рамках Ре(lо::,
огlуб;tiкуrзаJlа поlll)аl]l(и прийttя,гi с,гаllоlчl rra 31.12.2020. е(lсlt,гивttа ltal,a яl(их lle 1-Iac,I,aJIa:

- МСФЗ 9 кФiнансовi iнструменти>, МСБО 39 кФiнансовi iгtструмен,ги: Визl|ання l,i: - ,:

МСФЗ 7 KФiHat-lcoBi iнст,румеttr,и: Розкриr"гя irlформацiТ>,га МСФЗ lб кОрегlла)), tl{o _](r[, .

випуtценi у 2019 роцi та зосеред)I(уIоть уl]агу на наслiдках реформи базового рiвня прочентt{;1\. _ -: Комп
tla (liнансовiй звi-глlос,гi q)оFIду, якi виttиt<аtо,гь, I(оJlи, 1.1аIlриклаll1 базовий показниl( llpottel|,I}l , _ .:. (lirзаг
який використовусl,ься дrlя об.rисrlеtJня пpOllett,t,iB за фliнансовим активогчl замliнеtlо аJlьтсрi:.] :-
базовоtо с,гавкоlо.

Ila етапi 2 свого проекту Рада вtlесла змitlи /]о ви]чIог зазначеt]их с,r,аtl21ар,гiв, що с,госуютьa.
зМiНИ договiрних грошових по,l,оt<iв - Фоtlлу 1-1e доведетьсrl llрипи1-1яl,и визнання або Ktr:..,- :_ ?б: u

балалlсоtзу BapTic,t,b (liлtагtсових ittc,t,pytvtelt,l,iB д.гtя змitt, l_tцо вимагаtо,гься рефорпrоlо, а заttiс.= - lll:]|
оновиl,ь е(lеr<r,ивt"tу процентну cTaBl(y, щоб вiдобразити змillу до альтернативноТ'базовоI cTaBK11: lllcTP

облiк хедх(уваtIня - Фолlду FIe доведеться припиняти облiк хеджуванtlя виI(лючно т,_-,.,_, . :н;
l]носитиме змiltи' якi вимагае ресРорма' якщО хед)I(уваннЯ вiдповiдае iншиМ критерiяr: , l Зоrср
хел)I(уванIlя; i розкриття iнформацiТ* Фонд повинеll буле розrtривати iнформацitо про HoBi plt_,... _ tllIitJI(
виниl(ають внаслiдоt< ре(lормtи' та про те, яl< вiгt управляе переходом до альтернативllих с,гав(rк. визlli

ГIоправки до Фази 2 поLлирtоються лиlllе tta змitlи, яtti вимаI,ас реформа базового рiвгtя прrс..;- -. ,lобо

ставок до фiнаtlсових iHcтpyMeHTiB та вiдносиtt хед)t(ува1-1ня.

- МСБО lб кОсновгti засоби> - поправки забороttяtоr,ь вираховувати з вартос,гi ocHoBHl|\ l
суми, отриманi вiд реалiзаuiт вироблених предме,гiв, коли Фонд готуе актив до його цi--l
ВИкорИсТаIjllя. IIат'омiс'гь Фон.гt визнаватиме TaKi надход)ltенIlя вiд продаrltу та пов'язанi з tlиItlt Bl

у гlрибутку або зби,гку.

- МСБО 37 <ЗабезпеLlення) - погlравl(и у,гоtlлllо}о,l,ь, шIо (l]итрати lla викоl|ання договор\), яв
собою витрати, безпосередttьо пов'язанi з договором - тобто або додаr,ковi витрати BllK(
догоl]ору (наприltлад, прямi виl,рати lla працtо iма,герiали), або розгlодi.гr iнших витрат. якi
безпосередньо поt]'язанi з договором (наприклад, розподiл амортизацiТ об'екта осгlовних засоб
використовусться при виI(онанн i договору).

tз i,lltttll
;tilt.,tr,t
l] 1.1Ila,rt

Bi,lllttlt

,]Iз'язI(

l tir,l' l

, t()c,I ()

'I'a 
l)C'j

с)'б't
l ttl.t i,

.]t()l)e

lltKi

N,l(,l

- МСФЗ 3 кОб'сднання бiзltесу> * Ак,гуалiзацiя гIосилаljь в МСФЗ (II,'RS) 3 tIa KoHrtcl. ,-
осFlоl]и tliдгот,овttи фiгlагlсовоI звi,гносr,i, lre змilltоtочи l]имог до облiку для об'еднання бiзнесiв. __. _

ВИНЯ'ГОК ЩОдо зобов'яЗаНь iумовttих зобов'язань. I{еЙ вигtя,гоl< передбаLIае, що cTocoBrlo деяк!l\ . _ llt),Ill
ЗОбОв'Язitl,tь i упlовгtих зобов'язаttь органiзацiя, яl(а застосовус МСФЗ (IIrRS) 3, повиtttIа лосtl.1а..._: - яIi1.1)

МСФЗ (IAS) З'7 <Забезпеченrtя, непередбаченi зобов'язалtня т,а rtепередбаченi ак,гtlвll"..
РОЗ'ясt,tення КТМФЗ (IIrRIC) 2l <Збори ), а гlе на Концепr,уальгti засади фiнаt,tсовоТзвiт,лtос,гi ]0:5 :

су]-I
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- МСБО l <Подання фiнансовоi' звir,носr,i> - поправки роз'яснюють критерiй у МСБО l лля

класифiкачiТ зобов'язання як довгострокового: вимога до суб'екта господарюванIlя мати право
вiдкласти погашення зобов'язання принаймнi bra l2 мiсяцiв пiсля звiтного перiолу

Фонд оцiнюе вплив таких змiн на його фiнансову звiтнiсть.

2.3. Валюта подання звiтttостi та tРункчiоItальна валIота, ступiнь округлеltшя

Валюта подання звiтностi вiдповiдас фунrtuiональнiй валютi, якою с нацiональна вал]ота УкраТни
* гривня, скJIадена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч.

2.4. Припущення про безперервнiсть дiяльпостi
Фiнансова звiтнiсть Фонду пiдготовлена виходячи з припущення безперервгlостi дiя.гtьtlостi,

вiдповiдно до якого реалiзачiя активiв iпогаt-t,tення зобов'язань вiдбуваеться в ходi звичайгlоТ
лiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не вltлючас коригуваl]l-tя, яtсi необхiдно було б провести в тоl\{у
випадку, якби Фонд не мiг продов)l(ити подальttlе здiйснення фiгrансово-господарськоТ дiяльностi
в iдпов iдt-tо до при н цип i в безперервностi дiял bгtocTi.

lI.03.2020 р. Всесвiтня органiзацiя охорони здоров'я (I]ООЗ) офiuiйно оголосила пандемiю, у
зв'язку зi опалахоьl KopoHaBipycy у cBil,i.

Тривалiсть та вплив KopoHaBipycy, а Taкo)l( ефекr,ивнiсть дер)I{авtlоi' пiдтримки на дату пiдготовки
rtiei'cPiHaHcoBoT звiтностi зЕLлишаються невизначеними, що не дозволяс з достатнiм ступеtIем
достовiргtостi оцiнити обсяги, тривалiсть iтяrlскiсть цих tласлiлкiв, а TaKoltt Тх вплив на сРiнагlсовий стан
l,а резулы,ати дiяльностi Фонду в майбутнiх перiодах.

2.5. Рiшення про затверджеtlllя фiнансовоТ звiтllостi
Фiнаtлсова звiтнiсть Фонду затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керiвником

КомпанiТ l0 сiчня 202l року, Hi учасниltи Фонду, Hi iншi особи не мають права вносити змiни до цiеТ
(liHaHcoBoT звiтностi пiсля iT затверд)Itення ло випуску,

2.6. Звiтнил-l перiод фillаIlсовоi звiтностi
Звiтним перiодопl, за який формусться фiнансова звiтнiсть, вва)I(аеться перiод з 27 серпня по 3 l

грудня 2020 року.
3. CyTTcBi положення облiковоi полiтики
3.1. OcHoBll oцiltKlt, застосова}lа прI,1 складаllшi фillаltсовоТзвiтllостi
l_[я cPiHaHcoBa звiтнiсть пiдготов.llел{а на ocнoBi iсторичноТ собiвартостi та справедливоi BapTocTi

або ашлортизацiйноТ собiвартостi окремих (iiнансових iHcTpyMeHTiB вiдповiдно до МСФЗ 9 кФiнансовi
iнструменти>, оцiнка справедливоi'вартостi здiйснtосться з використанlIям методiв оцiнки фiнансових
iHcTpyMeHTiB. дозволених МСФЗ l3 <Оцiнки за справедливоlо BapTicTto>, TaKi методи оцillки
включаlоть використання справедливоТ вар,госr,i як цiни, яка була б отримана за прода)( активу, або
сплаtlеl{а за передач), зобов'язання у звичайлliй операrriт Mirlc учасниками риl{ку на дату оцiнки.
Зокрема, використанllя бiржових котирува[lь або ланих про поточI{у ринкову BapTicTb iнtлого
агlалогiчного за xapaKTepor\4 iHcTpyMeHTy, аналiз дисl(онтоваIjих гроulових потокiв або irrLlLi моделi
визначеtlLlя справедливоТ BapTocтi. Передбачувана справедлива BapTicTb сРiнансових аttтивiв i

зобов'язаttь визначасться з використан1-1ям наявноТ iнформаuiТ про ринок i вiдповiдних методiв оцiгlки.

3.2. Загальlli положенltя lцодо облiкових полiтик
3, 2. ]. О с н о в а ф о р.uу в а t t tt я о бл i ко в t tx tt ол i tlt ttK

Облiковi полiтики - KoHKpeTHi пригlципи, основи, домовленостi, правила та практика, застосованi
суб'сктом господарювання при складаннi та полаtlгli фiнаrзсовоi'звiтгtостi. МСФЗ наводить облiковi
полiтики, якi, за висновком РМСБО, даlоть змогу скласти таку cPiHaHcoBy звiтнiсl-ь, яка мiстиr,име
доречну та лостовiрну iнформацitо про операt,tiТ, iншi подiI та умlови, до яких вони застосовуlоться,
l-aKi полiтики не слiд застосовувати, якulо впJIив Тх зас,госування € несуттсвим.

Облirtова 1-1олiтика Фонлу розроблена та затверд)l<ена керiвництвом КомпагriТ вiдповiдно до вимог
МСБо В коблiковi полiтики. змitли в об"цiкових ol{iHKax та помилки> та iншtих чинних МСФЗ,

3,2.2. Iпt|орltацist tlpo зJ|tillч в tlблiковltх ttoлit,ttltKttx
' Фонд обирас та застосовус своi обrr iKoBi по.ltiтиttи послiдовно для подiбних операчiй, it,tltlих

подiй або уv|ов, якщо МСФЗ KoнKpeTllo l-le вимагас або не дозволяс визначеljня категорiТ статей, для
яких iншi полiтики мох(уть бути лоре.tними.

3.2.3. Супlпtсвiспtь пlо ?pylt))Baltllя

[-Ia лоре.tнiсть iHcPopшlauil'y Фондi vlac вплив tT xapar<Tep icyTTcBicTb. IнсРормашiя вваrltасться
сут,гсвоtо. якщо iT опущення або викривлення Mo)I(e впли|,lути на екогrомiчtli рiшення t<ористувачiв,



ОlIерацiТ, об'скr,lt облiку i cтirтl,i
звi,гrlосr,i, за rl KI,1 м }t

ltc,l,il ll()t}Jl l()C,t,bcrr IltlDi r, с

Розпl i р
ll()pol,y

ГосгIодарськi операцiТ i подiТ,

пов'язанi зi змiнами у сr<ладi (pyci)
активiв, зобов'язань, tsласного

В iдхилеt t няt балалtсовоТ BapTocTi

фiнансових а.к,гивiв вiл t'x

cll l]al]e/lJl и I]ol l]a

Госгlодарсьr<i операuiТ та подii'
lцодо доходiв i ви,грат

Ittuti l,осгtо/,lарсьt<i огIерацiТ та пtlдiТ

Cтa,rтi Балансу (Звi,гу про

фiнансовий стан)

CTaTTi Звiту про фiнансовi
резул ьтати (Звil,у гtро cyl<ytl ний
дохiд)
С,га,rтi Звir,у про рух грошових
t<ottlT,iB

Ста,гr,i Звi,I,у tlpo tзлztсний кагli,га.1,I

прийttя,гi t-la ocHoBi фir-rансовоi'звiт,tlостi. Су,rгевiс,r,ь ottitrtocтbcll в коtlкре,|,t]их y]!loBulx зIIаlL|\._,

iHcPopMauiT в зaJle)I(llocr-i вiд ве.lt ичини об'скта, Lцо оLlitltост,ься i/_lопусl,имос,t,i rtоп,lилttи.

Вiдгlовiдно до об"гriковоj' по"гl ir,ики Фон:tу l}cl,aHoBJIet|o ttаст,упtli rtри,l,ерii' порог}, сут"гсвос,гi.

Баз:r ll;lrl влlзtr а tt ell н я tlo рOг), с},,г,I,свосl l

BapTicTb вiдповiдно Bcix активiв або в:
зобов'язань, або власного капiталу

Справедцlива вар,гiс,гь ак,гиву (об'сктiв Oo\l|!] ,

за /laT

cl,polt
б iл btl:

собiвi

CyMta .rистого приб (зби,гку)

Загальна сума доходiв/витраr, пiдприсмства:
найбiльша за значенням класифiкацiйна гр}

ltоходiв (наприкrIад, ,lис^гий дохiд вiд реаliза
rrpoлyKrtiT (T,oBapiB, робir,, посrrуг)) i вiдповi:
витрат (наприклад, собiвар,l,iс,гь реалiзова.

кцir'(товарiв, робiт, послуг)) пiдпllисrr; ,

пере(

впливу об'скта облiку на рiшення корисl\Е.;-
,га ittmi якiснi (lактори, що Mo)I(yTb Bп--Illr.:-

t]a визнаtIення суттеBoc,t,i
Сума пiдсумку балансу; пiдсумок класу aкTltn

lзJIасного Kaпir-arly, класу зобов'язань
l Ii2lcyMoK l(Jlacy аl(,гивiв, t].ltactlt,l1,o Katti,ta.tr. ::-

зобо в'я за tl L

Сума чис,гого доходу вiд реал i

(,t-tlBapi в. роб i,r,, l locJlyl,
(li l lаt-tсови й tэезулы,аr, вiд операцl иноl

Сума чистого руху грошових
вlд операцlиFlоl дlяJIьнос1,1
Розмiр l]ласного капi,гаrlу Фогt

3.2.4. Фор,t!0 пlа пазвu rPiHttttcoBttx звiпtiв

Склад l(омплекту фiнансових звiтiв т,а назви форм фiнансовоТ звiтнос,гi Фонду вiдповi:аrт
вимогам, встановленим 1-1П(С)БО l кЗагальt-ti вимоги до сРiнагtсовоТзвi,гностi> та форми Припtiтоь l КОНВ

розробленi у вiдповiдностi до мсоз. lllBe'

3.2,5, Meпtor)tt ttodartrtя ittQtopMatqii'y r|liпапсовuх зсimах ПОГа

Згiдно МСФЗ та враховуючи НП(С)БО l Звiт про сукупний дохiд передбачае подання B]rTгr.

визIlаних у прибутку аЬо зб"rку, за класифiкацiею, о."оЬо"оto на методi кфункцiТ *"rpuru 
'* l-Iat'll

ксобiвартостi реалiзацiТ>, згiдно з яким витрати класифiкують вiдповiдllо до Тх функцiй як частr,i
собiвартостi чи, наприклад, витрат на збут або адмiнiстративну дiяльнiсть. аl(ТИ

Представлення грошових потокiв вiд операцiйноТ дiяльностi у Звiтi про рух грошових кошт
здiйснюеться iз застосуванням прямого методу, згiдl-tо з яким розкриваеться iнформацiя про oc}Kail IloM

класи надход)l(ень грошових кошr,iв чи випла,г грошових коштiв. lнформачiя tlpo ocltoBHi BrlI
грошоt]их 1-1адход)l(еllь ,га грошоt]их l]игIлат (lорrvусl,ься tta гtiдсr,авi облiкових заtlисiв Фон:rу. al\4o]

3.3. Об.пiко tri llо.п ir-ll ки що,lttl фi llrrllcol}ll х i Il cтpytvlc l1,1,i в

3,3,]. Вuзttilllllrr пul ol1ittKa rllittttttcoBttx ittctttpy,ltetttltiB ЗДiЙ

В момент первiсного виз}lа1,11,1я фiнаtlсових iltcтpyMert,гiB Фонд здiйснюе Тх к.rrасифiкацiр.- r
в из l l а Ll:lc N,l о/-lел ь tl оllал ьrш оi о ц i t t к и.

Фогtд визлIас (liнансовий аtt,гив або фiнансовс зобов'я:заrlня у балагlсi BilltloBiдt-to:io МССDЗ. ,

llиLttе т,tlдi, l<оли <Ilоttд cT?tc с,гороI-1ою I(онтрак,гlIих IIoJIo)I(etlb t-ttодо (iitraHcoBoг,o iгlст,румсн r,a.

/Jo фi r rаrrсоrзих активiв tlaJIc)l(al-b:

. гроLловi l{оlll1-и та l'х еt<tзiваJlеll,ги;

пере(

Тхн ьс

одер
гроtt
суми

ви п]

l(Jla(

бан
при



l8
. дебiторська заборгованiсть;
о цiннi папери, якi утримуються до погашення;
о цiнtli папери, призначенiдля перепродDI(у;
. iншi фiнансовi активи.

flo фiнагrсових зобов'язань вI(лючаlоться:
о фiнансовi зобов'язаllня, приз}lаченi для перепродa>ку;
о cbiHaHcoBi гарантiТi
о itлшi,

ОперашiТ з придбання або продалсу (liнансових iHcTpyMeHTiB визнаIоться iз застосуванням облiку
за /lатою розрахуFlку.

За cTpolcoM виконаllllя фiнансовi активи та tPiHaHcoBi зобов'язання подiляtоться на поточнi (зi

cTpol(oM виконання зобов'язагtь до l2 мiсяrtiв) та довгос,гроlсовi (зi строком виконання зобов'язань
бiль1_1lе l2 мiсяцiв).

Фонд класифiкус фiнансовi активи як Taki, що оцiнtоються у подальшому за амортизоваIlо]о
собiвартiстю або за справедливою BapTicTlo, на ocHoBi обох таких чинНИttiв:

а) молелi бiзнесу суб'скта господарювання для управлiгtня фiнансовими активаМИ; Та

б) характеристик KoFITpaKTH их грошових потокi в (li нансового акти ву.

Фонд визнас TaKi категорiТ фiнансових активiв:

cpiHaHcoBi активи, що оцiнtоються за справедливою вартiстю, з вiдобра)t(енням результату
переоцiнt<и у прибутку або збитку;

фiнансовi активи, що оцitltоються за амортизованою собiвартiстю;

Фоt-tд визнас TaKi категорiТ (liнансових зобов'язаllь:

сР i нансов i зобов' яза н ня, otti t,tel,t i за амортизованоIо соб i вартiстю;

(liHaгlcoBi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдобраlI(еIJl]ям результату
переоцiнки у прибутку або збитку.

гliд час первiсгlого визнання срiнансового активу або фiнансового зобов'язання Фонд оцitllос Тх за

Тхн bolo справедли вою вартiстю.
(Diнансовий актив оцitltосться за амортизова[|оlо собiвартiстю, якшlо BiH придбаваеться з метою

одер)I(ання договiрних гроtilових потоttiв iдоговiрнi умови tlридбагlгtя фiнансового активу генерують
грошовi Ilотоки, KoTpi с суто виплатами осноВноТ суми та проценТiв на непогашену частку основttоi
сум и.

3,3,2, Гроtuовi Kotutllu tlla IxHi еквiволеttпltt

Грошовi кошти складаються з коштiв на поточних рахунках у банках.

Еквiваленти грошовИх кошlтiв - це KopoTKocTpoKoBi, високолiквiднi iнвестицi'i', яl<i вiльllо
конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв iяким притаманIIий незначt,tий ризик змiгlи BapTocTi.

Iнвестицiя визначасться зазвичай як еtсвiвале1-1l, грошових коtлтiв тiльки в разi короткого строку
гIогашIення, наприкJlад, протягом не бiльtше нiж три мiся1_1i з дати пРИДбаННЯ,

Гроrловi кошти та Тх еквiвале1-1ти Mo)I(yTb утриl\4уватися, а операцiТ з ними проводитися в

гlаl{iональнiй валютi та в iноземнiй валютi.

грошовi кошти та Тх ецвiваленти визнаються за умови вiдповiдгrостi критерiям визнаl{ня

акти вам и.

[-lолальш,tа оцitlка гроUlових rrоштilз здiйснюсться за сtIраведJIивоtо BapTicTto, яка дорiвнюе t'x

гtом i Ha.ll bt-t i й BapTocT,i.

подальша оцiнка еквiвалентiв гроulових kotltTiB, представлених депозитами, здiйонIосться за

амортизованою собi вартiстю.

первiсна ,га подzulьша оцiнка грошових коштiв та Тх еквiвалентiв в iноземнiй валютi

здiйсгrюеться у функчiональнiй валlотi за офiцiйними курсами Нацiонального банку Украi'ни (HI;y).

У разi обмеrкення права використан}lя Kol_t.lTiB IIа поточних paxy}ll(ax в у банках (наприrслад, У
випаДку призначення НБУ в банкiвськiй ycTaHoBi тимчасовоТ адмiнiстрацiТ) ui активи MorKyTb бути

класи(liкованi у складi необоротних активiв. У вигlадку прийняття НБУ .рiшення про лit<вiдаuiю

банкiвськоТ установИ та вiдсутнОстi ймовiрностi повернення грошових коштiв, визFIання Тх як активу

припинясться i Тх BapTicTb вiдображаеться у складi збиткiв звiтного перiолу,



3,3.3. ФitttttlctlBi ttKtllttBu, 1.1o ot1ittпltotltbcrt з(l (r:,,rOрll1чзOв0ll0tо coбiBttptttictllto
/(о фirrансових акt,ивitз, tцо оцittttltо,l,ься зtt аiчlорl,изоlзаllоIо собiвар.t-iс.гtо, q)ollll

0абiпttlрськ.у заборzttвttttiсtltь зtt Bttt)пtttt.,l,rlt пOзuli(l.,l!tt,
1-IepBicHa оцit-tt<а дебi,горсьt<оi' заборt,оваtlос,гi з/liйснtос,I.ься Фондомt

яttа дорiвt,ltос l]ap,1,oc,l'i tlогашtеtttlя, t.обr.о cyMti о.tiкуваних коlI.I.ракl.них

за аlчlорl,изованоlо собiва

l]e зазнаtз зllzlL|1.Io1.o зросl-а
iнс,грумент мае tлизький

за сгlраt]едлиl]оlо ва
t,рошоl]их tlcyI,ot<iB Hzt

визIlан ня.

Пiсля первiсного визнання Фонд оцiнюе гlозики
в и користо ву}оч и м етод е(lекти вно го в iдсотка.

Заст,осовуЮ.tи аtlалiЗ д(исl(о}.l],оt]аIlих l,роlrJOвих t,lо-l.оt<itз, ФонД IзикористоВ}С Одttу tlц
с,гzll]оl( дисl(о1-1lу, r<o,r,pi вillгtовi/,1ают,Ь гlеревa)ItаlочиМ на ринкУ нормаМ доходу дrrя cPiHa

l:::]_|rrl:r'riB, 
ЯКi МаЮтЬ В oclIot]гloMy подiбнi умови i характеристики, включаючи кредит11у

ltlcl,pyMeнTa, залишок строку, протrlгом якого ставка вiдсотка за контрактом с фiксованою, а
зzlJIишок строку до погашення основноt'суми.

_ ДлЯ розрахунl(У теперiшl,tьОТ (поточнОi') BapTocTi майбутнiХ грошlовиХ потокiВ (цодсl

нацiона.ltьнiй Ba.lttoTi в багrках, у яких 
"е'пu"д.,,ь 

,"rчо.оф адмi,riс.rра,li,о ;б;;; ;;;,;;
л Il(t]|даL(lину l(oM lcl Io.

ФОНД ОЦiНЮе СТаНОМ 1-Ia КО>I(НУ звi'гну лату резерв гliд збит,ки за фiгrансовим iнс,гlэумtен
розмiрi, що дорiвнюс:

- о,tit<уваним кредитним зби,I,камl за весь с,грок лiТ c|liHaHcoBot-o iнсr.румен-гу, якlцо крел
РИЗИl( За ТаКИМ (littttГtСОВИМ it,lcTpyMetl,t,oM значно зрiс iз lчIомеti,гу t,lервiсгlог.о ,rЙ,rr,u,,uо.

У випадt<у фiнаrtсових ак,t,ивiв кl]едит,I-1им збиl,ком с,геttерiшл,tя Bapr-icr-b рiзlrицi MilIt дс

:ryу,::.1ч1.,1_оlо],1r", 
l{аLле)l(llими дlо спла.ги l]il корис.l.ь Фонду за договором, i гроruовими

якi Фонд o.1iкyc одер)l(ати на cBolo l(орис.гь.

Стаtrом гlа l{o)ltlly звi.t,ttу да.гу Фоttд оцi1.1lос, чи зазljав креди.гний ризик за фiнан
1,]:-,,|I",,'oM 

зljачноГо зрос,ган1,1Я з моментУ первiсttогО t]изна1-1ня. При виttонаннi таr<оi'оцiнl<и

(t-tевикоl]ання зобов'яlзань) протягом очiкуваного строку лiТ 4,i"оi,"о"ого"iнЬтрумента. /],пя вико
,o".on"'' i,,.,, pr;J,,;;; ;r;];;,",;;

:r:::I:,.jrl]:^._YYX "бГРуНтовано 
необхiдllу ,га гliдтверл)l(увану irrформачiЬ, що с дос,гуIl

*p"o"."oio p"."nf .Ъr,;; ;,;;;i
виз1-1аllня.

Фоьlд BBa>t<ae, шlо кредитний ризик за tРitлансовим iнструмеtl,гом
ivloMeH]y гlервiсного виз1-1а1-1ня, якщо було з'ясовано, що фiнансовийкредитного ризиl(у станом на звiтну дату.

ulltlJ лсt,J!

:'Р,Тjg:".:]v'лq9: ::.тryним кредиl,tю-зllеr(iнеttим t|liнансовим ак.l.ивом, Фонд оцiнtос о.liкуваlчi

::"Tj: :i: О::1]i:.,Y'П'_":]:Р_о. балансовоtо BapтicTIo актиl]у ,га теперiшtlьоtо варт.iс,l-ю otliKy

tзiд1 зменшення корисlлосr.i.

очil<уваниХ l(редитниХ збиткiВ 1-1a сумУ заборговаНостi В розмiрi O,S Z. вiл суми-боргу.

IIa поточllу дебiторсьr<у заборгованiсть за виданими позиками Фогrд cTBopIoe

л..,. |]. ']РОСтРОЧеНУ 
Дебiторську заборговаtлiсть за виданими llозиками Фогlд c'Boplocочll(ува[lиХ l(рели,1-1lиХ збит.кiв lla сумУ заборговансlс-гi вi/_lгtоtзiдно до cT.poKiB простроченlIя:

- l - l2 мiсяцi гlрострочеttгtяI плат.еrI<iв

розмiрi 50 % вiд суми боргу;
- бiльше l2 мiсяцiв простроtlенllя lrлаr.еrl<iв

у розмiрi I00 % вiд суми боргу;

- llараховусться l]езерв сl.riкуваt-tих кредит.tIих

* нараховусться резерв очiltуваtlих креди,t.tlих зб

lебiПtОРСЬКП ЗПбОРzОВаttiСПlь З0 t1lтBlpll, tlocчlyltt, IlopO-yOB(tlllu,ttt BidcomKarytlt
Безумrовна дебi,горська заборговагtiсr-ь визнас,l,ься як аl(т.и1] 1одi, коли Фонд с.гас

договору та, внаслiдоl( tlього, набувас lоридиLlне право о/tер)l(ати грошовi кош.ги.
|-IepBicHa оцiнка лебiторськоi'заборгованос,гi здliйсtiюеться за сгIраведJlивоlо BapT.ic.l.to.
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Пiсля первiсного визнання под.ulьшlа ot]iHKa дебiторсьltоТ заборгованостi вiдбуваеться за

а мортизованою BapTicTto.

Поточну дебiторську заборгованiсть без встановленоТ ставки вiдсотка Фонд ot_liHtoc за сумою
rlервiсного рахунку фаr<тури, якlltо впJlив дискоllтуван}iя с несуттевим,

Lla KorItHy звiтну лату Фонд оцiнюс наявнiсть ознак знецiнення фiнансового активу або групи
сРirlансових активiв, Оцiнка змеt.ltllеl-iня корисttос,l,i фiнансового активу в результатi дiТ r<релитного

ризику включають данi, якi пiддаються спостере)l(енню, про ttаступнi подiТ:

- фiнансовi трулноl_Lli борrl<ниt<а;

- поруlхеl]tIя умов договору, lJаприклад, прострочеljLlя виплат;
_ негаr,ивнi нацiональгti або мiсцевi екогtоплiчнi умови (збiльшення рiвня безробiття, зниження

доходiв).
Фонд застосовус для оцiнювання очitсуваних ltреди,г1-1их збиткiв за дебiторськоtо заборгованiстю

ltрактичнi прийоми з використаIjня матрицi забезпечень.
Фонд використовус для оцiнювання l2-мiся.lних очiкуваних кредитних збиткiв або очiltуваних

кредитних збиткiв за весь строк дiI за сРiнансовими активами свiй власний iсторичний досвiд
кредитних збиткiв. Залежно вiд диверсисРiкованостi свосТ клiеt,tтськоТ бази суб'ект господарlоваIlня
використовус вiдповiднi групи (вид фirrаrrсовосого активу, тип лебiтора, TepMiH заборгованостi), якLtlо

його iстори.tний досвiд кредитних збиткiв указус на значно вiдмiннi закономiрностi збиткiв для рiзtlих
клiснтських груп.

На простроче}lу пoTolrrly лебiторсьr<у заборговаt-tiсть за нарахованими вiдсотками за виданими
позикаN4и Фонд cTвoploc резерв очiкуваttих кредитних збит,кiв вiдповiдtно до cTpot<iB прострочення
платеrl<iв:

-1-3 мiсяцi просl,рочення пltaTerl<iB - нараховусться резерв о.tiкувагtих кредитних збиткiв у
розмiрi l0 % вiд суми боргу;

- 3-6 мiсяцiв простро.lеll1-1я платеrкiв - llараховусться резерв очiкуваних кредитних збитr<iв у

- бiльш.tе б мiсяLtiв прострочеlrltя гtлатеrкiв * }Iараховусться резерв очiкуваних кредитних збиткiв

у розмiрi 50 % вiд суми боргу.

Поточну дебiторську заборгованiсть сРiзичних осiб за реалiзованими форварлними
контрактами та квартирами Фонд групус в зале)к1-1остi вiд наявностi прострочення та TepMirriB

прострочення платежiв i cTBoploe резерв очiкуваних кредитних збиткiв на непрострочену cyl\4y

заборгованостi в розмiрi 0,5% вiд суми боргу, та на простроLIену суму заборговагrостi вiдповiдгlо до
cTpoKiB прострочення плателtiв:

-1-12 мiсяцi простроче1-1гlя плате)lсiв - нараховусться резерв очiкуваних l(редитних збиткiв у
розмiрi 2Оh вiд суми боргу;

- бiльrLIе l2 мiсяцiв прострочення плате>Itiв - l{араховуеться резерв очiкуваних кредит1lих збитrtiв

у розмiрi 5 % вiд суми боргу.

На поточну лебiторсьr<у заборгованiсть за придбаllими майнови,]\4и правами щодо квартири
Фонд cTBoploc резерв очiкуваних l(редитtlих збиткiв в розмiрi 0,5 % вiдсуми боргу.

1-Ia поточну дебiторсьr<у заборговаttiс,гь за вl|есками до незаресстрованого статутного tсапiталу
т,а сгIлаченими авансами за акцiТ Фонд створюс резерв очiкуваних кредит1,Iих збиткiв в рОЗМiРi 0,1 Оh

вiл суп,tи боргу.

У зв'язку з поширенням COVlD- l9 icHyc ризик середньострокового та довгострокового
негативного впливу на cBiToBy eKoгroMiкy та екогtомitсу Украi'rrи зокрема.

На поточну дебiторську заборгованiсть Фонд створюс резерв очiкуваних кредитних збиткiв
гIов'язаних з COVID-l9 в розмiрi 0,5 % вiд суми боргу.

Якщо протягом }lаступного звiтного перiолу амортизована BapTicTb фiнансових активiв
зростае, iдане зростання мо)кна об'сктивно пов'язати з подiсю, яка вiдбуваеться пiсля визнанt,tя

збитку вiд знецiнення у Звiтi про суrсупний дохiд, збитоl< вiд знецiнення вiдновлЮстьСя LIеРез

вiдобраrкення результату у прибутку або збитку.

3,3.4, ФittaltcoBi 0Kп1ll(tr!, tцо otlitttotOпlbcrl зо сttllпвес)лl.tвOю BOplllictttto, з Biio(l1lпltcaLrtlIll1,1

рез1lл б11rr,,rt)t ttерео tlittкtt у ttр ttбуп1ку обо зб tttltKlt

flo фiнансових аl<тивiв, llto оцiнtо[о],ься за справеllливою BapTicTto, з вiдобра)I(енням результату
переоцiнtси у прибутку або збитку, вiдносяться фiнансовi it-lвестиrtiТ, якi утримуються в РаМКах



бiзнес-моделi, мета якоТ досягаеться шляхом продах(у фiнансових активiв i якi не оцilлtоtотьсr
амортизовагtою вар,гiстю або за сгIраведливо}о варr-iс,гtо через iнший сукупний дохiд.

Пiсля первiсного визнанllя Фонд оцiнrос ix за справедливою вартiстю.

Справедлива BapTicTb акцiй, якi BHeceHi ло бiржового списку, оцiнюсться за бiрrr<овим к}F
орган iзатора торгi в.lt i,

Справедлива BapTicTb l]изначает,ься як tlitla, яка була б отримана за продаrl( активу або сп.,tач
за l]ередаLtу зобов'язанllя у звичайнiй операцiТ Mirtc уqдg1l"каNlи ринку на дат}/ оцiьrки. Ошrr

спраl]едливоТ BapToc,l,i базусr,ься на llрипуlцеttнi, Ltlo операцiя iз tlро2lажу активу або tlepe_r

зобов'яtзагlня вiдбудеться або Htl oclloBHoMy риllку для цього активу або зобов'язання, аб.. лоI'Ов(
вiдсу,гt-tос,гi осtlовllого ринку - у найвигiдtлiшому ри}|ку для цього актиt]у або зобов'язан
Основний або найвигiднiший ринок плас бу"l,и /lоступним для Фоtlду. ознак

Yci аt<,гиви,t,а зобов'язаllllя розIIолiлеrli tta t<a,t,et-cllэil tз плеrIсltх icpallxii'ctIpaI]e.,l.,llllJtli'tliillt,,c
\I())I(llil ()Ilисil Iи Il{t ()cIl()Bi llilйIIи)t<,lих 1litlttitl llхi/tltих /tilllи\. яl<i t llltrtс:lиI]и]\lи ,lt,lя rllliltKtt clll)il t4c lt|)l itll
tla11,1,clc,l i :jal,aJloi\l :

l 1lirlerrb - tlittи l(оl-ируваrlttя (нсt<сlриl,оваtti), tIa актиl]llому риIll(у длll iдсгtтlt,] н}1\ ак,гl1I]. tl1-1tl.t,я

зобо tз'я за l ll,.

2 piBeHb - методики оцiнки, дJlя яких найниrltчий piBetlb вхiдних даних, який с важливll\! l
оtlit,tки справедливоТ BapT,ocT,i, пiддаеться спостере)кенl{lо, прrIмо або опосередковано.

З piBer-rb - меl-одики оцiнl(и, для яких найгlиrt<.rий piBeHb вхiдtlих даних, який с g2;K;1 plgltrl J
оцiнки справедливоТ BapTocTi, не пiддаеться спостереrl(енню.

Справедлива вар,гiсть аl<тиву або зобов'lIза1-1l|я оцiгttостьсяt iз викорисl,а1-1l{я]\l прllп\,tцень- l

використовуl]атиму,гь учасники ринl(у пiд час визнtlllеtlнrt цiни для аItтиву або зобов'я:]аl{нl_

урахуванням того) що учасники ринl(у булуть дiltти з лIайкраLцою екогtомiчною вигодоIо д_rя c.t
(lогlд виr<орисl,оl]ус методики оцiнl<и, якi вir]повiдаtоть наяв1.Iим обставинам iдля яких icH_ro. залll(

дос,гатнiданiдля оцittки справеllливоi'вартосl,i, максимаllьllо lзикористовуlочи вiдповiднi вхiднi_:а ЗОбОr

яt<i пiддаtоться спостере)I(е1-1нlо, r,a мiгr iмiзуючи викорис,га1-11-1я вхiдгtих l(а1-1их, якi не пi,l_]ак--ь
с ll ос,ге pe)I(e 1-IH ю,

Якщо с гIiдстави l]ва)l(а,],и, tцо балалtсова вар,гiсr,ь акl,иl]у су]-l,сlзо вiдрiзняс,t,ься вiдсгIравеJ.ll,|з.
Фонд визлtаLlа€ сгlраведливу вар,гiсl"ь за догIомогою iлtLrlих ме,l,одiв оцiнки. Вiдхилення l,tol<r,Tb бr- тх у
зумовленi зtlач1-1ими змit-tами у cPiHaHcoBoMy с,ганi eMiтeHTa таlабо змiнами кон'Iонкт,t,ри ринкiв-, куло,
яl<их емiтен,г здiйснtое cBoto дiяльнiсть, а TaKo)I( змiнами у кон'юI-1ктурi фондового ринку. pol(y

11ри вiдсу,ггtостi вiдкритих даних, виз1-1аченl,|я Фондом справедливоi BapTocTi часткlr l
статутному капiталi суб'екта господарIовання поляга€ у визна.Iеннi iнтегральноТ xapaкTepиcTllr за Tl

окремого пiдприсмсr,ва як об'скта iнвестування, зокрема, з позицiй виробничого потенцiап змен
ефективностi використа}Iня аI(тивiв, Тх лiквiдностi, cTally платоспромол<ностi та фiнансовоТ с,r,iйlкtъ-r бала

Вiдобраrкення Фондом сгlраведливоТ BapTocTi частки у статутному капiта.ll i oKperr.r вХОД

пiдприсмства полягас у визначе1-1нi iнтегральl-tого iндексу фiнансового стану пiдприсlчlства: ВИЗН

згiлtlо
робочr
збитоt

:

lзвiтttо
гIO|lep

зобов

первi

]

BBa)Il

обсл
збит
витр

Llар,
l,el]N

l]ap,I

ло t-

N9 llазва гIоказ1-1и ка
lIopivtaT,иBtte

з llaLlell1-1я

Кри,герi й вiдповiднос гi

нормаl,ивt]ому знаLlенllю

(,гtlк) (}ll)) \1\l о t] }i;

I lоз l Ial tlL, t ,

l l(оеф i цiсr 1,1, гlоI(ри1-1)I >l 1,1 пс) К,,о*

2 l(оефiцiеr lT абсолtот,ноТ лiквiлrrос,гi >0 1,1 0с) I(,,O.

_) l(oecP i r 1i er rT пл атос гl ром orItt tocT,i (ав,г<l ном iT) >05 1,1 0.9 l(n.n".

4
l(оефiчiснl, забезпеченостt власниNtи
оборотними загlасаNlи

>0, l 1,1 0а I(.nO.,

5 |tоеф i цiеr lT реt tт,абел bllocTi акr,и Bi в >0 1.1 0,9 l(p.,,,

Справедлива BapTicTb акцiй, обiг яl<их зупи1-1ено, у тому числi цiнt-tих паперiв eMiT,etl,t,iB. ;l
вltлtо.tеtti до Списку емi,гентiв, що MaIoTb ознаки (liктивtlос,гi, Списку eMiTeHTiB аt<цiй щодо якir
прийнято рiшегtttя llКЦПФР про заборону торгiвлi та про зупиненllя вllесенllя зlчtiн до систе\!
депози,гарFtого облiку, протягом трьох робочих лt-tiв з лати оllрилlод1-1еl-|1,1я вiдгtовiдного рiшенз
НКЦПФР пiдлягас yuiHui до нульовоТ rзартос,гi.

Якщо обiг акцiй, яt<их було зупиllеtlо, акцiй Lцодо яких гtрийня,го рiшегlllя I-,l Kt(I IcDP l:э
забороtlу торгiв"гri ],а про зупи1-1ення l]Llесен}-lя змiлt до систеiчIи депозитар}lого облiку, вiдновлIость:



згiлно з рiшенням нкцпФр, TaKi акцii,пiдлягаtоть дооцiнцi до справедливоi BapTooTi протягом "rr:"1
робочих днiв з дати о|-]рилlоднення вi.tlповiдгlого рiLленlля I-{кЦпФр. ВiдttовлегtгIя корисFlо.ii ,а
збитilк вiд знецiненrзя (lirзaltcoBo1,o актиI]у вiдобраilсасться у Звi,гi про (liHaHcoBi результати.

змiна сllраведливот варr,ос,гi с|litlаtlсових активilз (корltора,гивltих прав) вiдобралtасться в
звiтllоь,tу porli в бухгалтеl]сьl(ому облirсу пiсля оприлюдliення фiнаrrсовйх звiтiв ёь,riтентiв за
гtсlllередttiй звiтl-tий pik за рахунками доходiв або ви-грат.

3.3.5, Зобов'r!занпя
I(редиторська заборгованiсть визнасться яl< зобов'язаFl1-1я тодi, коли Фонд стае

договору та, внаслiдок цього, набувае юридичне зобов'язаl-tня сплатити грошовi кошти.
поточнi зобов'язання - це зобов'язаttt-tя, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз ни>lсченаведених

ознак:

о Керiвництво КомпанiI сподiвасться погасити зобов'язання або зобов'язаltt.tя пiдлягас
погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного порiолу;

о Керiвництво Компанiт не мае безумовного права вiдстрочити погашеLIня зобов'язагlня
протя гом tllонай MeHrUe дванадLIяти м iся tii в п iсля звiтtlого перiолу,

поточнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдtlостi визначенню i критерiяпл визнаljня
зобов'язань.

Поточнi зобов'язаtttlя о1_1iгtlоlоться у подальU|оI\4} за амортизованою вартiстю.
Пот,очtlу креди'орську заборгованiсть без встановJIеноТ ставки вiдсотка Фонд оLliнюс за

первiс1-1ого рахунку срактури, яl(lцо вплив диско1lтування с несуттсвим.
3, 3, 6, Зzо р п1(l t r l l rl (l i н п t t со в ltx а tctlt lt в i в m.0 зо бо в' яз о l t l,

Фiнансовi активи t,a зобов'язання згортаlоться, яt<що Фогlд мае юридичне право
залiк визнаних У балансi сум iMae HaMip або зробити взаемозалiк, або реьiзувати актив
зобов' язаl-t гlя одночасIlо.

3.4. облiковi полiтlлlси щодо осtIовних засобiв та Ilематерiальlllлх aKTllBiB
3,4.], Вuзнолlltя mа оцiпка осповцrlх засобiв
Фонд визнас матерiальний об'скr, осгIовI-Iим засобом, якrltо BiH утриму€ться з мето}о використаl]ня

тх у процесi своет дiяль1.1остi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстратив1-1их i соцiально-
l(ультурних функuiй' очiкуваний cTpoli liорисlIого використа},lгlя (експлуатаttii) яких бiльше одного
року та BapTicTb яких бiльtL_lе 20 000 грн.

первiсно Фонд оцirrlос oct-toBl-ti засоби за собiвартiсr,lо, У подальшому осгlовгti засоби оцiнююr.ься
за Тх собiвартiстю MiHyc буль-яка накопиLIена амортизацiя та буль-якi накопиченi збитки вiд
зменulе|-i1-1я корисностi. Сума накопичеttоj'амортизацiт на дату переоцit-tки виключасться з валовот
балаtlсовоТ BapTocTi активУ,га .lист.оТ суми, переРаховалtоl'ло nepeoltittettoT сумИ активу. ДОоriitlка, яка
ВХОДИТl, до складу власl]ого t<aпiTa.lly, IlереIlосит,ься до l{ерозIlодiлеllого прибутr<у, коли припиI.1яеться
визнан}{я вiдповiдttого акти ву,

Мат,ерiальНi активИ з r-epMiHoM корис}lогО використаНня понаД один piк, вартiстю ло 20 000 грн,,
в ва)I(аIоться пла.ltоцi н н и м и необоротн им и матерiал ьним и акти вам и (м н мА).

3. 4, 2. ПоDал ь ttt i в tt tll1l пtllu,
ФонД не визllаС в бшаtlсовiй BapTocTi об'скта ос1lовIIих засобiв витрати l1a LItоденне

обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'скта. I_{i витрати визнаlоться в прибу.гку чи
збитку, I(оли вонИ понесенi. В балансовiй Bapтocтi об'екта осLIовних засобiв визнаються TaKi пЬдалl,шi
витрати, якi задовольняють ttритерiям визнання активу.

3. 4, 3. Алtор m uза цiя о с 1.1 0 с 1,1 uх за со б iB,

Амортизашiя основн их засоб i в здi йснюсться l_tloM iсяч но.

ДлЯ нарахува}lНя амортизацii' основ}|иХ засобiВ виI(ористоВустьсЯ прямолiнiйлrий ме1од
IlарахуванIlя амортизачiт. Амортиза1.1iя llарахову€ться у вiдгtовiдностi до груп ос1-Iовних засобiв i
repMiHY коl)исного використаFlня за l(о)l(ниl\{ об'сктоN,l основних засобiв до досягнення балаltсовоТ
вар,гос,ri об'екта l]ульового значення.

При розрахунку аN4ортизованоj' BapTocTi лir<вiдацiйна BapTicTb основних засобiв прирiв1.1tосться
ло llуля.

f{iапазон cTpoKiB корисlJого використанllя вI(Jllочае:

cTol]oIlolo

счмок)

здlисIllовати
та викоIlztти



l I а йпlellyllirtI ttrl ocllortll l,r х засtlбi в tt KopllclloI,() l]ll
Земельнi дiлялtt<и

Машигrи та обладttаtlrrя (rtpiM
t<oM гt'tотерttоi' т,ехгt it<и

l(orul гt' toтept tzt Text t i t<a

I llструменти, IlриJIаl(и, i t lвеll,га
IHu_ti основгli засоби |2

Амортизацiя МнмА нараховуеться в першому мiсяцi викорис.гаl.tня об'екта в
вар-госr,i.

l00 %

l{агli,гzutьнi l]KJltlllelll]я l] opelulot]ilHi trриiuiLrцен}Jя аморт.и:]уlо.гься llро,I.ягом термiгrу i.x l<c
використаIlllя. Амор,гизацitо акl,иl]у поtlиllаlоть, коли BiH с,га€ придатним для виl(ор

1,Iема,r,ерiаЛьlli ак,гивИ оцit,ttоtо,гьСя за собiВар,t icтto за вирахуваtlнrlм будь-якоi' гtаt<сlг

i::pl,i."ujiгa будь-яких Ilакопичегtих зби,гкiв вiл зменulе"по пuр"Ьп,оЪ,l.i. ДмортЙзацiя HeMar.epi
аt<-гивiВ здiйсtttос,l,Ься iз зас,гоСуl]аllняМ гlряriчlолiнiйного метоДу з використанням щорiчноi 

"орr"немат,ерiальнi активи, якi l]иllикаю.гь у результа.гi логовiрних 
' 
або iнших Iоридичних

Амор,гизацitо акr,иву llрипинrl}оl.ь lla одну з llBox да1., яка вiдiбувасться pattiLtle: lla дат.у, з якоl'
rсласифiкують яl( утримуваt-lий дJlrl про/]аrlсу, або на Даl.У, з яt<оТ ,ip",,"ur,,oi,b t]изllанt]я акl.иt]у.

t<орисttос,l,i арtортизацiя основниХ засобiВ коригусl,ьсЯ в rчrайбутнiх гlерiоltах з MeToto 1эозltсlлillерегJlяllутоi балансовоi' вар,госr,i необоро,гtlого аI(,гиву на сис,гематичнiй ocHoBi ,,po,iu,-or, .

3, 4, 4. I{ erll tt mар i ал ь t t i (t l<11t tl в ll

амортизуlоться г]l]отягом TepMiHy чингtостi цих llpaB.
3,4.5, З,ttепtLlеtltlrl Kopuclloctlli octtoBtttlx зttсобiв l1lп llaлOпlapiпltbtttt-t rtKпtttBiB
1-1a KolкHy звiтгrу дату Фогrд оцiнюе, чи с якась оз1.1ака того, що кориснiст.ь аlfl.иt]у

зменши,гися. Фонд зме}lшус балансову BapTicTb актиlзу llo суми його очiкуваного вiдшкодуван,tя,
iTiлlьки якщо сума о,tiкуваного вiдrrrкодування активу ме1-1ша вiд йоiо балансовоТ *apTo.Ti.
змеllше}lllЯ негайtlО в]4знастьсrl в прибуr,ках .tи збитках, якlцО ак,гиВ не облiковуtо.гь за переоцi
вартiстю згiдно з МСБО I6. Збиток вiд зменшення l(орисl.tостi, визtланий для" активу (за виt
гулвiлу) в гIопередlliх перiодах, ФонД cтop}lye, якlцо ir.iлькИ якщо змitlиr""о non.pa/.(Hi or
застосоваtli дJlя визllачення суми очit<уваtlого вiдшкодування. ГIiсляt визнаllня зби.l.ку riд rr,aч,u

/Jо iнвесr-ицiйноI' HepyxoMocTi Фонд вiдtлосить HepyxoMicTb (землlо чи будiвлi, або ч
будiвrri, або Тх посднанtIя), утримуваllу tla правах .лас"осrl Ъбо згiдно'з угодоlо npo,Pi"u".ouy о1pleTolo отримання орен/_l}lих t-lлатеrlсiв або збiльше}tня варl.ос.гi капiталу tlи для досягFIеI,Iнrl обох цiл

:': +',1': 
(а) ВИКОРИСТаННЯ У_ВИРОбНИuтвi .tи при пocTatrarlHi ToBapiB, при надангli послуг tlи

l(орисl lого ljи l{орис,|,аl I l lя.

3.5. Oб.llilcoBi llt1.1li,1,1,1Kll lll0/цо illtrcc,гrlцi1-1lloI lIерухопlос.гi
3. 5. ], 13 u з t t tt t t t t lt i t t в а с пt tt t1i [t t t tli' t t ерухо.,п rt с пt i

ал]чIlлllс,граl,иt]1-1их цiлей, або (б) rtpollDl(y в звичайttорrу холi дiяльностi.
lнвестиttiйна HepyxoMicTb визFlас,гься яI( актиI] тодi iтiльl<и тодi, коли: (а) с ймовiргtiсть.го

Рл:;'l ТryМ9С 
МайбУТНi..еКОНОмiчl-ti вигоди, якi пов'язанi з цiсю ilлвестицiiноrо нерухомtiс.г

собiварт,iсТь iнвестицiЙноi't.tерухоtчtос.l.i Morttгta достtlвiрtlо оцitlити.
JIкщО булiвлi включаIоl,Ь О,ЦН} rlпg,r,Цну, яка утримуеl,ьСя з ме,гоlо отримаll1,1я ореttдt,tоТ

другу частиl]у дJlя lз.иl(орис.l"аFlня у ttроцесi дiяльгtос.l.i Фоrзду або для адп,r iнiс.гр;rтивних
бухга.r1,I,ерсьl(ому обrIiку ,гакi частиtли об'ск,t,у IIepyxoivloc,t,i оцiнrоюr.ься ]-а вiдобраrr<аrоl.ься
яl(що вони Mlo)Kyтb бути llроданi окремо.

3.5.2. ПepBict,ttt пла tлослiDуtоча оцiпка ittBecmuцilitKli' ttellJtxoltoctlli
ГIервiсна or(iHt<zt iнв.естицiйr-rоi' HepyxoMocT,i здiйсrrlос,гься за собiвар,гiс,гtо, Ви-l.раl.и }ltl ollep

t]l(лlочаlо,l,ься до trepBictloi' tl;tp,гocT.i, Собiвар.гiс-r.ь tlридбаttоj' iнвес.l.ицiйrlоi. tlерухомосгi tзlt",ltо.tас Li

гtов'язаt-ti з Ilере/litчеIо права власtt<lстi, r.a ittmi витрати ,,u опЁрuцi,о.

гIJl а

цi",,l

на дату оцiлlки дорiвнюс гlерв
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3.6. Облiковi полiтики lltодо Ilеоборотlr1,1х активiв, утршмуваIlих для пРОДa)Ку

(Dоltд к;tасисРiкуе необоротний актив якутриl\4уваний для продаItу, якщо його ба.гtансова варr,iс,гь

буле в ocHoBbloMy вiдшl<одовуватися шJIяхом операчiТ прода)ку, а не поточного виI(орис-гаIlIlя.

Необоротнi активи, утримуванi для продalltу, оцiгtlоються iвiдобраrIсаtоться в бухгалтерському облiку

за llайменшlоtо з двох величин: балансовою або справедливою BapTicTto з вирахуванням витрат на

операцiТ, пов'язанi з продarкем. Амортизацiя на TaKi активи t.|е нараховуеться. Збитоtt вiд змеltIuеt,tt,lя

корисностi при первiсному Llи подальшому списанпi аIrтиву до справедливоТ BapTocTi за вирахуванlIям

витрат на продarl( визнасться у звiтi про фiнансовi результати.
3.7. Облiковi полiтиклl щодо оренди

Фiнансова ореIIда - це оренда, за якоlо передаються в ocнoBl-toMy Bci ризики та винагороди,

ltов'язанi з правом власнос"гi t|a актив. Фонд яt< орендатор tla початку cTpol(y оренди визнае cPiHarrcoBy

орен/lу як акl,иви,га зобов'язання за сумами, що дорiвtrtоють справедливiй BapTocT,i орендова1-1ого

майна на початок оренди або (яr<rцо воllи MeHtui за справеДJtиву BapTicTb) за,геперiшгtьоlо вар,гiстtо

мiнiмальlлих орендних плаr,еrlсiв. Мilriмальнi орегrлнi платеrtсi розподiляtо,t,t,ся мiж фiнансовими
I]итратамИ та зменшенням llепогаlllеIlих зобов'язаrtь. Фiгrаtlсовi витрати розподiляються на Ko)I(eL|

г,alriол таl(иl\4 чиllом, ll]об забезгIеLlити ст,алу перiодиLlt-lу ставку вiдсотка Lla залишок зобов'язаtlь.

lIепередýд.tенi ореtlдгti платеrкi вiдобраlкаtоТl,сЯ Як витрати в тих перiоДВХ, у яких во1,1и були гlонесенi,

Гlолirlика нарахуван1.1я амортизаLliТ на оренлованi активи, 1-1.to амортизуються, узгод)(ена iз стандартtlоtо

t ttlл iти Kolo Фо нлу rl(ollo гtодiбt t их акти в i в.

Оренла активiв, за якоlо ризиl(и та l]иLlагороли, пов'язаIli з гlравопt власностi на ак,гив, (lак,гичгtо

залиI.Llаються в оре}l/tодавця, кllасифiкуеться як операцiйна ореIIда. Ореrrдьl i плат,еrlсi за угодоlо пl]о

операшiйttу оренду визнаtо,гься як ви,грати tla ttрямолitliйrriй ocHoBi протягом строку ореllди. flохiл вiл

оренди за угодами про операцiйну ореllлу Фонд визнас на прямолiнiйнiй осгlовi протягом cTpoкy оренди.

затрати, вкл|очаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд ореt,tди, визнаtоться як витрати.

3.8. Облiковi полiтики rцодо податку Ila прибуток

ВитратИ з податкУ на прибутОк являють собою суму витрат з поточl-lого 1,а вiдстllочеtlого
гtодаткiв, Поточний по,ца,тоl( ВиЗНаЧасТься яl( сума пollaTt<iB на прибу,гоl(. lцо пiдлягаtо,r,ь cl1.1laTi

(вiдLлr<о2lуванню) щодо огlода]-l(оl]а1-1ого прибутку (збитку) за звiтний перiо:r. [-lоточrri витрати (DонД)'

за податкаМи розрахоВуютьсЯ з викорисТаl.l[lяМ полатItових cl,aBol(, чинних (або в ocНoB|,|oMy чигtних)

lla дату балансу.

3.9. об.гliковi полiтlлlсl| шtollo illrrI1,1x tllcT1lBiB та зобовоязаltl,

3,9. L Зобезllе|tеll t!rl

Забезпе.tенttя виз;-1аtотt сЯ, l(олИ Фot.tlt мас r,eгtepitllltto заборгованiс-гl' (юридичнУ або

ко1Iструк,гивну) внаслiлок ми}Jулоr'rrолij', ictlyc ймовiрнiсr,ь (тобто бiльruе мо)l(ливо, Hirtc lземоrtсливо),

,,tn по,Ъra"ня зобов'язаtjllя вимага,l,име вибутгя pecypciB, t<oTpi вr,iлtоють у собi екогtопliчtli вигоди, i

l\| o)I(l la достов i pt to otli н ити суму зобов'язан l-|я.

3, 9, 2, В u ttлсtпt lt п1l ct tli в l l 1,I KoJl,t

LIa Фондi наймаt1i праLliвllики вiдсуr-rri. Ведеrrttя господарсьцоi дiяльностi та управлiгtllя
активами здiйснюеться I(омпанiсtо згiдtlо Закону Украi'r-rи "про itlститути спiльного iнвестуваllllя".
вiдповiltно до чинного законодавства Фоllд сдиtlий соt.tiальгlий внесок не нараховус.

3.10. Iншi застосоваI|i облiковi полiтlлки, l1lo с доречнl{пtIл дJlя розумillllя dlillallcoBoi звiтllостi

3.10,1 /{oxodu пlа Buпlpotlr.l
(Dонд визнас дохiд вiд ltадагlня послуг, коли (або у Mipy того, як) BiH задовольняе зобов'язаI-1}lя

1Ilодо виI(оllа1.1ня. передаlоtlИ обiцянУ послугУ (тобтО актив) t<лiеttтовi. АктиВ передастьсЯ, колt4 (або 1,

Mipy того, як) клiснт отриl\4у€ коII,гроль l]all таl{иl\4 аl(,гивоi\4,

/lохiл Bill про.,lаlt<у rРilrаttсових att,l-t,lBiB визl|ас-гься у прибутку або збитку в разi задоволення Bcix

l iаве/lе|]их /tал i уплов:

а) Фонл передас логовiрнi права }la одер)I(анtlя грошових ltoToKiB вiд такого фirrансового активу;

б) d;онл передав покупцевi ризики та переваги вiд володit-l1-1я, гlовоязанi з фiнансовим активомl

в) за ФонДоl\4 tle залиl-Ltас,гьСя atti гlодальlllа участь управлiгtського персоLlалу у формi, яка

зазвиlIай |lов'язаllа з володittttям. агri ефекr-ивitий Kol-{TpoJ]b за Ilрода1-1ими фiнансовими ittструмеll,гами,

i t t вссr,и t{i й t-tою l lepyxoM iстю або i t t t_tt и пц и а l{ти BaN4 и l

г) сl,му lloxolly Mo)I(Ha дос,говiрно очiнити;

л) ймовiрно, ц{o до Фонду надiйдуть еt<ономiчнi виголи, пов'язанi з операцiсtо;

е) витрати, яrti бу,гtи або булуть поlлесенi у зв'язку з операцiеlо, Mo)I(Ha достовiргtо оцil,tи,ги,

I



/{ивiденди визt|аються доходом лише у разi, якщо:

- г|раво Фоrrду tla олер)l(анt]я вигlJtа,г за liивiденtlаl\,lи вс,I-illlовлеtlо;

- е йп,rовiрr-liс,l,ь, що eKoHoMi.tt-ti l]игоди, tlов'язаrti з дивiдегtдамrи, гtадiйлу,гь до Фонду;

- суму дивiдеrlдiв i\4o)l(l]a lloc,I,oBipHo оцittити.

l]охiл визнасться у звiтi про фiнагlсовi результ,ати (звiт,i про
вiдгtовiдностi l]изначенню,га rtритерiям визнання. Визнання доходу
визl"Iа1-I ня м зб iл ьшен няt акr,и Bi в або зменше1-1 гtя зобов' язан ь.

суt<упний л{сlхi_t) зtt r, Зlff;
вiдбувасться одllоLIас:,

itttrtих
плайбу

iHcTpy

базуrс
ваJI к),]

irrcTp,

I3иr,ра,ги - це змеllшеtллlя ак,гивiв або збiльtrlе1.1llя зобов'язалtь, tласлiдком якого с зi\lеншення
l]JIасlIого ttatli,t,a.lly, l<piM як унасrIiдок здiйслtеttrlя розподiлу /,lер)l(rll,еJlяN,I l]имог до вJlас1-1ого Katti,l,a_l_r

lJ изt ta t r t tя в и,1,1]а,г вiдбувас,t,t,ся olll lочас l lo з :

. tIервiсtrим визl]аtlt.Irlмt зобов'язаllня чи :lбiлr,ttlеtltlяtм балаt,tсоtзоi' варr,ос,гi зобов'язаttня: аi.,, (rlи r1l

. lIр1,1llиllеlIIlям l]изнаllllя ак,гиl]у tlи:]iчIсtlпlсItIlямt бaltattcoBoi'Bap,1,ocтi аtt,гивlr.

3,1().2, Rtttltpuпttl з0 п()зt.!к(Lllr, о,,,.,,,,,,

[}tл,t,llаt,и l]tl lI()зl,il(ili\,tи, яt<i IIс (] tlilc,|,l.|ttoto (littltllcoI]Ol() iltcl,pvblctll_\, ,I il llc ltltlti,t tt,lilrt,,t,, Llilc (,

tIас,гиlltl собiвар,гос,t,i t,lbot,o aI(,I,L|t]y.

3. l 0, 3, Улt о в t t i з о (l о в' лtз tt t t l t rl 111,:. u Klll uB rr

Фонд не визнас yMoBHi зобоtз'язання в звiтi про фiнагrсовий с,ган Фонду. IrlсРормrаuiя про \\ttrE
зобов'язання розl(риl]а€l,ься,,lкщо моlI<ливiс,t,ь вибуrr,я pecypciB, якi вr,iлtоtо,гьу собi еконоiчtiчнi вltг.._

не с вiдла"гtеtlою. (Dогtд не визна€ yMoBtli активи. С,гисла iнформаuiя про умовний актив розкривастtr
коли надход)I(ення екогtомi.tних вигiд с ймовiрним.

4. OcHoBlli припущенlIя, оцitlки ,га суджепllя
ГIри лiдготовцi фiнансовоТ звiтностi Фонд здiйснюе оцiгrки та припущення, яtti lчlають вг|.lllts вtlJlи

елементи cPiHaHcoBoTзвiтнос,гi, rрунтуIоtlись bra МСФЗ, МСБО,га тлумачелtгtях, розроблених l(oirtiTe ,

з тлумаLlе1-1ь мiltt1-1ародноТ tРiнагtсовоl'звi,глrос,гi, Оtlir-rки та сул)l(енt]я базуюr,ься на IloIlepeдrlbojvl!, .,lo..
та itlших (lакторах, що за iсгtую.rих обставин вва)l(аtоться обгрун-говаtlиtчtи iза результатд[,lt,l якr

гlриймаюr,ься суд)I(е}.lня tllодо балансовоТ Bap,l,oc,t,i ак,гивiв ,l-a зобов'язань. Xo.1a цi розрtl\r 1-r lllcTl

базуtоr,ься на ttаявнiй у керiвr"rицгва ltомгlаtliТ iHcPopMaLliT гlро гtо,го,tьti t,tодiТ, фаr<,r,и.ttti ре,з,r_rьтэ l'PYH

Mo)I(yl,b зрештоlо вiдрiзня,гися вiд цих розрахункiв. Облас,l,i, де,t,акi суд)I(ення е особливо ва)кл1.1вll\| фаК"
областi, що характеризуюl,ься високиl\4 piBtteM ct<.ltaдttocTi,,I,a облас,гi, t] яких llригlущення й розрахrнl ПаП(

мают,ь велике знаLlення для гliдго,говки (liнаtlсовоt'звi,t,tlос,гi за МСФЗ, llаведенi ни)l(tlе. (liHt

4.1. СулжеlIllrl щtlllо ошер:tцiIi, llодiй або уп,lов за tli.tцсу,гlltlс,гi KtlllKpeтIlиx МСФЗ
.llr<що немас МСФЗ, який Ko}ll(pel,1Io застосоtsуеl,ься ло операuiТ, iншоТ подiТ або 1rt..з

керiвницr,во I(oMnalriI застосовус суд)I(еllня гtiл час розроблеttня,l,а застосуваIIl{я облiковоТ Itолi,t-ttк llol'(

щоб iн(lорrчrацiя була доречIlоlо для поr,реб користувачiв для прийttя,гl,я екоt-tомiчltих pitttettb РИН

дос,говiргtоlо, у тому значенtлi, Lцо cPiHatlcoBa зtзi,гнiсть: дОХ

. подае достовiрно срiнансовий стагr, cpiHat-lcoBi результати дiялььlостi та грошовi потоки Фондr. Дох

. вiдобра)t(ас екоllомiчгrу cyTHicTb операцiй, iншtих llодiй або умов, а Flелише юридиLll{у cPoprш llИс

. с нейтральllоtо,,гоб,l,о вiльноtо вiд упередrrtеrtь;

. е llоl]1-1ою в ycix суттсвих аспекl,ах.

Пiд час здiйснення суд)(ення керiвt-tицтво ltoMпarliT посиласться на гlрийttя,гнiсr,ь навелеllих _]lL

д)керел та враховуе Тх у низхiдному порядку:

а) вимоги в МСФЗ, у яких iдеr,ься про llодiбнiт,а llоlз'rlза}li з ними пи,ган}{я;

б) визгlаLlе1-1|.lя, кри,герiТ визI]аllня,га l(онLlегtцiТ оцirrr<и акl,ивiв, зобов'язаllь, доходiв,га ви,l,раг
Ito н це гtт,уztл ьн i й ос t-toB i (l i Har,lco воТ зв iT,гtoc,l,i.

lliд час здiйсtlеttня сул)l(еlIllя керiвttиц,гво l(oMrraHil'BpaxoByc trайос,ганнitлi полоrкеltня iHti_llt

органiв, що розробrlяють,га затверд)I(ую,гь с,гаllдар,ги, якi застосовуюr,ь подiбну коl1цеll,гуаJIь}lу ocl]oв:

для розроблення стандар,гiв, irrшу про(lесiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi пракr,ики,,l,iсr
Mipoto, якоlо во}|и }le суперечать вищезазIlачегlим д)керелам.

Операчii, що 1-1e регламеl]тую,гься МСФЗ Фондом гrе здiйснtовались.

4.2. СулжеlIнrl щOдо зпtilt сlIравед.rrивоi вар,l,ос,гi {liHaHcclBllx aKTlIBiB
Справедлива варт,iс,гь iнвестицiй, ttlo актиl]но обер,гаються на орг,агliзованих фiнанссlвих ринка\

розраховуеться на oclloBi поточноТ ригlковоТ BapTocTi на момент закрит-гя торгiв на звiтну дату, Е
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iнtllих випадках оцiнка справедливоТ BapTocTi грунтуеться на суд)I(еннях Ltlодо передбачуваних
п,rайбутнiх грошових потоl<iв, icHyto.1oT економiчноТ ситуацiТ, ризикiв, властивих рiзним фiнансовим
iHcTpyMeHTaM, та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ l3 кОцiнка справедливоТ BapTocTi>.

Керiвництво КомпанiТ вва)кас, що облiковi оцil,tки,га припущення, якi мають стосунок до оцiнtси

фiнансових iHcTpyMeHTiB, де ринltовi котируваllня не доступнi, е ключовим д)керелоl\4 гtевизtlаченостi
or(it-loK, тому що:

а) воLIи з високим ступенем ймовiрностi зазнаlоть змiн з плиl-lом часу, оскiльки or{il,tt<и

базуlоться на припущеннях керiвництва КомпанiТ щоltо вiдсоткових cTaBoI(, волатильностi, змiн
ваJlю,ггlих кypciB, показникiв креди,госгlромох<ностi конr,рагеt-tтiв, коригувань пiд час оцitlt<и
i rlcTpyп,teHTi в, а TaKo)I( сrrециi| i ч tt их особл и востей операui й ; та

б) вплив змiгlи в or(iHKax 1-1a ак,],иви, вiдобраlкенi в звiтi про фiнансовий стан, aTaltorl( |jадоходи
(витра,ги) Mo>l<e бути значLIим.

Якби керiвництво КомпанiТ використовувало iншi припущегlня lllодо вiдсоткових ставок,
волатильIJостi, r<ypciB обмiгrу валIот, кредитl|ого рейтингу l(оI]трагента, дати о(lерти i коllигувагtь пiд
час оt(iгtки ittструмен,гiв, бiльша або менLша змiна в оцiнцi rзартостi фiнагlсових iHcTpyMeHTiB у разi
вiltсу,гнос,гi ринкових котируlзань Ma;la б iстотний вплив ria вiлобраrttеltий у фiнансовiй звi,гносr"i
.tистий прибуток та збиток.

Розумitо.tи ваrttливiсть використання облiкових оцit-tок 1,а припущень щодо справедливоI BapTocTi

фiнагrсових акr,ивiв в разi вiдсутностi вхiдних даних lлодо справедливоТ BapTocTi перш]ого рilзня,
Керiвництво КомпанiТ планус використовувати оцiнки та суд)кенI-tя якi базуються на прос|iесiйнiй
компетеt-tцii працiвникiв Пiдприсмства, досвiдi та минулих подiях, а TaI(o)I( з виI(ористаllням

розрахункiв та моделей BapTocTi (liнансових аl<тивiв. Залучення зовнilltнiх експертних оцiноlt tлодо
],аl(их сРiгrансових iHcTpyMeHTiB де or{iHKa, яка базусться на професiйttiй компетенцil', дlосвiдi та

розрахунках с недостат|lьоtо, l{a лумl(у керiвниt{гва Компанii'с прийнятним та необхiдгttам.

Викорис,гання рiзних маркеl-ингових припуtl.tень таlабо методiв оцiьtки Taкo)l( MoI(e мати зt-lачttий
I]плив на tlередбачувану справедливу BapTioTb.

4.J. Сулжеllня rцоло очiкуl}аlll|х TepMitliB утрлlмуванllя tPillaltcoBllx iltc,гpyMellTiB

l(ерiвництво Компаllii застосовуе про(lесiйrrе суд)l(еIlllя lltодо TepMiHiB утримаtlня (liltансових
iHcTpyп,teHTiB. Llto входять до сlilаду (liгtагtсоtзих ак,гивitз. ГIрофесiйrrе суд)I(ення за l_(им пи,гаlItlям
l,ру1-Iт,ус,гься ltа otliгtLli ризикiв фittаrtсового irrcTpyMet-lT,y, його прибутковостi й динамiцi r,а ittt-ших

факr,орах. Проте icHytoTb 1-1евиз1,1аченостi, яl<i Mo)I{yTb бути пов'язанi з призупинеIllrям обiгу цiнних
паперiв. |ло 1-1e с пiдконтроJIьним керiвllицтву I(омпанiТ фактором i може ауттсво вплиl]ути на оцillltу
t|liHat tсових iHcTpyMetr гiв.

4.4. Brl KoprlcTaH IIя ста вок дl|скоIlтуваlt IIя

Ставка дискоl{l-у - Lle пpolleHTlja ставка, яI(а виl(ористовусться для перерахунку майбутгriх
lloToKiB доходiв в едине зllаченI-Iя тегtерiшt-tьоТ (пото.lгtоi') BapTocTi, яка € базоtо для виз1-1ачеIlня

ригlковоТ BapTocTi бiзнесу. З економiчноiточI(и зору, в ролi ставки дисконту с баrltана ittBecTopy ставка
доходу на вкладений капiтал у вiдповiднi з piBHeM ризику подiбнi об'скти iнвестування, або - cTaBI(a

доходу за альтернативними варiантами iнвестицiй iз зiставлягtня рiвня ризиl(у на дату оl_tit,tки. Ставка
дисконту мае визначатися з урахуванням трьох (laKTopiB:

а) BapTocтi гроLлей у .taci;

б) вар,гостi д)(ерел, яt<i за.tlу.tаtо,гься дjlя (liнансуваrrня iнвестиl_{iйного проеI(ту, якi вимагають

рiзгl i 1эiBH i ком llелtсацii':

в) сРактору ризику або мiри ймовiрностi оr,римання оtIiкуваних у майбутlrьому доходiв.
Станоп,l l]a З1.12.2020 р. ссредIIьозва)I(еllа c],aBl(a за портсРелем баtлlсiвських кредитiв ),

ttat_lioHa.llbttiй валtотi в банках, у яких lle введеIlо,гимчасову адмiнiстраLtirо або l]o запровад)I(еI]о
лiквiдацiйrrу Komriciro. стаllовила l4,5 % рiчttих. Itrформаuiя, що виltористана для визIlаче1-1ljя

серед1lьозва)I(еL{оl' ставI(и одер)I(аlIа з о(liчiйного сайту НБУ за посиланням
https:/i barll<.gov. Lralstatistic/sectoг-fl rlarrcia l/dаtа-sесtог-fiпаtlсiаl роздiл " Вар,гiсть l(редитiв за лаl] им и

с,гатистиLlноТ звiтностi банкiв УкраТни (без урахува1-1Llя оl]ердрас|iтУ)".

4.5. Сулжеllня ulоло в1lявлеIltIя озtrак зIlеllirlеlllrя активiв
Вiдгtосtlо сРiнансових активiв, яl<i оцiнtоtоться за амортизованою вартiстю, Фонд на дату

виникнення фiнансових активiв та }Ja Ko)l(гly звiтну дату визI,IаLIас piBettb кредитного ризику.
Фонд визнас резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовими аl(тивами, якi

оцiнюtоться за амортизованоIо вартiстю, у розмiрi о.liкуваIlих кредитIlих збиткiв за весь с,грок лiТ (liHaI Iсового



аl(гиl]у (при зttачttому збi.ltьtленtti t<реди,l"ного 1lизику//1лrl кредит,tlо-зtlецiнегlих фiнансових ак,гивiв)

l2-pt iсячнирlи очiкуваtзими креди],tlиtчt и :lбиr,ками (у разi незгtа.lllоl,о зросl,аllllя l(реllиl,rtого ризиt<у).

ЗазвичаЙ о.riкусться' шlо очit<уваtli кредиr,нi збиткИ за весЬ с,гроr< дiТ маютЬ бу,ги визнанi ло-гогr-,

сРiнаrlсовий iHcr.pyMeHT с,]-ане гlростро.tегtий. Як llравилО, крелит,ttий ризиК:]Flачно зросl,ае tце до,г|

яrt (liгrагrсовий iHcTpyMeHT стане простроLlеНиtчt або буде пclMi,tello it,ltli Llи}l1,1ики за,гриi\|ки пла,ге;l<iв.

с сгiецифiчниlчlи для гlозичаlьllика, (наltриклал, здiйсгtеtlня мtодифiкаLtii'або рес,грук-г)/ризацii').

Крели,гний ризик за фitIагtсоtзим iгlcTpyMlell0-0M l}t]а)l(ilсl,ься llизьким, якlцо фiнансовий iгrс,rр1 rt

мае I.1изький ризик 1.1ас,l,аннЯ дефо",tту' позиLlальIlик мас гIо,гу}l<нiй поr,егlцiа_ll виt<онува-ги сt}оl'.,tоговi

зобов'язаtttlя щодо грошових 1,1oTokiB у короткостроковiй перспективi, а несгlрия,гливi зп,riнl

еl(оIlомiчних iдi.ltових умовах у довгостроковiй перспективi MorkyTb знизити, але не обов'язк,

зда,l.нiсть позичальнИка виконуI]ати своТ зобов'язанlJя lлодо договiрних грошових потокiв.

CDiHatlcoBi iгlс,грумеlлТи Flе вва)I(аlотьсЯ такими, tцо маютЬ гtизький t<реди,гний ризик лише

пiдс.гавi того, щО ризиК дефолтУ за llимИ с }lи)I(LlиlчI, llillt ризиК дефолту за iншtими (liHatlcoBtr

iгrс.грумеtl,гами Фоrцу або Hirt< кредитt tий ризик tорисдикцiТ, в якiй Фонд здiйсtttос лiяльнiсr,ь.

Очir<уваtli кредитгli збиткИ за весЬ строКдiТ не визllаtо,гьсЯ за фiнансоВим iHc,r,pyMetJT'Oful ГIРОС1 tr

пiдс,гавi того, щО BiH вваlкавСя iHcTpyMeHToM iЗ tlизькиМ кредитниМ ризикоlчl у гlогlередllЬОNt}:3Вl'Гtltl

перiодi' але не вI]а)I(ас,гьсЯ такиМ стаLlоМ tla звiтлtУ дат,у. y,t,al(oмy l]игIаlll(У Фоttll з'ясоl3ус, tlи \li
N,licLle значrlе зростанtIя кредитllого ризиl(у з момеLll,у перl]lсtjого t]изнаl{ня, а ol,)l(e Llи посl,аJlа потl-\

у визнаннi очiкуваttих l{ре/lи1,1lих збиr,кiв за t]ecb с,грок дii'.

Очir<уваrli креди,гtлi зби,гки вiлобраrl<аtо,гь власнi очiкуваtlгtя Фондtу щоllо креди,гних зби,гкiв.

днал iЗ зросl,аннЯ кредитногО ризикУ та моментУ настан}lя дlефолту Mo)l(e базува,l,ися

рiзномаt,ti,гt-lих кiлькiСних та якiсгtиХ показникаХ, одl|аК мсФЗ 9 припусt<ас, 1-1,1с, су],l,€lзе ,]poc'aF

ризику вiдбувасr,ься при просr,рочеtlt-ti На З0 дrriв (параграф 5.5.1 l мсФз 9), а де(lо.l1,1 (lrt'.

злtецiгtеttня) - прИ tlрос,гро.tеttлli на 90 днiВ (гrарагра(l Б5.5.37 мсФз 9). I-{e,l,aK зваtti ctlpoclt,t
гlриl Iущен l-tя) МСФЗ 9.

5. Розкриr*гяl iIlt|ltlpMaцii щодо l]}tKoplIc,гaItrtrl справедллlвоi BapTocTi

5.1. МетодлIlслt оцilllоваIlllrI 1,а вхiдlli даlli, влlкорисr,анi для складаtlllя оцillок за спраt]сдлllВ(
вар,гiсr,lо

Фонд здiйСнюе виклlОчно безперервнi оцiнкИ справедлиl]оТ вартос,гi активiВ та зобов'яЗа1-1ь, Toti
.гакi оцiнки, якi вимагаються мсФЗ 9 та МСФЗ l3 у звil,i про фirrансовий с,гаl| гtа KiHetlb lto)l(tlt)

звiтного перiолу.
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Класи ак,гивiв,l,а
зобов'llзzl}lь,
оrliгtеt-tих за

сгlраведливоlо
BapTicT,to

Ме,t,одиt<и оцi l ttoBat tня

Ме,гоll оцiнt<и
(ри ttt<овий,

лохiдгtий.
ви,l,ра,гrrи й)

[Jxi,rlrri ;larri

I-рошlовi l(ошти I-1epBict,ta ,га lloItaJlbLtla oLliHt<a

грошоl]их Kotllr-iB :з/.liйсttкlсr-ься за

сIlраведJlиt]оlо Bapтic,l,to, яка

доDiвлttос Тх ttoпt iнал ьн i й Bapтocтi

I)иt,tковий Офirriйrli курси tIliУ

Itлс,t-рументи
t<atl i,t,алу

Первiсна ot.liHKa iнс,грументiв
капi,гzutу здiйснюе,гься за Тх

сIlраведJIи l]oto BapTicTto, я ка зазвичай

дорiвнtос цiнi операцiТ, в ходi якоТ

буu отриманий актиl]. Пода.lIьша
оцiнка iнсr,руменl,itз кагIiта-ttу

здiйснюетьсяt за справедJlивоlо
BapTicTto l]a дату оцiнки.

ри ttкови й ОсЬiцiйнi бiрlковi l<урси

органiзаторiв торгiв на

даry оцiнки, за вiдсутttост
визначеного бiрrкового
курсу t-la дату оцit-tки,

ви користоIзуtоться цi н и

закри,ггя бiржового
торгового дня. f[aHi llpo
в.tиttеt,ti правоLlини гIоза

фондовою бiржою. /]aHi
фiнансовоТ звiтностi
ll iдгI рисмства (ем i,геt lтa)

дJlя визtlаLlення
i нтеграл ьного i t-lдексу

фiнансового cTally
п iдприсмства (etvt i,гet tтa ).
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класи активiв та

зобов'язань,
оцitlених за

сп равелл и Bolo
Bap,r,icTro

Методиttи orlit tювання

Меr,од оLliнt<и

(ри н ttови й,

,ltохiдгtи й.

витlэатtlий)

Вхiдгri ланi

/[ебiторська
заборгоtзагtiсть

Первiсна оцitttса лебi,горськоi'
заборговаrtос,гi здiйснtосться за
справеllливоlо BapTicTto, яка
дорiвнlос BapTocTi tlогаulеlltlя,
тоб,го cyMi очir<уваllих коl,|,l,рактних
I,1)tlllI()Bиx гlоr,окiв lla ла1), оцittl<и.
lliсля первiсttого визIlаlItIя
IIo/_laJlbtlla оriiгtка дебi,горсьr<оТ
заборговаtlостi вiдбувасться за
амоl]тизованоtо ваlэтiс,гtо.

Ри lt кови й,

лохiдгrий
KoHTpar<THi умови,
ймовiрнiсть погаluеt]ня,
очirсуванi вхiднi гроlttовi
потоки.

Поточгli
зобов'язання

Первiсна оцiнка грошових
зобов'язань здiйснlосться за

BapTicTto погашенljя. Поточгti
зобов'язання оtlitltоються У
подаJIьIl]ому за амортизованою
BapTicTto.

Витратний Kor rTpar<TH i умови,
ймовiрнiсть погаLtlеtItlя.
очiкуванi вхiдtli гроLшоlзi
потоки.

5.2. PiBe нь icprrpxiT clII)ar}cltJlI,1lroi lrtrрr,ос,гi, до яlсого liале)l(а,гt, orliHlc1,1 справедливоТ BapтocTi

класи активiв
та зобов'язань.

оцiнених за
справедливою

вартiстю

lpiBeHb
(Ti, r.цо MBIo1,1,

котируваI]Llя, та
cl,tocTepe>ttyBaH i)

2 piBerrb
(r,i, шrо lle l\4aloTl)

I(отируваllь, аJIе

сгrос геllеlttуванi)

3 piBeHb
(Ti, rцо не MaloTb
котирувагtь i t,te с

спостере}I(увагtим и)

Усього

Даr,а оцiнки 27.08.20 з1.12.20 21.08.20 з|.12.20 21.0в.20 з\.12.20 27,0в.20 31.|2.20

lншlа поточна
лебi,горська
заборгованiсть I 1

Грошовi коIl]ти бзбз 636з

5.3. Рух aKTtlBiB, шцо оцiнlоlоться за справедливоlо BapTicTIo з використаrIttяN{ Bltxiдrl1lx даIIIlх
3-го рiвня icpapxiT

За перiол з 27.0В.2020 р. по З 1.12.2020 р. рух активiв, Illo оLlilIIоlоться за справедливоtо ваllтiс,гtо з
виl(ористанtlям вихiдних даllих 2-го i 3-го рiвtlя icllapxiT tre вiлбувався.

5.5. Illllli розкриI"l,я, ltlo BI,rivlaгaro,I,l,crt МСФЗ l3 кОцillка справедливоТ BapTocTi>>

Справедлива BapTicTb фiнаltсових iHcTpyMeHTiB в llорiвнянгri з Тх балансовоlо BapTicTto.

d)i ttattct,lBi акl,иви i зобов'язалlt tя

Балаtlсtlва
lзаtlтiсть

Справедлива
BapTicTb

Балансова
BapTicTb

Справедлlлва
BapTicTb

27.08.2020 зl.|2.2020 2,7.08.2020 з1.12.2020
I t,tttta гlоточ t ra лебiторська
заборгова t,t icTb l ]

I'pcltt tсltзi l(оIl1,I,и 636з бзбз

Керiвництво КомпанiТ BBa)l(ac, що наведенi розкриття щодо застосуваIlFtя справедливоТ BapTocTi с
достатгtiми, i не BBalttac, що за ме)l(ами фiнансовоТ звiтгtостi залишилась будь-яка суттева iнформашiя
lllодо застосування справедливоТ BapтocTi, яка Mo)I(e бути l<орисноlо для користувачiв (liHartcoBoT
звiтttостi.

6. Розкриття iнформацiТ, ulо пiдтвердяtус cTaTTi подttlli у {liHalIcoBllx звir,ах

6.1..Щохоли

Фоltд складас Звiт про фiгrаrrсовi результати (Звiт,про сукупLti доходtл iвитрати) за методом
(((DуtIl(lliй витрат)), РозLuи(lруванlIя доходiв i витрат за кфунr<uiональним признаLIеьIням) о,гриN4аних
Фоttдом за перiод наведено в таблицi,



2,7.{18.2020-
31.12.2020

I ll Iл i оlIерlrцi1-1 ll i,цоходи (в iдсоr,ки за заJl и t]l Kaful и гроlrlов их I(otll,|,ll] lIa
p.2120

гlо,гоLl l loMy 1эaxyt t r<y)

[lcbtll,tl дtlхо/tiв:

Розшифруван[lя витрат Фо}Iду за методоlчl xapalfl,cpy ви],ра,l, llаведеllо в r,аб.пиtli.

27.08.2020_
31.12.2020

Bcbo1,o l][l,гDi1,1,:

(lонд не мас l]итраТ з податкУ на прибуток у зtз'язкУ з тим, що вiдповiдно до пп. 14l .6. l п. l41.6 с

l4l llодатКового кодексу Уr<раТни звiльняються вiД оподаткування кошти спiльного iнвесr,уваttllя-

саме: кош1И, BHeceHi засновниками корпоративногО фонду' коштИ та iншi активи' залученi ВiД у,lдg,,{r*
iнс.I.и.гутУ спiльногО iнвестуванНя, доходИ вiд здiйснення операцiй з активами iнсr,ит,уту сt-tiльноt

iнвес,rувагrНя, доходи) HapaxoBal,ti за аt(тивамИ iгtс,ги,t,утУ сгli.гtьtlого iнвес,гуваt-tьlя,,га i}lt-tli доходи в

дiяльlлостi iнс.гитуr,У спiльного iнвестуваttня (вiдсотки за позиками, ореtlднi (лiзиrчговi) ttлaTerкi, роя.r

тощо).

б.4. Грошовi кtrш,глl

Станом на 3l.|2.2020 р. грошовi коt-tlти за tloMiIlaJlbнoto вар,гiстю облiковуtо,гься }la Ilо,гочllо\,

paxyHl(y, вiдкри,гому в А1'KYIlIBEPCAJI БАllК)) в cyMti б 363 ,гис. грн.

ГроLловi l(оll1,I,И розмirленi у банку, який с надiйним. I)озкри,rru iнформачiТ щоло на.l_tiйltос"гi бань

наведено у п.7.З,1 цих Примiток.

6.5. ФinaIlcoBi :rк,гивлl, що оцiнlоlо,гься за аморl,лlзоваtrоlо собiвар'гiсr'ю

/(ебir,орська заборгtlван icтb

2,7.08.2020 31.12.2020

l н t.tta гlото.| lta деб i,горська заборгован icтb l

Очiкуванi rtредитгti зби,гки щодо дебi,r,орськоТ
заборговапос,гi , 0

Бir;l:tllctlBa вtrрr,iс,гь ltсього : 1

lнша поточна дебiторська заборгованiсть Фонду с короткостроковоlо. ПрострочеtlоТ дебi,горськс

заборгованостi не icHye. Фонд проводить аналiз Та оцiнку рiвня кредитного ризику з використанняl

iнливiдуального пiдходу до контрагента.

lt,tt1-1a пото.rна дебiторсьttа заборговаьliс-гь станоМ на 3l .l2.2020 р. скJIадlа€l,ься iз ttоr,очнс

заборговаНостi за розрахунками з llAl'кllацiоt-tалЬtlий де1,1озИ,гарiй Уr<раi'ни> та/[У кАРlФРУ> tta cylt,

l тис, грtl.
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6.2. l}l1,I,p:rтm

l}иr,ра,глI Kolt звir,у
2,7.08.2020-
31.12.202()

Aлп,liIlic,l,nl1,1,I,1trIli t]ll,гl)a,I,t,l. l},I,. lI n.2lJ0 32

ДеDrl<ми,t,о за eMiciro IC 1

IJит,раr,и щодо коди(ЬirtаrriТ Ц1-1
)

Ви,граr,и lla IlосJlуги 1-1oTa[]Iyca l

вит,Dати на ресстрацilо регламенту l

Вr.rтрiiи на послуги банку, зберiгача, депозитарiя, iн(lормацiйнi
гlослчги I

В и t tагоtэо;tzl t<oM t-lat l i l' з чп равл i н t-Iя ак,ги вам и 20

l]сього l}lt,l,pa,|,: 32

pta,t,elэ iал ьt"l i l]и1,1]а,|,и

l]и l lJIit,|,и llpatll l}l l иl(а]чl

ви1-1ла.ги Фондом соцiальt-tого забсзпечелtня, поlз'яtзllноr,о з заробiтllоlо гlJlатоtо

аморr,изацiя
IlIшll I]ит

(1.3. llolr1,1,olc lla ll pllбy,1,olc

/{оходлl
Код
звiтy

С,t,ill"гi
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Станом на Зl,l2,2020 року резерв пiд очiкуваlli кредитнi збитки lлодо лебiторськоi

заборгованостi становить к0>.

6.6. Власний капiтал
Станом на З l. 12,2020 р. заресстрований капiтал склав 7 000 тис. грн,, якиЙ оплачениЙ у cyMi

6 З52 тис. грн., неоплачений капiтал - 64В т,ис. грн.

Структура власного капiталу:

6.7. Звiт про рух гроlrtових коtштiв за перiол з 27.08.2020 р. по 31.12.2020 р.

Звi,г про рух гроLuоl]их коштiв за гlерiод1 з 21.0В,2020 р. гrо'зl,|2.2020 р. складеLlо за вимогами
МСБО 7 <Звiт,про рух гроl1lових коulтiв> за прямим меl-одоl\4, зг,iдно з яким розкривасться iнфорплашiя

про ocl-loBнi класи надход)l(ень грошових коштiв чи виплат грошових tсоштiв I,Ia HeTTo-ocHoBi. У ЗВiТi

вiлображено рух гроlхових l<оштiв вiд операшiйrrоТ та неоперачiйгrоТ (iнвестицiйноТ та фiнансовоi)
дiяльtlостi.

ОпераLtiйна дiяльttiсть - полягас в отриl\4ан}li прибутr<у вiд звичайttоj'дiяльностi, сума якого

скориговаtlа на амортизацitо ltеобороr,ttих аttl,ивiв, витl]ати tta tlридбаttttя оборотttих активiв, вИТРаТИ

1,1zl огlлату праrri персоI-{aulу, спJIату гtодаткiв, вiдрахувагrtля tla соцiальt,liзаходи та iншi вИТраТИ,

Iнвестицiйна дiя.ltьtliсть - l_(e придбання ],а продФI(: необоротних ак,гивiв, у тому.tислi активiв
вiдtlесеt-tих до довгострокових, та поточних (liпансових iнвестицiй, iнших вкладень, Lцо не

розглядаються як грошовi еквiваленти, отриманi вiдсотки та дивiденди.
(>iHaHcoBa дiяльlliсть * це надход)ке1-11-1я l]и використаllня коштiв, 1.Ilo мали мiсце в результ'атi

емiсii'l_цitlt-tих паперiв, виI(упу власних акцiй, випJIата дивiдеttдiв, погаl1lення зобов'язань за боргОвими

цiнними паперами, о,l-римання та погашення позик,
Чистий рух грошових коштiв вiд операuiйt-tоТдiяльнос,гi за перiод з21.0В,2020 р. по 31,12.2020 р.

становить - l l тис. грн. (налходlltеt-tня).

21 ,08.2020 р. по 3 l . l 2,2020 р. с,гагlовить - б З52,гис. грll. (надходrlсеl-tt-tя).

Рух Kotl-1TiB у результатi cPiHaHcoBoT дiя"llьttос,гi у звiтi про рух гроtIIових коштiв (за прямим

Llадход)(ен}lя грошових коштiв в cyMi б 352 ,гис. гргr,

I-рошrовi потоки в iноземнiй валtо,гi вiдсутнi.

6.8. Звi,г про вJIасIIlлй капiтал за llерiо;l з 27.08.2020 р. по 31.12.2020 р.

об.lriк заресстрованого (пайового) капir,алу. Flерозгlодiлеtлого прибутку та неоплачеtlого капiталу

зlliйснtосlтt,ся вiлповiдно до чиtlllого заl(о1,1олавс,I,ва УкраТtlи. BapTicl,b статеЙ влаС1,1огО t<аПi'ГаЛУ, Яt<а

Bi,aoбparlcerra у звiт,i ttpo в.ltасttий t<аtli,га.lt вiltпоtзillас баrrаllсу (звi,r,у rIpo фirlагrоовий с"гаrt) Фоtt.tlу:

Заресстlэоваtlий (гlайовий) r<аrlir,ал cTaHoI\4 на 3 i .l2.2020 р. становиl,ь 7 000 тис. ГрLl.
LIистий прибутоr< за перiол з 21 .08.2020 р. по 3 | .122020 р. становить l2 тис. грн.

27.08.2020 з 1.12.2020

Зарессr,;lований (пайови й) r<апi,гал 7000

I Jсрозr tолiлеt r ий прибутоl< |2

llеопла.tен и й кап iTarl (64 в)

Всього BJIacrI и I"t капiтал б364

Рух коштiв у результатi операцiйt-tоТ дiя,пьностi у звiтi гlро рух грош|ових t<оlлтiв (за прямим

lчtстодом) в )I(ении 1-1астчпllим чи1,Iом

CTaтTll Kolt
27.0ti.2020-
з 1.12.2020

llа/tход>tсенttя вiд Bi/.lcoTKiB за залиllll(ами t<ot.t.tT,iB гlа llоточl{их рахунках р.3025 44

Виr,рачання на оплату:
-I'oBapiB (робiт, послуг) р,3 l00 (21

Ittшi tзит,ра.tання r1.3 l90 l2)
Ll Il с,гtл l"l 111,х ко lllT,i lr в ilt о ll с p:r lt i й t l tlT дi я"lt ь lt осr,i p.3l95 11

LIис,гий р}/х t,роtllоtзих коtu,t,iв Bill tte ollcllaItiйtloT лiяльttостi (фirlаlrсовоТ дiяльttосr'i) за перiо:r з

i\4стодом) Bl IIии I Iаст,упним tlи1,1ом

CTttTTll [tол
27.08.2020_
з1.12.2020

I IадходiIсення вiд власllого ttапi,галу rэ,3300 6352

Ч истlt l"l Dyх коtштi в вiд dli ll :l ll со воТ дiял ь llос,гi р.3395 6352

Результатом 1-1истого руху rcoLlr-iB вiд дiяльtlосr,i Фонду за перiо21 з 21 .0В,2020 р. по 3 l . l2.2020 р. С



llерозподiлений прибуток cl,al-loм на 3 l . l2,2020 р. становить l2 тис. грн.
I-iеопла.tений капiтал cTaLloM на 3 l .l2,2020 р. - (-648 тис. грьt.)

Розмiр влzlсного капiталу станом на 3 l ,l22020 р. складас б 364 тис. грн.

7. Розкриття iншоТ iнформаuii
7. 1. YrvIoBlIi зобовоllзапня.
7,I.1. CydoBi tlозовлt

Станом на 3l грулня 2020 por<y Фоtl21 не вис,|,угIав у судових процесах lti в якост,i
гретiх осiб, Hi в яttостi вiдповiда.rа.

вини
застс

вико

ризи
п оз и ва L|a 

деб il

7, l, 2, О tto d а пlt<у в 0 l l l lrl
Внаслiдоt< наявностi в yttpaTttcbKoMy по/{а,I,1(оI]ому заl(оllодtlвсr,вi полоit<еt-tь, якi дозволяtо,гь бiлl

r-tirtc олин варiант,тJ]уN4ачеtI}lя, a'|,€ll{o)l( tlерез llраl(,I,иl{у, ltlo скJlаJlася в tlec,l,aбi.llblloivly eI(o}l0lvI i.lttcl врах
сереловищi, за яt<оi' податковi оргаlIи Mo)I(y,l,b ловiльн<l тлумачи,ги аспекти екоl-tомiчьtоj' дiя.гlьtlос,гi -

разi, якrцО подат*овi ограни гliддалу,t,ь cyMlHiBy пев}]е тлумачення, засI-1оl]а1'е на оцiнцl керiвницr 
реит

КомrпагriТ економiчноТ дiяльt,lос,гi Фоrrду, ймовiрно, що Фонд змушений буде сплатити додатк(
llодатI(и, штрафи та пенi, Така невизначенiсть мо)ке вплинути на BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHT
lзтраl,и та резерви пiд згlецit-tеI{нrl, а,гако)I( на ринковий piBeHb цiн t-ta угоди. I-Ia думr<у керiвницт
КомrгlаlIij'Фо"д сгlла,гиlз yci податки, тому фiнансова звi,гнiЁть tte мiстить резервiв гliд пода,гковi збитк РОЗN

cIIeL
Згiдно з чигlг|им законодавством Податковi звi,ги Mo)I(y,t,b переглrlдатися вiдповil(tt1.1l зм itl

llода1,I(овими оргаIlами гlроl,ягом l,pbox poKiB,

ст,аб

7,1,3, Спtупhtь tloBepttettttlt de(litlttlpcbKoi'зttбopzoBttttocпli mп ittlttttx t|littttttcoBttx ttKtltttBiB

Внаслiдоr< сиr,уацiТ, яt(а скJIаJIась в економiчi Украiни, а -гако)к як резуJlь,|,а,г el(olloп,t iчн
нес'r'абi"tlьностi, що cl(JIaJlacb на /]а],у балаttсу. icltyc ймовiрнiс,l,ь,го|,,о, ttlo акl-иl]и гtе змоrttуl,t, б,r,

реа.tliзоваtti за Iхгtьоlо бшtttнссlвоtо tlalэ,t,icr to в xo.,li звичайttоi'дiяrlьносr,i Фонду.
Ступilrь пot]eplletl1-1rl ак,l,ивiв у зttачнiй Mipi за.пеlttит,ь вiд ес|lек,l,ивност,i заходiв, яt<i згtаходя,I,ься п(\

зОllоlо контролIо Фоrlду. C,I,yrIiHb Ilоl]ернеt{t,lя дебi,горськоI заборговалtос"гi Фонду виз}]аL|асl,ьсr| l

пiдст,авi обставин r,a ir,rформацii, яl<i trаявгti IIа даlу балагlсу.

7.2. PtlзKplI,1lll iuформацiТ IIро Ilов'язаlIi cl,opottll фiнl

f[o гlов'язаtlих cтopit-l Фонду }lале)I(ить l{омпtttчiя. '|'Иll

:]в я
Комгlанiя та, зокрема, ii'керiвt-tик, мае вIIлив на ФоtIд вгlаслiдок викоFIанI-Iя функцiй з управлirrt

активами 'u ор.u"i.оцiТ дiяльностi Фонду. Прямi роди.ti керiвгlика ltомпагriТ пов'язаностi не мtаtо-г 
К)'Р

Проrтlгом звiтного перiоду здiйснювалисяt операцiТ з нарахування I]итрат та Тх компенсацiТ при с,гвореl,, 'l'"'
сIlонду за вtlутрit-tll,tьогосподарсьl(ими розрахунками на суму 12 ,rис. грн.; нарахуван1,1я ,l,а провелеlIl-
onnor" ,"rоrород" КомпанiТу cyrvri 20,гЙс. грн. 
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7.3. Ifiлi т,а полi,1,1.1lсш упраtl.лillllя t|lilIallcoltllptlt ризtlкаlчllt вtlJ|

УПРав-rliння ризиками мае першочергове з1-1аtlеl]lIя дJlя Iзеденl|я бiзгrесу Фоr-rду ic BarIc.ltиBtt
еЛеМеНТОfuI iT дiяльностi. Поrrir,ика управлirlня ризиками cKoHlleHTpoBal-la lla непередý2,1уt]а}lос- цiн
(liнаr,rсових ринкiв ittацiлена на мiнiмiзацitо гlотегttliйrrого негативlIоI'о l]пливу на (liHattcoBi гlоказник akL
ФОГrдУ. ОпеРативний i lориди.rttий когl,гроль мас tla Meтi забезпечуваl,и lltlJte)(Lle фуttttцiоtлуванн
вНу't'рiшньоТ tlолir,ики ,га процедур з Me,I,olo мiнiмriзацii операцiйгlих i tоридичtлих ризиt<iв.

l(ерiвницr,во I{oMrrat,tiT визllас, що,tliяльtliсl,ь СDоttду гlоLl'язаllzl з (litrаttсовиN,lи ризикаivи i вttрз-iс,г 
(liH

ЧИС'ГИХ аКТИВiВ у t,tестабiльIlому ринl(оt]ому сереловиtlli i\4o)I(e суl,тево змiнитись уtласлiдок вllItив
СУб'ективt,tих чинникiв та об'сi<r,Йв""* ur"n,",iiB, вiрогiлнiсть iнапрямок впливу яких зttзllа.ilегi..t i:l:'ГОЧНО ПеРедбачити l-|емо)I(ливо. !отаких фiгlаtчсових ризиl<iв вiдгtесено кредитний ризик, риlll(овиl
ризиl( та ризиl( лit<вiдностi.

llолiтика з управлitltlя ризиl(ами opicHToBal-ta на визнаLlення, аналiз iуправлiгrня ризиками, il:яl(имИ стикастьсЯ Фонд' на встаноВленнЯ Koнтpoлlo за ризиl(аМи, а Taкol( постiйний монir,оригtгз, ;;;piBHeM ризикiв, дотриманням вст,аI-IоI]JIених обмеrкень r,a полiтики управлiння ризиками.
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Управлiння ризиками керiвництвом КомпанiТ здiйснюеться на ocHoBi розумittня причиLl

виникнення ризикУ, кiлькiсноТ оцiнки його моrl(ливого впливу на BapTicTb чистих активiв та

застосування iнструментарiю щодо його пом'якшеl-tня.

7. 3, 1. KpeD ltпtt uй р uз ll l{

ItрелитниЙ ризик - ризик того, що одна сторона KollTpaKTy про фiнаrlсовий iHcтpyMer-rT IIе зi\4о)I(е

u"nonui" зобов'язанlля i Lie буде причИноlо виникНення (;iнаНсовогО збиткУ iHLrroT сторони. Крецитttий

ризик притаманний таким фiпап"оu"пl iHcTpyMeHTaM, як поточнi та депозитнi рахунl<и в банках,

дебiторська заборгованiсть (в т.ч. позики).

основним методом оцiнr<и кредитIlих ризикiв Фогrду е оцiнка кРеДИТОСПРОМОrttГtОСТi

контрагентiв. для чого викорис1овуються кредитнi рейтиtlги та будь-яка iнша доступна iнформаLtiя

tllоло ix cllpoмo)KtlocTi виttогlувати борговi зобов' язаtt l-tя.

l-|рИ визначеннi рiвня l(реди1-1lогО ризиl{У фiнансового активу у виглядi гроLtlових ttoLtlTiB,

враховуlо.гься в гIeptlly чергу даr-ri 1-1l]Y. Вiдtllовiдltо до Llих ланих рейтигtговими компанiями скJlадаютLся

рейтинги банкiв, Ulо вкл}очають в себе t<illbKa кри,герiТв, яr<i в перLttу чергу мо)кна подiлити надвi групи:

- piBeHb с,гресостiйкостi установи i

- добрози,tливiсr-ь клiсгtтiв до баrlку.
Cr-aHorut гrа 3l.\2.2020 р кре/lи,1,1-1Ий ризиК за фiнаrrсовим активом у виглядl грошових l(ошlтlв,

розмiI.tlених на по,гочному paxyttKy, с 1-1изьким, tl{o ttiдтвердл<усться чинниками, якi BpaxoBytoTb

Ьпеuи(liкl'коtlтрагенl.а, заiальнi економiчгti умовИ та оцiнr<у яl( поточIjого, так i проггtозtlого нап1-1ямttiв

зп,l iгtи умов станом на звiтну дату.
/{ане с)/д)(ення мо71Ulиве вихо/lячи з гIроведеного ана.lliзу iнформаl-tii' rlrоло надiйностi та

ст.абiльносТi дТ кУНIВЕрсдЛ |]дНlt)), в яl(ому розмiщено грошовi l(ошти в розмiрi б 363 тис. грн.

31.08,2020 р. незале)(lле рейтигtгове агентстВо кl(редит-Рейтинг) присвоrло rrаступний поточний

рейтинГ дт "унtвЕрсАЛ БАI-1К": tсредитниЙ рейтинГ за нацiональною шIкалоtо - uaAAA; прогttоз -
ст.абiльний. !л<ерело:httрs://www,сrеdiЬгаtirlg.uа/uа./ечепts/ргеss-геlеаsеs/l4937/

Враховуrочи проведений аналiз, керiвниI-Iтво КомпанiТ дiйrrrло висновкУ, LJ-IO баltк с

/IocTaT1-Ibo надiй ним.

7.3.2. Рttttt:oB tt й рttзtttc
Ринковий ризик -. l(e ризик т1)го, ltlo справедлива вартiс,гь або майбутt-ti гроLшовi потоt<t,l вiд

(liнаt1сового iHcTpyMeHTa l(оливатимуться вrlаслiдок змitt риt,tttових цitt. Ринковий ризик охоплIос три
",:",," p"a"n1,: irrший цiновий ризик, ва.ltlоl,tlий ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик ви1-1иl(ас у
зв'язку з рiпз"пur" збиткiв, зумовле1,1их l(оливаllнями цiн на акцi'i', вiлсо,гI(ових cTaBoI( ],а ваJllотIlих

Kypciri. Фонд нара)(атиме.гьсЯ tta риtлtсовi ризики у зв'язку з iнвестицiями в акцiТ. облil,ацiТ r,а iHrrri

фiнаl rcoBi i нстрl,ьlеttти.

lлlший цiновий ризиl( - Lle ризиl{ того, t]lo справедлиl]а BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд

(liнансового iHcTpyMeHTa I(оливатиN4уться вttаслiдоtс змiгt ринкових цiн (oKpiM тих, що виникають

))rlаслiдок *iдсо.пЬuоrо ризику чИ ваJllотliого ризику), незаJlе)I(но вiд того, чи спри,tиllегt i воlIи

tIиtllIиl(ами, характерt|Ими длЯ окремого сРiнагlсового iHcTpyMeHTa або його eMiTeHTa, чи чи}ll{иl(аlvlи, lцо

вtlJIивають на Bci подiбrri фiнансовi iнструменти, з яl(иN,lи злiйснюlОтЬСЯ ОПеРаЦiТ На РИНКУ.

основнирl методом оцiнки цil-tового ризику с аналiз чутливостi. Серел методiв пом'яl(ltIеltl{я

цiнового ризику Фонд використовуе ливерсисрiкацilо активiв та дотримаllня лiмiтiв на вкладення в

aKttiT тa iншi фiнансовi iнструменти з не(liксоваtlим гlрибутком.

Валю.гний ризик - l.te ризиl( того, U.lо сгIраведлива вартiс,гь або.майбутнi гроLuовi потоки вiд

с|liнаlrсовоГо iHcTpyMeHTy l(оливаl,иму,гься вl-{аслlдок змlн валlотних KypclB.

Валtо-ггti ризики ВиIлИкаtоТl, у зl]'язку з во.гlолiьtl-tям фiнаtlсовими irrструментами, llомillоваt,lими в

iнозеплнiЙ валtо.гi. Фонд lle iгlвестуС пойт" в бaHKiBcbt,i деr,оз"r", r(iHtli папери та iHLl-ti фiнансовi
ittструп,rенТи ttoMit-toBatli в iноземНiй валк,lтi, Toi\4y lle е чу,гливим до валIотlIих ризикiв.

[}iдсотt<сlвИй ризиК -- l[e ризиК того. п(() спl]аведJlиВа Bap,l-icTb або майбуr"гr i грошовi поr,оки Bi,l]

(liнаtlсового iHcTpyMetjTa коJIива,гимуться Bttac.ltiдot< змitt риtlкових вiдсотt{ових ставок. I(ерiвгrиuтво

[{омпанiТ усвiдом.llюС, t1lo вiдсоТцоrзi ставки мо)I(у,гЬ змiгttоватись i це впливатиме яl( l]a доходи Фоtrду,

Tal< irta справелливу вар,гiсть t]истих активiв.

Усвiдомлtоtочи зt.ta,tHi ризиl(и, пов'язанi з l(оливаIlнями вiдсотt<ових cTaBol( у
висоt<оiн(lляцiйному середовиLlli, яке с вJIастивим дJIя tРiгrаtrсовоi системи УкраТни, t<е.рiвниrtгво

I{омпаrriI прийняrrо рiLu"uпr,ч" iгlвесr,уваr,и у борговi зобов'язанt-tя у ttацiоt,tальнiй валtотi з (liксованою



вiдсоr,ковоtо с,гавкоlо. l{ерiвництво l(омпанil'здiйсtltос монir,оринг вiдсо,гкових ризикiв,га Kol|,l,po.Jtlot

N4аксиlчIально пригIуст,имий розмiр. У разi зрост,аllгlя вiлсоr,кових ризикiв (Dонд мас ttaMip позбува,t,L

боргових сРiнансових iнструмеtл,гiв з фiксоl]аноlо вiдсоl,ковоtо с,гавкою. Монi,горигtг вillсо,гt<оt

ризиt<iв здiйсrlюсr,ься шляхом оцiлtt<и впливу l\4о)l(лиl]их змiгl вiдсот,кових cтaBol( lla вар,гi
tз i.t_{coTt<o в и х (l i н а н со в и х i н ст,ру м е t,t,t, i в.

7. 3. 3, I' uз ltt< lt i ttB iD tto с ttti

Ризик лiквiдностi - ризиl( того, що Фонд матиме трулгrощi при виконаннi зобов'яза
пов'язаttих iз фiнаr.lсовими зобов'язанllями, ll1o погаlrIаIоться шлrIхом поставки грошових KoLu,l,iB z

iншого с|liнансового активу.

Фонд здiйснlос l(оFIl,ро"гlь лiквiдtlос,гi шrlяхом tlJIallyBat{ltrt ltо,го.ttlоТ лirtвiдrtос,r,i. Фонд attiltil
,гермiни t,tла,l,е)ttiв, яt<i ltов'язаrri з кре:lи,l,орсьl(оlо заборt-оваttiст,tо,t,tt ittшими фi1.1аt.tсовиiчlи aKTLll]a1\

зобоl]'язаllllями, al l,aKo)l( llрогt-lозt-li tlо,I,оки l,роLltоl_]их t<otлT,iB вiд оllераttiйноi'дiяльt-tос,l,i.

7.4. Yп;laB.llirl llяl KaIliтa;Itlпt

Фонд розглядае управлitt1-1я каtIi,га.IIом яlt сисl,ему принципiв та рtетодiв розробки iреа.гriза

угtрав"гt it.tcbKиx piulelIb, гlов'язаt-lих з оlI],имальrlим формуваllIlям l<аt-liталу з рiз1-1сtмlаtti,1,1lих д)I(сl]еJl,
"гаltо)I( забезгlече1-1lлям ефектив1lого його використання у дiяJlьl.{осl,i Фоrrлу. ltлtочовi llи,гаlltlя,I,tl гIо,I,оL

pit_tlettttя, l]lo l]1-1лиl]аю,гl, 1,1a обсяг icl,pyKTypy Kalliт,a.lly, а,гако)I( д)l(ерела його форrvуванr
розпtядаються yllpaBrl iнським персонаJIом. Мехагliзм угtравлiгtltя капiталом гrередбачас .tir,

постаIlовl(у цiлей iзавдань угlравлiнrlя капir-алом, а тако)к контроль за Тх дотриманням у звiтноl
перiодi; удоскоllалення методики визllаче}rня й аналiзу виI(ористання ycix видiв капiталу; розроблен
загал ьноТ стратегii' угIравл i н ня кап iталом.

Управлiнський персогlit.гt здiйснtое огляд структури капiталу t-la кiнець ко)кного звiтного перiо,,l
Гlри цьомrу проволиться аlлалiз BapT,ocTi капi,га.llу, його структ,ура та моrt<,гlиtзi ризики. [-la octlc: Kljlbl

отриманих висttовкiв Фонд здiйснlое регуJllовангlя кагli,гаJIу шляхом залуtlеIlня дода,гкоl]ого каrlir,а.
або фiнансування, а,гако)I( вигIлаl,и дивiдендiв,га погашеllня iсгtуtочих позик. Фонд Morlte здiйснlова,
регулlова|lня капiталу шляхом змiни с,груктури l<апi,t,алу. Система угtравлiгtня KaltiTartoM lvto} Bt.tbt
коригуватись з урахуваl]няlчl змiгt в огlерацiйному сереловищi, r,ендеttцiях ринr<у або с,граr,еr,ii рсlзви,t,к ittBe,

Управлiння t<агtiталом Фоrtду сгIрямоваlJо lla досягllеllllя l]аст,уI]них Ltiлей: lll)o
. збереl-ги cIlpolvlo)IcHic,t,b Фоrrду Ilродоtз)l(уl]а,I,и ct]olo дiяlльнiсr,ь l,ак, щоб Bitt i ttада. (iЗ З

забезпечував дохiл для учасгlикiв Фогtду та l}иllлати iнLrlим зацiкавленим стороFlам; рОЗ|:

о забезпеLlити налеI<ний гIрибуток уL|асникам Фонду заt]ляки встановленгtl,о цit,t 1-1a посл)/I llel](

Фоltду, що вiдповiдаюr,ь рiвню ризику; IlPt')-

. дотриман|lя t]имог до капiталу, I]стtl}lовлеI-lих регуJIя],ором, i забезпе.tе}.lнrl зла,гносr,i Фогr; ЗбОtr

функцiогrуваl,и l] якостi безперервttого дitочого пiдприсмс,l:tза. ВаРl

Фонд BBalI<ac, що загальна сума капiталу, управлiння яким здiйснюсться, дорiвгtюе cyMi капiтал, ВИ'Гl

вiдобраrI<еного в ба.lIаl,tсi. СУ]\4

Склад влас1-1ого ltапiталу на дату сРiгrагrсовоТ звiтностi (6 З64тис. грн.): ВаР'
ycTi

- Заресстрований капiтал (пайовий капiтал) * 7 000 тис. грн. 0. l (

- НерозгIодiлений прибуток - 12 тис. гргt. роз]

- Неоплачений капiтал - (-64в),гис. грlI. ll1B(

Розмiр зареес,гроваl-tого i сплаченого пайоt]ого капi,гzl_лtу вiдповiдас виl\4огам, встановленим дл
пайових (lондiв. 2 l

Itонцепцiеtо збере>кення ltat-liTa.lty в Фоrlдi с cPiHaHcoBa коttцепцiя капiталу (капiтал с сиttогtiмlоt 'Ё:
чистих активiв або влztсtlого кагti,галу, прибуr,ок е збiльшелtням cPitlatlcoBoi сумtи Llистих ак,гивiв з' l?1перiол). OTltce, ФоrIд здiйсIjlое упраI]Jtirзня каtliталом, яке спряiчIова}lе на збереlttеl1llя cпpoivlo)l(lloc,I \-.'
Фоrlду продоl])l(увати cBoIo дiяльнiсr,ь r-aK, tr{об забезпечувати дохiд лJIя учасtlикiв Фоr-rду та вигIJltlтl t)Uc

iлlширr зацiкавленим сторонам, Керiвництво l{oMпal-riT аналiзус варr,iс,гь капi,t,алу 1,а ризики, щl
лритаrurаннi Його складовим. l(ot,

Осгtовt-tими нормативllо-llравоI]ими актами, tцо регулlоlоть гIорядок виз1-1zltlеll}tя вартос,гi tlис,ги: ЗаI(

аt<,гивiв ittсти,гут,iв спiльt,tого iнвестуваttня та порядок, строки подання та склад iнфорrчrацii'гIрl clll

резуль,гати дiя,гtьнос,гi та розрахунок BapTocTi .lисl,их активiв it-tститутiв спiльного iнвест,уваttня с LIlo

вiдirовiдно, рiшення НКЦПОЁ вiд ЗО.ОТ.ZОl3 р. JФ l336 кПро rurr.рдi,,"чtня Полоrкення про порядоl lНГ

визIlачеl{гlя BapT,ocтi Llистих ак,гивiв iнститутiв спiльного iнвестуванllя> (iз змiнами) та piLшe}lH,

нкцI
розкр
актив
r(iнни

спiлы
i н вес,

HoMl

г--l_
l су,
ГС*,'
IJ

l ttq
| 

кiл,
l з1-1а)

Б
l ..р,
l Bup

ш9l



з4

n,*ur,aa вiд 02.10.20l2 р. N9 l343 кПро затверд)(енl-|я Полохtення llpo порядок скЛаДаННЯ. Та

pn.np"rro iHdlopMauiT компанiями з улравлiнIlя акти.вами.та особами, що здiйснюtоть управлit-lня

аl{,гивами недер)I(авних гlенсiйних qrоплiu, та поданI,Iя вiдповiдгrих документiв до НацiональьrоТ KoMiciT з

цittних паперiв та фондового ринку)) (iз змiнами),

IЗартiсть чистих активiв - величина, що визначасться як рiзниця Mirlc cyMoto активiв iнституту

спirrьногЬ iнвестування з урахуванням Тх ринковоТ BapTocTi i розмiром зобов'язань iнституту спiльt-lого

i нвестування.

Ilоказн и к

с-rй активiв, грлt.

Сума зобов'язань. грн.

13ар,гiсть t|истих аttтивiв. l,pH

Кiлькiсть iнвестицiйt,rих сертифiкатiв, tцо

з1,1аходяться у обiгу, од.

I IoM i нал ьна BapTicтb о/-1tlого i l t вести t (i й t,tого

сеt]l,иq)l I(aTa. грtI.

BapтicTb чистих акт,ивiв Фоrллу в розрахуt{ку
на одиll iнвестицiйttий сер,гисЬiкttт, гргt.

BapTicTb чистих активiв Фогrду в розрахунку на одиt-l iнвестицiйний сертифiкат бiльrrrа його

гlом i нальноТ BapTocTi.

ГIротягопЛ звiтногО перiолУ вiдбулося перви.нне розмiLrtення itrвестицiйних серт,ифiкатiв в

r<i.,rbKclc,ii б j52 000 LUT. загальtJоtо ltoMitta,llbIloto BapTicTto б 352 000,00 грtt.

Il и п,,lа,гtл yLlacl l и Kal\4 Фо}|llу (;rи в i.;rенltи) не здi йсн toBaJ| ися.

I]имсlt-и U{одо складу.га розп,riру u",,,1ru,,,, якi MorKyTb бути вiлt-t-tкодоваtti за paxyl-lol( iнституту спi.гlьного

ittBec'yBattHя. встановленi рirLБнrrям ltltl{ПСDР вiл l3.0B.20l3 лЬ 146В KI"Ipo затверд)I(ення Полоrt<егlня

,,1rrr a,.r,uo та розмiр u"rpor, t,llo вiдtlll<одовуlоться за paxytioK аt<тивiв iгrс,ги,гу,гу спiльt,tого iнвестуванtlя>

(iз змir.rап,rи). l-ак, максИмrurьниЙ розмiР u"', ,uaорut' t<омпаrtil'з угrравлitlr]я ак,гивамИ вснLlурtlого (lоlrлу,

poapo*nuo,,nl'),cпiBBilttlottteгlHi ло вар,гос,гi чис,гих аt<,t,иtзiв itlс,ги,r,уту спiл1,1lого ittBecTyBarlttя, Ile Mo)I(e

,,.pbu",,,yur,r" t0 вiдсtl-гt<iв середlttьорi,tttоi' вар,гост,i чистих аt<,гивiв iнс,гиr,уr,у спiльt-tого itlвес,гувагrtlя

,,pu.1o.nri сРirlансового pol(y. lHtlli ви,гра,ги (KpiM виl.|агороди комlгlаttiТз управлiгtня аl(,гиваNlи, податtсiв та

зборiв, передбачеtl"* aокоuоltавс,гвом Украi'rrи) не ttовигtlli перевиlцувати 5 вiдооткiв середtlьорiчноТ

uар:гос.,.i чистих активiв iнсr,итуту сtliльllого iнвео,гуванtlя протягом с|tiнансового pol(y, Загальна сума

u":.po.r, якi вiдшкоIlовуюl,ься за paxytlot( активiв Фонду за звiтниЙ перiод, складас 25640,02 гр}l,, в,г,Ll,

сума винагОрод" nu*nuHiT з управ.rtilttзя активами - 20l5B,02 грrr. (LцО сItJlадаС 0,з2о^ вiд сеlэедttьорiчllоТ

BapTocTi Llистих активiв iнстЙтуту сl,tiлt,t-tого iнвестувангtя), сума ittt-ltиx витрат (оплата посJIуг баttt<iвськоj'

установи, депозитарitо, аудитора, но,гарiуса, торгiвt,ця, бiржi, it,tLui витра,ги) -.5482,00 грrr. (Lt-to складас:

b.ro и вiд середньорi,lrrот BapTocTi Ltистих аl<,гивiв iнститу,гу спiльl-tого iгlве.с,туваtttrя). Оlке, скJlад та

розмilэ витраТ Фонду вi/-lповi/-iаrоть l}имогаМ заl(онолавства про дiяJtt,нtсть ll-iс,гиl,утlв сI,1lJlLt,iого

itl BecтyBat,t tlя.

2 с,г. 4l 
' 
Зuпоr,У Уr<раТни KIIpo iнституrи clli.itbtloгo ittвестуванtlя> вiл 05.07.20l2 р. N9 50BO-VI

вс-I.аllовленИй плiнiплальirий розмiр акr,ивiв irайовоr,о ittвес,гиlliйttого фоttлу, який повиt,tеtl ltоlliвrllовати

l250 ,1,1irliмальних заробi-r.,r"* ,,r,o.i у мiся.ltlоlчl1, розмiрi, l]с,I,аllоl]леI,tоNlу:jtll(ollol\4 Ila /-lellb peccTpartii'Фoll/(y

(27.()tt,2020 р. - 5 903 750 l,prl.). Розмiр активiriФо,,:tу сl(ладас б 364 тис. гl)I{., lдо перевиl1-1уе мittiп,lальtlий

()бсяl,пктивrв Фонлу.

IttQltlp.t,tctt.liЯ ttlodrl ittBectltttt,liiiltcli' lloitiпlttt;tt, [нвестиtliйt,tа полiтика Фонду полягае в розмit,цеllнi

ttottt,гiB i,,ir,o,,oro iнвестуванtlя Фоlrду в активи, склаll та cTpytсypa яких не суперечатL LlиllIloM)/

заl(оllодавс.гву i яt<i, ,,о поrпод особи, яt<а здiйсtttос управлir1I,1rl активаМи, забезпеЧуlоть опl,ИI\4аJIt)Не

сlliввiдtзоIttеtirrя Mirrt l'х /,toxiltrric1,1o,ra на/iiйttiс,гrо, OcHoBtli Ilапрями ittвестиttiйliоТ дiяльttос,гi, рtазиt<и,

t_t(o llов'язанi з iнвестуванttяl\4 та обмеrttеtrгlя ittвестиrtiйнот дiяльttостi Фогrду виз1,Iачаlоться його

l tt вестицi йl loto деt<ларашiсtо.

Зttаченгlя поl(азl Iи ка cTa1-1oM I-1a

з\,|2.202021.08,2020
6 363 710,45

l5B,02
6 з63 552,43

(l 352 000

1.00

l .00l 9



IчlогJlи б вttлиt,tу,ги гtа llсlказttики (li

l-'оловzl l Iравл i t tr rяt

Г'оrlов t r и й бухга.rrгер

За,гtlердrкую:

Генерал ьгt и й дирек,го1l
аудитоp (серт,иф i r<а,г Д ГlУ

IVI . ll.

7.5. ПолiТ lIic,,lя /la,I,1,t Бa"rlallcy

У Ф9цдi бу.,rи вiltсу,гнi пoltil'llic.lr

cepii А N9 00З5 l9)

_бшtаt Icy llo /]а.ги зат.I]ер/lх(ен r tя ф i Har lСоtЗО t' ЗВi'l.НОС'Гi.
ста}lочJц З 1 .12.2020 р.

Г. Ю. Баскiгl

I. В. Накогtечна

ts. О. Озерагl
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