
Дуdumорська фiрма УryР очrп

Аудиторсъкий висновок
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

шIодо рiчноТ фiнаrlсовоi звiтнос,гi Пайового венчурного iнвестицiйного фонду
tIедиверсифiкованого виду закритого типу (ВЕIItОР)>, активи якого

перебувають в управлiнrli ПриватIIого акцiонерного товариства <<КомпаIriя з

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

А lp есапt ау D t лплор с ь ко z о в uсн о в ку :

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фоrrдового ринку,
Наглядова рада Приватного акцiонерного товариства <Компанiя з

управлiння активами <Карпати-iнвест>>.

Звiт з аудиту фirrансовоТ звiтllостi

lулlка
Ми провели аудит фiнансовоi звiтностi Пайового веI{чурного iнвестицiйного

фонду недиверсифiкованого виду закритого типу кЕНКОР> (надалi - ФОНД), що
складасться зi звiту про фiнансовий стан ФОНДУ станом на 31 грудня 2020 р., i
звiту про сукупний дохiд за 2020 piK, звiту про змiни у власному капiталi за 2020

piK, звiту про рух грошових коштiв за 2020 piK та примiток до фiнансовоТ звiтностi
ФОНДУ, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик ФОНЩУ.

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

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

фiltансовi результати i грошовi потоки за piK, що закiнчився зазначеною датою,
вiдповiдrrо до Мiя<народних стандартiв фiнансовоi звiтностi (МСФЗ) та вiдповiдае

вимогам законодавства УкраТни, що регулюс питання бухгалтерського облiку та

фiнаrrсовоТ звiтностi.

Основа Dля iyMKtt
Ми провели аудит вiдцовiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi,

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

яtкостi нацiональних згiдно з рiшенням Аулиторськоi п€uIати УкраТни вiд

08.06.2018 р. JФ 361, зокрема Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА) 700
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(перегляr{утий) "Формування думки та складанн; зЫту щодо фi*о"оТ
звiтностi", 706 (переглянутий) "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших
питань у звiтi незzшех(ного аудитора", а також Рiшення Нацiональноi tcoMicii з
цiнних паперiв та фондового ринку (НКIЩФР) "Про затвердження Вимог до
аудиторського висновку, пIо подаеться до Нацiональноi KoMiciT з цiнних паперiв та
фондового ринку при розкриттi iнформацiТ про результати дiяльностi iнститутiв
спiльногО iнвестуваннЯ (пайових та корпоративних iнвестицiйних фондiв) та
компанii з управЛiння активами" вiд 11.06.201З р.J\ъ 991. Нашу вiдповiдальнiсть
згiдно з цими стаFIдартами викладено в роздiлi <вiдповiдальнiсть аудитора за
ауди,г cPiHaHcoBoT звiтностi> нашого звiту.

Ми с нез€шежними по вiдношенню до ФОНДУ згiдно з Мiжнародного
кодексу етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для
бухгалтерiв ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в YKpaiHi до
нашого аудиту фiнансовот звiтностi, а також виконаJIи iншi обов'язки з етики
вiДповiдно До ЦИх ВИМоГ та Кодексу РМСЕБ. Ми вважа€мо, що отриманi
Ilами аудиторськi докази с достатнiми i прийнятними для використання iх як
основи для нашоi думки.

су m mев а н е в u3 н о ч е н ic пl ь, lцо с пх о су €mь ся б ез п ер ер в но cmi d iял ь н о с mi
звертасмо увагу на ситуацiю щодо майбутньоi невизначеностi, пов'язанот iз

запроваджеFIням урядом Укратrrи обмежень, встановлених пiд час карантину у
зв'язку зi спалахом KopoHaBipycy у cBiTi. В результатi цього виникае
I{евизначенiсть, що може поставити пiд cyMHiB здатнiсть ПрАТ куД <Карпати-
iHBecT> продовжувати на безперервнiй ocHoBi вiдображати активи ФоН!У за
справедливою вартiстю. Вплив такоi майбутньоi невизначеностi наразi не
можливо оцiнити. Нашу Думку щодо достовiрного вiдображення фiнансовоi
звiтtlостi iз врахуванням зазначенот невизначеностi rre було змiнено.

IHoota iнфорлlацiя
Наша думка щодО фiнаrrсоВоТ звiтнОстi ФоН!У не поширюеться на iншу

iнформацiю i ми rrе робимо висновок з будь-яким piBHeM впевненостi щодо цiсТ
iншот irlформацiт. Система бухгалтерського облiку Фонду с адекватною. у
ФонД застосоВуютьсЯ процедури внутрiшнього контролю (аудиту). Система
управлiння ризиками ФОНДУ с прийнятною.

Ключовi пumання ауDumу
клrочовi питання аудиту - це питання, що, на наше професiйне судження,

були найбiльш значущими пiд час нашого аудиту фiнансовот звiтностi за

BllkopttctпattHя пlекспlу у цiлому або у часпtuнi без пuсьtчtовоi зеоdч не dозволясmься.
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поточний перiод. I_{i питання розгля далися в KoHTeKcTi нашого аудиту фiнансовоi
звiтностi ФондУ в цiлому та при формуваннi думки щодо неI; при цьому ми не
висловлюсмо окремоТ думки щодо цих пита[Iь.

вiDповidальttiспоь управлiнськоzо персоtлulу пла muх, kozo наоiлено
t t а йв u u4 utп ll п о в tt о в aJrc е н ня.ц Lt, з а ф iH ан с о ву з в iплн ic mь

УПРавлiнський персон€Lл ФОНДУ несе вiдповiдальнiсть за складання i
достовiрrlе подання фiнансовоi звiтностi вiдповiдно до МсФз та за таку систему
внутрirшньогО коtIтролЮ, ЯКУ управлiнський персонал визначае потрiбною для
того, щоб забезпечити складання фiнансовот звiтностi, що не мiстить суттевих
викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

При складаннi фiнансовоi звiтностi управлiнський персон€Lл ФОНДУ несе
вiдповiдальнiсть за очiнку здатностi ФондУ продовжувати свою дiяльцiсть на
беЗперервнiй ocHoBi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються
беЗперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть
ДiЯЛЬНОстi як основи для бухгалтерського облiку, KpiM випадкiв, якщо

УПРавлiнськиЙ персон€tл або плануе лiквiдувати ФОНД чи припинити дiяльнiсть,
або не мас iнших реальних аJIьтернатив цьому.

Ti, кого надiлено найвищими повноваженнями у ФондI, несуть
вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування ФОНЩУ.

В idttовiDальн icmb ауd uплора за ауdum фiнансовоi звimносmi
Нашими цiлями с отримання обГрунтованоI впевненостi, що фiнансова

ЗВiТНiСть ФОНДУ у цiлому не мiстить суттсвого викривлення внаслiдок
ШаХРаЙСтва або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу д}мку.
ОбrрУrrтована впевненiсть с високим piBHeM впевненостi, проте не гарантус, що
аУЛИТ, ПРОВеДениЙ вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттеве викривлення, коли
ВОНО icHyc. Викривлення мо}куть бути результатом шахрайства або помилки; вони
вважаються суттсвими, якщо окремо або в сукупностi, як обrрунтовано
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:

- iДентифiкусмо та оцiнtосмо ризики суттсвого викривлення фiнансовоТ
ЗВiТНОСтi ФОНЛУ внаслiдок шахрайства чи помилки, розроблясмо й виконуемо
аУДИТОРСькi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримусмо аудиторськi

Текспl l1bozo dоtуменпlу пidеопtовлено Ауduпtорською фiр.мою "УкрЗахidДуdum", l5.03.202 I
ВuкОрltспlання пlеl{сmу у цiлому або у часпtutti без пuсьмовоi'зzоdu не dозволясmься.
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ДОКаЗИ, ПiО С Достатнiми та приЙнятними для використання iх як основи для нашоТ

ДУМКИ. Ризик невиявлення суттсвого викривлення внаслiдок шахрайства е вищим,
НiЖ для викривJIення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати
ЗМОВУ, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування
заходами внутрiшrIього контролю;

- отримусмо розумiнrrя заходiв внутрiшнього контролю ФоНДУ, що
СТОСУЮТЬСЯ аУДИТУ, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали
ОбСтавинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи
внутрiшнього коtIтролю ;

- оцiнtосмо приЙнятнiсть застосованих облiкових полiтик ФОНДУ та
Обrрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацii, зроблених

управлi нськи м персонаJIом ;

- ДОХОДИМО ВИс}IоВкУ Щодо приЙнятностi використання управлiнським
ПеРСоНаJIом ФОНЩУ припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для
бУхгалтерського облiку та, на ocHoBi отриманих аудиторських доказiв, робимо
Висновок, чи icHye суттсва невизначенiсть щодо подiЙ або умов, що може
ПОСТаВиТи пiд значниЙ cyMHiB здатнiсть ФОНДУ продовжувати свою дiяльнiсть на
безперервнiй ocгtoBi. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування TaKoi суттевоТ
НеВиЗначегtостi, ми повиннi привернути увагу в нашому звiтi аудитора до
вiдповiдних розкриттiв iнформацiТ у фiнансовiй звiтностi ФОНДУ або, якщо TaKi

роЗкриття iнформацii е нен€uIежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки
ГруI]туються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора.
BTiM майбутнi подiТ або умови можуть примусити ФОНД припинити cвolo
дiяльrriсть на безперервнiй ocHoBi;

- оцiнюсмо загаJIьне гIодання, структуру та змiст фiнансовоi звiтностi
ФОНДУ включно з розкриттями iнформацii, а також те, чи показуе фiнансова
звiтнiсть операцii та подiТ, що покладенi в основу ii складання, так, щоб досягти
лостовiрr]ого подання.

Ми повiдомля€мо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями у
ФОНДI, разом з iншими питаннями iнформацiю про запланований обсяг i час
проведення аудиту та cyTTeBi аудиторськi результати, вклIочаючи буль-якi cyTTeBi

недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надасмо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями у

ФОНДI, твердження, що ми виконаJIи вiдповiднi етичнi вимоги щодо
}lезалежностi, ,га повiдомлясмо Тм про Bci стосунки й iншi питання, якi могли б

обГрунтоваI{о вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де
це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

TeKctll tlboeo dокуменпlу пidеоповлеttо Дуdццбрrокою фiрмоtо "УкрЗахidДуdшп", l 5.03,202 l
Btt.Koptlcпtattllя п7ексll1у у t,liло,лlу або у цqgщцlti без пuсьtчtово|зzоdu не dозволяеmься.
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з перелiку Bcix питаIlь, iнформацiя щодо яких надаваJIась тим, кого надiлено
найвиrцими повноваженнями у ФондI, ми визначили Tio що були найбiльш
значущими пiд час аудиту фirrаrrсовоi звiтностi поточного перiоду, тобто Ti, якi е
tllочовиМи питанНями аудИту. МИ описуемО цi питанНя в нашому звiтi аудитора
KpiM випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне
розкриття такого питаIIня, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначасмо,
що таке IIитання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки
такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iHTepeciB
громадськостi.

II. Звiт ulодо вимоГ iншlих законодавчих i нормативних aKTiB
OcHoBHi вidолцосплi про iнвесmuцiйнuй фонd:
повне найменування: Пайовий венчурний iнвестицiйний

недиверсифiкованого виду закритого типу (ЕНкор> (надалi _ Фонд).
Тип, вид та клас ФОН!У: закритий тип, недиверсифiкований вид.

фочrд

!ата та нoмep свiдоцтва про внесення ФондУ до СдрIСI: 12.04.2013 року
Jф 262-1.

Реестрацiйний код ФОНДУ за CЩPICI: 2ЗЗ262.
Строк дiяльностi ФОНЩУ: l5 poKiB

OcHoBHi вiOомоспli про KoMnoHito з управлiння акmuвалru:
повне найменування: Приватне акцiонерне товариство <компанiя з

управлiння активами <Карпати-iнвест> (надалi - коМГIАНIЯ).
Код за елРПоУ : 22ЗЗ47 5З.
ВидИ дiяльноСтi за КВЕ!: управлiНня фонДами (КВЕд - б6.з0), трасти,

фондИ та подiбНi фiнансОвi суб'еКти (КВЕ! _ 64.30), iнша допомiжна дiяльнiсть у
сферi фirrансових послуг, kpiM страхування та пенсiйного забезпечення (квЕд -
66.19) та консультуванrIя з питань комерцiйнот дiяльностi й керування (квЕд -
70.22).

I\4iсцезнаходження 79018, Львiвська область, м. Львiв, вул. Головацького,
бул,.2За.

1. Вuсловлення dуtпкu u4оdо розкрumпхя iнформацi'i про акmuв.t,
зобов'лзсtttня пха .luсmuй прuбуmок (збumок)

l .1. Оцiнка та визнання фiнансових iнвестицiй на дату балансу здiйсненi
ФоНДоМ вiдповiдно до вимог МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти".

Текспl tlbozo dоку.менmу пidеопtовлено дlлdцщоrrокою сРiрллою ''УкрЗахidДуdu|*'', t S.OlZOU
BtlkopttcпlaHHя шекспlу у цiло"му або у часпlutti без пuсьмовоi'зеоdч не dозволяеmься,
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На дату балансу у складi довгострокових фiнансових iнвестицiй (iнших

фirrансових iнвестицiй) облiковуються фiнансовi iнвестицii (ТОВ "ЮК
"КОНСАЛТИНГ ГРУП" - 8 тис. грн., ТОВ "ВР "ВЕНТСОЛ" - 3 335 тис. |рн.,
ТзОВ "Е,КОБIЗНЕСФIНАНС" - 18 320 тис. грн., ТОВ "I{OPBIH ПРАIh4" - 1 тис.

грrr.) на загальну суму 2| 664 тис. грн., що на З9 261 тис. грн. менше, нiж у 2019 р.
1.2. Оцiнка та визFIання дебiторськоТ заборгованостi у ФОНЩI здiйснюсться

вiдповiдrrо до вимог МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", з урахуванням
особливостей оцiнки та розкриття iнформацii щодо дебiторськоi заборгованостi

встаI{овлених illшими МСБО (МСФЗ).

У складi довгостроковоТ дебiторськоi заборгованiсть облiковуеться

:ебiторська заборгованiсть за виданими позиками ТОВ "ВР "ВЕНТСОЛ" у cyMi
689 тис. грн., що на 98 269 тис. грн. менше, Hix< у 2019 р.

У складi дебiторськоТ заборгованостi за розрахунками з нарахованих

:оходiв облiковуеться дебiторська заборгованiсть за вiдсотками за наданими

позиками ТОВ "ВР "ВЕНТСОЛ" у cyMi 1,4 тис. грн. У 2019 р. дебiторська
заборгованiс,гь за розрахунками з нарахованих доходiв у ФОНЩI була вiдсутня.

У складi irrшоi поточноТ дебiторськоТ заборгованостi облiковусться

rебiторська заборгованiсть за внесеними додатковими вкладами до статутного

капiталу тов "АгродIм "чистI роси", тов "вIнгрЕiтн', тов "KOPBIH
ПРАЙN4", за iнформацiйними послугами Агентства з розвитку iнфраструктури

фондового ринку УкраТни, депозитарними послугами ПАТ <Нацiональний

.fепозитарiй Украiни) у cyMi 16 065 тис. грн. У 2019 р.iнша поточнадебiторська
заборгованiсть у ФОН!I була вiдсутня.

ФОНДОМ були визнанi очкуваннi кредитнi збитки щодо дебiторськоi
заборгованостi у cyMi 104 тис. грн.

1.3. Грошri та iх еквiваленти, вiдображенi у складi оборотних активiв

ФОНДУ, на звiтну дату склапи 4 тис. грн., що на 2 тис. грн. менше, нiж у 2019 р.,
що пiлтверд)tено даними банкiвськоТ виписки з поточного рахунку ФОНЩУ у
АТ "Райффайзен Банк Аваль" на звiтну дату.

|.4. Бухгалтерський облiк власного капiталу здiйснено ФОНДОМ
вiдповiдно до вимог роздiлу II "Особливостi бухгалтерського облiку власного

капiталу iнститутiв спiльного iнвестування" Положення про особливостi

бl,хгалтерського облiку операцiй iнститутiв спiльного iнвестування,

затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 26.1 1.2013 p.Jф 2669, зареестрованим у
VIiHicTepcTBi юстицiТ УкраТни 19. |2.2013 р. за }Г9 21 56124688 (iз змiнами).

ФОНЛ на дату Балансу мас пайовий капiтал на суму 80 000 тис. грн.

Irlвестицiйнi сертифiкати ФОНДУ випущено на сумарну номiнальну BapTicTb

Текспl цьоео dокумеttпlу пidzопtовлеttо Дуdцпlgрgrкоtо фiрмоtо "УкрЗахidДуdum", l 5.0З.202 ]
BttKopttcпtaHHя пlексmу у цiлол,t1l або у часmutti без пuсьмовоi'зzоdu не dозволясmься.
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80 000 тис. грн. (Свiдоцтво про ресстрацiю випуску iнвестицiйних сертифiкатiв,

засвiдчене НItЦПФР, реестрацiйний номер 00453 вiд 16.08.2013 р.). Iнвестицiйнi
сертифiкати ФОНЩУ розмiщено на сумарну номiнЕLльну BapTicTb 80 000 тис. грн.

Irlвестицiйнi сертифiкати викуплено на сумарну номiнальну BapTicTb 76 000 тис.
грн.

Вилучений капiтал ФОНДУ на звiтну дату склав 76 000 тис. грн. У 2019 р.
вилучений капiтал у ФОНЩI був вiдсутнiй.

1.5. Нерозподiлений прибуток ФОН.ЩУ станом на З1.12.2020 р. становить

З4 430 тис. грн., що узгоджусться iз сумою нерозподiленого прибутку на початок

звiтного року (73 645 тис. грн.), сумою збитку вiдображеного у звiтi про

фiнансовi результати (звiтi про сукупний дохiд) за 2020 р. (-39 2l5 тис. грн.),

який визначений згiдно з вимогами МСБО l "Подання фiнансовоi звiтностi".
1.6. Поточнi зобов'язання i забезпечення (роздiл III Пасиву балансу)

ФОНДУ складають б тис. грн., що становить О,О2 Оh вiд загальноi суми пасивiв.

!о складу поточI{их зобов'язань ФОНДУ вiднесено:
- поточну кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги за

винагородою КОМПАНIi, за депозитарними послугами ПАТ <Унiверсал Банк> у
cyMi 5 тис. грн., що на 4 тис. грн. менше, нiж у 2019 р.;

- iHrлi поточнi зобов'язання перед Ковзаленко В. О. за придбання

корпоративних прав ТОВ "KOPBIH ГРАIа\4" у cyMi 1 тис. грн., що на б 2З8 тис.
грн. менu]е, нiж у 20l9 р.

1.7. fiоходи ФОНЛУ, вiдображенi у Звiтi по фiнансовi результати (звiтi про

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

Доходи ФОНДУ на заг€Lльну суму 25 802 тис. грн. характеризуються наступними
показниками:

- il-1mi фiнансовi доходи (доходи вiд нарахованих вiдсоткiв по позиках,

премiя по позиках) * |4 291 тис. грн., що на 29 6|0 тис. грн. менше, нiж у 2019 р.;
iншi доходи (доходи вiд реалiзацii корпоративних прав, дооцiнка

фirrансових iлtвестичiй) - 1 l 51 1 тис. грн., що на |5 296 тис. грн. менше, нiж у
20l9 р.

Оцiнка та критерii визнання витрат ФОНЩУ протягом 2020 р. вiдповiдають
виI\,1огам МСБО (МСФЗ). Витрати ФОНДУ на загальну суму 65 017 тис. грн.

характеризуються наступними показниками:

- адмiнiстративнi витрати - 2З0 тис. грн., що на 34 тис. грн. менше, нiж у
2019 р.;

- фiгrансовi витрати (дисконт по позиках, витрати вiд зменшення

корисностi дебiторськоТ заборгованостi за позиками) - 10 995 тис. грн., що на

Текспt tlboeo dокуменпtу пiDеопlовлеttо Ауduпtорською фiрмою "УкрЗахidАуdutп", l5.03.202 1
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6 664 тис. грн. бiльше, HirK у 20|9 р.;
- iншi витрати (витрати з продах(у корпоративних прав, }чiнка фiнансових

iнвестицiй, витрати вiд зменшення корисностi активiв) - 5з 7g2 тис. Грн., що на
8 740 тис. грн. бiльше, нiж у 20l9 р.

Збиток ФондУ у cyMi -з9 215 тис. грн. сформований за рахунок збитку вiд
операцiйноi дiяльностi ФондУ у cyMi -2З0 тис. ГРН., прибутку вiд фiнансовоi
дiяльностi ФондУ у cyMi з 296 тис. грн. та збитку вiд iнвестицiйноi дiяльностi
ФОНДУ у cyMi -42 281 тис. грн.

вiдобраlсенi У Звiтi про фiнансовi результати доходи, витрати та баlтансовий
прибуток (збиток) ФондУ вiдповiдають даним аналiтичного та синтетичного
облiку.

1.8. Порядок визначенFIя BapTocTi чистих активiв ФондУ вiдповiдае
вимогам ст. 49 Закону Украiни "про iнститути спiльного iнвестування"
вiд 05.07.2012 р. JФ 5080-VI, Полох<ецню про порядок визначення BapTocTi чистих
активiв iнститутiв спiльного iнвестування, затвердженого рiшенням нкцпФр вiд
30.07.2013 р.Jф 13З6, заресстровано в MiHicTepcTBi rостицii Украiни 21.08.2013 р.
за J\ф |44412з976.

1.9. Активи, що перебувають у портфелi ФОНДУ становлять 38 436 тис.
грн., структура яких представлена наступним чином:

- довгостроковi фiнансовi iнвестицiТ (iншi фiнансовi iнвестицii) - 21 664 тис.
грн. (56,З б %);

- довгострокова дебiторська заборгованiсть - 689 тис. грн. (|,79 %);
- дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв - |4

тис. грн. (0,04 %);

- iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 16 065 тис. грн. (41,8 %);
- грошi та iх еквiваленти - 4 тис. грн. (0,0l %).

Склад та структура активiв, що перебувають у портфелi ФОНДУ, вiдповiдае
вимогам ст. 48 Закону Украiни оопро iнститути спiльного iнвестування"
вiд 05.07.2012 р. JФ 5080-и (iз змiнами) та Положення про склад та структуру
активiв iнституту спiльного iнвестування, затвердженого рiшенням НКtШФР вiд
l0.09.2013 року J\Ъ 175З, заресстрованим у MiHicTepcTBi юстицii Украiни
0 l . 10.20l З р. за J\9 l 689/2 422| (iз змiнами).

1.10. Сума витрат, якi вiдшкодовуються за рахунок активiв ФОНДУ
(35 426,00 ГРН.), Не перевищус 5 % середньорiчноТ BapTocTi чистих активiв
ФондУ протягом фiнансового року, яка становить 5 l37 885,35 грн. та вiдповiдае
положеннlо про склад та розмiр витрат, що вiдшкодовуються за рахунок
iнститутiв спiльного iнвестування, затвердЖеного рiшенням нкцпФР вiд

Текспl l1bozo dottyMettпly пidzоmовлеttо Дуduпорською фiрлtою "УкрЗахidДуdum", t 5.03.2оu
Bukopttcпlatt+я mексlпу у цiло,му або у часпtutti без пuсьлtовоi'зеоdu не Dозволяеmься.
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l3.08.20l3 р. Jф 1468, зареестрованим у MiHicTepcTBi юстицii Украiни 03.09.201З

р. за Nч |516124048.

1.11. Обсяг i розмiр активiв ФОНДУ у cyMi З8 4З5 748,59 |рн. перевищуе
rtiнiмальний обсяг активiв ФоFIдУ 1250 мiнiмальних заробiтних плат у
rtiсячному розмiрi, встановленому законом на день реестрацiт Фонду
(30.11.2005 р. - 415 000 грн.) як iнституту спiльного iнвестування, тому вiдсутrri
пiдстави для лiквiдацiТ ФОНДУ вiдповiдно до ч. 2 ст.41 Закону Украiни "Про
iнститути спiльного iнвестування" вiд 05.07.2012 р. JФ 5080-И.

1.|2. Для проведення внутрiшнього аудиту (контролю) ФОНДУ у
КОМПАНIi запровадх(ена посада внутрiшнього аудитора, який призначаеться
НаглядовоIо радоIо. OcHoBHi завдання, функцii, порядок органiзацiI та проведення

РОбiт слУжбою внутрiшнього аудиту ФОНДУ регулюеться Положенням про
СЛУЖбУ внутрiшнього аудиту Приватного акцiонерного товариства "Компанiя з
r'ПРавлiння активами "Карпати-iнвест", що затверджено Наглядовою радою
КОМПАНIi (протокол засiдання jф 2Зl1 2 вiд28.|2.2О12 р.).

2. l о tlом iltc н а iH ф орм а цiя
2.I. У процесi виконання процедур аудиту фiнансовоi звiтностi ФОНДУ,

Нами не встановлено пов'язаних осiб ФОНДУ (частка ФОНДУ не перевищуе 20 Yо

i бiльше статутного кагriталу).

2.2. Вiдповiдно до МСА 560 <Подii пiсля звiтного перiоду> у процесi
ВИконання процедур аудиту фiнансовоТ звiтностi ФОНДУ, нами не встановлено
ПОдiТ пiсля да,ги балансу, якi не були вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, проте
\tожуть мати суттсвий вплив на фiнансовий стан.

2.З. Вiдповiдно до МСА 240 <Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосуеться
ШахраЙства, при аудитi фiнансовоi звiтностi> аудиторський ризик суттевого
Викривленrrя фiнансовоi звiтностi, розрахований у робочих документах аудитора,
iдентифiкований та оцiнений як середнiй та складасться з: властивого ризику
(середнiй piBeHb), ризику контролю (середнiй piBeHb) та ризику невиявлення
(середнiй piBeHb).

3. OcHoBHi BidoMocmi про ауduплорську фiрму
Повне найменування: Госпоdарське mоварuсmво з обллеженою

в i d по в i d ал ь н i с п,tю, ау d uп,tо р с ька ф iрлt а " Укр З axi d Ау dum ",

Код за СлПоУ 20В33340.

Номер i дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реестру аудиторських фiр,
Та аУлиторiв, виданого АПУ: Свidоцmво про внесення в Реесmр суб'екmiв

Текспt tlьоzо dоку"менпlу пidеопtовлено Дуdццgрrокою фiрмою "УкрЗахidДуdum", l5.03.202 l
Вttкорttспlання, ruекспlу у цiло"му або у часпlutti без пuсьмово|зzоdu не dозволясmься.
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ауduпtорськоt diялtьносmi Ns 0541 Bid 2б.OL200Iр.

Вiдомостi про Господарське товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

аудиторська фiрма "УкрЗахiдАудит" BHeceHi до наступних роздiлi Ресстру

аулиторiв та суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi: "Суб'екmLl ауdumорськоt

diяльносmi"; "Суб'€кmu ауdulпорськоt diяльносmi., якi Jйаюmь право провоdumu

обов'жковuй ауdum фiнансовоi звimносmi ".

Номер та дата видачi Свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi,

виданого АПУ: Свidоцmво про вidповidнiсmь сuсmеJйu конmролю якосmi ]Ф 0б00,

вidповidно do рttuення ДПУ вid 26,05.2016 р. Ns 325/5.

Прiзвище, iм'я, по батьковi аудитора, який проводив аудиторську перевiр*у,

та серiя, номер, дата видачi сертифiката аудитора, виданого АПУ:
Озеран Волоduмuр Олексанdровuч, серmuфiкаm cepit А NS 0035]9, вudанuй

25.0б.199В р., у Peccmpi ауdumорiв mа суб'скmiв ауdumорськоi diяttьносmi: розdiл
кДуduплорu > J{s ] 00962,

Чiк Марiя Юрii|вtла, серпшфiкаm lW 00740В, вudанuй 22.]2.20]б р; у Peecmpi

ауdumорiв mа суб'екmiв ауdumорськоi'diяльносmi: розdiл кАуdumорu> J{g 100971.

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

]72, кв. 52.

Фактичне мiсце розташування tоридичноi особи: 790II, Jvr. Львiв, вул,

Руmковuча, 7, офiс I Ia.

4. OcHoBtti вidоtпоспti про умовu DozoBopy на провеDення ауdumу

Аулиторська перевiрка проведена Аудиторською фiрмою "УкрЗахiдАудит"
згiдно з договором Jrlb 16 вiд 1 березня 2010 р.

Аулит було розпочато 31 грудня2019 р. та закiнчено 15 сiчня 202l р., про

що складений акт приймання-здачi виконаних робiт.
Фiнансовi звiти ФОНДУ наведенi у додатках.

Аулиторський висновок вiддруковано iрниках, з яких один

:]ередано ФОFIДУ, а другий залишасться Ау

Аулитор (сертифiкат Jф 007408) М. Ю. Чiк

Генера,r ьн и й директор,
Аулитор (сертифiкат cepiT А Jф 00З519) В. О. Озеран

м.п.
Аулиторський висновок наданий,15 березня 2 l року
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Пi,rприсмmо ПВIФ "ЕНКОР" ПрАТ КУА "Карпати-Ittвест"

Терmрiя rt. Львiв, 3алiзничrrий райоrl

Долаток l

ло Наrtiоtlмt,tlого полохtеllllя (стаttларry) бухгшreрського облiку

l "Загшr,lli вимоги ло фiltаltсовоi зпiтttостi"

за КВЕД

Коли
2!,0I.0l

22з34,7 53

46l0l36з00
230

66,30

!ата (piK, мiслtш,

за еДРПОУ
за КоАТУУ

органiзапiйrrо-правова форма господарюваlпlя - akr(iotrcptte товарисшо за КопФг
Вил екоlrолtiчttоТ лiялыtостi упllавлitttlя фоtlлами
Серелttя t<iлькiсть праtliвttикiв|

Алрсса, телеt!оrl 790 l 8, пл. Львiп, вул, Голопаtп,кого, 23 а, (032)242,6З-06

Олиtrиttя вимiру : тис, грtl. без лесяткового зtrака (oKpiM розлiлу IV Зпiry про фilrаrrсовi результати (Звi-ц, пllо суьryпttий лохiл) (сhорпtа J'{g 2),

гроttlопi показttики якого Ilаволяться R фивllях з копiйкалtи),
()клалеttо (зробити поз|lачку "\," у вiлпопiлttiй клiтиlttti)

за поло)кеtIllями (стаrrлартапrи) бухгмтерського облiку

за лtiжttаролttими стаllлартаýrи фilrаllсовоi звiтtrостi

Баланс (Звiт про фiнансовий стан)
lla 3l груд}lя 2020 р.

Форпrа J.fr l Ko.r за ДК)',il Г |80I00l 
_-l

z\KTtl в Кол рялкп
На по.tаток

звiтttого псuiоrr'
llя Kittcttl,

3 4

l. I,1coбolroTtti itKTltBtt

:]елtатеtliал l,t t i аtси в и : l000

BallTicTt, l00 I

а аNlортиза|U, l 002

незавеоlltеtti l<апiтшыti ittпестиttii l 005

i)cltoBtti засоби: l0 l0
ttвестиl tiйt la llepl,xoM icTb l0l5
довгостrоковi бiологiчlti l020

.Щовгостроковi фil rar rcoBi irIвсстиItii:

якi облiковуютt,ся за метолопl участi п капirмi ilrltlиx пiлприспtств
l0з0

ittttti dtittaltconi ittпестиtti'i l0з5 60925 2|664

лппгпптlпкопл лебiлlпськя забопговаttiстt, l040 98958 68,

вiлстlочеtti полаткопi ашиви l 015 0

lltttti tteoбopoTrli l 090 0

}'с|,ого }l llоlлi.поsr l l 09s l 59883 2235]

l l. C)бoooTlri актшви
l l00

поточtti бiологiчlti аtпипи ||l0
Дебiтоuсl,ка заборговаttiстt, за пtэолуl<ttiю, товари, роботи, послуги: l l25 0

Щебiторсr,ка заборговаttiстt, за розрахуlll(амиi
]а пилаI]иýlи аваllса[lи t Iз0 0

з бюлrкетоьt lз5

ч, з лодатк_\, lla IIриt]утоl( l36 0

] llаDа\оRаllих дохолlп 1,10 l1

ltlttla поточttа лебiтоDсllка ]аборговаlliстl, l55 l606,5

i ФirrarrcoBi iltBecTиttii l60 0

Гuоttti Ta'ix екпiвалеttти: l65 2 4

tки в баllках l61 .1

виruати майбчтrriх перiодiв l70 с)

)oтl ll а l90 0

усl,ого за позлiлопr ll l95 l 6083

lll. Нсоборотlli BKTllRltl yтpltýtyвarri лля проллжli
та гDчпtl пttбчття l 200

Б1.1l ttc l зl)l) i J988., 3843б

l

lппсй



/

ъKepiB t tи t<

Голопlrий бl,хгмтер

м, п,

Затвсрлжl,tо:

Гсtlсралыtий директор
а\/дитор (сертиd)iкат АПУ

Nl,п,

Г, Ю. БacKirr

L В. Накоllечllа

В. О Озсраtt

на по.tаток звiтtlого на kittcttl, звiтttого

l l l. Поточrli зобоп

Поточllа крелиторська заборговаtliсть за:

lttttti поточtti зобов'язаttttя

}'сього за t)о]лiлоNl lll
I\/. l]обов'язаtlrrя, поп'язаlti з ttcoбo1loTllltпttl лктltпяiltll,

flЁйtтF,-:-t.*,.a .л, хэ

львlв



Пiлприс:ьtство ПВlФ "EHl(OP" ПрДТ l(УД "Карпати-Ittвсст"
Дата (piK, tлtiсячь, число)
за СДРПОУ

Коди
2 1,0 1,0 l

22зз475з

Звiт про фiнаllсовi результатl| (Звiт про сукупний дохiд)
за 2020 р.

(lopi,raM2 кодзаДКУД W

l. ФIIlА}lсовI рЕз},,ц ЬTAT14

Стttття Кол рялка }а звiтltнй перiол За поперелttiй перiол

l ) 3 4
Чистий дохiд (виручка) вiд рсалiзацii продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) 2000 0

обlвартiсть рсал iзоваttоi продукцii (ToBapiB, робlт, послуг 2050 0 0

Вдлови ii:
пDибчток

209()
0 0

збиток 2095
Ittшi опсрачiйlti лохоли 2 20 () ()

\дмrtriстративtti витрати 30 2з0 264

Витрати lla збyт 50 0 0

llшl опсрацlиIll витрати 2 80 0 0

DilllttIcoBlt й ре:}\,льтат вiл операttiй ttoT дiяльltостi:
r Dибуток 2l90 0 0

збитtlк 2l95 230 z64

Цохiд вiд учас-t,i в капiталi 2zO0 0 0

tlшi thillattcoBi доходи 2220 \429l 4390 l

tlшiдоходи 2240 ll5ll 2(l807

,DittattcoBi витрати )rýt] l 0995 43] l

Втi:tати вiд участi в капrтмi 2255 0 ()

llшl витрати 2270 5з7s2 4 5052
tllilllt ttсовп ii De }\,.п ьтат до ополатк\,Rа I| ||fi :

прибуток 2290 () l06l
:збиток 2 295 ]92I5 0

Витраr,и (дохiд) з податку tta прибуток 2]00 ()

Прибуток (збиток) вiд припиttсttоi дlяльllостl пIсля оподаткуваllllя 2]05 о 0
LIпcTttii фillаltсовиii резчльтат:

п рибуток 2з50 0 2l06l
зб иток 2]5-5 3921,5 0

ll, сукуп}lиl)i дохlд

I l l. Ел Е N l Е l ll, 14 о I,i Е рд t(l l]i tl l I х в l,t,г р.\т

Стаття Кол рялка i}л звiтrtий перiол .}а поIrерелlliii перiол

1 2 3 4

цооцillка (vuilrka; ttсоборотttих активiв 2400 0

Щоочillка (уцrrrка) фittаllсових iltcTpyMctlTiB 24о5 0 0

1-1акопичсtli кчрсовi рiзllицi 24l0 0 ()

Частка illшого сук\/п]]ого доyолу асоuiйовttltих та спiльtlих лiлпрttсмств 24l5 0 ()

lttший сукупltий дохiд 2445 0 ()

I tl tш tt й сl,куп lt и ii дохiд до оподаткув1lll llя 2450 0 0

Подаr,ок lta прllбуток, пов'язаtlий :з iltmt'lM сукупllиNl доходо]\,l 2455 0 0

l tt ttl lt й с't,к\,п lt п ii дохiд п iсля оподrrткуt!аll llя 2460 0 0

C]t,ыr,пtllrii дохiл (cуrllt рядыiв 2350, 2355 та 24(t0) 24б5 -1о) l ý 2l06 ]

I Iaй;ttell1,Battttя пoKillll llKll Iio,r рялна
'}а rBiTlltt й перiо;-t 1}а поперелrriй перiол

1 2 J 4

матсрiалыliзатtlати 2500 0 0

Вlлтрати lta оплаry працi 2505 0 (

вiдDахуваtlltя tta соцiалыti заходи 25l0 0 0

Дмортизацiя 25l5 0

lttшi опсрацiйlti витпати 2520 230 264

Рttзоrt 2550 2J0 z64



Iч. ро:]рАхунок поliА.}}l t,l I(l в п PI,1 Б),тко вос,г I А кцl ii

Ксрiвttик

Го,,lовltий бухгмтср

Зrr,гверлжу,tо:

Генераrльний директоl)
а),дитор (серти(li кат ДГIУ

NI.Il,

\f

l:,
']T'l .::' ,

,, ,,:

В, О. Озеран



Лата (piK, rric,, число)

за СЛРПОУПi.tприслtство ПRlФ'ЕНКОР" ПрАТ КУА "Карпати"lttвест"

Керiпl tик

Гололllий бухгалтер

[l. п,

Затверлrкчtо:

Генеральний /,lиректор
аулитор (сертифiкат АПУ cepii

!l. п,

Звiт про рух грошовItх коштiв (за пряпlltirt Nrетодоil!)

]а 2020 р.
Форiltа N! j Ko,r за ЛКУЛ Г----|БlO0а

В,О. Озеран

Ччспtчit рух Ko1',1пlir Bid oпepa.liilHol diяльносmi
ll. Р),х KollITiR у рс]ультsтi iltпccTtrttiйttoi лiялыtостi
Надхо,[жеttttя вiл реалiзаttii:

Ill. Рух KorllTiл у рс]ультатi фittRtlсово'i лiяльtrостi
На,lхолriеltttя вiл;

Власttого капiталу

I t lttti tla,,lxo,uiet tttя

коIlI-гlв la звlтIlпн

TlB Ila початок
Вплив злtittи валютttих KytlciB lta

ilплlлtttоы kotltTiB ttn

бщцý
ч/ B.wýrýr 7l1:

ВитрачаlllIя lIa оплат),;



Нсопла-
чсltшй
капiтял

l ttltlrlit сукупttиt-l лохiл
}а fRlTllllIl

LIacTKa illllloгo сукупllого

]уýlа чистого прибуткry,

4,t Pnla "f

фГ*ffi-З
Ёа( сffi(А )ý

Дата (piK, пtiсяttь. число)

Пiлприсrtство пвlФ "Енкор" ПрАТ КУА "l(арпа,ги-Ilrпесr" за (]ДРПО)/

Звi,г про власнltй капiтал
за 2020 р.

Форлrа Nч 4

Супtа чистого прибутrсу,

Itалежttа ло бюлrкеry вiл-

попiлl to ло заt<оt rолавства
(il,лtа чистого прибутtry rra

стпореlllIя спеtliальttих

Керiпrrик

ГолоRllий бухгмтер

Il. п,

Затверджую:

Гсtlаралы tиi,i дирсктор
аулитор (ссртифiкат АП

м,п.

L01,0l
15з

Г--l8j]005 l

Вшлучсttttя капiта.пу:



Пршtimкч do фiнансовоi звimносmi за рiц tцо закiнчuвся 31 еруdtля 2020 poty

1.1. Iпформацiя про Фонд
повне найменування: Пайовпй венчурпий iнвестпцiйппй фонд педпверсшфiковапого впду

закрптого тппу <ЕНКОР> Приватного акцiонерного товариства <Компанiя з управлiння активаI\{и

<Карпати-iнвест>> (надалi - Фонд).

,Щата реестрацiТ Фонду : 30.1 1.2005 р.
Тип, вид та кJIас Фонду: закритий тип, недиверсифiкований вид.

,Щата та номер свiдоцгва про внесення iнвестицiйного Фонду до еДРIСI: |2.04.2О1^3 Р., NЧ 262-1.

Реестрацiйний код Фонду за е.ЩIСI: 2З3262.
Строк дiяльностi iнвестицiйного Фондr: 15 poKiB
Мiсцезнаходження Фондr: 79018, Украiна, м. Львiв, вул. Головацького,23А.
CTopiHKa в krгернетi Фоrшу: karpatyinvest.com.ua.
Алреса електронноТ пошти Фонлу: karpaty.inv@ gmail.com.
Пайовий капiтал Фонду становить 80 000 тис. грн.
Спосiб розмiщення вигryску iнвестицiйних сертифiкатiв Фондr: приватне розмiщення.
Номiнальна BapTicTb iнвестицiйного сертифiката Фонду - 1,00 грн.
Кiлькiсть iнвестицiйних сертифiкатiв Фоrrлу - 80 000 000 шт.
Форма iснування iнвестшдiйних сертифiкатiв Фондi - бездокументарна.
Форма випуску iнвестицiйних сертифiкатiв Фонлу - iMeHHi.

Розмiщено iнвестицiйних сертифiкатiв Фондом загаJIьною номiнальною вартiстю 4 000 тис. гРн.

Перелiк власнlжiв iмеrших iнвестицiйних сертифiкатiв Фонду станом на З|.12.2020 Р. Та

з|.12.2о|9
першiк власникiв 31.12.2020 31.12.2019

ПрАТ "Компанiя Ензим" 75 995 000

ТзоВ "КоDмотех" 4 005 000

тов <вр <вЕнтсол> 4 000 000

Разом: 4 000 0ш 80 0ш ш0
1.2. Iпформацiя про Компапiю з управлiнця актпвами
Активами Фондr управJIяе Прпватlrе акцiонерне товаршство 'Компанiя з управлiпня

актпвамп 'Карпатш-iнвест" (надалi - Компанiя), код за е.ЩПОУ: 22334753.
OcHoBHi види дiяльностi Компанii: управлiння фонлами (КВЕД - б6.30), трасти, фо"д" та пОдiбнi

фiнансовi суб'екти (КВЕД - 64,3О), iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових пос.rгуг, KpiM

страхування та пенсiйного забезпечення (КВЕД - бб.19), консультування з питань комерчiЙноi

дiяльностi та керування (КВЕД -7О.22).
Лiцензiя на здiйснення професiйноТ дiяльностi на фондовому ринку - дiяпьнiсть з управлiння

активами iнстrryцiйних iHBecTopiB (дiяльнiсть з управлiння активами); серiя А.Щ J\b 034370 вI,Iдана

Нацiональною комiсiею з цiнних паперiв та фондового ринку 05.0б.2012 р.; строк дii лiценЗiТ з

05.06.2012 р. необмеженlй.
2. Зага.пьпа оспова формувапllя фiпапсовоi звiтностi
2.1.,Щостовiрпе подання та вiдповiднiсть МСФЗ
Фiнансова звiтнiсть Фондr е фiнансовою звiтнiстю загаJIьного призначенЕя, яка сформОваНа з

метою достовiрного подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дйльностi та грошовID(
потокiв Фонлу для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола корисryвачiв при приЙнятгi
ними економiчних рiшень.

Концегrryальною основою фiнансовоi звiтностi Фонду за piK, що закiнчився 31 грудня 2020 року,
е Мiжнароднi стаIцарти фiнансовоi звiтностi (МСФЗ), вкпючаючи Мiжнароднi стандарти
бухгалтерського облiку (МСБО) та Тrгуrиачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародншl
станлартiв бухга.гlтерського облiку (РМСБО), в редакцii чиннiй на 1 сiчня 2020 року, що офiцiйно
оприJIюдненнi на веб-саfrгi MiHicTepcTBa фiнансiв Украihи.

Пiдготовлена Фондом фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдае BciM
вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО, дотримання яких забезпечуе достовiрне
поданЕя iнформацii в фiнансовiй звiтностi, а са.п{е, доречноi', достовiрноi, зiставноТ та зрозупliлоi
iнформацii.

При форrчrуваннi фiнансовоi звiтностi Фонд керувався також вимогами нацiональнпr
законодавчих та нормативних aKTiB щодо органiзацii i ведення бухга;lтерського облiку та скпадання

фiнансовоi звiтностi в YKpaiHi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ.

1



Вiдповiдно до параграфа 27 мсФЗ 10 Фондом визначено, що BiH е iнвестицiйним суб'ектом
господарюванЕя, тому що BiH:

а) отримуе кошти вiд iHBecTopiB з метою наданЕя iM пос.ггуг з управлiння iнвестицiями;
б) зобов'язуеться перед своiми iн_весторамИ, Що мета його бiзнесу полягае у iHBecryBaHHi

викпючно дIя отримання доходу вiд збiльшення капiтагry, iнвестицiйного доходу або обоr видiв
доходу;

в) вимiрюе та оцirпое результативнiсть cBoik iнвестицiй на ocHoBi справедливоi BapTocTi.
Вiдповiдно до параграфа 31 мсФЗ 10 (iз врахуванЕям положень параграфа 32 Фонд не

консолiдlе своi дочiрнi пiдприемства. HaToMicTb, Фонд оцirпое iнвестицiю в дочiрне пiдприемство за
справедIивою вартiстю з вiдображенЕям результату переоцiнки вiдповiдно до МСФЗ 9, МСБО 28.

2.2. МСФЗ, якi прпйшятi i вступають у силу для рiчнпх перiодiв, якi почпнаються з 1 сiчня
2021 року i пiзпiше

На даry затвердження цiеТ фiнансовоi звiтностi Рада з МСФЗ в рап{ках Реформи 13oR
огryблiкувала поправки прийнятi станом Ha3L|2.2020, ефективна дата якЕх не настаJIа:

- мсФз 9 <<Фiнансовi iнструпленгю>, МСБо 39 <Фiнансовi iнструмекги: Визнання та оцiнка>>,
МСФЗ 7 <Фiнансовi iнстррленти: Розкрlтггя iнформацii'> та МСФЗ 1б <Ореlца>>, що доповнюють
вигrуценi у 20|9 роцi та зосередцсують уваry на наслiдках реформи базового рiвня процентних ставок
на фiнансовiй звiтностi компанii, якi виникають, коли, наприкJIад, базовий показник процентноi
ставки, який використову€ться NIя обчислення процеlrгiв за фiнансовим активом замiнено
аJIьтернативною базовою ставкою.

Поправки до фази 2 розглядають питанЕя, якi моNgrгь вIшин)ди на фiнансову звiтнiсть пiд час
реформи базового рiвня процентних ставок, вкJIючаючи наслiдки змiн договiрних грошових потокiв
або вiдносин хед)Iý/вання, що виникають внаслiдок замiни базового рiвня проценгноi ставки. з
аJIьтернативною базовою ставкою (проблеми iз замiною).

На етапi 2 свого проекту Рада внесла змiни до вимог зазначених стандартiв, що стосуються:

_ змiни договiрних грошових потокiв - компанii не доведеться припиЕяти визнання або кориryвати
балансову BapTicTb фiнансових iнструмекгiв дlя змiн, що вимагаються реформою, а замiсть цього
оновкгь ефективrry процеIIтну ставку, щоб вiдобразlтги змirry до аJIьтернативноI базовоТ ставки;

ОбЛiк хеджування - компанii не доведеться припиняти облiк хеджування викJIючно тому, що вона
вносЕгь змiни, якi вимагае реформа, якщо хедд(ування вiдповiдае iншим крlтгерiям облiку хедя(уванЕя;
i розкрrrгя iнформацiТ - компанiя повинна буде розкривати iнформацiю про HoBi ризики, що
виникають внаслiдок реформи,.та про те, як вона управJIяе переходом до аJIьтернативних ставок.

Поправки до Фази 2 поширюються лише на змiни, якi вимагае реформа базового рiвня проценгнIо(
ставок до фiнансових iнструплеrrгiв та вiдносин хеддý/ванЕя.

- МСБО 16 <<OcHoBHi засоби>> - поправки забороняють компанii вираховувати з BapTocTi основних
ЗаСОбiв с)д,lи, отриманi вiд реа.пiзацii виробленID( предметiв, коли компанiя готуе актив до його
цiльового використання. HaToMicTb компанiя визнае TaKi надходщення вiд продa>rсу та пов'язанi з ними
витрати у прибугку або збlтгку.

- МСБО 37 <<Забезпечення>> - поправки уточнюють, що <<витрати на виконаннJI договору)> являють
собою витрати, безпосередньо пов'язанi з договором - тобто або додатковi вlтграти виконання
договору (наприrurад, прямi вIпрати на працю i матерiали), або розподiл iнших витрат, якi такох
безпосередньо пов'язанi з договором (напршсllад, розподiл амортизацii об'екта основних засобiв, що
використовуеться при виконаннi договору).

- МСФЗ 3 <Об'еднання бiзнесу> - Акryалiзацiя посlлгlань в МСФЗ (ШRS) 3 на Концегrryальнi
основи пiдготовки фiнансовоI звiтностi, не змirпоючи вимог до облiку дrя об'еднання бiзнесiв. ,Щодано
виняток щодо зобов'язань i умовних зобов'язань. ЩеЙ виняток передбача€, що стосовно деяких видiв
зобов'язань i упловних зобов'язань органiзацiя, яка застосовуе МСФЗ (IFRS) 3, повинна посиJIатися на
МСФЗ (IAS) 3"7 <<Забезпечення, непередбаченi зобов'язанЕя та непередбаченi активи" або на
Розkснення КТМФЗ (IFRIC) 21 <Збори >), а не на Концегrryа;lьнi засади фiнансовоi звiтностi 2018 року.

- МСБО 1 <<Подання фiнансовоi звiтностi> - поправки роз'яснюють крlтгерiй у МСБО 1 для
класифiкацii зобов'язання як довгострокового: вимога до суб'екта господарюванЕя мати право
вiдкласти погаIIIеннJI зобов'язання принаймнi на 12 мiсяцiв пiсля звiтного перiо.ry.

Фонд оцiнюе вIuIив таких змiн на його фiнансову звiтнiсть.
2.3. Валюта подашня звiтностi та фупкцiонаJIьна ваJlюта, ступiнь округлепня
Валюта подання звiтностi вiдповiдае функцiона.пьнiй валютi, якою е нацiональна ваJIюта Украi'ша

- гривня, скпадена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч.
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2"4. Припуlценlля про безперервнiсть дiяльностi
Фiнансова звiтнiсть Фонлу пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi,

вiдповiдtlо до якого реалiзачiя активiв i погашення зобов'язань вiдбуваеться в ходi звичайноТ
дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть tle вклlочае коригування, якi необхiдно було б провести в тому
випадку, якби Фоllд не мiг продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарськоТ дiяльностi
вiдповiдно до при нцип i в безперервностi дiяльностi.

2"5, Pi ш ell lrя п ро затвердяtеll ltя ф iHallcoBoT звiтностi
Фiнансова звiтtliсть Фоrrду затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керiвником

КомпаttiТ l5 сiчня 202l року. Hi учасники Фонду, Hi iншi особи не мають права вносити змiни до цiсТ
(lilraHcoBoT звiтностi пiсля iT затвердження до випуску.

2.6" Звiтllиii перiод dlirlaHcoBoT звiтностi
Звiтllипл перiодом, за який формуеться фiнансова звiтнiсть, вважаеться каJIендарний piK, тобто

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

3. CyTTcBi положснtlя облiковоi полiтикrt
3"1. OclloBtl оrliltки, застосоваIlа при складаllrli фiпансовоТ звiтlлостi

l_{я (liHaHcoBa звiтнiсть пiдготовлеtIа на ocнoBi iсторичноТ собiвартостi та справедливоТ BapTocTi
або аплортизацiйноТ собiвартостi окреплих фiнансових iHcTpyMeHTiB вiдповiдно до МСФЗ 9 кФiнансовi
iнструменти>. Оцiнка справедливоТ BapTocTi здiйснюсться з використанням методiв оцiнки фiнансових
iHcTpyп,leHTiB, дозволених МСФЗ lЗ кОцiнки за справедливою вартiстю>l. TaKi методи оцiнки
вклIочають використаI{ня справедливоТ BapTocTi як цiни, яка була б отримана за продаж активу, або
сплачена за передачу зобов'язання у звичайнiй операцiТ MirK учасниками ринку на дату оцiнки.
Зокрепла, використаtlня бiрхtових котируваllь або даних про поточну ринкову BapTicTb iншого
аrtалогiчного за xapaкTepol\4 iHcT,pyMeHTy, аналiз диско}lтованих грошових потокiв або iншi моделi
визt{ачеIIt]я справедливоТ BapTocTi. Перелбачувана справедлива BapTicTb фiнансових активiв i

зобов'язаllь визначасться з використанням наявноТ iнформаuiТ про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки.

3.2. Загальнi положеrIня lцодо облiкових полiтик
3, 2, ], О с н о в а t| о p,lty в а н t tя о бл i ко в t tx tt ол itll uк
Облiковi полiтики - KollKpeTHi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, застосоваrli

суб'сктом господарювання при складаннi та поданнi фiнансовоТ звiтностi. МСФЗ наводить облiковi
гtолi,гики, якi, за висllовком РМСБО, даIоть змоry скJIасти таку фiнансову звiтrriсть, яка мiститиме
доречну та достовiрлrу iнформацitо про операцiТ, iншi подiТ та умови, до яких вони застосовуються.
TaKi полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив Тх застоеування с несуттевим.

Облiкова полiтика Фонду розроблеllа та затверджена керiвництвом КомпанiТ вiдповiдно до вимог
МСБО 8 кОблiковi полiтики, з*i,," u облiкових оцiнках та помилки> та iнших чинних МСФЗ.

3,2,2, Itt(lop,ltпtцilt llpo зJ|lillп в о(lлiковuх ltoлitllttKax

Фонл обирас та застосовус своТ облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiй, iнШИХ

подiй або умов, якulо МсФз koнkpeT}lo не вимагае або не дозволяс визIlачення категорiт статой, для
якtлх iHtпi полiтики мо)(уть бути лоречними.

3. 2. 3. C)l пt tпев i с ltt ь tlt о zpy п)) воl l t tя

[{а доре.rнiсть iH(lopMauiT у Фондi мае вплив iT характер iсуттевiсть..Iнформачiя вваlIсаеться

cyTTcBoIo, якщо iT опущення або викривлення може вплинути на економlчнl рlшення користувачlв,
прийнятi на ocHoBi фiнансовоТ звiт1-1остi. CyTTcBicTb оцiнюеться в конкретних умовах зrtачущостi
iнформаuiТ в з.tле)кностi вiд величини об'скта, що оцiнюеться iдопустимостi помилки.

Вiдповiдtно до облiковоТ полiтики Фонду встановлено насryпнi критерiТ пороry сутгевостi.

ОпераuiТ, обОсктlr облiку i cTaTTi
звiтностi, за якIлNlIл

встаIlовл IoCTl,crl поDiг cyTTcBocTi

Розмiр
пороry

счттсвостi
База для визtIачепня пороry cyTTcBocTi

Господарськi операчiТ i подiТ,

пов'язанi зi змittами у склалi (pyci)
активi в, зобов'язань, власного
капir,алу

3%

BapTicTb вiдповiдно Bcix активiв або Bcix
зобов'язань, або власного капiталу
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Операцii', об'екти облiку i cTaTTi
звiтностi, за якими

встановлюсться порiг cyTTcBocTi

Розмiр
порогу

cyTTeBocTi
База для вlrзtlаrlенtlя порOгу cyTTcBocT.i

Вiдхилення балансовоi BapTocTi

фiнансових активiв вiд ix
справедливоТ BapTocTi

10%
Справедлива BapTicTb активу (об'ектiв oбrvrirly)

Господарськi операцiТ та подii
щодо доходiв i витрат

a о,/L /\l Сума чистого прибутку (збитку)

0,2 оА

Загал btta сум а доходi в/витрат ll iдгt р исм cr-Ba;
найбiльша зазнаtlенням класисРiкацiйrlа r,рупа
доходiв (наприклад, .lистий дохiд вiд реалiзацiТ
продукцiТ (ToBapiB, робiт, посrrуг)) i вiдповiдно
витрат (llаприклад, собiвартiсть реалiзоваrtоТ
продукцii (ToBapiB, робiт, посrIуг)) пiдпDисмс.гва

Iншi господарськi операцii та подiТ

5%

Обсяги дiяльностi п iдприемства, характер
впливУ об'скта облiку tla рiшеtlня користувачiв
та iншi якiснi фактори, що Mo)I(yTb впливати
Hq визначення порогу cyTTcBocTi

CTaTTi Балансу (Звiту про
фiнансовий стан) 5% Сума пiдсумку балансу; пiдсумок класу активiв,

власного капiталу, класу зобов'язань

5% Пiдсумок KJlacy активiв, власrlого капiта.ltу, к.пасу
зобов'язань

CTaTTi Звiry про фiнансовi
результати (Звiту про сукупний
лохiд)

5% Сума чистого доходу вiд реалiзацii пролукчiТ
(ToBapiB, робiъ послуг)

5% Фiнансовий результат вiд lte оперпцiй,юi
(iнвестицiйно) дiяльrrостi

CTaTTi Звiту про рух грошових
коштiв 5% Сума чистого руху грошових кошt,гiв вiд HJ

операцi й ноТ (i гr вестицi й trоi) дiяльtIостi
CTaTTi Звiту про власний капiтал 5% Розмiр власного капiталу Фонду

3.2.4, Форллtа mа назвrt QliHctHcoBux звimiв
перелiк та назви форм фiнансовот звiтностi Фонду вiдповiдають ви]чlогам, встаtlовлсним

нп(с)БО 1 <Загалълi вимоги до фiнансовоТ звiтностi>, та tРорми Примiток, що розробленi увiдповiдностiдо МСФЗ.
3.2.5. Меmоdu поdанttя iнrlлорлtацii у r!iHuttcoB.tx звimах
Згiдно мсФз та враховуючи НП(С)Бо.l. Звiт про сукупний дохiд передбачас llо/lання ви.I,ра.г,

визнаних у лрибутку.або збитку, за кJlасифiкаuiсю, осllованою на методi кфуrrкцiТg'"rрuru пбо
<собiвартостi реалiзацi}>, згiдно з яким витрати класифiкуlоть вiдповiдно до 1х'функцiЙ ,,,' uu..r",,"
собiвартостi чи, наприклад, витрат на збут або адмiнiсrрurйu*,у дiяльнiсть.

. Представлення грошових потокiв вiд операцiйнот дiяльностi у Звiтi про рух грошових ltоtлтiв
здiйснюеться iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким роrпри"аеrься iн{Йрмацiя про ocHoBtli
кJIаси надходжень грошових коштiв чи виплат гроlIIових коtштiв. Iн(lормаuiя 

'npo 
o."ouHi види

грошовиХ надходженЬ та грошовИх виплаТ формуетьсЯ на пiдставi облiкових записiв Фо,,ду.
3.3. облiковi полiтики щодо фiнансових iнструмен.гiв
3.3, 1, В шнання пла о цiнка фiнплtсовtъrс iнcпtpyMeHtttiB
В момент первiсного визнання фiнансових illcTpyMeHTiB Фонд здiйсttюе Тх класифiкацiю т.а

визначае модель подальшоТ оцiнки.
Фонд визнае фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi вiдповiдttо до МСФЗ, тодi i

лише тодi, коли Фонд стае стороною контрактних поло)к"п, щодо фiнансового iнс.грумеtlта.
!о фiнансових активiв HzlJle}l(aTb :

о грошовi кошти Ta'lx еквiваленти;
. дебiторська заборгованiсть;
. цiннi папери, якi утримуtоться до погашення;
о цiннi папери, призначенi для перепродalку;
о iншiфiнансовiактиви.
!о фiнансових зобов'язань вкJIючаIоться:
о фiнансовi зобов'язання, призначенi для перепродDI(у;
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о фiнансовi гарантiТ;

" iншi,
ОпераuiТ з придбання або продаlку фiнансових iHcTpyMeHTiB визнаються iз застосуванням облiку

за датою розрахунку.
За строком виконан}Iя cPiHallcoBi активи та фiнансовi зобов'язання подiляються на пото'lнi (Зi

строком виконання зобов'язань до l2 мiсяuiв) та довгостроковi (зi строком виконання зобовоязань
бiльше l2 мiсяцiв).

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

а) моделi бiзrrесу суб'екта господарIоваIlня для управлiння фiнансовими активами; та

б) хараr<теристик контрактних грошових потокiв фiнансового активу.

Фонд визнас TaKi категорiТ фiнансових активiв:

фilrансовi активи, rцо оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдобрzuкенням результату
переоt_liлlки у прибутку або збитку;

фiнаrrсовi активи, що оцiнюtоться за амортизованою собiвартiстю;

Фонд визнас TaKi категорiТ фiнансових зобов'язань:

ф i rtarrcoBi зобов' язанttя, оцi нен i за амортизованою собi вартiстю;

фiнансовi зобов'язанt,tя, оцiнеrti за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату
переоцittки у прибутку або збитку.

Пiд час первiсного визнанIlя фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Фонд оцiнЮе ix За

Txl-tbolo справедл и вою вартiстю.

Фittансовий актив оцiнюсться за амортизованою собiвартiстю, якщо BiH придбаваеться з MeToIo

одер)(ання договiрних гроlIlових потокiв i договiрнi умови придбання фiнансового активу генерують
грошовi потоки, KoTpi с суто виплатами основноТ суми та процентiв на непогашену частку ocHoBtloT

суми.

3.3"2, Гроulовi Kotutltlt mа ixtti еквiволепmа

Грошовi кошти скJlадаIоться з коштiв на поточних рахунках у банках.

Еквiваленти грошових кошlтiв - це KopoTкocTpoKoBi, високолiквiднi iнвестицiТ, якi вiльно
коIlвертуюТься у вiдоПлi сумИ грошовиХ коштiВ i яким притаманt{ий незначний ризик змiни BapTocTi.

lнвестицiя визначасться зазвичай як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi короткого строку
погаulення, }|априклад, протягом не бiльше нiж три мiсяцi з дати приДбанltя.

Грошовi коU]ти та Тх еквiвrшеl,Iти можуть утримуватися, а операцiТ з ними проводитися в

ltацiоtlальнiй валютi та в iноземrriй валютi.

грошовi коtllти та Тх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання

активами,

Подальtt-tа or(iHKa гроtIIових коu-lтiв здiйснlосться за справедливою вартiстю, яка дорiвнюс Тх

rroM i нальн i й BapTocTi.

подальtла otliHka еквiвалентiв грошових коштiв, представлених депозитами, здiйснюеться за

амортизоваtlою собi вартiстю,

первiсна та подаJ]ьша оцiнка грошових коштiв та ix еквiвалентiв в iноземнiй валютi
здiйснюсться у функuiоltальнiй валютi за офiuiйними курсами Нацiонального банку Укратни (нБу),

У разi обмелсеrtня права використання коштiв на поточних рахунках в у банках (наприклад, у
випадкУ призначе}ll-|я НБУ в банкiвськiй ycTaHoBi тимчасовоТ адмiнiстрацiТ) ui активи можугь бути

Krrac"(liKoBaгti у складi необорОтFIих актиВiв. У випадку прийняття НБУ рiшення про лiквiдацiю
баrrкiвськоI устаIlови та вiдсутностi ймовiрнос,гi повернення грошових коштiв, визнання ix як активу
гlрипинясться i Тх BapTicTb вiдобраllсаеться у складi збиткiв звiтного перiолу.

3.3,3. ФittattcoBi пкпtuвlt, uqо оцiнtоtоtlоься за алорmuзованою собiварпоiсmю

flo фirrансових активiв, що оцiнюються за амортизова}iою собiвартiстю, Фонд вiдносить
D е б i tlt о р с ь ку з аб о р zо в п t t i с tllь з о в ud ан lut tt l1 оз uкr,yt u.

Пiс,гrя первiсного визнаtlня Фонд оцiню€ позики за амортизованою собiвартiстю шляхом

дl4сконryваIj l{я.

Застосовую.tи аttалiз дисконтованих грошових потокiв, Фонд використовус одну_чи кiлька

ставок дискон1у, KoTpi вiдповiдають перевarкаючим на ринку нормам доходу для фirrансових
iнструп,tегtтiв, якi маютЬ в основноМу подiбнi умовИ i характеристики, вкJIючаючи кредит}Iу якlсть
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iHcTpyMeHTa, зuulишок строку, протягом якого ставка вiдсотка за контрактом с фiксованоrо, а також
зalJIишок строку до погашення основноТ суми.

_ fuя розрахунку теперiшньоТ (поточноi) BapTocTi майбу,гнiх грошових потокiв (rrtодо позик)Фонд використовуе.середньозвarкену ставку за портфелем короткострокових банкiвських ;b.o";i; унацiональнiй валютi в банках, у яких не введено тимчасову адмiнiстрацirо або lle загlровад)l(ено
лiквiдацiйrrу ком icilo.

ФОНД ОЦiНЮе СТаНОМ На КОЖнУ Звiтну дату резерв пiд збитки за фiнансовим iHcTpyMeHToM урозмiрi, що дорiвнюе:
- 12-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам у разi, якщо

зчlзнав значного зростання з моменту первiсного визнаll}lя;
кредитний ризик на звi.гну дату не

- очiкуваним кредитним збиткам за весЬ строк 21iT фiнаtrсового iHcTpYMetll.y, якщо креди.гtrий
ризик за такиМ фiнансовим iHcTpyMeHToM значно зрiс iз Moмellтy первiсного Ёй.r,о,rr,о.

У випадку фiнаlrсових активiв кредитним збитком е теперiшня вар.l,iс,гь рiзницi MirK договiргlип,tиГРОШОВИМИ ПОТОКаМИ, НаЛеЯ(ltИМИ ДО СПЛаТИ На КОРИСТЬ ФОНДУ За договором, i грошов"r" norbnor",якi Фонд очiкуе одерrl(ати на свою користь.
СтаноМ на кожнУ звiтну дату Фонд оцiнtое, чи заз1-1ав кредитrlий ризик за сРittагtсовим

iHcTpyMeHToM значноГо зростанНя з моменТу первiсного визнаllня. При викоtlаннi такоТ оцiнки Фондзамiсть змiни суми очiкуваних *ред"т""i збйткiв викор.истоI]уе змirrу ризику |lастанF|я дефолту(невиконання зобов'язань) протягом очiкуваного_ строку дii ,1ri"un.oro.o'i*,irpyмeнTa. f]ля виксltlаttня
ТаКОТ ОЦiНКИ ФОНД ПОРiВНlОе РИЗик Настання дефолту за фiнЬнсоrи, iпструпiЁ"rо, станом на звir.ну
дату з ризиком настання дефолту за фiнансовим iHcTpyMeHToM станом на дату гlервiсltого визttаttttя, i

:!]i::ry "РИ ЦЬОМУ ОбrРУНТОВаНО НеОбхiДну та пiдтвердrкувану iнформацiЬ, що е достуltцою безнадмlрних витрат або зусиль, i вказус на значне зростання кредитного ризику з MoNIe}ITy первiсноговизнання.

Фонд вважас, що кредитний ризик за фiнансовим iHcTpyMerIToM не зазнав зIlаtIного зростання змоменту первiсного визнання, якщо було з'ясовано, що фiнансовий iHcTpyM.n,,uu низький piBeHbкредитного ризику станом на звiтну дату.

_У випадку фiнаrIсового активу, що е кредитно-знецiне}|им станом на звiтнУ Даr-у, алс, lle спридбаним або створеним кредитно-знецiltеним фiнансовим активоIчI, Фонд оцitrюс o.,iny.u,,i кредитltiзбитки як рiзницю мiж валовою балансовою вфтiстю активу т,а теперiшtlьою BapTicTto очiкуваtrихмайбутнiх грошових потокiв' дисконтованою за первiсною ефективноrо с.гавкою вiдсотка за
фiнансовим активом. Буць-яке коригування визtIаеться в прибутку uOo .O"rny 

"к 
прибуток або зби,гоквiд зменшення корисностi.

л..,...,лЧi Т_О_]::"У ДебiТОРСЬКУ Заборгованiсть за виданими позиками Фонд с.гворюе резервочlкуваних кредитних збиткiв на суму заборгованостi в розмiрi 0,5 % вiд суми боргу. l- -- -

л,,,,__,_Ч1 :l]_'Tou""Y ДебiТОРСЬКУ заборгованiсть за виданими позиками Фогrд створюе резервочlкуваних кредитних збиткiв на суму заборгованостi вiдповiдttо до с.грокiв прострочеtllJя:
-1-12 мiсяЦi простроЧення платеrкiв - нараховуеТься резерВ очiкуваних кредитllих збиткiв урозмiрi 50 % вiд суми боргу;
- бiльше 12 мiсяцiв прострочеttня платежiв - нараховусться резерв очiкуваtlих кредитних збиткiв

у розмiрi l00 % вiд суми боргу;

[ебiпюрська заборzовапiсmь 3а mоварrt, послу2lt, tlopъxoc{ltlrtлtlt вidсопlкалttr
Безумовна дебiторська заборгованiсть визнаеться як актиI] тодi, коли Фонл с.гас c1,opol]o'

договору та, внаслiдок цього, набувас юридичне право одер)I(ати грошовi кошт.и.
Первiсна оцiнка дебiторськоТ заборгованостi здiйсrlюсться за справедливоtо BapTicTto.
Пiсля первiсного визнання под€шьша оцiнка дебiторськоТ заборгованостi вiдбувас.гься заамортизованою вартiстю.

_лл_,|.:l::ну ДебiТорську заборгованiсть без встаrrовленоi ставки вiдсотка Фонд оцitttо€ за cyцoloпервlсного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування е несут-гсвим.
.Щебiторську заборгованiсть без встановленоТ ставки вiдсотка, щодо якоi icHye розтермiнуваrtняплатеясiв, Фонд оцiнюе за сумою договору, якщо вплив дисконтуваl]1,1я с несуттсвим.
На кожнУ звiтнУ дату ФонД оцiнюе наявнiсть ознак зrlецiнення фiнаtIсового активу або групи

фiнансових активiв. Оцiнка зменшення корисностi фiнансового активу в результатi дii' креди.гного
ризику вкJIючас данi, якi пiддаються спостереженню, про нас.гупнi подiТ:

- фiнансовi труднощi борлсника;
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- порушення умов договору, наприкпад, прострочення виплат;
- tlегативIli нацiональнi або мiсцевi економiчнi умови (збiльшення рiвня безробiтгя, зниження

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

заборгованiстю п рактичн i прийом и з використання матрицi забезпечень.
Фонд використовус для оцiнювання l2-мiсячних очiкуваних кредитних збиткiв або очiкуваних

кредитних збиткiв за весь строк дiТ за фiнансовими активами свiй власний iсторичний досвiд
кредитних збиткiв. Залелtно вiд диверсифiкованостi своеТ клiснтськоТ бази суб'скт господарювання
використовус вiдtповiднi групи (вид фiнансовосого активу, тип дебiтора, TepMiH заборгованостi), якщо
його iс,горичний досвiд кредитних збиткiв указуе на значно вiдмiннi закономiрностi збиткiв для рiзних
кrliеtlтських груп.

На прострочену поточну лебiторську заборгованiсть по нарахованих вiдсотках за виданими
позиками Фонд створюс резерв очiкуваних кредитних збиткiв вiдповiдно до cTpoKiB прострочення
гtлатехсiв;

-1-3 мiсяцi прострочення платежiв - нараховусться

розмiрi l0 % вiд суми боргу;
- 3-6 мiсяцiв прострочення платеrкiв - нараховусться

розмiрi 20 О/о вiд суми боргу;
- бiльLuе б мiсяLtiв прострочеl{лtя плателtiв - нараховусться резерв очiкуваних кредитних збиткiв

у розмiрi 50 % вiд суми боргу.

пото.lrtу дебiторську заборгованiсть фiзичних осiб за реалiзованими форварлними
контрактами та квартирами Фонд групус в з€шежностi вiд наявностi прострочення та TepMiHiB
простроченtlя платеrl(iв i cTBoploc резерв очiкуваних кредитних збиткiв на непростроченУ СУму
заборгоtlаностi в розмiрi 0,5О% вiд суми боргу, та на прострочену суму заборгованостi вiдповiдно до
cTpoKi в простроLlення платеяti в:

-1-12 мiсяцi гtрострочеtlня платеrl<iв - нарахову€ться резерв очiкуваних кредитних збиткiв У

розмiрi 2 О/о ьiд суми боргу;

- бiльше l2 мiсяцiв просl,роче}tня платеrкiв - lJараховусться резерв очiкуваних кредитних збиткiв

у розмiрi 5 % вiд суми боргу.

I-{a поточttу лебiторську заборгованiсть за придбаними майновими правами щОдО КВаРТИРи
(Dонд cTвoploc резерв очiкуваttих кредитFIих збиткiв в розмiрi 0,5 % вiд суми боргу,

На поточttу лебiторську заборгованiсть за внесками до незаресстрованого стаryтного капiталУ
та сtlлачеtlими аваllсами за акцiт Фонд створюе резерв очiкуваних кредитних збиткiв в розмiрi 0,1 оh

Bi,lt суми боргу.

У зв'язку з поширеl]tlям COVID-l9 icHye ризик середньострокового та довгостроковОго
}lегативllого l}пливу гtа cBiToBy eKolloMiKy ieKoHoMiKy УкраТни зокрема. На потОчнУ ЛебiТОРСЬКУ
заборгованiсть Фоttд створюе резерв очiкуваних кредитних збиткiв пов'язаних З COVID-19 В

розмiрi 0,5 % вiд суми боргу.

якщо протягом наступного звiтного перiоду амортизована BapTicTb фiнансових активiв
зростае, i дане зростання можна об'сктивно пов'язати з подiсю, яка вiдбуваеться пiсля визнання

збитку вiд зtлеt{iнення у Звiтi про фiнансовi результати, збиток вiд знецiнення вiдновлЮеТЬСЯ ЧеРеЗ

вiлображеrlня результату у прибутку або збитку.

3.3.4. ФittattcoBi aKпlllBl,!, tt1o оцitttоtопlься за сttравеdлuвоtо ворпtiспхло, 3 вiDобраltсеttttялt

резул ьпIollty перео t1i н.кч 1l ttpttfi1lltlKy або зб ttпlку

fio фiнансових активiв, що оцiнlоIоться за справедливою вартiстю, з вiдобраlкенням результату
переоцillки у прибутку або збитку, вiдносяться фiнансовi iнвестицiт, якi утримуються в рамках
бiзнес-моделi, мета яr<оТ досягасться шляхом продarку фiнансових активiв i якi не оцiнюються за

амортизованою вар,гiстю або за справедливою вартiстю через iнший сукУпНИй ДОХiД.

Пiсля первiсIlого визнання Фонд оцiнюе iх за справедливоIо вартiстю.

справед.llиlза BapTicTb акцiй, якi BrleceHi до бiржового списку, оцiнюеться за бiржовим курсом
органiзатора торгi вл i.

справед.llиllа BapTicTb визначаеться як цiltа, яка була б отримана за продаж активу або сплачена
.u п"р.дочу зобов'язання у звичайнiй операцiт мiя< учасниками ринку на дату оцiнки. оцiнка
.прurЬдп"uоТ BapTocTi базустьсЯ на припуЩеннi, щО операцiя iз продажу активу або пер_едачi

зобов'язанrrя вiдбудеться або на основному ринку для цього активу або зобов'язання, або за

резерв очiкуваних кредитних збиткiв у

резерв очiкуваних кредитних збиткiв у
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вiдсутностi основного ринку - у найвигiднiшому ринку для цього активу або зобов'язаllня,
Основний або найвигiднiший ринок мае бути доступним для Фонду.

Yci активи та зобов'язання розподiленi на категорiТ в Merl<ax icpapxiT справедливоi'
можна описатИ на ocHoBi найниrкчиХ piBHiB вхiдниХ даних, якi е валсливими для оцiнки

BapTocTi, яку
справедл и Boi'

вартост| загалом:

1 piBeHb - цiни котирування
зобов'язань.

(некоригованi), на активtIому ринку дrlя iдентичtt1,Iх aKT}lBiB irбо

2 piBeHb - методики оцiнки, для яких найнияtчий piBeHb вхiдних даних, який с ва)l(Jlивиjчt лля
оцiнки справедливоТ BapTocTi, пiддаеться спостерея(ен}lю, прrlмо або опосередковаllо.

3 piBeHb - методики оцiнки, для яких найниrкчий piBeHb вхiдних даних, який е ва)t(JIивиN,l для
оцiнки справедливоТ BapTocTi, не пiддасться спостереженню.

Справедлива BapTicTb активу або зобов'язання оцiнюсться iз використанням припущень, якi
використовуватимуть учасники ринку пiд час визнаLIеl{ня цiни для активу або зобов'rIзаlIllя, з
урахуванням того, що учасники ринку булуть дiяти з найкращою економiчноlо l]игодою для себе.
Фонд використовуе методики оцittки, якi вiдповiдають наявним обставиl-tам i для яких ictlytoTb
достатнi данi для оцiнки справедлиВоТ BapTocTi, максимrulьно виl(ористоl]уюLlи вiдповiднi вхi,дtнiдаrri,
якi пiддаються спостереженню, та мiнiмiзуючи використанtlя вхiдних даних, яt<i tte пiлдаю.гься
спостереженню.

Якщо е пiдстави вваяtати, що балансова BapTicTb актиl]у суттево вiдрiзлtяеться вiд справедливоТ,
Фонд визначае справедливу BapTicTb за допомогою iнших методiв оцiлtки. Вiдхиленняt моя<уть бути
зумовленi значними змiнами у фiнансовому cr-aHi eMiTeHTa таlабо змittами кон'юнк,гури рЙ"пiu, "аяких eMiTeHT здiйснюе cBoto дiяльнiсть, а також змiнами у KoH'toHKTypi фондового ри}lку.

При вiдсутностi вiдкритих даних, визначення Фондом справедливоТ вар.гостi частки устатутному капiталi суб'скта Iосподарювання полягае у визнаLIеннi iлlтегральноi' харакl,ерLtс1-LIки
окремого пiдприемства як об'екта iнвестування, зокрема, з позицiй вЙробrrичого по.гЬнLliалу,
ефективностi використання активiв, Тх лiквiдностi, cTalty платосгlромолttлостi ia фiнансовоI стiйкостi.

. Вiдобрая(ення Фондом справедливоТ BapTocTi частки у cTaTyTtloMy капiтtt_лi окремого
пlдприсмства полягас у визначеннi iнтегрального iндексу фiнансового cTal]y пiдприемства:

Справедлива BapTicTb акцiй, обiг яких зупинено, у тому.Iислi цiнtlих паперiв eMiTetlTiB, якi
включенi до СпискУ eMiTeHTiB, що маютЬ ознакИ фiктивносТi, СпискУ eMiT.eHTiB Ъкцiй щодо оо"*
прийнято рiшення нкцпФР про заборону торгiвлi та про зупиIIенFIя внесення змiн дlо системи
депозитарНого облiкУ, протягоМ трьоХ робочих днiв з дати оприлюднення вiдповiдного рitllеt,rняНКЦПФР пiдлягае yuiHui до нульовоТ BapTocTi.

Я*що обiг акцiй, яких було зупинено, акцiй щодо яких прийtлято рiшення НltЩПФР про
заборонуторгiвлi та про зупинення внесення змiн до системи депозитарного облiку, riд,,оuп,осrrЬо
згiдно з рiшенням нкцпФр, TaKi акцii пiдлягають дооцiнцi до справедливоi uupro.ii'nporr.oр1 1рьох
робочих днiв з дати оприлюдtIення вiдповiдного рiшення нкЦпФр. Вiдгlовленrlя корисtlо.1ii .,,u

збиток вiд знецiнення фiнансового активу вiдобраrtьсться У Звiтi про фiнаllсовi p..ynrru..".
. Змiна справедливот BapTocTi фiнансових активiв (корпоративttих прав) вiдоброкаеться в

звiтному роцi в бухгалтерському облiку пiсля оприлlодне}lня фiнансовйх звiтiв емiт.егtтiв за
попереднiй звiтний piK за рахунками доходiв або витрат.

3. 3. 5. Зобов' лtзан t tll
кредиторська заборгованiсть визнаеться як зобов'язання тодi, коли Glогtд стае c.1.opollolo

договорУ та, внаслiдок цього, набувае юридичне зобов'язанн я сплатити гроLt-lовi кошlти.

J\ъ назва пок€lзника Нормативне
зtlачеllllя

Критерi й вiдповiдностi
нормативному зHatletI}lIo

(так)) (н l)
чN,Iовне

llозtlачеllня
1 Коефiцiент покриття >l 1,1 0,9 Kno*

2 Коеф i цiент абсолютноТ л i кв iдностi >0 1,1 0,9 I(uO.

J Коеф i цiент платоспромохtностi (автоном iT) >0,5 1,1 0,9 I(nnu,

4
Коефiцiент забезпеченостi власними
оборотними запасами

>0, 1 l"l 0,9 К.uб".

5 Коеф i цiент рентабельностi актив i в >0 1,1 0,9 I(p"",
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Поточнi зобов'язаlrr{я - це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз нижченаведених
оз}Iак:

. Керiвництво Компанiт сподiваеться погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягае
погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiолу;

. Керiвгtицтво Компанiт не мае безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання
протягом щоrtаймеllu]е дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтttого перiоду.

пото.tнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання
зобов'язаl-tь.

пото.tнi зобов'язанrtя оцirtюються у подальшому за амортизованою вартiстю,

Поточну кредиторську заборгованiсть без встановленоТ ставки вiдсотка Фонд оцiнюе за сумою
первiсного рахунку факryри, якщо вплив дисконryвання е несуттсвим.

3. 3. 6. Зzо р tll alt l t я (l i, t t а t t со в uх п Ktlt uв iB m а з о б о в' яз att ь

Фiнансовi активи та зобов'язанllя згортаtоться, якщо Фонд мас юридичне право здiйснювати
залiк визнаI{их у балансi сум i мас HaMip або зробити взасмозалiк, або реалiзувати актив та виконати
зобов' язаt-tня одFIоLIасно

3.4. Облiковi полiтики tцодо осIловних засобiв та нематерiалыlих активiв
3"4,1, BlBHaH]lя пlа оцiнка ocпor+.lx засобiв

Фонд визнас матерiальний об'скт основним засобом, якщо BiH уrримуеться з метою використання
Тх у проuесi свосi дiяльностi, наданI]я послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-
культурних функцiй, о.tiкуваний строк корисного використання (експлуатацii) яких бiльше одного

року та BapTicTb яких бiльше 6000 грн,, для придбаних пiсля 2З.05.2020 року BapTicTb бiльше 20 000
грIi.

Первiсно Фоttд оцiнюе ocHoBHi засоби за собiвартiстю. У подtlльшому ocHoBHi засоби оцiнюються
за Тх собiвартiстlо мiгrус буль-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд
зN,Iенше}II{я корисностi. Сума накопиченоТ амортизацiТ на даry переоцiнки викJIючаеться з валОвОТ

бzutансовоТ BapTocTi активу та чистоТ суми, перерахованоТ до переочiненоТ суми активу. Дооцiнка, яка
входить до складу власtlого капiталу, переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припиняетьСя
визtlання вiдповiдtлого активу.

Матерiальнi активи з TepMiHoM корисного використання понад один piK, вартiстю до 6000 гРН., Для
rlридбаttих пiсля 23,05.2020 року вартiстю до 20000 грн., вважаються малоцiнними необоротними
матерiальl,tим и активам и (MFIMA),

3, 4, 2, П оdал ь ltt i в tt пl р а пtlt.

Фонд |le визнас в балансовiй BapTocTi об'скта основних засобiв витрати на щОДеНне
обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування обОекта. L{i витрати визнаються в прибугкУ ЧИ

збитку, коли вони понесенi. В балансовiй BapTocTi об'екта основних засобiв визнаються TaKi ПОДаЛЬШi

витрати, якi задоволы{яють критерiям визrIання активу.

3.4. 3, Дмор пt uза tliя осl l овl t uх зпсобiB,

Амортизацiя осrlовних засобiв здiйснюсться щомiсячно.

для нарахуваtiня амортизачiт основних засобiв використовусться прямолiнiйний метод
}IарахуваrIllя амортизачiТ. Амортизацiя нараховуеться у вiдповiдностi ло груп основних засобiв i

TepMil;y корисtIого використання за кожним об'сктом основних засобiв до досягнення балансовоТ
BapTocTi об'скта l{ульового значення.

При розрахунку амортизованоТ BapTocTi лiквiдацiйна BapTicTb основних засобiв прирiвнюсться

до нуля.

/{iапазоrt строк i в корисного в и користан ня включае:

ЛЬ грyпlл НайменчваIr ня oc[roBHllx засобiв TenMiH коDисtlого використання, роки
Група l земельtti дiлянки
Група 3 Будiвлi,споруди 15_20

Група 4 Машlини та обладнання (KpiM

комп'ютерноТ технiки)
5

Група 4 Комп'ютерна техн ка 2

Група 5 тоаtlспоDтtli засоби 5

Грчпа 6 I нструменти, прилади, itlBeHTap 4

Група 9 lHtшi основtliзасоби |2
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Амортизацiя МНМА нараховусться в першому мiсяцi використання об'скт,а в розrчliрi l00 % його
BapTocTi.

Капiтальнi вкJIадення в орендованi примiщення аIчIортизуються протягоN,l TeprvriHy Тх корисного
використаI{ня. Амортизацiю актиI]у починають, коли BiH стас придатним для використаIlня.
Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувасться ранiше: на Д?ТУ, з якоТ ак-гив
класифiкують як утримуваний для продarку, або на дату, з якоi' np"n""o.ib визнаFlня ак.гиву.

3, 4. 4. Нелlаmер iал ь t ti акп7uв rt

нематерiальнi активи оцiнюtоться за собiвартiстю за вирахуванI-1ям буаь-якоi' нако1-1и.tенот
амортизацiТ та буль-яких накопичених збиткiв вiд зменше"но nop"a"ocTi. Нематерiальнi активлr, якi
виникаютЬ у результатi договiрних або iнших юридичних прав, амортизуються протягом TepшliHy
чинностi цих прав.

3,4.5. Sменruеtlня Kopucшocmi осповнrьr засобiв пlо Ir€ilOи7€pirmbttltx uKпtltBiB
На кожну звiтtIу дату Фонд оцiнюе, чи е якась ознака того, що кориснiсть аl(тиI]у N,Io)Ke

зменшитися. Фонд зменшуе балансову BapTicTb активу до суми його очiкувu"о.Ь вiдшкодува"""r, 
"пщоi тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансовоi BapTocTi. 1'аке

зменшення негайно _в]tчаст!ся в прибутках чи збитках, якщо актив не облiковуIоть за пЁреоцittеною
вартiстю згiдно з МСБО l6. Збиток вiд зменшенlrя корисностi, визltаний для активу (за виttятком
гудвiлу) в_попереднiх перiодах, Фонд сторнуе, якщо iтiльки rкulо.ri,,"r"", поп"реднi оцitlки,
застосованi для визнаЧення суми очiкуваtlого вiдшкодувttння. Пiсля l]изнан1.1я збитку пiд.r""r,,",,п,о
корисностi амортизацiя основних засобiв коригусться в майбутнiх перiодах з r,"l,оо розподiлеllняпереглянутоТ балансовоТ BapTocTi необорот[Iого активу на систематичнiй ocHoBi ,,роrо.ор1 сl.року
корисного використання.

3.5. облiковi полiтики щодо illвестицiйноТ lIepyxoMocTi
3, 5. l. В uз t tatt t ш iH в есm u цi йн oi t t epyxorvt о с tп i
!О iНВеСТИЦiЙНОi HePYxoMocTi Фонд вiдttосить HepyxoMicTb (землlо чи будiвлi, або час.гину

булiвлi, або ix посднання), утримувану на правах uпu"по.riъбо згiдtно'з угодоlо про tpiHaHcoBy ореllду з
метоЮ отриманнЯ орендниХ платежiВ або збiльшення BapTocтi капi.гiuлу чи для досягllе1-1ня обох цiлей, а

1: ёП:' (а) ВИКОРИСТаННЯ У ВИРОбнИЦтвi чи при постачанlti ,o.upiu, при надаllнi пос.ltуг .," дпоадмiнiстративних цiлей, або (б) продtl}ку в звичайному холi дiяльностi.
Iнвестицiйна HepyxoMicтb визнасться як актив тодi iтiльки тодi, коли: (а) е ймовiрлriсть того, щоФо_нд отримае майбутнi економiчнi вигоди, якi пов'язанi з цiею irrвесr"цiИ"о,о ttepyxoMicTro, (б)

соб iBapTicTb i нвестицi йноТ Heplc<oMocTi MorKHa достов ipl-to оцi нити,
Якщо булiвлi вкJIючають одну частину, яка утримусться з метою отрима}Illя ореI;дноТ пла.ги та

4ругу частину для_ R.икористання у процесi дiяльностi Фонду або для адмiнiстративних цi.пей, в
бlо<галтерському облiку TaKi частини об'скту Hepyxo'ocTi оцiнrоються та вiдобраlr<аrоrr.о onp"ro,
якщо вони можуть бути проданi окремо.

3.5.2. Первiсна mа послidую.tа ol1itlKtt ittBecmuцitittoi'ttepyxo,1tocmi
Первiсна оцiнка iнв.естицiйноТ HepyxoMocTi здiйснюеться за собiвартiстю. Витрати tIa опеllаtliIо

ВКJIЮЧаЮТЬСЯ ДО ПеРВiСНОТ BaPTocTi. СОбiвартiсть придбаноI iнвестицiйноi n"py*oro.ii включас uitry iT
придбання та буль-якi витрати, якi безпосередньо вiдrlесенi до придбанпо,'Ь".по""редньо вiднесеlti
витрати охоплюютЬ, наприклад, винагороди за надання професiйtIих lоридичних послуг, пода.гки,
пов'язанi з передачею права власностi, та iншi витрати на операiliю

Подальша оцiнка здiйснюеться за справедливою BapTicTlo, яка lla дату оцiнки лорiвгtюс первiсr;iй
BapTocTi за вирахуванням накопиченоТ амортизаtlii.

3.б. облiковi полiтики щодо необоротних активiв, у,l,рлlмуваtrих для lIpo/laжy

_ Фонд класифiкуе необоротний актив як утримуваний для продажу, якшlо його балансова вар.гiсть
!Уле_ в основному вiдшкодовуватися ,пяхЬr. операцiТ продalку, а не поточllого використаI1ня.
Необоротнi активи, утримуванi для продarку, оцiнюються i вiдобрu*u,оr""" в бухгалтерському облiку
за найменшою з двох величин: балансовою або справедливоIо вартiстю , офu*у"uнняN., витра1 на
операцiI, пов'язанi з. продa)кем. Амортизацiя на TaKi активи tle нараховуеться. Збиток вiд зменruеltня
корисностi при первiсному чи подzLльшому списаннi активу до справедливоТ BapTocTi за вирахуваIlttям
витрат на продФк визtlаеться у звiтi про фiнансовi результати.

3.7. Облiковi полiтики щодо оренди

_ Фiнансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному Bci ризики та виFIагороди,
пов'язанi з правом власностi на актив. Фонд як орендатор на початку строку ореl{ди визllае rРiгrансову
орендУ як активИ та зобов'яЗання за сумами, що дорiвllю*оr, спра*"дп"Ьiи'вартостi ор",,доuu"оро
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майна }la початок оренди або (якщо вони меншi за справедливу BapTicTb) за теперiшньою вартiстю
мittiмальних ореllдFIих платехtiв. Мiнiмальнi оренднi платежi розподiляються Milk фiнансовими
витратами та змеllшеIltlям ljепогашених зобов'язань. Фiнансовi витрати розподiляються на коЖеl{
перiод таким чином, щоб забезпечити сталу перiодичну ставку вiдсотка на зчшишок зобов'язань.
I-Iепередбаченi оренднi платея<i вiдображаlоться як витрати в тих перiодах, у яких вони були понесенi.
Полiтика нарахування амортизацiТ на орендованi активи, що амортизуються, узгоджена iз стандартноtо
полiтикоtо Фонду щодо подiбних активiв.

Оренда активiв, за якоtо ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив, фактично
зzulиt]]аlоться в орендодавIlя, класифiкусться як операцiйна оренда. Оренлнi платежi за угодо}о про
операчiйну оренду визнаlоться як витрати на прямолiнiйнiй ocHoBi протягом строку оренди, flохiл вiл
оренди за угодами про операlriйну оренду Фонд визнас на прямолiнiйнiй ocHoBi протягом строку
оренди" Затрати, вкJlючаlочи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, визнаються як
витрати.

3.8" Облiковi полiтllки lцодо податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого

податкiв. Поточний податок визначасться як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi
(вiдшr<олуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати Фонду
за податкаN,Iи розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних)

rtа дату балансу.

3"9. Облiковi полiтlлки lцодо illшrих активiв та зобов'язань
3.9, ]. 3 а б ез 11 еч е r! H.rl

забезпе.lення визнаються, коли Фонд мае теперiшню заборгованiсть (юриличну або
коllструктивну) вгrаслiдок минулоТ подiТ, icHyc ймовiрнiсть (тобто бiльше можJIиво, нiж немоrкливо),
tllo погаш]ення зобов'язан}lя вимагатиме вибуття pecypciB, KoTpi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i

мо)кна достовiрно оцi ttити суму зобов'язання,

3. 9. 2. В tt tt л а ttt tl tl р а tli в l! lrKOJyt

I-{a Фондi ttайманi працiвники вiдсутнi. Ведення господарськоТ дiяльностi та управлiння
активами здiйснtосться Компанiсlо згiдно Закону УкраТни "Про iнстиryти спiльного iнвесryвання".
вiлповiltllо до Llиl,|llого зако[|одавства Фонд сдиний соцiальний внесок не нараховус.

3.10. Iншi застосоваIli облiковi полiтикио що с доречllими для розумiння фiнаrlсовоТ звiтностi

3.10,1 tохоdч lllt вutllрапlu
Фонд визнае дохiд вiд надання послуг, коли (або у Mipy того, як) BiH задовольняе зобов'язання

tцодо викоl{аllня, передаюtIи обiчяну послугу (тобто актив) клiентовi. Актив передаеться, кОли (абО У
Mipy того, як) клiсt-lт oTpl4Mye контроль над таким активом.

/{охiл tзiд продоку (littансових активiв визнаеться у прибутку або збитку в разi задоволення Bcix
ttаl]едеllих лалi умов:

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

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

в) за {Dонлом не залишасться aHi подальша участь управлillського персоналу у фОРМi, Яка

зазвичай повОязаllа з володiнгlям, aHi е(lективний контроль за проданими фiнансовими iнСТРУментаМИ,

i н вестицi йною нерухом iстю або i нш им и активам и ;

г) суму доходу мо)кна достовiрrrо оцiнити;

л) ймовiрно, що до Фонду надiйлуть економiчнi вигоди, пов'язанi з ОпеРаЦiСlО;

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

/Iивiдеrrди визнаються доходом лише у разi, якщо:

- право Фонду на одержання виплат за дивiдендами встановлено;

- е ймовiрrtiсть, rцо економiчнi вигоди, пов'язанi з дивiдендами, надiЙДУТЬ ДО ФОНДУ;

- суму дивiдеrrдiв можна достовiрно оцiнити.

/{охiл визнасться у звiтi про фiнансовi результати (звiтi про сукупний дохiд) за умови
вiдповiлllостi визllачегltIю та критерiям визнання, Визнання доходу вiдбуваеться одночасно з

виз}lаIJ ня м зб iл ьLшен ня акти в i в або змен ш,lенгtя зобов' язаllь.

витрати - це зменtuення активiв або збiльшення зобов'язань, наслiдком якого с зменшенl]я

власного капiталу, KpiM як уttаслiдок здiйснеt-t1-1я розподiлу дер}кателям вимог до власного капiталу.

В изtlагt rtя витрат в iдбувасться одночас1-1о з :
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' первiсним визнанням зобов'язання чи збiльшенням балансовоТ BapTocTi зобов'язання; абоо припиненням визнання активу чи зменшенням балансовоТ BapTocTi активу.
3.10.2. Вumраmu за позrtкаltll
витрати за позиками, якi не е частиною фiнансового iHcTpyMeHTy та не капiталiзуються як

частина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiолу. Фонд капiталiзус витрати на позики, якi
безпосередньо вiдносяться до придбання, булiвництва або виробництвu пuьiбiпьваt{ого nnr"uy, ,n
частина собiвартостi цього активу.

3,]0.3. YMoBlti зобов'язалtttя mо uкmuвu.
Фонд не визнаеумовьti зобов'язанrtя в.звiтi про фirrансовий стан Фонду. IнформаLliя про умовнезобов'язання розкриваеться, якщо мояilивiсть вибуття pecypciB, якi втi"пtоють у собi екойомiчlri

вигоди, не с вiддаленою. Фонд не визнае yMoBHi активи. Стисла iнсРормацiя про умовний актив
розкриваеться, коли надходження економiчних вигiд е ймовiрним.

4. OcHoBHi припущеннlI, оцirlки та суджеIltlя
При пiдготовцi фiнансовоТ звiтностi Фонд здiйснюс оцiнки та припущення, якi MaloTb вплиI] на

елементи фiнансовоiзвiтностi, грунтуючись на МСФЗ, мсБо та тпуrач""rtях, розроблених KoMiTer-oM
з тлумаченЬ мiжнародНоТ фiнансоВоТ звiтностi. ОцiнкИ та судrl(енНо базуюrrС, 

"u 
поп"р.дньому досвiлiта iнших факторах, що за iснуючих обставин ввalкаються обгрунтоьаними i за резуль.t,атами ,lких

приймаються судження щодо балансовоТ BapTocTi активiв Ti- зобов'язань. Хоча 
" 
цi розрахуlIкибазуються на наявнiй у керiвництва КомпанiТ iнформаuiТ про поточнi подiТ, факт"ч"i 

'р"зуr6rur"
мо}куть зрештою вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв. Областi, де TaKi суд)I(егII]я с особливо uЬr,й"""r",
областi, що характеризуються високим piBHеM складнос,гi, та областi, . ,n"* llригlущен}lя й розрахуttкимають велике значення дIя пiдготовки фiнансовоiзвiтностi за МСФЗ, 

"ао"д"нi 
tlи)l(че.

4.1. Судяtеllня щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутllостi KollKpeTHпx МСФЗ
Якщо немас МСФЗ, який конкретно застосовусться до операцiТ, iншоi подiТ або умови,керiвництво КомпанiТ застосовуе суд)кення пiд час роiроблення та застосування облiковоТ noni.,."n",

щоб iнформацiя була доречноtо для потреб користувачiв для прийгrятiя екоttорtiчних рiшень та
достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть:

, подас достовiрно фiнансовий стан, фiнаrrсовi результати дiяльностi r.а грошlовi llот,оки
Фонду;

, вiдображас еконоМiчну cyTHicTb операцiй, iнших подiй або умов, а не лише lоридичtlу форму;о е нейтрzulьtlою, тобто вiльною вiд упереджень;. е повною в ycix суттевих аспектах.
пiд час здiйснення судження керiвництво Компанii посиласться

джерел та враховус ix у низхiдному порядку:
на прийнятнiст,ь ttавеllегlих даli

а) вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про полiбнi та пов'язаtti з ними питання;
б) визIlачення, критерii визнання та концепцiт оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв та витрат уКонцептуальнiй ocHoBi фiнансовоТ звiтностi.
пiд час здiйснення судя(ення керiвництво Компанii враховус tlайостанtliшi полоl<еrttlя illtllих

органiв, що розробля}оть та затверджують станларти, якi засто"оuуiоrо подiбну концептуальну oc}loBy
для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi liрак1Йки, r.icto
мlрою, якою воrIи не суперечать вищезzlзначеним дд(ерелам.

операцii, що не регламентуються МСФЗ Фондом не здiйснюв€Ulись.
4.2. СудясеlIня щодО справедлиВоТ BapTocTi активiв Фонду
справедлива BapTicTb iнвестицiй, що актив}lо обертаються на оргагtiзованих фiгrансових риtlках,

|::раховусться на ocHoBi поточноТ ринковоТ BapTocTi tla момент закриття торгiв на звiтllу лату. ВiншиХ випадкаХ оцiнка справедлиВоТ BapTocT'i грунтустьсЯ на суд)I(е}|tlrlХ щодо перелбuчуuu,,""
майбутнiх грошових потокiв, iснуючоТ економiчноi'сиiуацiТ, p"."*ir, lзластивих рiзним t|lillансовим
iHcTpyMeHTaM, та iнших факторiв з врахуванням вимог мсФЗ lj коцiнка справедливоТ варr.ос.гi>.

4.3. СулясеlIня щодо змiн справедлцвоi BapTocTi фiнансових активiв
КерiвництВо КомпанiТ ввая(ае, що облiковi оцiнки та припуш(ення, якi MaloTb стосунок до оtlittки

фiнансових iHcTpyMeHTiB, де ринковi котирування tle доступгti, Ъ ,*roчou"" д)I(ереJtом ttевизttачеttос.гi
оцlнок, тому lцо:
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а) вони з високиt\4 ступ9нем ймовiрностi зазнаlоть змiн з плином часу, оскiльки оцiнки
базуються на припущеннях керiвниtдтва КомпанiТ щодо вiдсоткових ставок, волатильноQтi, змiн
вzuIютllих KypciB, показl-tикiв кредитоспромоrкностi контрагентiв, коригувань пiд час оцiнки
iHcTpyMeHTiB, а TaKolK спеuифiчних особливостей операчiй; та

б) вплив змiни в оцiнках на активи, вiдоброt<енi в звiтi про фirrансовий стан, а також на дОХОди
(витрати) мохсе бути знаllним,

Якби керiвництво КомпанiТ використовувало iншi припущення щодо вiдсоткових ставок,
волатильllостi, KypciB обгиiну валIот, кредитllого рейтингу контрагента, дыти оферти i кориryвань пiд
.tac оцiнки itlcTpyMeHTiB, бiльша або менша змiна в оцiнцi BapTocTi фiнансових iHcTpyMeHTiB у разi
вiдсутностi ринкових котирувань мала б iстотний вплив на вiдображений у фiнансовiй звiтноСтi
.tистий прибуток та збиток.

Розумitочи вахtливiсть використання облiкових оцiнок та пригryщень щодо справедливоТ BapTocTi

(lirtаtlсових активiв в разi вiдсутностi вхiдних даних щодо справедливот BapTocTi першого рiвняо
Керiвниttтво КомпанiТ планус використовувати оцiнки та судд(ення якi базуються на професiйнiй
компетенцiТ праuiвникiв Пiдприемства, досвiдi та минулих подiях, а також з використанням

розрахункiв r,a моделей BapтocTi (liнансових активiв. Залучення зовнiшнiх експертних оцiнок rl(одо

таких фiнансових irtcTpyMettTiB де оцiнка, яка базуеться на професiйнiй компетенцiТ, досвiдi та

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

Використання рiзних маркетингових припущень та./або методiв оцiнки такОж може мати ЗначниЙ
вtlJlив на передбачуваI{у справедливу BapTicTb.

4"4. Сулжеrtшя щодо очiкуваllих TepMiHiB утримування фiнансових iHcTpyMeHTiB

Керiвrtичтво КомгtанiТ застосовус професiйне суд)I(ення щодо TepMiHiB утримання фiнансових
iнстllупlен,гiв, rцо входять до сшаду фiнансових активiв. Професiйне суд)кення за цим питанням
rрунтусться rla оцiнцi ризикiв фiнансового ittcTpyMeHry, його прибутковостi й динамiцi та iнших
(iaKTopax. Проте iснують невизначеностi, якi можуть бути пов'язанi з призупиненням обiry цiнних
паперiв, що не е пiдконтрольним керiвництву КомпанiТ фактором i може су-rгево вплинути на оцiнку
(l itiаl-tсових i HcTpyMeHTi в.

4.5. В и корис,га tl tl я с,га вок дисконlуваIl н я

ставка дискон,гу - це процентна ставка, яка використову€ться для перерахунку майбутнiх
гlотокiв доходiв в сдиliе значенllя теперirшньоТ (поточноТ) BapTocTi, яка е базою для визначення

ринковоI BapTocTi бiзнесу. З економiчноТ точки зору, в ролi ставки дисконry с бажана iHBecTopy ставка

доходу на вкладений капiтал у вiдповiдrli з piBHeM ризику подiбнi об'скти iнвесryвання, або - СТаВКа

ltоходу за альтерна,гивними варiантами iнвестицiй iз зiставляння рiвня ризику на дату ОцiнКИ. СТаВКа

диског|ту мас визнаtlатися з урахуванням трьох факторiв:
а) BapTocтi грошей у часi;

б) BapTocTi дrt{ерел, якi залучаtоться для фiнансування iнвестицiйного проекту, якi вимагають

рiзrl i piBrri ком пеllсацiТ;

в) фактору ризику або мiри ймовiрьtостi отримання очiкуваних у майбутньому доходiв.

ClaHoM Ila З1.12,2020 р. середньозвrDкена ставка за портфелем банкiвських кредитiв у
rtацiоltальнiй валlотi в банках, у яких не введено тимчасову адмiнiстрацiю або не запроваджено

лiквiдацiйну комiсiю, становила l4,5 7о рiчних, Iнформачiя, що використана для визFIачення

середньозваrкегtот ставки одержана з офiцiйного сайту нБу за посиланням

https://banl<.gov.ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial роздiл "Вартiсть кредитiв за ДаНиМи

статис,],и ч ноТ з в iTllocTi баtл Ki в У краТн и (без урахуван ня овердрафту)".

4.6. Сулження щоло вIlявлення ознак знеrцiнення активiв
Вiлносно фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, Фонд на дату

виlJик}lення срiнансових активiв та на ko)Itнy звiтну даry визначае piBeHb кредитного ризику.

Фонд визнас резерВ пiд збиткИ для о.liкуваних кредитних збиткiв за фiнансовими активами, якi

оlliнtоtоться за амортизованою вартiстю, у розмiрi очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк дiТ

фittансового активу (при зtзачному збiльшеннi кредитного ризику/для кредитно-знецiнених фiнансових
активiв) або l2-мiсячними очiкуваними кредитними збитками (у разi незначного зростання кредитного

рlлзику).
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Зазвичай очiкуеться, що очiкуванi кредитrri збитки за весь строк дiТ мають бути визнаlli до Tor.o,
як фiнансовий iHcTpyMeHT стане прострочений. Як правило, кредитttий ризик значно зростас ще до
того, як фiнансовий iHcTpyMeHT стане простроченим або буле помiчеrrо iншi .tиttrlйки затрtlNlки
платежiв, що е специфiчними для позич.uIьника, (нагlриклад, здiйснеttня rчrодиtрiкацii' або
реструктуризацiТ).

Кредитний ризик за фiнансовим iHcTpyMeHToM ввarкаеться низьким, якtцо tРiнаrlсовий iнструмен,г
ма_с низькИй ризиК настаннЯ дефолту, позичаJIь}lИк мас потуЖнiй потеtlЦiал виконуВати cBoi'лoibBiprri
зобов'язання щодо грошових потокiв у короткосrропо"iй перспективi, а несприятливi змitrи в
економiчних i дiлових умовах У довгостроковiй перспективi rчrолtуть знизити, ЕUIе не обов'язl<ово
здатнiсть позичЕUIьника виконувати своI зобов'язання щодо логовiрнЙх грошових потокiв.

Фiнансовi iнструменти не вваrкаються такими, що маютЬ низький кредитний ризик лише на

Iiдставi того, що ризик дефолту за ними с нижчим, Hi>K ризик лефолту за iншими фiнаtlсовими
iНСТРУМеНТами Фонду або нiж кредитний ризик lорисдикцiТ, в якiй Фонд здiЙснrое дiяльtriсiь,

. Очiкуванi кредитнi збитки за весЬ строк дiТ не визнаlоться за фiнансовим itIcTpyMeH1oM tlросl-о на
пiдставi того, що BiH вважався itlcTpyMeHToM iз низьким кредитним ризиком у поп.редо,ьомrу звiтrrому
перiодi, але не ввая(аетьсЯ такиМ станоМ на звiтtlУ дату. У такому u"пuл*у Фонд з'ясовуЬ, чи мiLло
мiсце значне зростання кредитного ризику з моменту первiсного визнаннrI, а oT)I(e Llи постаJIа потреба
у визнаннi очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк дii'.

очiкуванi кредитнi збитки вiдобраяtають власнi очiкування Фонду щодо кредитних збиткiв,

. Аналiз зростання кредитного ризику та моменту настання десРол,гу lvloжe базува.t.ися
на рiзноманiтних кiлькiсних та якiсних показниках, одllак мсФз 9 припускае, що суттеве зрос.гаIIня
ризику вiдбуваеться при простроченнi 

.на 30 днiв (параграф 5.5.i l -мсФз 
9), а ле(lолi (подiя

знецiнення)- при простроченнi на90днiв (параграф Б5.5.зi мсФз9). t{eT.aK званi спросl.овrri
припущення) МСФЗ 9.

5. Розкриття iнформацiТ щодо використання справедллlвоТ BapTocTi
5.1. Методики оцiнюваllня та вхiднi данi, BlIKopllcTaHi для складанrlяl оцiнок за сIlравсдливою

BapTicTlo

Фонд здiйснюе викJIючно безперервнi оцiнки справедливоТ вар,гостi активiв та зобов'язаць, .гобт,о
TaKi оцiнки, якi вимагаються мсФЗ 9 та МСФЗ l3 у звiтi про,Р'iп,п".овий стан на Kittet{b ко)I(ного
звiтного перiоду.

класи активiв та
зобов'язань,
оцiнених за

справедливоtо
вартiстю

Методики оцiнювання

Метод оцillки
(ринковий,
дохiдtlий,
витратний)

I]хiднiданi

Грошовi кошти Первiсна та подальша оцitlка
грошових коштiв здiйснюсться за
справедливоlо вартiстю, яка
дорiвню9 ix номiнальнiй BapTocTi

Ринковий Офiuiйrri курси НБУ

Iнструменти
капiталу

Первiсна оцiнка iHcTpyMeHTiB
капiталу здiйснюсться за ix
справедливоIо вартiстю, яка
зазвичай дорiвнюе цiнi операцiТ, в
ходi якоТ був отриманий актиI].
Подальша оцiнка iHcTpyMeHTiB
капiталу здiйснюсться за
справедливоlо вартiстю на дату
оцiнки.

Ринковий офiцiйlli бiр>ковi курси
оргаtliзаторiв торгiв 1,1a

даry оцiнки, за вi;lсугttосr.i
вl.,lзначеного бiр>ttового
курсу }Ia дату оLlitlt<и,
використовуlоться цitrи
закриття бiржового
торгового лня. .Г{анi lrpo
в.rинеtli правочини поза

фондовоtо бiржею. /{aHi
фiнансовоi' звiтllостi
пiдприсмства (cMiTeHTa)
для визнаtlеtlllя
iнтеграLtьного iндексу
(liнансового cl,alty
п iдприсмства (ем iTeHTa).
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класи активiв та
зобов'язань,
оttiнених за

справедливою
вартiстю

Методики оцiнювання

метод оцiнки
(ринковий,
дохiдний,
витратний)

вхiднiданi

]нвестицiйна
ltepyxoп,lioTb

Первiсна оцiнка iнвестицiйноТ
Hepyxoмocтi здiйснlосться за
собiвартiстю. Подальша оцiнка
здiйсrrtоеться за первiсною
вартiстю за вирахуванням
накоп иченоТ амортизацiТ.

Ринковий,
дохiдний

Щirrи на ри}Iку
Hep}xoMocTi, данi оцiнки
професiйних оцiнювачiв

,Щебiторська
заборгованiсть

Первiсна оцi1-1ка дебiторськоТ
заборгованостi здiйснюсться за

справедливоIо BapTicTlo, яка

дорiвt-lюс BapTocTi погашення,
тоб,го сум i очiкуваних контрактних
грошових потокiв на даry оцiнки.
ГIiсля первiсного визнання
подальша оцittка дебiторськоТ
заборгованостi вiдбувасться за

амортизованоlо BapTicTto.

Ринковий,
дохiдний

KoHTpaKTHi умови,
ймовiрнiсть погашенI{я,
очiкуванi вхiднi грошовi
потоки.

Поточнi
зобов'язання

Первiсна оцiнка грошових
зобов'язань здiйснюсться за
BapTicTto погашення. Поточнi
зобов'язання оцiнюtоться у
подальшому за амортизованою
вартiстю.

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

5.2. ВплиВ BI|KopI|cTaIltrя закрrЛтих вхiднlлх даtlиХ (3-го рiвrrя) дло перiодllчних оцiнок
справедллtlrоi BapTocTi lla прибуток або збпток

у результатi визrlачення справедливот BapTocTi частки у статутному капiталi згiдно з методикою
визtlачення iнвестицiйноТ привабливостi пiдприсмства за даними фiнансовоТ звiтностi, було проведе_нО

лоочitlкУ та }uiHKY фiнансових активiв Фонду, зокрема: часткУ в статутномУ ка_пiталi. _ТзоR
"Кормотех" дЬоцirrЬно tla б З44 тис, грн.; частку в cTaTyT}loMy капiталi ТзоВ "Екобiзнесфiнанс"

уuiненО на 30З тис. грн., часткУ в статутному капiталi ТзоВ "стрАнс" уцiнено наЗ 445 тис. грн. У
i02O роui вiдбулося.6iпоu.,е,,"о частки корпоративних прав ТзоВ кЕкобiзнесфiнанс> на суму 901 тис.

грrt.,"придбання частки l(орпоративl]их прав ТзОВ кВР кВЕНТСОЛ) На СУМУ 3 З35 ТИС._ГРН.,

,iрилбаirня частки корпоративllих прав ТзоВ KKOPBIH ПРАЙМ) на суму l тис. грн., придбання

частки корпоративних прав ТзоВ (СТРАНС)) на суму 3 854 тис. грн, продаж корпоративних прав

ТзоВ кКормотеХ) на сумУ 45 68З тис. грн,, продalК часткИ корпоратиВних праВ ТзоВ (КПП ЦЕНТР)
tla суму 3 Ь55 тис. грн. та продall( частки корпоративних прав ТзоВ (СТРАНс)) на суму 4l0 тис. гргl..

5.3. РiвепЬ icpapxii сlIраведлиВоТ BapTocTi, до якого належать оцiнки справедливоi BapTocTi

к.ltаси активiв та
зобов'язан ь,

оцiнених за
справеllл ивоIо

вартiстю

l piBeHb
(,гi, що мають

котируванI-1я, та
спостережуванi)

2 piBeHb
(Ti, що не мають
котирувань, чше

спостере>Iсуван i)

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

спостере)куваним и)

Усього

flaTa оцillt<и 3 l .l2.19 з1.|2.20 3 l .l2.19 з1.12.20 31 .l2.19 з\.12.20 31.12.19 3|,12.20

Щовгостроковi
llitraHcoBi
iнвестицiт:
iншi (litlaHcoBi
iнвестицiт 60 925 21 664 60 925 2| 664

ffовгострокова
дебiторська
заборгованiсть 98 958 689 98 958 689
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класи активiв та
зобов'язань,
оцiнених за

справедливою
вартiстю

l piBeHb
(Ti, що мають

котирування, та
спостережуванi)

2 piBeHb
(Ti, що не мають
котирувань, aLпе

спостережуванi)

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

спостере)куваними)

Усього

!ата оцiнки з1,12.|9 з1.12,20 з1.12.19 з1.12.20 зl,|2.19 з1.12.20 з1.12,19 з1.12,20
Iнша поточна
дебiторська
заборгованiсть lб 065 lб 065
!ебiторська
заборгованiсть за

розрахунками з
нарахованих
доходiв 14 ltl
Грошовi кошти 2 4 2 4

Класи активiв,
оцiнених за

справедливою
вартiстю з

використанням 3-го
рiвня icpapxiT

залишки станом
на 3 1.12.20\9 р,

Придбання
(продаяti)

залишки станом
Ha31.12.2020p, Примiтltа

!овгостроковi
фiнансовi
iнвестицiТ:
iншiфiнансовi
iнвестицiТ

60 925 -39 26l 21 664 -З 748 (Збиток вiд
змiни справедливоi
BapTocTi частки у
статутному
капiталi);
+6 З44 (Прибуток
вiд зtчtiни

справедливоТ
BapTocTi частки у
статутному
капiталi);
+ 8 09l (Придбання
частки у cTaTyTНolvly
капiтtшi)
-49 948 (Продаlrt
частки у cTaTyTHoN,ly

кап iтал i)

!етальна
iнформацiя

розкрита у Примiтцi
5.2.

5,4, РуХ активiвl що оцiнюlОться за справедллlвою BapTicтlo з викорllстаllrlяil,t вихiлних дiltlих3-го рiвня iepapxii

5,5. Iншi розкриття, що вимагаються мсФЗ 13 <Оцiнка справедлцвоТ 
"uрто"БСправедлива BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB в порiвняtлнi з ix балаllсовоtо вартiстю

16

Фiнансовi активи i зобов'язаrrня
Балаtrсова BapTicTb Справедлива BapTicr.b

з1.12.20l9 з1.12.2020 з|.l2,20l9 з1.12,2020
!овгостроковi фiнансовi iнвестицiТ:
iншi фiнансовi iнвестицiТ 60 925 21 664 60 925 21 664
Щовгострокова дебiторська
заборгованiсть 98 958 689 98 958 б89
!ебiторська заборгованiсть за
розрахунками з нарахованих доходiв l4 l4



Фiнансовi активи i зобов'язання
Балансова BapTicTb Справедлива BapTicTb

з1,12,2019 з|.122020 з|.l2.2019 3|.l2.2020
Iнша поточна дебiторська
заборгованiсть lб 065 lб 065

Гроruовi кошти 2 4 2 4

поточrt i зобов'язанrtя 6 240 6 6 240 6

CTaнoM на 3 l. 12,2020 року на балансi облiковувались довгостроковi позики на суму 665 тис. грн.
Фонд проводить розрахунок амортизованоТ BapTocTi майбутнiх грошових потокiв з виданих позик та
tIарахованих доходiв по позиках i вiдобраlкас BapTicTb позик з врахуванням премiт або дискошry.
Станом на З l .12.2020 року премiя становить 31 тис грн.

Фонд cTBoploc розерв пiд очiкуванi кредитнi збитки щодо виданих позик. Станом на 31 грулня
2020 року резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки на суму виданих позик нараховано в cyMi 7 тис. грн.

Фонд cTBoploc резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки щодо заборгованостi по вiдсотках за
rlаявtлостi простроче}tоТ заборговаtlостi по вiдсотках. У Фондi вiдсутttя прострочена заборгованiсть по
вiдсотках, тому резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки щодо заборгованостi по вiдсотках становить <0>.

I(ерiвниuтво КомпанiТ вважас, що l]аведенi розкриття щодо застосування справедливоТ BapTocTi с

достатltiми, i не ввах<ае, що за межами фiнансовоТ звiтностi зzrлишилась будь-яка суттсва iнформаuiя
щодо застосування справедливоТ BapTocTi, яка може буги корисною для користувачiв фiнанСОвоТ
звiтностi.

6. Розкрlrтгя iшформаuii'о utо пiдтверджус cTaTTi поданi у фiпаllсових звiтах
6.1. Доходлl
Фоttд складас Звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупнi доходи i витрати) за методом

((с|lункцiй витрат).

Розши(lруван}lя доходiв i витрат за кфункчiонitJlьним призначенням) отриманих Фондом за 20 l9
piK та за 2020 piK наведелlо в таблицi.

!,оходи
Код
звiту

2019 р. 2020 р.

[lIшri thillaHcoBi доходи о.2220 43 901 14 29l

Ди вiденди о.церrI<аtt i l20ll
Доходи вiд нараховаtlих вiдсоткiв по позиках 22 689 11 4,76

премiя по позиках 9 201 2 8l5
Illшriлоходll р,2240 26 807 11 511

Доходи вiд реалiзацiТ корпоративних прав 8 509 5 16,|

Дооцiнка сРiнансових irlвестицiй 18 298 6 з44

Всього доходiв: 70 708 25 802

6.2. Витраr,п

Вштрати
Код
звiту 2019 р. 2020 р.

Адмilliстративнi витрати, в т. ч. р.2130 264 230

Винагорода компанiТ з управлiння аI(тивами 24l l94
Витрати на посJIуги аудитора 10 22

Витра,ги на послуги банку, депозитарноТ установи lз |4

Фiнаllсовi витратr| п.2250 4 331 10 995

лискоttт по позиках 4 зз1 l0 988

Витрати вiд зменшеll1-1я корисностi дебiторськоТ
заборговаrtостi (за позикам и)

,7

Iншi в1,1трати D.2270 45 052 53 792

ВитDати з прода;ку корпоративних прав 8 508 49 948

Уцi нка фirrаllсових irr вестицi й зб 544 з -l4,7

Витрат,и вiд зменtлення корисностi активiв 9,|

Всього I}ит|)ат: 49 647 65 017
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Розшифрування витрат Фонду за методом характеру витрат }lаведено в таблицi.
CTaTTi 20l9 u 2020 р,

матерiальнi витрати
виплати працiвникам
виплати фондам соцiального забезпечення пов'язанi з заробiтною
платою
амортизацlя

264 2з0
Всього витрат: 264 230

б.3. Податок lla прибуток
Фонднемаевитратзподаткунаприбутокузв'язкузтим,щовiдповiднодопп. 141.6. l п. l41.6cT..

14l Податкового кодексу УкраТни звiльняються вiд оподаткування кошти спiльного iнвесryванtlя, а
саме: кошти, BHeceHi засновниками корпоративного фонду, кошти та iншi активи, залуцеtti вiд yuac""Ki,
iнстиryту спiльного iнвесryвання, доходи вiд здiйснеl{ня операцiй з активаЙи in"r"ryTy Ьпiльного
lнвесryвання, доходи, HapaxoBaHi за активами iнституту спiльrlого iнвестування, та iнЙi-дохоllи вiд
дiяльностi iнституту спiльного iнвестування (вiдсотки'зi позипам", ор.uдt,i (лiзиliговi) платежi, роялтiтощо).

6,4. Фiнансовi активи, що оцiнюються за
результату в прибутках або збитках

справедливоIо ва;rтiстю, з вiдображеllняп,r

Назва суб'екта lосподарювання з1.12.2019 3|.|2.2020
Частка у статутному капiталi ТзоВ <ЮК кКоНсАлтинГ ГРУП) 9 9

Частка у статутному капiталi ТзОВ "Кормотех'' з9 зз9

Частка у статутному капiталi Тзов ,,ЕкоБIзнЕсФiнАнс,,
1,7,722 l8 з19

Частка у статутному капiталi ТОВ "КПП ЦЕНТР'' 3 855

Частка у статутному капiталi ТОВ кВР кВЕНТСОЛ> з зз5
Частка у статутному капiталiТзОВ KKOPBIH ПРАЙМ) l

Всього 60 925 21 664

Щебiторська заборговаlliсть

з1.12.2019 3|.|2.2020
Щовгострокова дебiторська заборгован icTb 98 958 696
!ебiторська заборгован icTb
за розрахунками з нарахованих доходiв l4

" y зв'язку з вiдсутнiстю активного ринку щодо вищевказаних товариств з обмtея<еt-lоlо
ВiДПОВiДаЛЬНiСТlО СТаНОМ на 3l ,l2.202О р. оцiнкi iнвестицiй за справедr"*оrg варт.iс.гtо (.lастки устатутному капiталiтовариств з обмеженою вiдповiдальнiстrо) вiдобрал<еrlа в З-ому piBrli icpapxiT.

6.5" Грошовi кошти
Станом на 31.|2.2019 р. грошовi кошти за номiнальною вартiст,ю об,пiковувчUIись на paxytlKaX,

вiдкритих в АТ кРайфайзен банк Аваль>: поточному рахунку - 2 тЙс. грн.
Станом на З1.12.2020 р. грошовi кошти за номiгtальлtою вар,гiсr,ю облiковувiLлись tIa paxy}IKaX,

вiдкритих в АТ <Райфайзен банк Аваль>: поточному рахунку - 4 тис. грн.
За данимИ рейтингУ надiйностi банкiв, що здiйснrосться рейтиltговим агентством, яке BlleceHe дt;

.Щерясавного ресстру уповновая(ених рейтингових агентств I-IкцпФр, даllий банк ruае цр"д".r,,"й
рейтинГ iнвестицiйного рiвня uaAAA (бiльш детальний аналiз наведено у примiтцi 7.з.l).

6.6. Фiнансовi активи, що оцiпlоються за амортизоваtlою собiвартiстю
До фiнанСових активiв, що оцiнlоються за амортизованою собiвартiстtо, Фонд вiдноси.1ь

dебiпtорську зоборzоваttiсmь, у mому чttслi позttкu.
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3|.L2.2019 з1.12.2020

Iллша поточна дебiторська заборгованiсть |6 162

Очiкуванi кредитьti збитки utодо дебiторськоТ
заборгованостi 1 04)

Балансова BarrTicTb всього: 98 958 16 768

!овгострокова дебiторська заборгованiсть Фонду складасться з виданих позик та нарахованоТ
премiТ або дисконry на суму виданих позик, а саме:

cTaHoI\4 tra 3 l .12.2019 р.

- ТзОВ кКормотех)) видано позик 1-1a суму 90 755 тис. грн., нараховано премiю- 8 203 тис. грн.

станом на 3 l .12.2020 р.:

- ТОВ кВР кВЕI-1ТСОЛ) видано позик на суму 665 тис. грll., нараховано премiю - 3l тис. грн.о

нараховано резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки на суму - 7 тис. грн.

ffебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв станом на 31.12.2019 р.
вiдсутня., станом на 3|.12,2020 р, лебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв
скJIадаеться з нарахованих вiдсоткiв за виданими позиками на суму 14 тис. грн.. ПрострочеtlоТ
заборгованостi за нарахованими доходами у Фондi немае.

Iltша поточна лебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2019 р. вiдсутня.

Iнш.lа поточна дебiторська заборгованiсть станом на 3 l . |2,2020 р. скJIадасться з:

- BHecKiB до l]езаресстроваЕIого статутного капiталу товариств lra суму 16 16l тис. грн.;

- iншоТзаборгованостi, яка складасться з розрахункiв за послуги на суму l тис. грн.

Стагtом на 31 грулня 2020 року резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки щодо iншоТ поточноТ
лсбiторськоТ заборгованостi становить 97 тис. грн.

6.7. Власll I,1 l"l кап iтал
Станом на 3 1.12.2019 р, та 31.12.2020 р. заресстрований та сплачений капiтал скJ]адав 80 000 тис.

гр}I.

Структура власного капiталу:

з1.12.2019 зl.t2.2020
Зареестрований (пайовий) капiтал 80 000 80 000

Ilерозп ол iлен и й прибуто r< ( tlепокрити й збиток) 7з 645 34 4з0

Вилучений капiтал 76 000

всього власний капiтал 153 645 38 430

6.8. Торговелl)tла та iHrшa кредиторська заборгованiсть

31.12.2019 31.12.2020

I(релиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги l 5

I tt t_tla креди,горська заборгованiсть 6 239 l

Всього кредиторська заборговаlIiсть 6 240 6

I(релиторсr,ка заборгованiсть за товари, роботи, послуги cTatioM на 31.12.20 19 р. склалаСтьСя з

заборговаtrостi LLtollo l]инагороди Компаtлii'та за депозитарними послугами у cyMi l тис. грн. Iнша
крсllиl,орська заборгованiсть скJIадасться iз заборговаrlостi перед ТзоВ кФК кФilrроял) за придбання
акuiй ПрА'Г KIK KXXI столiття> на суму б 239 тис. грн.

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги cTatloM Ha31.12.2020 р. Склаласться З

заборгованостi rцодо виLIагороди КомпанiТ та за депозитарними послугами у cyMi 5 тис. грн. IнШа

кр9диторська заборгованiс,гь скJlадасться iз заборгованостi за придбання частки у статутнОмУ КаПiТаЛi

товариства на суму l тис, грн,

I{редиторська заборговалliсть на кiнець звiтного перiоду носить поточниЙ характер i не

вва)I(асться простроченоIо.

б.9. Звiт про рух гроluових коштiв за перiод з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р.

Звiт lrpo рух грошових коштiв за перiод з 01.0l ,2020 р, по 31.12.2020 р. склалено За вимоГаМи

МСБО 7 кЗвir- про рух грошIових кошlтiв> за прямим методом, згiдно з яким розкривасться iнформацiЯ

19.
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про ocHoBHi класи надходя(ень грошових коштiв чи виплат грошових коtштiв tla }Iет-го-основi. У звi.гi
вiдображено рух грошових коштiв вiд операцiйноi та неоперацiйllоТ (iнвестицiйноr' та фiнансовоi)
дiяльностi.

Операцiйна дiяльнiсть - полягае в отриманнi прибутку вiд звичайгtоТ дiяльнос.гi, сума якого
скоригована на амортизацiю необоротних активiв, витрати на оплату працi n"pao,,uny, сгlлат.у
податкiв, вiдрахування на соцiальнi заходи та iншi u"rpur",

Iнвестицiйна дiяльнiсть - це придбання та продаx(: необоротttих aKTttBiB, у Tojvly числi аt<.I,ивiв
вiднесених до довгосТрокових, та поточних фiнансових iнвестицiй, витрати на'придбаllня оборо.гrlих
активiв, iнших вкладень, що не розглядаються як грошовi еквiваленти, отриманi вiдсотrtи ,о д".iдa,,д",
отримання та погаше}lня позик.

Фiнансова дiяльнiсть - це надход)кення чи використанtlя коштiв, що м,tли мiсце в резулы.атieyiciT цiнних паперiв, викупу власних акцiй, виплата дЙвiдеrrдiв, погашення зобов'язаttь .u dop.oo"r"
цlнними паперами.

Рух коштiв у результатi операцiЙноТ дiяльностi у звiтi про рух грошових коштiв (за прямим
методом) вiдображений наступним чином:

Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйноТ дiяльностi за
становить - 225 тис, грн. (витрачання), за перiод з 0 1.0 1.20 l 9 р.
грн. (витрачання).

перiод з 0I .0 1.2020 р. по 3 1.12.2020 р.
по 3 1.12,2019 р. cTattoB ить * 26З .т,ис.

операцiйноТ дiяльностi фirrансовоТ дiопо,БсliЕi *рiод з
76 000 тис. грн. (витрачанllя), за перiод з 01.01.20l9 р. по

Чистий
0 l .01 .2020 р.
зl,|2,2019

Чистий
01.01.2020 р.

рух грошових
по 31.12.2020

, коштlв вlд не

р. стаrIовить -

pyхгpoШoBиxкoштiввiднеoпepaцiйнoТдiяльнoсr.i1i*'"ё
по 31.12,2020 р. становить-'l6227 тис. грн. (надходяtення), за перiол з 01.01.20l9 р. по
становить -26З тис, гпн. (налхолження)

з|,12.2019 0

Результатом чистого руху коштiв вiддiяльностi Фонду за перiод з 01.01.2020 р. по з 1.12.2020 р.е надходження грошовихкоштiв в cyMi 2тис. гр}I., за перiод з 01.01.20lg р. по 3 |.12.20l9 р. результа.гчистого руху коштiв вiд дiяльностi Фонду становить 0 тис, гр1.1.

Грошовi потоки в iноземнiй валютi вiдсутtli.

б.14. Звiт про власний капiтал за перiод з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р.
облiК зар€естрованого (пайоВого) капiталу, нерозподiленого прибутку та неоплаченого капiт,алу

здiйснюеться вiдповiдно до чинного законодавства УкраТни. BapTicTb ЪтатеИ власtlого капiталу, яка
вiдображена у звiтi про власний капiтал вiдповiдас балаriсу (звiту про фiнансовий стан) Фоrlлу:

ЗареестроВаний (пайОвий) капiтал станоМ на 3 l. \2.2018 р. становить 80 000 тис. грн.
НерозподiЛений прибуток станом на 3l. |2.20l8 р. становить бl 4291.ис. грll.
Власний капiтал станом rra 3 l. 12,2018 р. становиr.ь l4l 429 тис. грtl.
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Стаття Код 01.01.2020-
з1.12.2020

01.01.2019-
з1.12.20l9

Витрачання на оплату ToBapiB (робiт, послуг) р.3 l00 a11 -262
Iншi витрачання р.з l90 -з l
Чистий рух коцrтiв вiд операцiйноiдiяльноЙ р.3195 -225 -263

становить тис надходження

Стаття Код 01.01.2020-
з1.12.2020

01.01.2019-
з1.12.2019

НадходItення вiд реалiзацiТ фiнансових iнвестицй р.3200 5 16,7 8 509
Надходження вiд отриманих вiдсо,гкiв p.32l5 ll 462 22 689
Надходження вiд отриманих дивiдендiв р.З220 12 0ll
Надходження вiд погашення позик р,323 0 90 755
В итрачання на п ридбання ф iHaHcoB их i нвёс,тlдrй р.3 25 5 _8 09l -42 946
Витрачання на надання позик р.з2,15 -665
Iншiплатежi р.3290 -22 401

11.3295 76 227 263

тис

Стаття Код 01.01.2020-
31.|2.2020

01.01"20l9-
31"12.20l9

Викуп власних акцiй р.3345 -76 000
Чистий рух коштiв вiд фill4нсовоТдiяльrlостi р.3395 76 000



.l

Чистий прибуток за перiод з 01 ,0 l .20l 9 р. по 3 l . 12.2019 р. становить 2l 06l тис. грн.
Iнш i змiни (списання акчiй) за перiод з 01 .0l .20l9 р. по 3 1 .l2.2019 р. становлять (8 845) тис. грн.
Заресстрований (пайовий) капiтал станом на 31.12.20l9 р. становить 80 000 тис. грн.
Ilерозподiлений приброк станом на 3 1 .l2.2019 р. становить 73 645 тис. грн.
Власний капiтал станом на 3 1 .1 2.20 l 9 р. становить 1 53 645 тис. грн.
Збиток за перiод з 01 ,0l .2020 р. по 3 1 .12.2020 р. становить 39 2l5 тис. грн.
Вилучений капiтал (викуп акчiй) за перiод з 01.0l .2020 р. по 31.12.2020 р. становить (76 000) тис.

грtL
Зареестрований (пайовий) капiтал станом наЗ|.12.2020 р. становить 80 000 тис. грн.
Нерозподiлений приброк станом Ha31.12.2020 р. становить З4 4З0 тис. грн.
Вилучений капiтал станом на31,12,2020 р. становить (76 000) тис. грll.
Власний капiтал станом на3|.12.2020 р. становить 38 430 тис. грн.

7. Розкрltт,гя iншlоТ illформаuii
7.1 YMoBlli зобоllопзання.
7, l. ]. C)tdoBi ttозов tt

Проти Фонду в звiтному перiодiв не було подано судових позовiв. Керiвництво КомпанiТ вважас,
що Фоrtд не поl]есе iстотних збиткiв, вiдповiдно, резерви у фiнансовiй звiтностi не створювЕlJIися.

7. l. 2. О п oc)allt кув ап l ul
Внаслiдок ttаявностi в украТнському податковому законодавствi положень, якi дозволяIоть бiльш

ttiж одигt BapiaHT тлумачення, а також через практику, що склilIася в нестабiльному економiчному
середовиLлi, за якоТ податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчноТдiяльностi, у разi, якщо
податковi ограIJи пiддалуть суплнiву певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва КомпанiТ
економiчноТ дiяльностi Фонду, ймовiрно, що Фонд змушене буде сплатити додатковi податки, штрафи
та пегli. Така невизначенiсть може вплинути на BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB, втрати та резерви
пiд знецiнен}lя, а також }la ри1-Iковий piBeHb цiн на угоди, На лумку керiвництва КомпанiТ Фонд
сtIлатив yci податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки. Податковi
звiти MolKyTb переглядат,ися вiдповiдними податковими органами протягом трьох poKiB.

7. 1,3, Ctll)lttittb ttoBeptteHtш iебimорськоt зпборzовапосlli mа iнtцuж tlliltaltcoBttx акпlлtвiв

Внаслiдок ситуацiТ, яка склzшась в eкoнoMiui УкраТни, а також як результат економiчноТ
гtестабiльгlостi, tцо склаJIась на дату балансу, icHye ймовiрнiсть того, що активи не змоrкуть бути

реалiзоваl;i за TxHboto балаttсовою BapTicTlo в ходi звичайноТдiяльностi Фонлу.

Ступiнь поверне}lня активiв у значнiй Mipi залежить вiд е(lективностi заходiв, якi знаходяться поза
зоtIою контролIо Фоrrду. Ступiнь повернення дебiторськоТ заборгованостi Фонду визначаеться на
пiдставi обставиtl та ir;формацiТ, якi наявгti на даry балансу. На лумку керiвництва Компанii, вIл(одячи з

tlаявних обставиll тa iнсрормацiт, кредитrtий ризик лля фiнансових активiв Фондом визначений як дуже
rtизький, тому кредитгtий збиток не був визttаний при ouiHui цих активiв.

Враховуrочи той факт, tlto довгострокова дебiторська заборгованiсть буде погашена у 2021 роцi, i

беру.tи до уваги нестабiльt-tу економiчну ситуацiю в YKpaTHi, в т. ч. пов'язану з COVID-19, Товариство
створило резерв очiкуваttих кредитних збиткiв на суму заборгованостi за виданими позиками в роЗмiрi 7
,],ис. грн.

7.2 I)озкрlлття irlформацii Tlpo пов'язаlli стороIlи

f]o пов'язаttих cTopiH Фонду належать Компанiя та юридичнi особи - резиденти, корпоративнi
tIрава яких облiковуються в активах Фонду.

Компанiя та, зокрема, iT керiвllик, мае вплив на Фонд внаслiдок виконання функцiй з управлiння
активами та органiзацiТ дiяльностi Фонду. Прямi родичi керiвника КомпанiТ пов'язаностi не мають.
Протягом звiтного перiоду здiйсгtювалися операцiТ з нарахування винагороди КомпанiТ у cyMi 194 тис.
грtl. та проведен}Iя оплати винагороди КомпанiТ на суму l90 тис. грн.

7.3. t{iлi та полiт,лlкlл управлiння {liнансовими рIлзиками
Управлiння ризиками мае першочергове значення для ведення бiзнесу Фонду ic вах<ливипд

елементом iJ дiяльностi. Полiтика управлiння ризиками сконцеtIтрована на непередбачуваностi
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фiнансових ринкiв i нацiлена на мiнiмiзацiю потенцiйного негативного впливу на фiнансовi показники
Фонду. Оперативний i юридичний контроль мае на MeTi забезпечувоrи 

"uлеr,irrе фунr<rliонуваIlня
внyтpiшньoТпoлiтикиTaПpoцeДypЗМeToЮмiнiмiзацiioпepацiйнихiюpидичгrихpизикiв

Керiвництво КомпанiТ визнас, що дiяльнiсть Фонду пов'язана з фiнансовиjчlи ризикаNlи i BapT.icr.b
чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттево змiнитисi унаслiдок oi,n"uy
суб'сктивних чинникiв та об'ективних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яtких заздалегiдь
точно передбачити немояшиво. ,Що таких фiнагlсових ризикiв вiднесено кредитний ризик, ринковий
ризик та ризик лiквiдностi,

Полiтика з управлiння ризиками opieHToBaHa на визнаLlеrtня, аtrалiз iуправлiнllя ризикilN,lи, з
якими стикасться Фонд, на встановлення контролю за ризиками, а Taцo)t{ постiйний монiториrtг за
piBHeM ризикiв, дотриманням встановлених обмех<ень та полiтики управлiння ризикаiчlи.

управлiння ризиками керiвництвом Компанiт здiйслtюеться }Ia осгrовi розуiчtiння приt{ин
ВИНИКНеННЯ РИЗИКУ, КiЛЬКiСНоТ оцiнки Його мо>lulивого впливу на вартiс,гь чис.гих u*rи*ig, .,.u

застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення.

7.3. 1. Креd ltmH uй р tlз uк
кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про (liнансовий iнструмен,г не зlч|о)ке

виконати зобов'язання i це буде причиною виникнення фiнансового збитку iншоi сrорЬ"и. Креди,гttий
ризиК притаманнИй такиМ фiнансовиМ iHcTpyMeHTaM, яК поточнi та депози.гнi рахунки в баttках,
дебiторська заборгованiсть (в т.ч. позики).

основним методом оцiнки кредитних ризикiв Фонду е оцiнка кредитоспрорtолсltостi
контрагентiв, для чого використовуються кр_едитнi рейтинги та будь-яка iнша доступrrа iltформацiя
щодо ix спроможностi виконувати борговi зобов'язання.

Станом на Зl,|2.2020 р.кредитний ризик по фiнансовим активам, Що оrliнюtоться за
амортизованою собiвартiстюо е низьким, що пiдтверд)l(уеться чинника]чtи, якi BpaxoByloTb сгlецифiку
контрагентiв, загальнi економiчнi умови та оцiнку як поточного, так i прогнозно.о йuпроr*iв зпiillи
умов станом на звiтну дату.

Щ о d о по пхо ч нuх р clxyt t к iB

.при визначеннi рiвня кредитного ризику фiнансового активу у виглядi еквiвален.гil] гроlllоl]их
коштiв, розмiщених l{a поточному рахунку в АТ кРайфайзен баrlк A.ar,ou були Bpaxoвaгti, в першу
чергу, данi НБУ. Вiдповiдно до цих даних складаються рейтиtlги банкiв. За данимrи 

'рей.r.Йнгу

надiйностi банкiв, 
_що здiйснЮсться рейТинговиМ агеrlтствоlчt, яке B}leceнe дО flержавtlого p"u.,.py

уповноважених рейтингових агентств НКI-{ПФР (https://www.nSSmc.gov.ua,/rating-agencies7; дт
кРайфайзен банк Аваль> мас кредитгtий рейтинг iнвестицiйrtого рiвня (trаДД Йttp://standarcl-
rat i n g. Ь i/rus/rl_rai ffaizen- ban k-ava l, -pao/).

10 листопада 2020 року Рейтинговий KoMiTeT рейтингового агентстl}а кСтандарт-Рейт.иrчг>
прийняв рiшення про оновлення кредитного рейтингу АТ кРайфайзеl; банк Аваль> за нацiональr;ою
шк€tлою на piBHi uaAAA. Позичальник або окремий борговий iнструмен.г з
рейтингом uaAAA характеризуеться найвищоlо кредитоспромояtнiстю порiвняно '. illшими
украТнськими позичrшьниками або борговими iнструментами. Знаки к*> та (-)) познаtlаtоть промiя<ttий
рейтинговий piBeHb вiдносно основного рiвня. Стабiльний прогноз вказус на вiдсу.l.лliсть наllоr.очгrий
момент передумов для змiни рейтингу протягом року.

Щоdо позuк

Станом на 31.|2.2020 року в активах Фоrrду е позики, що видаtli тов вР <ВЕНТСоЛ> iз
TepMiHoM повернення 26.06.2021 piK на суму 665 тис. грн.

за результатами проведеного аналiзу, враховуючи пiдходи затверд)(еlji в Фондi у ме)ках системи
управлiння ризиками, керiвництво КомпанiТзробило висновок, що з дur" первiсного визl1анIlя (видачi
позики) кредитний ризик позич€tльника не зазнав зростання i е низьким. Вiдсу.гнi факти, якi б свiдчрrли
про ризик невикоtIання зобов'язання. Проте, беручи до уваги нестабiльну eKoHoMi.tHy сит.уацiю в
YKpaTHi, в т. ч. пов'язану з COVID-19, Товариство створило резерв очiкуваних *р.д",.,r"* збйr.кiв на
суму забоРгованостi за виданиМи позиками в розмiрi 7 тис. грн.

До заходiв мiнiмiзацii впливу кредитного ризику Фонд вiдносить:
- встановленlrя внутрiшнього обмеження обсягу дебiторськот заборгованостi в активах;
- диверсифiкацiю структури активiв;
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- аналiз платоспромох{llостi коIlтраге}{тiв;

- здiйс}lе|{Ijя заходiв щодо недопущення наявностi в активах Фонду простроченоТ дебiторськоТ
заборгованостi.

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

Фонд використовуе насryпнi методи управлiння кредитними ризиками:
. лiмiти шlодо боргових зобов'язань за кJlасами фiнансових iHcTpyMeHTiB;
. лiмiти llцодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою групою);
. лiмiти щодо вкладень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за Нацiональною

рейти нговоlо ш каJIо}о;
. лiмiти ll{одо розмiщеtlня депозитiв у банках з рiзними рейтингами.

7. 3. 2" Р uн ков u ti р ttз u,к

Риttковий ризик - це ризик того, що сtlраведлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд
(littаr;сового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплюе три
тиtlи ризику: iнший цitlовий ризик, валtотний ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик виникае у
зв'язку з рtlзиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцiТ, вiдсоткових ставок та в€UIютних
KypciB. Фонд нара)I(атиметься tla ринковi ризики у зв'язку з iнвестицiями в акцiТ, облiгацiТ та iншi
фi ltallcoBi i нсr,рументи.

lttшlий цiьrовий ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд
(littансового illcTpyMeнTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (oKpiM тих, що виникаЮть

уttаслiдок вiдсоткового ризику чи в€lлlотного ризику), незалежно вiд того, чи спричиненi вони
чинниками, хараI(терними для окремого фiнансового iHcTpyMeHTa або його eMiTeHTa, чи чинниками, щО
впливають t-ta Bci подiбнi фiнаrrсовi iнструмеllти, з якими здiйснюються операцiТ на ринку.

Основttим методом оцiьtки цiнового ризику е аналiз чутливостi. Серел методiв пом'якшення
tliнового ризику Фонд використовуе ливерсифiкацiю активiв та дотримання лiмiтiв на вкJIадення в

акцiТ r,a iHrli фiгrаrrсовi ilлструменти з нефiксованим прибутком.

валю,гниii ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд
(littаtзсового iHcTpyMetlTy коливатимуться внаслiдок змiн валlотних KypciB.

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

iноземrriй валютi. Фонд не iHBecTyc кошти в банкiвськi депозити, цiннi папери та iншi фiнанСОвi
iнструшtенти гloMiHoBaHi в iноземнiй валютi, тому не с чутливим до в.tлlотних ризикiв.

Вiдсотковий ризик * це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд
(lirlаtlсового iHcTpyMetlTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок. КерiвниuтвО
КомпаrriТ усвiдомлюс, що вiдсотковi ставки Mo)l(yTb змiнlоватись i це впливатиме як на доходи Фонду,
тaK i на справедливу BapTicTb l-|истих активiв.

Усвiдомлюючи значlli ризики, пов'язанi з коливаннями вiдсоткових ставок у
високоiнфляцiйному середовищi, яке е властивим для фiнансовоТ системи УкраТни, керiвництво
КомпаrliТ прийняло рiшення не iнвестувати у борговi зобов'язанrlя у нацiональнiй валютiз фiксованою
вiдсотl<овоtо cTaBKoIo. Керiвництво КомпанiТ здiйснюс монiторинг вiдсоткових ризикiв та кОнтРОЛЮе iХ
максимzulьtIо припустимий розмiр. У разi зростання вiдсоткових ризикiв Фонд мас HaMip позбуватиСя
боргових фiнаttсових illcTpyMeHTiB з фiксованою вiдсотковою ставкою. Монiторинг вiдсОткОвиХ

рlлзикiв здiйснlос,гься lхляхом оцiнttи впливу моrlulивих змiн вiдсоткових ставок на BapTicTb

вiдсоткових (l i rlансових i l-tcTpyMetrTi в.

7. 3. 3, Р uз tt к л i кв idHoctlli
Ризик лiкtзiдностi - l)изик того, що Фонд матиме

гtов'язаних iз (liнансовими зобов'язаннями, що погашаються
iншого фi tlаllсового активу.

трулrrощi при виконаннi зобов'язань,
шляхом поставки грошових коштiв або

Фонд здiйснlое контроль лiквiдностi шляхом плануванFIя поточноТ лiквiдностi. Фонд аналiзуе
термirlи платежiв, яt<i пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами,
зобов'язаtlr|ями, а тако)( прогнознi потоI(И грошових коштiв вiд не операцiйноТ (iнвестицiйноТ)

дiяльнос,гi.
IrrrРормацiЯ Lцодо недИсконтоваtIИх плателtiВ за фiнансОвими зобов'язаннями Фонду в розрiзi

cтpoKiB погаujеtlня представлена наступним чиtlом:
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PiK, що закiнчився
31 грудня 2019 року

До1
мiсяця

Вцt
до3,

мiсяця
мlсяцlв

Вiд 3
мiсяцiв до 1

року

Вiд 1 року
до 5 poKiB

Бiльше 5

poKiB l}сьtlго

Торговельна та iнша
кредиторська заборгован icTb

l l

Iнша поточна кредиторська
заборгованiсть

6239 62з9

Всього 1 6239 6240

PiK, що закiнчився
31 грудня 2020 року

До1
мiсяця

Вiд 1 мiсяця
до 3 мiсяцiв

Вiд 3
мiсяцiв до 1

року

Вiд 1 року
до 5 poKiB

Бiльше 5
poKiB I}cboгo

Торговельна та iнша
кредиторська заборгованiсть

5 5

Iнша поточна кредиторська
заборгованiсть

l l

Всього 5 1 6

7.4. Управлiнllя капiталом
Фонд розглядае управлiння капiт€lлом як систему гtринципiв та методiв розробки i реалiзачir'

управлiнських рiшень, пов'язаних з оптимzulьним форЙуru",rr, капiталу з рiзнЪманir,,"* дrк"р.п, u
також забезпеченням ефективного його використанн" у дiольпостi Фонду. Клrьчовi llит.аllFIя та пoT,o,rlli
рiшення, що впливають на обсяг i структуру капiталу, а TaKo)I( дх(ерела його (lормування,
розглядаються управлiнським персонаJIом. Механiзм управлiнt-tя капiтьом гIерелбачае .ti,гку
постановку цiлей i завдань управлiння капiталом, а також контроль за ix дотриманням у звiтttому
перiодi; удосконалення методики визначення й аналiзу u"пор"сrаilгtя ycix видiв капiта;rу; розроблеl{нязагальноТ стратегiТ управлiння капiталом.

УправлiнсЬкий персонал здiйснЮс огляд структури капiталу на кiнець ко)кного звiтtзого перiоду.при цьому проводить_ся аналiз BapTocTi капiталу, йо.о сrруктура та моrrtливi ризики. На ocrlbBi
отриманиХ висновкiВ Фонд здiйСнюс регулЮвання капiТалу lllляхоМ зztJlученнrl додаткоl]ого ltагlir,алу
або фiнансування, а тако)к виплати дивiдендiв та погашен*,о iaнyr.,"* noa"n. Фоrlд rutox<e здiйснюва.ги
регулювання капiталу шляхом змiни структури капiталу. iи"r"р,u управлiння капiталом N,lo)ke
коригуватись з урахуванням змiн в операцiйному середовищi, тенденцiях риtrку або с-гратегiТ розвитку.

Управлiння капiталом Фонду спрямовано на досягне}lня наступних цiлей;
збереггИ спроможнiстЬ Фонду продовжувати cBoIo дiяльtriсть -гак, Lцоб BiH i надалi

забезпечував дохiд для учасникiв Фонду та виплати i"шr" зацiкавлеttим стороtlам;
, забезпечити нuulе)l<ний прибуток учасникам Фонду завдяl(и встановлеIltlю цitl на послуги

Фонду, що вiдповiдають piBHlo ризику;
, дотриМання.вимоГ до капiталУ, встановлених регулятором, i забезпе.tення здатнос,гi Фоrrду

функцiонувати в якостi безперервtlого дiючого пiдприсмсiва.-
Фонд ввалtас, щО.загаJIьна сума капiталу, управлitll{я ,IкиМ здiйснюсться, дорiвtltое cyMi капiт,алу,

вiдображеного в балансi.
СклаД власного капiталу на дату фiнансовоТ звiтностi (38 4з0 тис. грн,):
- ЗареестрОваний капiтал (пайовий капiтал) _ 80 000 тис. грн.
- Нерозподiлений прибугок -З9 215 тис. грн.
- Вилучений капiтал - (76 000 тис. грн.)
розмiр зареестрованого i сплаченого пайового

пайових фондiв.
капiталу вiдповiдас вимогам, всl-аноl]леним лля

концепцiсю збереження капiталу в Фондi е фiнансова концепцiя l<апiталу (капir.zur с cptHortiMoM
чистих активiв або власного капiталу, прибуток i збiльшенням фiнансовот фми LIистих активiв заперiол), oTlke, Фонд здiйснюс управлiння къпiталом, яке спрямоване на збереrкеIlня спромоltсttос.гi
Р::a' ПРОДОВЖУВаТИ cBolo дiяльнiсть так, щоб_забезпечувати дохiд дп, y.,n"r,"KiB Фонду .га t]иплатиlншим зацlкавлеllим сторонам. Керiвництво Компанii аналiзуе BapTicTb капiтtulу та ризики, щопритаманнi його складовим.
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Основними нормативно_правовими актами, що регулюють порядок визначення BapTocTi чиСтих

активiв iнстиryтiв спiльного iнвеоryвання та порядок, строки подання та скпад iнформаuiТ про

результати дiяльностi та розрахуноI( BapTocTi чистих активiв iнститугiв спiльного iнвеСryванНя е,

вiдповiлlло, рiшення НКЦПФР вiд 30,07.20l3 р. М l336 <Про затверд}кення Пололtення про порядок
виз}|ачення BapToo,r,i чистих активiв iнститутiв спiльного itlвесryвання> (iз змiнами) та рiшенНЯ
НКЩПФР вiд 02.10,20l2 р. J\b l343 кПро затвердження Полояtення про порядок скJ]адання та

розкриття iHcPopMauiT компанiями з управлiння активами та особами, що здiйснюlоть управлiння
активами недер)I(авtlих пенсiйних фондiв, та подання вiдповiдних докумеrlтiв до НацiональНОТ KoMiciT З

цiнних паперiв та фондового ринку) (iз змiнами).
BapTicTb чистих активiв - велиLlина, що визначаеться як рiзниця мiж сумою активiв irrституту

сгliльrtсlго iнвестування з урахуванням Тх ринковоТ BapTocTi i розмiром зобов'язань iнстиryту опiльного

Показник
значення пок€lзника станом на

3 l .12.20l9 р. З1,12.2020 р.

Сума активiв, грн. l59 885 454,зб 38 435 748,59

Сума зобов'язань, грн. 6 240 з9з,з5 6 |82,48

BapTicTb чистих активiв, грн" l53 645 061,01 38 429 566,1 l

Кiлькiсть iнвестицiйгrих сертифiкатiв, що
з}lаходяться у обiгу, од. 80 000 000 80 000 000

IloM i нал ьгrа BapTicTb одного iнвестицi йного
сер,ти(liката, грн. 1,00 1.00

l3apTicTb чистих активiв Фоr-rду в розрахунку
l{a одиll itlвестицiйrlий сертиt|iкат, грI]. |,9206 9.60,74

BapTicTb чистих активiв Фонду в розрахунку на один iнвестицiйний сертифiкат вища йОгО

ttopt i нал b1-1oT BapTocTi,
Протягом звiтного перiолу не вiдбувалося первинного розмiщення iнвестицiйних сертифiкатiв.

Виплати учасникам (дивiденди) не здiйснюв€tлися.
IнtРорл,tсlцh ttpdo склаdу пла розмiру Gull1pal1l, якi вidшкоdовуоmься за paxylloк акпtuвiв Фонdу,

[]имоги l-tlol1o складу та розмiру витрат, якi MorkyTb бути вiлшкодованi за рахунок iнституry спiльного
iнвестуваrlня, вста}lовленi рiLшенням НКL{ПФР вiд l3.08.20l3 Jф l468 <Про затвердження Положення

про склад та розьлiр витрат, що вiдшкодовуlоться за рахунок активiв iнституry спiльного iнвесryвання>

(iз змillами). 'I'ak, максимальtlий розмiр винагороди компанiт з управлiння активами венчурного фопду,

розраховаIlот у спiввiдношеннi до BapTocTi чистих активiв irlституry спiльного iнвесryвання, не може

перевищувати l0 вiдсоткiв середньорiчноТ BapTocTi чистих активiв iнституry спiльного iнвесryвання

протягом (iiнаtлсового року. Iншi витрати (KpiM винагороди компанiТ з управлiння активами, податкiв та

зборiв, передбачених законодавством УкраТни) не повиннi перевищувати 5 вiдсоткiв середньорiчноТ

BapTocTi чистих активiв iнституту спiльlлого iнвесryвання протягом фiнансового року. Загальна сума

витрат, якi вiдшrкодовуtоться за рахунок активiв Фоrrду за звiтний перiод, скJIадаС 229'l55,|З ГРН., В T.tI.

сума виtlагороllи компанiТ з управлiння активами - 194 з29,13 грн. (що скJIадае 0,|9 Уо вiд середньорiчrlоТ

BapTocTi Llист}lх активiв illституту спiльного iнвестування), сума iнших витрат (оплата послуг банкiвськот

установи, депозитарilо, аудитора) - 35 426 грн, (що складас 0,03% вiд середньорiчноТ BapTocTi чистих

акгивiв iнституry спiльного iнвестувангtя). Опке, склад та розмiр витрат Фонду вiдповiдають вимогам

законодавства про дi ял ьн ioTb i нститутi в сп iл ьllого i нвесryван ня.

Iнrfюрл,tаt,liя tllodo вidповidноспli розмiру a.KtltttBiB ФонOу M,ittiM.cutbHoMy обсяzу акпluвiв, Вимогами ч.

2 ст. 41 Закону УкраТни uПро iнститути спiльного iнвесryвання> вiд 05.07.2012 р. лъ 5080_VI

вс.гаIlовлений мiнiмальrrий розмiр активiв пайового iнвестицiйного фонду, який повинен дорiвнювати
l250 мiнiмальних заробiтнt.tх плат у мiсячlлому розмiрi, встановленому законом на день реестраuiТ Фонду
(30.I1.2005 р, - 4l5 тис, грн.). Розмiр активiв Фонду складас l59 885 тис. грн., що перевищуе

мittiмальний обсяг активiв Фонду.
IнQlорллаtliЯ ttlodo irtBectllutliйttoi' tloлitltuKu, Iнвестицiйна полiтика Фонду полягас в розмiщеннi

коштiв опiльrtого iнвестуванllя Фоttду в активи, склад та струкryра якrх не суперечать чинному

законодавству i якi, на погляд особи, яка здiйснюе управлiння активами, забезпечують оптимiLпьне

спiввiдttошенltя MirK Тх дохiднiстю та надiйнiстlо. OcHoBHi напрями iнвестицiЙноI дiяЛЬНОСТi, РИЗИКИ,

ttlo пов'язанi з iнвестуванням та обмеження iнвестицiйнот дiяльtlостi Фонду визначаються його

l нвести цi й гtоlо декларацiею,
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7.5. ПодiТ пiсля дати Балаllсу
Мiж датою складання та затверджен

на показники фiнансовоТ звiтностi та

Голова Правлiння

Головний бухгалтер

Затвердкую:

Генеральний директор
аудитор (сертифiкат АПУ cepiT А М 0035l9)

м.п.

)l(одtlих подiй, якi б могли l]пJlи}]у.ги
ачiъ tlе вiдбувалося.

Г. Ю. Баскill

l. В. Наконечltа

В. О. Озеран
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