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АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо рiчноi фiнансовоi звiтностi Пайового венчурного iнвестицiйного фонду
недиверсифiкованого виду закритого типу (Фавор-iнвест-плюс)>, активи
якого перебувають в управлiннi Приватного акцiонерного товариства

<<Компанiя з управлiння активами <<Карпати-iнвест>> станом на

31 грудня2020 року

Adp есаm ау d umор сько z о в асно в ку :

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

управлiння активами (Карпати-iнвест>>.

Звiт з аудиту фiнансовоi звiтностi

fумка
Ми провели аудит фiнансовоi звiтностi Пайового венчурного iнвестицiйного

фо"ду неливерсифiкованого виду закритого типу <Фавор-iнвест-плюс>> (надалi -
ФОНД), що складаеться зi звiту про фiнансовий стан ФОНДУ станом на 31 грудня

2020 р., i звiту про сукупний дохiд за2020 piK, звiту про змiни у власному капi,галi

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

На нашу д}мку, фiнансова звiтнiсть, що додаеться, вiдображае достовiрlло, в

ycix суттевих аспектах фiнансовий стан ФОНДУ станом на З 1 Iрудня 2020 р., його

фiнансовi результати i грошовi потоки за piK, що закiнчився зазначеною датою,
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi (МСФЗ) та вiдповiдас

вимогам законодавства УкраiЪи, що регулюе питання бухгалтерського облiку та

фiнансовоi звiтностi"

Основш dля dумкu
Ми провели аудI,Iт вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi,

,, аудиту, оIuяду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, що прийнятi в
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якостi нацiональних згiдно з рiшенням Аудиторськоi паJIати
08.06.2018 р. J\Ъ ЗбL, зокрема Мiжнародних стандартiв аудиту

УкраТни вiд

(переглянутий) "Формування думки та складання звiту щодо

(мсА) 700

фiнансовоi
Звiтностi", 706 (переглянутий) 'ОПояснювальнi параграфи та параграфи з iнших
ПИТаIIЬ У звiтi незалежного аудитора", а також Рiшення Нацiональноi KoMiciT з
цiнних паперiв та фондового ринку (НКtШФР) "Про затвердження Вимог до
аУДиТорського висновку, що подасться до Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв та

фондового ринку при розкриттi iнформацii про результати дiяльностi iнститутiв
Спiльного iнвестування (пайових та корпоративних iнвестицiйних фондiв) та
компанiТ з управлiння активами" вiд 11.06.201З р. JФ 991. Нашу вiдповiдальнiсть
ЗГiдно З цими стандартами викладено в роздiлi кВiдповiдальнiсть аудитора за
аудит фiнансовоi звiтностi>> нашого звiту.

Ми с нез€lJIежними по вiдношенню до ФОНДУ згiдно з Мiжнародним
КОДексом Етики Професiйних Бухгалтерiв, включаючи мiжнароднi стандарти
НеЗаJIежностi, Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (кКодекс
РМСЕБ>) та етичними вимогами, застосовними в YKpaiHi до нашого аудиту

фiнансовоi звiтностi, а також виконaши iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих
ВИМОГ Та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаемо, що отриманi нами аудиторськi
ДОКulЗи с достатнiми i приЙнятнIlми для використання ik як основи для нашоТ

думки.

Су mmев а н е в uз н ач енiсmь, лцо сmо су €mь ся б ез п ер ер в но cmi d iял ь н о сmi
Звертаемо уваry на ситуацiю щодо майбутньоi невизначеностi, пов'язаноi iз

ЗаПровадженням урядом Украiни обмежень, встановлених пiд час карантину у
зв'язку зi спалахом KopoHaBipycy у cBiTi. В результатi цього виникае
неВизначенiсть, що може поставити пiд суплнiв здатнiсть ПрАТ КУА <<Карпати-

iHBecT>> продовжувати на безперервнiй ocHoBi вiдображати активи ФОНЩУ за
СПРаВеДЛиВоЮ вартiстю. Вплив такоi маЙбутньоi невизначеностi наразi не
МоЖливо оцiнити. Нашу думку щодо достовiрного вiдображення фiнансовоi
звiтностi iз врахуванням з€вначеноi невизначеностi не було змiнено.

rнша iнформацiя
Наша думка щодо фiнансовоi звiтностi ФОН.ЩУ не поширюеться на iншу

iнформацiю i ми не робимо висновок з будь-яким piBHeM впевненостi щодо цiеi
, iншоi iнформацii. Система бухгалтерського облiку ФОНДУ е адекватноIо. У

ФОНДI застосовуються процедури вrтутрiшнього контролю (аулиту). Система

управлiння ризиками ФОН,ЩУ е прийнятною.

Тексm цьоzо dotyMeHmy пidеоmовлено Дуdumорською "УкрЗахidАуdum", 1 4.0 1,202 ]
Вuкорuсmання mексmу у цiлолtу або у чqgцr,ti без пuсьtиовоi зеоdu не dозволяеmься.
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Ключовi пumання ауdumу
Ключовi питання аудиту - це питання, що, на наше професiйне судження,

були найбiльш значущими пiд час нашого аудиту фiнансовоI звiтностi за

поточниЙ перiод. Щi питання розгляд€Lлися в KoHTeKcTi нашого аудиту фiнансовоi
звiтностi ФОНДУ в цiлому та при формуваннi думки щодо неi; при цьому ми не

висловлюемо окремоi думки щодо цих питань.

Вidповidольнiсmь управлiнськоzо персоншtу mа muх, Kozo наdiлено
н а йв utц ам а по в н о в амс ення, з а ф iH ан с о ву з в imHicmb

Управлiнський персонал ФОНДУ несе вiдповiдальнiсть за складання i
достовiрне подання фiнансовоi звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему
внутрiшнього контролю, яку управлiнський персон€Lл визначае потрiбною для
того, щоб забезпечити складання фiнансовоi звiтностi, що не мiстить суттсвих
викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

При складаннi фiнансовоi звiтностi управлiнський персонал ФОНДУ несе

вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi ФОНЩУ продовжувати свою дiяльнiсть на

безперервнiй ocHoBi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються
безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть

дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, KpiM випадкiв, якщо

управлiнський персон€Lл або плануе лiквiдувати ФОНД чи припинити дiяльнiсть,
або не мае iнших реаJIъних €Lльтернатив цьому.

Ti, кого надiлено найвищими повноваженнями у ФОНДI, }IecyTb

вiдцовiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування ФОНЩУ.

Вidповidшlьнiсmь ауdumора за ауdum фiнансовоi звimносmi
Нашими цiлями с отримання обrрунтованоТ впевненостi, що фiнансова

звiтнiсть ФОНДУ у цiлому не мiстить суттевого викривлення внаслiдок

шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку.
Обrрунтована впевненiсть е високим piBHeM впевненостi, проте не гарантуе, що
аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттсве викривлення, коли

воно icHye. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; воFIи

вважаються суттевими, якщо окремо або в сукупностi, як обrрунтовано

очiкусться, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що
приймаються на ocHoBi цiеi фiнансовоi звiтностi ФОНДУ.

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуемо

професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з

аудиту. KpiM того, ми:

ТексmцьоzоdокуменmупidzоmовленоАуDumорськбюфiрмою "УкрЗахidДуdum", l4.01,202 1

Вuкорuсmання пхексmу у цiлолtу або у часmuнi без пuсьмовоi'зzоDu не dозволясmься,
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- iдентифiкуемо та оцiнюемо ризики суттевого викривлення фiнансовоТ
звiтностi ФОНДУ внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляемо й виконуемо
аУДиТорськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуемо аудиторськi

Докази, що е достатнiми та приЙнятними для використання ix як основи для нашоI

думки. Ризик невиявлення сутт€вого викривлення внаслiдок шахраЙства е вищим,
нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати
Змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування
заходами внутрiшнього контролю;

- отримуемо розумiння заходiв внутрiшнього контролю ФОНДУ, що
стосуються аудиту, для розробки аудиторсъких процедур, якi б вiдповiдали
обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи
внутрiшнього контролю ;

- оцiнюемо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик ФОНДУ та
обЦрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацii, зроблених

управлiнським персон€шом;

- доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським
персонЕtлом ФОН!У припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для
бухгалтерського облiку та, на ocHoBi отриманих аудиторських доказiв, робимо
висновок, чи icHye суттева невизначенiсть щодо подiй або умов, що може
поставити пiд значний cyMHiB здатнiсть ФОНДУ продовжувати свою дiяльнiсть на
безперервнiй ocHoBi. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такоi суттевоТ

невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в нашому звiтi аудитора до
вiдповiдних розкриттiв iнформацii у фiнансовiй звiтностi ФОНДУ або, якщо TaKi

розкриття iнформацii е неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки
rрунтуються на аудиторських док€вах, отриманих до дати нашого звiту аудитора.

BTiM майбутнi подiТ або умови можуть примусити ФОНД припинити свою

дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi;

- оцiнюемо заг€шьне подання, структуру та змiст фiнансовоТ звiтностi
ФОНДУ включно з розкриттями iнформацiТ, а також те, чи пок€tзуе фiнансова
звiтнiсть операцii та подiI, що покладенi в основу ii складання, так, щоб досягти
достовiрного подання.

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

проведення аудиту та cyTTeBi аудиторськi результати, включаючи будь-якi cyTTeBi

недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.

Ми також надаемо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями у
ФОНДI, твердження, що ми викон€ши вiдповiднi етичнi вимоги щодо

Тексm цьоео dокуменmу пidеоmовлено Дуdumорськоiо фiрл,tою "УкрЗахidДуdum", 14.0].202 ]
Вuкорuсmання mексmу у цiлому або у часmuнi без пuсьлtовоi зеоdu не dозволяеmься.
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незаJIежностi,

обфунтовано.

це застосовно,
вважатисъ такими, що впливають на нашу незалежнiсть,
щодо вiдповiдних застережних заходiв.

значущими пiд час аудиту фiнансовот звiтностi поточного
ключовими питаннями аудиту. Ми описуемо цi питання в

якi могли б

а також, де

перiоду, тобто Ti, якi е
нашому звiтi аудитора

II. Звiт щодо вимог iнших законодавчих i пормативцих aKTiB
OcHoBHi Bidolпocmi про iнвесmuцiйнай фонd:
повне найменування: Пайовий венчурний iнвестиц iйний фонд

недиверсифiкованого виду закритого типу <Фавор-iнвест-плюс> (надалi
Тип, вид та клас ФОНЩУ: закритий тип, недиверсифiкований вид.
Дата та номер свiдоцтва про внесення Фонду до еДРIсI: 03. l0.2014 рокуj\b 00291.

Реестрацiйний код ФОНЩУ за CIPICI: 2З30 O2gI"
Строк дiяльностi ФОН!У:20 poKiB

OcHoBHi BiDoMocmi про компанiю з управлiння акmuв&ма:
повне найменування:приватне акцiонерне товариство ''компанiя з

управлiння активами О'Карпати-iнвест" (надалi - комгIАнIя).
Код за еДРПОУ : 22З347 53.
Види дiяльностi за КВЕЩ: управлiння фондами (КВЕД - 66.30), трасти,

фондИ та подiбНi фiнансОвi суб'сКти (КВЕЩ - 64.з0), iнша допомiжна дiяльнiсть у
сферi фiнансових послуг, kpiM страхування та пенсiйного забезпечення (квЕд -

_ Фонд)

бб.1 9)

70.22).

та консультування з питань комерцiйноi дiяльностi

Мiсцезнаходження КоМПАНIi: 79018, Львiвська
Головацького, буд. ZЗА.

й керування (КВЕ! -

обл., м. Львiв, вул.

З перелiку Bcix питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено
найвищими повноваженнями У ФондI, ми визначили Ti, що були найбiлъш

розкриття такого питання, або коли за
що таке питання не слiд висвiтлювати
такого висвiтлення можуть очiкувано
громадськостi.

крlм випадкlв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне
вкрай виняткових обставин ми визначаемо,
в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки
переважити його кориснiсть для iHTepeciB
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1. Вuсловлення dyMKa щоdо розкрummя iнформацii про aKmLJBl,r,

зобов'язання mа чuсmuй прuбуmок (збumок)
1.1. Оцiнка та визнання фiнансових iнвестицiй на дату Балансу здiйсненi

ФОНДОМ вiдповiдно до вимог МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" та МСБО 28
"IнвестицiТ в асоцiйованi та спiльнi пiдприсмства"

На дату балансу у складi довгострокових фiнансових iнвестицiй, якi
Облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприемств, облiковуються

фiнансовi iнвестицiТ (СУПП ТзОВ "ЕТРУС" - З 525 тис. грн., ТзОВ "Т.Щ "Галпап"

- 62 961' тис. грн.) на загалъну суму 66 486 тис. грн., що на 7 З|5 тис. грн. менше,
нiж у 20|9 р.

На дату балансу у складi довгострокових фiнансових iнвестицiй (iншлrх

фiнансових iнвестицiй) облiковуються фiнансовi iнвестицii (ТзОВ "HiKa Захiд" -
З 976 тис. грн., ТзОВ "ЕКОБIЗНЕСФIНАНС" - 4 795 тис. грн., ТОВ "KOPBIH
ПРАIh\4" - 1 тис. грн.) на загшrьну суму 8 772 тис. грн., що на 293 тис. грн.
бiльше, нiж у 2019 р.

На дату Балансу у складi поточних фiнансових iнвестицiй облiковуються
маЙновi права на загаJIьну суму 5 085 тис. грн., що на 7 489 тис. грн. менше, нiж у
2019 р.

1.2. Оцiнка та визнання дебiторськоi заборгованостi у ФОНЩI здiйснюеться
вiдповiдно до вимог МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", з урахуванням
особливостей оцiнки та розкритtя iнформацii щодо дебiторськоТ заборгованостi
встановлених iншими МСБО (МСФЗ).

У складi довгостроковоi дебiторськоi заборгованостi облiковуеться

у cyMi 10 758дебiторська заборгованiсть за виданими позиками ТзОВ "HiKa Захiд"
тис. грн., що на 2 949 тис. грн. бiльше, нiж у 20t9 р.

У складi дебiторсъкоТ заборгованостi за розрахунками з нарахованих

доходiв облiковуеться дебiторська заборгованiсть за нарахованими вiдсотками за

виданими позиками ТзОВ "HiKa Захiд" у cyMi 113 тис. грн. У 20|9 р. дебiторська
заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв у ФОНЩI була вiдсутня.

У складi iншоi поточноi дебiторськоi заборгованостi облiковуеться
заборгованiсть за депозитарнi послуги ПАТ "Нацiональний депозитарiй Украiни",
iнформацiйнi послуги Агентства з розвитку iнфраструктури фондового ринку
Украiни, за внесками до незареестрованого статутного капiталу ТзОВ "ТД
"Галпап", ТОВ "АГродIМ ЧИСТI РОСИ", тоВ "KopBIH ПРАIh\4", ТОВ
"ФУДТОРГ ЗАХIД" в cyMi 13 812 тис. грн., що на 10 687 тис. грн. бiльше, нiж у
2019 р.

Тексm цьоео dокуменmу пidеоmовлено Дуdumорсько"ю фiрмою "УкрЗахidДуdum", 14.01,202 l
Вuкорuсtпання mекспху у цiлому або у часtпttнi без пuсьлловоi'зzоdu не dозволяеmься.
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ФОНДОМ були визнанi очкуваннi кредитнi збитки щодо дебiторськоi
заборгованостi у cyMi 194 тис. грн.

1.3. Грошi та ik еквiваленти, вiдображенi у складi оборотних активiв
ФОНДУ, на звiтну дату склЕuIи 1 тис. грн., що на 110 тис. грн. менше, нiж у 20|9

р., що пiдтверджено даними банкiвськоi виписки з поточних paxyHKiB ФОНДУ у
АТ "ПРИВАТБАНК", АТ "УКРГАЗБАНК" на звiтну дату.

1.4. Оцiнка та визнання необоротних активiв, утримуваних для продажу, та

груп вибуття на дату Балансу здiйсненi ФОНДОМ у вiдповiдностi з вимогами
МСФЗ 5 <Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть).
Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття (квартири) склали

| 662 тис. |рн., що на 22 З59 тис. грн. менше, нiж у 2019 р.
1.5. Бухгалтерський облiк власного капiталу здiйснено ФОНДОМ

вiдповiдно до вимог роздiлу II "Особливостi бухгалтерського облiку власного

капiталу iнстиryтiв спiльного iнвестування" Положення про особливостi

бу<га_тrтерського облiку операцiй iнститутiв спiльного iнвестування,

затвердженого рiшенням НКt{ПФР вlд 26.11.2013 р.Jф 2669, зареестрованим у
MiHicTepcTBi юстицiТ УкраТни 19.I2.20tЗ р. за J\b 2t 56124688 (iз змiнами).

ФОНД на дату Балансу мас зареестрований пайовий капiтал на суму
100 000 тис. грн. Iнвестицiйнi сертифiкати ФОНДУ випущено на сумарну

номiнальну BapTicTb 100 000 тис. грн. (Свiдоцтво про реестрацiю випуску

iнвестицiйних сертифiкатiв, засвiдчене НКLЦIФР, реестрацiйний номер 00675 вiд

27.I0.2014 р.). Iнвестицiйнi сертифiкати ФОНДУ розмiщено на сумарну
номiнальну BapTicTb 8 497 тис. грн.

Неоплачений капiтал ФОНДУ на звiтну дату склав 84 З94 тис. грн. i не

змiнився у порiвняннi з 2019 р. Вилучений капiтал ФОНДУ на звiтну дату склав

l0 000 тис. грн. i не змiнився у порiвняннi з 2019 р.

Додатковий (емiсiiтний дохiд) капiтал ФОНДУ на звiтну дагу склав 17 тис.

грн. i не змiнився у порiвняннi з 2019 р.
1.б. Нерозподiлений прибуток ФОНДУ станом на 3l .12.2020 р. становить

97 220 тис. грн., що узгоджуеться iз заJIишками нерозподiленого прибутку на

початок звiтного року в cyMi 71708 тис. грн., сумою чистого прибутку

вiдображеного у звiтi про фiнансовi результати (звiтi про сукупний дохiд) за 2020

piK - 25 5I2 тис. |рн., який визначений згiдно з вимогами МСБО 1 "Подання

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

балансу в загапьному здiйсIIювалась у ФОНЩI вiдповiдно до вимог МСФЗ 9

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

ФОНДУ складають 3 846 тис. грн., що становить 3,6Уо вiд загальноi суми пасивiв.

Що складу поточних зобов'язань ФОНДУ вiднесено:

- поточну кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги за

винагородою КОМПАНIi, за депозитарними послугами ПАТ АКБ "Львiв" в cyMi

10 тис. грн., що на 7 тис. грн. менше, нiж у 201'9 р.;
- поточну кредиторську заборгованiсть за розрахунками з бюдхсетом з

податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельноi дiлянки, на суму 4 тис. грн.,

що на 49 тис. грн. менше, нiж у 2019 р.;

- поточну кредиторську заборгованiсть за одержаними авансами за

забезпечув€Lльними платежами за квартири в cyMi 3 8З 1 тис. грн., що на 48 488

тис. грн. менше, нiж у 2019 р.;
- iншi поточнi зобов'язання за придбаною часткою у статутному капiталi

ТзОВ "KOPBIH ГРАIh4" на суму 1 тис. грн. У 2019 р. iншi поточнi зобов'язання

у ФОНЩI були вiдсутнi.
1.9. ,Щоходи ФОНДУ, вiдображенi у Звiтi по фiнансовi результати (звiтi про

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

.Щоходи ФОНДУ на загальну суму 63 657 тис. грн. характеризуються наступними

пок€Lзниками:

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

вiдсоткiв по позиках, амортизацiя нарахованого дисконту) - 1 895 тис. грtI., що на

5З2 тис" грн. бiльше, нiж у 2019 р.;
- iншi доходи (доходи вiд реалiзацiI майнових прав, корпоративних прав,

необоротних активiв, утримуваних для продажу, доходи вiд дооцiнки фiнансових
iнвестицiй, доходи за вiдступлення права вимоги) - 6| 762 тис. грн., що на З5 620

тис. грн. бiльше, нiж у 2019 р.
Оцiнка та критерii визнання витрат ФОНДУ протягом 2020 р. вiдповiдають

вимогам МСБО (МСФЗ). Витрати ФОНДУ на заг€Lльну суму 38 145 тис. грн"

характеризуються наступними покЕlзниками:

- адмiнiстративнi витрати - 456 тис. грн., що на |4 тис. |рн. менше, нiж у
2019 р.;

- фiнансовi витрати (лисконт по позиках, амортизацiя нарахованоТ премiТ,

втрати вiд зменшення KopLIcHocTi дебiторськоi заборгованостi за позиками) - 7б8

тис. грн., що на 548 тис. грн. бiльше, нiж у 2019 р.;

- втрати вiд участi в капiталi (уцiнка фiнансових iнвестицiй) - 7 3Iб тътс.

грн.У 20|9 р. втрати вiд участi в капiталi у ФОНЩI були вiдсутнi;

Тексm цьоео dокуменmу пidеоmовлено ДуdumорсЬкою фiрмою "УкрЗатidДуdum", l4.01.202 l
Вuкорuсmання mексmу у цiло.л,tу або у часmuнi без пuсьлttовоi'зzоdu не dозволЯеmься.
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- iншi витрати (собiвартiсть реалiзованих майнових

прав, необоротних активiв, утримуваних для продажу,

iнвестицiй, витрати вiд зменшення корисностi активiв) - 29

2 078 тис. |рн. менше, нiж у 20|9 р.
Чистий прибуток ФОНДУ у cyMi 25 5t2 тис. грн. сформований за рахунок

збитку вiд операцiйноi дiяльностi ФОНЩУ у cyMi -456 тис. грн., прибутку вiд

фiнансовоТ дiяльностi ФОНДУ у cyMi 1 |27 тис. грн. та прибутку вiд iнвестицiЙноТ

дiяльностi ФОНЩУ у cyMi 24 84| тис. грн.

Вiдображенi у Звiтi про фiнансовi резулътати доходи, витрати та балансовиЙ

прибуток (збиток) ФОНДУ вiдповiдають даним аналiтичного та синтетиЧноГо

облiку.

1.t0; Порядок визначення BapTocTi чистих активiв ФОНДУ вiдповiДае

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

вiд 05.07.2012 р. JФ 5080-VI, Положенню про порядок визначення BapTocTi члtстих

активiв iнститутiв спiпьного iнвестування, затвердженого рiшенням НКtЦIФР вiд

30.07.2013 р.Jф |З36, зареестровано в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 21.08.2013 р.

за }ф |44412з976.

t.11. Активи, що перебувають у портфелi ФОНЩУ становлять 106 689 тис.

цн., структура яких представлена наступним чином:

- довгостроковi фiнансовi iнвестицii, якi облiковуються за методом УчаСтi в

капiта.гri iнших пiдприемств - 66 486 тис. грн. (62,3| %);

- довгостроковi фiнансовi iнвестицii (iншi фiнансовi iнвестицii) - 8 772 тис.

rрн. (8,22О/о);

- поточнi фiнансовi iнвестицii - 5 085 тис. грн. (4,77 %);

- довгострокова дебiторська заборгованiсть - 10 758 тис. грн. (10,08 %);

- дебiторсъка заборгованiсть за розрахунками з нараховаIIих дохоДiв - l13

тис. грн. (0,11 %);
_ iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 13 8 t2 тис. грн. (12,9а %);

- грошi та ix еквiваленти - 1 тис. грн. (0,01 %);

_необоротнi активи, утримуванi для прод&жу, та групи вибуття - t 662 ТИС.

грЕ. (1 ,56 О^).

Склад та структура активiв, що перебувають у портфелi ФОНДУ
вiдповiдають вимогам ст. 48 Закону Украiни "Про iнститути спiльногО

iнвесryвання" вiд 05.07.2012 р. JФ 5080-И та Положення про склад та структУрУ

аrтивiв iнституту спiльного iнвестування, затвердженому рiшенням НКIЩIФР ВiЛ

10.09.2013 року Nэ |753, зареестрова}Iим у MiHicTepcTBi юстицii УкраТни

01.10.201З р. за Jt 1689/2422|.

fексm цьоео dotyMe.Hmy пidzоmовлено Дуdumорёькою фiрмою "УкрЗахidДуOum", 1 4.0 ] .202 1

Вuкорuсmання mексmу у tliлому або у часmuti без пuсьмовоi зеоdtt не dозволяеmьСЯ.

прав, корпоративних

}чiнка фiнансових
605 тис. грн., що на
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|.|2. Сума витрат, якi вiдшкодовуються за рахунок активiв ФОНДУ
(175 301,00 грн.), не перевищуе 5 % середньорiчноi BapTocTi чистих активiв

ФОНДУ протягом фiнансового року, яка становить 4 996 545,66 грн. та вiдповiдас

Положенню про скJIад та розмiр витрат, що вiдшкодовуються за рахунок
iнститутiв спiльного iнвестування, затвердженого рiшенням НКLЦIФР вiд

13.08.2013 р. J\Ъ 1468, зареестрованим у MiHicTepcTBi юстицii Украiни 03.09.2013

р. за JФ 15|6124048.

1.13. Обсяг i розмiр активiв ФОНДУ у cyMi 106 68В 725,|5 грн.перевищуе

rriнiма_пьний обсяг активiв ФОНДУ 1250 мiнiмальних заробiтних плат у
rлiсячному розмiрi, встановленому законом на день реестрацii ФОНДУ
(03. 1 0.20t4 р. - 1 522 500 грн.) як iнституту спiльного iнвестування, тому вiдсутнi

пiдстави для лiквiдацii ФОНДУ вiдповiдно до ч. 2 ст. 39 Закону УкраIни "Про
iнститути спiльного iнвестування" вiд 05.07.20|2 р. JФ 5080-U (iз змiнами).

1.14. У ФОНДI здiйснюетъся внутрiшнiй аудит. Для проведення

внутрiшнього аудиту (контролю) ФОНДУ у ПрАТ КУА "Карпати-iнвест" введена

посада внутрiшнього аудитора, який призначасться Наглядовою радою ПрАТ
КУА "Карпати-iнвест". OcHoBHi завдання, функцiТ, порядок органiзацiТ Та

проведення робiт службою внутрiшнього аудиту ФОНДУ регулюсться
Положенням про службу внутрiшнього аудиту Приватного акцiонерноГо

товариства "Компанiя з управлiння активами "Карпати-iнвест", що затверДЖенО

Наглядовою радою ПрАТ КУА "Карпати-iнвест" (протокол засiдання J\Ъ 2Зl|2 вiд
28.12.2012 р.).

2. fопомiлtсна iнформацiя
2.|. У процесi виконання процедур аудиту фiнаIrсовоi звiтностi ФОНДУ

Еами встановлено наступнi пов'язанi особи ФОНЩУ:

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

виконання процедур аудиту фiнансовоi звiтностi ФОН.ЩУ, нами не ВСТанОВЛеНО

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

\1ожуть мати суттевий вплив на фiнансовий стан.

Тексm цьоео dокуменmу пidzоmовлеrtо Дуdumор"ською фiрмою "УкрЗахidДуdum", ] 4.01.202 I

10

:

-

Iдентифiкацiйний
код за еДРПОУ

юриличноТ особи,
щодо якоТ icHye

пов'язанiсть

Повна назва юридиrlноi особи,
щодо якоТ icHye пов'язанiсть

мiсцезнаходження
юридичноТ особи, щодо
якоТ icHye пов'язанiсть

Частка в статутному

фондi (капiталi),Yо

1 2з2,70,759 СУПП ТзоВ "ЕТРУС"

80381, Львiвська обл.,
Жовкiвський р-н,

м..Щубляни,
вул. Львiвська l l

50,00

22з4з2,78 ТзОВ "Т,Щ "ГАЛПАП"
790З5, Львiвська обл.,
м. Львiв, вул, Зелена,

будинок 109
99,,7з

Вuкорuсmання пхексmу у цiлоLttу або у часmuнi без пuсьмовоi зzоdu не dозволяеmься.
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2.З. Вiдповiдно до МСА 240 <Вiдповiдальнiстъ аудитора, що стосуеться

шахрайства, при аудитi фiнансовоi звiтностi>> аудиторський ризик суттевого

викривлення фiнансовоi звiтностi, розрахований у робочих документах аудитора,

iдентифiкований та оцiнений як середнiй та складаеться з: властивого ризику
(середнiй piBeHb), ризику контролю (середнiй piBeHb) та ризику невиявлення

(середнiй piBeHb).

3. OcHoBHi вidомосmi про ауdumорську фiрму
Повне найменування: Госпоdарське mоварuсmво з обмеэюеною

в i d по в i d альн i сmю, ау d um ор с ька ф iрлt а к Укр З axi d Ау d um >.

Код за еШПОУ: 20833340,

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

ауdumорськоi' diяльно cmi М 0 5 4 ] Bid 2 б. 0 1 . 2 00 I р.
Вiдомостi про Господарське товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

аудиторська фiрма "УкрЗахiдАудит" BHeceHi до наступних роздiлiв Ресстру

аудиторiв та суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi: "Суб'€кmu ауdumорськоi'

diяльносmi"; "Суб'€кmu ауdumорськоt diяльносmi, якi Jиаюmь право провоdumu

обов'жковuй ауdum фiнансо Boi звimносmi " .

Номер та дата видачi Свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi,

виданого АПУ: Свtdоцmво про вidповidнiсmь сuсmеJчlu конmролло якосmi NP 0б00,

вidповidно do рiu,tення ДПУ Bid 2б.05.201б р. ]W 325/5.

Прiзвище, iм'я, по батьrсовi аудитора, який проводив аудиторську перевiр*У,

та серiя, номер, дата видачi Сертифiкжа аудитора, виданого АПУ:
Озеран Волоduwtuр Олексанdровuч, серmuфiкаm cepii Д ]W 0035]9, вudанuЙ

25.0б.1998 р,, у Peecmpi ауdumорiв mа суб'екmiв ауdumорськоt diutbHocmi: розdiл
кДуdumорu> М 100962.

Озеран Длла Волоdulиuрiвна, серmuфiкаm cepii Д М 004] 18, вudанuЙ

28.01.2000 р., у Peecmpi ауdumорiв mа суб'екmiв ауdumорськоt diяльносmi: розdiл
кДуdumорu>Ns ]009б3.

Мiсцезнаходження юридичноi особи: 7902I, м. Львiв, вул. Кульпаркiвська, б,

]72, кв. 52.

Фактичне мiсцезнаходження юридичноi особи: 790] ], Jvl. Львiв, вул.

Руmковuча, 7, офiс I Ia.

Тексm цьоео dокуменmу пidzоmовлено Дуdumорсбкою фiрмою "УкрЗахidДуdum", 14.0I.202 l

11

Вuкорuсmання mексmу у цiлому або у часmuнi без пuсьлlовоi зzоdu не dозвОлЯеmЬСЯ,
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4. OcHoBHi BidoMocmi про умова dozoBopy на провеdення ауdumу

Аудиторська перевiрка проведена Аудиторською фiрмою "УкрЗахiдАудит"
згiдно з договором Jф 13 вiд 13 жовтня2014 р.

Аудит було розпочато 31 грудня2020 р.та закiнчено 14 сiчня202I р., про

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

Аулиторський висновок вiддруковано у двох примiрниках, з яких одиII

передано ФОНДУ, а другий з€Lпишасться Аулиторськiй фiрмi.

Аудитор (сертифiкат серiI А Ns 004118)

Генеральний директор,
Аудитор (сертифiкат серii А Ns 003519)

м.п.

Аудиторський висновок наданий 14 сiчня 202l

l2

року

Тексm цьоzо dокуменmу пidеоmовлено Дуdtmорською фiрмою "УkрЗахidДуdum", 1 4.0 ] ,202 l
Вuкорuсmання пrcксmу у цiлолоу або у чqgmrrri без пuсьмово[ зzоdu не dозволЯеmЬСЯ.

В. Озеран

О. Озеран
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Дола,гок l

ло Гlаltiоttалt,ttого полQ)кеlIlIя (cтalutapD,) бухгалтеllського облiку

l "l]агш1,1ti вилtоги ло (littaltcoBol звiгttос-гi"г-кЙ---_l
!а r п ( pi к. м rся r tr,. ч исло) I_. LLL!.L!_____.]

Пiлприспtстпо ПВIФ "Фавор-irrвсст,плюс" I1pAT КУА "Карпати-ittвест" за €]ДРПОУ l____?4+Э+____.]
Територiя bt, Льпiв, Залiзlrичttий райоtt за КОАТУУ l 46l0"lJбJ00 

l
()ргаlri lаrLtйlrо-праRова q,op\|a госполл|)юваllltя , aKltiotteptle топlllиство la КоПФГ

Вил екоttолtiчttоi Лiялt,ttостi 1,правлirtttя dlоlцамИ за КВЕД I бб,J0 |

Серелttя ltiлькiстt, праttiпltикiв'

Алреса, тслефоrl 790 l 8, м, Лr,вiв, вул, Голопаtu,кого, 23а, (0З2)242-6З-06

олиttиttя вимiру ; тис, грlt. без лесяткопого зlrака (окрiпt розлiлу IV Звiry про фirrаrrсопi реЗУЛl,тати (llпi'ry ПРО СУrryПrrИй ЛОХiЛ) (фОРlrа Nl 2).

гроtltовi показltики якого Ilапо,,1ятLся в гривllях з копiйкапtи),

Склалеttо (зробити ПОЗIIачlý' "\," у вiлпопiлrriй клiтиtrIti)

за полоясеttttями (стаltлартапtи) бухгштерсr,кого облiку Г--]
за rtiжttаролltилlи стаlиартами фittattcoпoi зпiтltосri L_______j:_____J

Баланс (Звiт про фiнаlrсовий стпн)
на 3l грудня 2020 р.

Форма,Vл l колзаДК}'Д Г-ТOЮИ 
_-l

r\KTllB l(ол рялка
Нп по.lпток

звiтrrого псlliолу
}Ia Kittetu,

1
, 3 4

l. l |собо|rотtti lrгTrtBtt

HeлlaTepiшt,tti аtо,иви: l 000

l00 l

llакопичеllа аNIортиза!uя l 002 0

lезавсрtttеlti kaпiTMbtti itlвестиttti l005 0

.)cttoBlli засоби: l0 l0 0

BapTlcTl, l0ll 0 0

зIlос l0I2 0 0

ttвестиltiйttа ltepyxoMicTb l0l5 0

цовгоспоковi бiологi.ttli аmипи l 020 0

Щовгостроковi фirrаrrсопi itrвестиrtii:

rki облiковlютt,ся за меголоNl y,tncTi п капiтшi iltttlих пiлприспtств
l 0з0 7380 l 66486

irrrrti (lirrarrcoBi ittпестиrti'i l 0з5 8471 8,1,72

лопгоспхllttlва лебiтоtlська заборговаtt icTt, 040 780! 0758

вiлспочеrli полатковi актипи l 045

lltltti tlеоборотlli асиви l 090

Усього I l095 9008, 860l(

l l. оборотtri лKTrtBlt

l]апаси l l00
lоточlli бiологiчrri аtсиви l0

Дебiтоосr,ttа забоDгопаttiсть за пролуtсl(iю, топари, роботи, послуги: l l25

!ебiторсьrrа заборгопаt ticTr, за розрахуIlками:
за Rилаltиil|и апаltсаNlи l l30 0

з бюлrкетолt l l]5 0

] полатý,liа llDиоуток ll]6 0

з llараховаllих лохолlR l l40 llз
ttltta поточttа лебiторсl,ка заборговаlliстL l l55 з l25 l38l2

loTo,1t tl tbtttattcoBi ilrпестиttii l l60 l2514 5085

Dollll та |х екRlпалеIlти: l l65 lll
llахt,ttки в баttках l67 lll l

виrрати лrайбt,тt tix перiолiв l70 0

ltttlti оборотtli аlсипи l90 0

усього fil розлi.qопt II I95 l 58l( l90l l

lll. Нсоборотrri aKTltnlt, yTpltýtyaatti л.пя пролtlжу,

та гD\,пш вttбyття l 200 2,102 l662

Бu,tч ttc l 3()0 l 29920 l 0бб89

пetlBictta napTicTt,



Поточllа крелиторсl,t{а заборгоRаlliсть за

поточtti зобов'язаttttя

}/сього ]а розлiлолr lll
IY. i]обов'язаrrrrя, пов'язаlli ] lIcoбopoTllltDtll пKTtlRa}tll,

;\-{yl vlý.д\lr/,
a,-&,]T:BIB

Kcpi Br rик

Голопllий бухгштср

Nl, п,

Затвсрджl,ю:

Гсl tсральtlпi,i дирсктор
а)'дитор (с]срти()iкат АГlУ

Nl, п

Г, Ю), Баскirr

l, В, НакоltечItа

l}, L) Озсраtt



Дата (piK, \liсяць. число)

Пiлприсivствtl ПВlФ"tIlавор-irtвсст-гlлюс" ПрДТКУд "Карпати-iltвсст" l]асдрпоу

Коди
21.01.0l
22з3475з

Звiт llpo фiнансовi результати (Звi-l, llpo сукупний дохiл)
за 2020 р.

ФормаNл2 кодзаДКУД W
I. ФIнАнсовI рЕ:tультАти

ll. сукупниЙ дохIл

I I I. Ел Е j\,t EHTI,! оп ЕрА цI ii ll I,tx в1,IтрА,г

Стаття I(ол рялка l}а звiтlrrrii псрiол l}а поперелlriii перiол

1
) 3 4

Чистий дохiд вiд рсалiзацii продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) 2000 0

СобiвартiстЬ ромiзоваt loi продукчii (ToBapiB, робiт, послуг 2050 0

Вlrл овн ii:

прибуток
2090 0

збиток 2095 0

lllшi опсрацiйtli доходи 20 0 57686

Длм il tiстративt ti витрати 1 30 456 41(

Витi:lатll ttit збут 50 0 0

tJ() 0 27999

паuiйtlот дiяльltостi
п рибуток 2l90 0 292l.7

зб иток 2l95 456 0

дохrд вiд участi в капiталi 2200 0

ltlшl dlittattcoBi дtlходи 2z20 l 895 l ]6]

tlшi дtlходи 2240 бl16) 26142

Фi 2250 7(l8 22o

2255 73 lб 0

llml витрати 2270 29605 зl68]
(Di II :r Il сов п й Dе]l,л bTlrT до оп од?tтк)' B1l ll II п :

rибvток 2290 255l2 248l9

зб иток 2z95 0 (

Витрати (лохiл) з податку lta прибуток 2300 0 0

пtэибуток (збиток) вiд припиttсttоi дiялыlостi пiсля ополаткуваttllя 2з05 0

LI иcтlrii фillаttсовпii резчльтат
п рибуток 2350 255|2 248l9

збиток 2]55 0

(]татгп l(ол рялка
'}lr звiгllпii псрiол l}rr поперелlliii перiол

1 ) 3 4

l]oouittKa (уцilrка) ttсоборотttих itктивtв 2400 о 0

Досlцiltка (уцrllка) фittаltсових itlcTpyMottTtB 2405 () ()

Накопичсtti KypcoBi рiзtlицi 24l0 0 0

LIacTKa ittшого сукупllого дохолу асочiйоваttих та слiлыlих пrлпрцq1l9Дq 24|5 0 0

ltlший сукупlIий дохiд 2445 0 ()

I lt tл tt ii сt,кt,п tl п ii лохiд до оподilткувllII пя 2150 0 0

Податок tta прибуток, пов'язаttий з illшим с цу!]]!л]!_д9д9д!ц 2455 0

I tl tu lt й с't,кyп lt и ii дохiд п iсля ополаткувltlIItп 2460 0

(]r,Kr,пllttii дохiд (c},lrrr рядкiв 2350,2355 та 2460) 2465 255|2 248l9

}laiiMett5,Ball ttя покпf llll ка ltол рялка l}а звiтlIпri перiол l}а пorlepe:tttiii перiол

1 ) J 4

Матсрiмыli затрати 2500 0 ()

Витрати lIa оплату працi 2 505 0

lJiдрirхуваt t l tя t ta сtrцiал bl t i захtrдtl 25 l0 ()

дьtортизацiя 25l5 о

Ittшi опсрачiйtti витllати 2520 45( 28469

Разоrr 2550 456 28469

с

lltllI опсDаt]lиlll витI)ати

тDати вlд ччастl в капlтмl

с

с

(



Iv. Po:]PAxyHoI( покА.]н l,{ Kl в t1 Pt l Б},т ко BO(]Tl Аliцl I{

I-iазва cTaTTi Кол рялка
'}а lBiTtrrtii перiо,r l}а поперелlliii перiол

I ) 3 4

2600 0 ()

I!lll1] t(lпbKlcтb пDостих акLllи 2605 0 0

26 l0 0 0,00о000

26l 5 0,000000 0,000000

Цивцсirди l|a одllу просry акцuо ZлОY х 2650 opoooool O,OQQQQq

Г, К), БacKirr

I. В, Накоttсчttа
Головttий бухгалтср

м, п,

Затверлжу,tо:

"Fщ,

кф
{-п

6:
Генеральний директор
аудитор (сертифiкат ДПУ cepiT

м.п.

3;I

к

а)lс N

В. О, Озеран

ý
ý,/f\l"lE&r/



Пiлпри€N!ство ПВlФ "Фавор-irrвест,плюс" ПрАТ КУА "Карпати-ittвест"

l}BiT про рух гроlllоl}llх tiomTiB
за 2020 р.

Виqlачаllttя lIa оплаry:

Керiвttик

Головliий бухгалтер

м, п.

Затверлrкуtо:

Генеральний лиректор
аулитор (серти{riкат АПУ cepii

м. п,

Дата (piK, Mic,, число)

за еЛРПОУ

(за прямипл мстодопl)

Форпrа N 3 кол за flKYll Г-|sТбЙl

В, О, Озеран

lla оплат\l ]о(lоп'язаttь з itllltttx полаткtВ t

Ii. Ру* шorrr.in у рсзультлтi ittnccTtlttiйltoi лiялыtостi
Надходпiеllliя вiл реалiзаrlii;

I. Рух KolltтiR у рсll,лl,тптi фiltпtrсовоi лiяльttостi

ii nt,x KotltTiB ]а :}BiTIlllii

K0lllTlD lIil Klllcllb

* \._-1 r
: !_ &. льв\9 л t



ПiлприспtстtrО ПВIФ "Фапор,irlвест,плюс" Прr\Т КУА "Карпаr,и-itrпест"
Дата (plK. плiсяttt,. число)

за €jДI'llОУ

Коли

L0 1.0l

Звi,г про власний капiтал
за 2020 р.

Форма.l,{l 4 Г ls0l005 -]l

I}ll.пч.lс-

tttlй
капiтit.п

Резерв-
ltий

капiтал

llярссст-
poBallrtй
капiтал

l tt tltttit сукупltлtit лоriл

lIacTl(a il llllого сукупIIого

Розполiл прибутку:

виплати пласttикапt

lих акlllи

lttttti змittи в капiтмi
Прилбаrtttя (пролалс)

lleKol гфолLопаllоi частки в

рп]оrt lпtitt в

напi гп.qi

ryцýэr,/ л \т€/ I -.I_ \*4/ L bltiqn \aa-l 
^YrIaL 

\Ёд, .\rrr]l l> ,кдрпАти.Iнв[ст"

С\,пtа чистого прибутttу,

ltалеltсttа ло бюлlкет), пiл-

попiлttо ло закоtlолавства

Сl,пtа чистого прибутку tta

стRореIlllя спеttiалt,ttих

l tlЛ l,оR

Керiпttиl<

Голопttий б5,хгалтер

[l. п.

Затвсрджую:

ГсlIсралыlиi,i дироктор
аудитор (ссртифiкат АПУ ссрii

[,|, п,

) 7l з,,l



Прuмimка do фiнансово'i звimносmi за piK, u4о закiнчuвся 31 zруdня 2020 року
1.1. Iнформацiя про Фонд
Повне найменування: Пайовий венчурпий iнвестицiйний фонд недиверсифiкованого виду

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

,Щата реестрацii Фонду: 0З.10.2014 р.
Тип, вид та клас Фонду: закритий тип, недиверсифiкований вид.

,Щата та номер свiдоцтва про внесення iнвестицiйного Фонду до еДРIСI: 03 . l 0.20 14 р., JФ 0029 1 
"

Реестрацiйний код Фонду за еЩРIСI: 2ЗЗ00291.
Строк дiяльностi iнвестицiйного Фонду: 20 poKiB
Мiсцезнаходження Фонлу: 79018, Украiна, м. Львiв, вул. Головацького,2ЗА.
CTopiHKa в IHTepHeTi Фонду: karpatyinvest.com.ua.
Адреса електронноi пошти Фонду: karpaф.inv@gmail.com.
Пайовий капiтал Фонду становить l00 000 тис. грн.
Спосiб розмiщення виtryску iнвестицiйних сертифiкатiв Фонду: приватне розмiщення.
Номiнальна BapTicTb iнвестицiйного сертифiката Фонду - 1,00 грн.
Кiлькiсть iнвестицiйних сертифiкатiв Фонду - 100 000 000 шт.
Форма iснування iнвестицiйних сертифiкатiв Фонду - бездокументарна.
Форма виtryску iнвестицiйних сертифiкатiв Фонду - iMeHHi.
Розмiщено iнвестицiйних сертифiкатiв Фондом загальною номiнальною вартiстю 8 497 тис. грн.
Перелiк власникiв iменних iнвестицiйних сертифiкатiв Фонлу станом на Зl.|2.20l9 р. та

З|.722020 р.:

1.2. Iнформацiя про Компанiю з управлiння активами
Активами Фонду управляе Приватне акцiонерне товариство "Компанiя з управлiння

активами "Карпати-iнвест" (налалi - Компанiя), код за еЩРПОУ: 22ЗЗ475З.
OcHoBHi види дiяльностi Компанii: управлiння фондами (КВЕЩ - 66.З0), трасти, фонди та подiбнi

фiнансовi суб'екти (КВЕД - б4.30), iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, KpiM
страхування та пенсiйного забезпечення (КВЕ.Щ - 66.19), консультування з питань комерчiйноI
дiяльностi та керування (КВЕ.Щ -70,22).

Лiцензiя на здiйснення професiйноТ дiяльностi на фондовому ринку - дiяльнiсть з управлiння
активами iнституцiйних iHBecTopiB (дiяльнiсть з управлiння активами); серiя А! ЛЬ 034370 видана
Нацiональною комiсiею з цiнних паперiв та фондового ринку 05.06.2012 р.; строк дiТ лiцензiТ з

05.06,20 l2 р. необмежений.

2. Загальна основа формування фiпансовоi звiтностi
2.1. Щостовiрне подання та вiдповiднiсть МСФЗ
Фiнансова звiтнiсть Фонду е фiнансовою звiтнiстю загального призначення) яка сформована з

MeToIo достовiрного подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та гроlцових
потокiв Фонду для задоволення iнформаuiйних потреб широкого кола користувачiв при прийняттi
ними економiчних рiшень,

КонцепryалыIою основою фiнансовоТ звiтностi Фонду за piK, що закiнчився 31 грудня 2020 року,
е Мiжнароднi стандарти фiнансовоi звiтностi (МСФЗ), вкпючаючи Мiжнароднi стандарти
бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних
стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiТ чиннiй на 1 сiчня 2020 року, що офiцiйно
оприлюдненнi на веб-сайтi MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни.

Пiдготовлена Фондом фiнансова звiтнiсть чiтко та без буль-яких застережень вiдповiдас всiпц

вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО, дотримання яких забезпечуе достовiрне
пода}Iня iнформацiТ в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречноТ, достовiрноТ, зiставноi та зрозумiлоТ
iнформацiТ.

При формуваннi фiнансовоТ звiтностi Фонд керувався також вимогами нацiональних
законодавчих та нормативних aKTiB щодо органiзацiТ i ведення бухгалтерського облiку та скJIаданrIя

фiнансовоТ звiтностi в YKpaiHi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ.

Перелiк власникiв 3|.|2.2019 з1.12.2020

ТзОВ "HiKa Захiд" 2 992 000 2 992 000

Шуптар о.В. 5 504 504 5 504 504

Разом: 8 49б 504 8 49б 504
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Вiдповiдно до параграфа 27 МСФЗ 10 Фондом визначено, що BiH е iнвестицiйним суб'ектом
господарювання, тому що BiH:

а) отримуе кошти вiд iHBecTopiB з метою надання Тм послуг з управлiння irIвестицiяпли;

б) зобов'язусться перед своТми iнвесторами, що мета його бiзнесу полягас у iHBecTyBaHHi
викJIючно для отриманrш доходу вiд збiльшення капiталу, iнвестицiйного доходу або обох видiв
доходу;

в) вимiрюе та оцiнюе результагивttiсть cBoii iнвестицiй на ocHoBi справедливоТ BapTocTi.

Вiдповiдно до параграфа 31 МСФЗ 10 (iз врахуванням положень параграфа 32) Фонд не
консолiдуе своТ до,liрнi пiдприсмства. HaToMicTb, Фонд оцiнtос iнвестицiю в дочiрне rriдприсмство за
справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки вiдповiлно до МСФЗ 9, МСБО 28"

2.2. МСФЗо якi прийнятi i вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сi,rня 2021

року i пiзнiше
На дату затвердження цiсТ фiнансовоI звiтностi Рада з МСФЗ в рамках Реформи IBOR

опублiкувала поправки прийнятi станом наЗl.|2,2020, ефективна дата яких не HacT€uIa:

- МСФЗ 9 кФiнансовi iнструменти>, МСБО 39 <Фiнансовi iнструменти: ВизrIанIlя та оцiнка>,
МСФЗ 7 <Фiнансовi iнструменти: Розкриття iнформацii)> та МСФЗ 16 <Оренда), що доповнюють
випущенi у 2019 роцi та зосереджують увагу на наслiдках реформи базового рiвня процентних ставок
на фiнансовiй звiтностi компанii, якi виникають, коли, наприкJIад, базовий покzвник процентноi
cTaBKIl, який використовусться для обчислення процентiв за фiнансовим активом замiнено
irльтернативноrо базо вою ставкою.

Поправки до фази 2 розглядають питання, якi можуть вIIлинути на фiнансову звiтнiсть пiд час

реформи базового рiвня процентних ставок, вкJIючаючи наслiдки змiн договiрних грошових потокiв
або вiдносин хеджування, що виникають внаслiдок замiни базового рiвня процентноТ ставки. з

альтернативною базовою ставкою (проблеми iз замiною)

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

змiни договiрних грошових потокiв - компанiТ не доведеться припинJIти визIlання або кориryвати
балаrtсову BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB для змiн, що вимагаються реформою, а замiсть цього
оновить ефективну процентну ставку, щоб вiдобразити змiну до альтернативноТ базовоТ ставки;

облiк хеджування - компанii не доведеться припиняти облiк хеджування виключно тому, що вона
вносить змiни, якi вимагас реформа, якщо хеджування вiдповiдае iншим критерiям облiку хеджування;
i розкриття iнформацiТ - компанiя повинна буле розкривати iнформацiю про HoBi ризики, що
виникають внаслiдок реформи, та про те, як вона управляе переходом до {IльтерFIативних ставок.

Поправки до Фази 2 поширюються лише на змiни, якi вимагае реформа базового рiвня процентних
ставок до фiнансових iHcTpyMeHTiB та вiдносин хедя(ування.

- МСБО 16 <OcHoBHi засоби> - поправки забороняють компанii вираховувати з Bapтocтi основних
засобiв суми, отриманi вiд реалiзачiТ вироблених предметiв, коли компанiя готус актив до його
цiльового використання. HaToMicTb компанiя визнае TaKi надходження вiд продажу та пов'язанi з ними
витрати у прибутку або збитку.

- МСБО 37 кЗабезпечення) - поправки уточнюють, що (витрати на виконання договору)) являють
собою витрати, безпосередньо пов'язанi з договором - тобто або додатковi витрати виконання
договору (наприклад, прямi витрати на працю i матерiали), або розподiл iнших витрат, якi також
безпосередньо пов'язанi з договором (наприкJIад, розподiл амортизацiТ об'екта основних засобiв, що
використовусться при виконаннi договору).

- МСФЗ 3 <Об'еднання бiзнесу> - Актуалiзацiя посилань в МСФЗ (IFRS) 3 на Концепryальнi
основи пiдготовки фiнансовоi звiтностi, не змiнюючи вимог до облiку для об'сднання бiзнесiв. .Щодано
виняток щодо зобов'язань i умовних зобов'язань. Щей виняток передбачае, що стосовно деяких видiв
зобов'язань i умовних зобов'язань органiзацiя, яка застосовуе МСФЗ ЦFRS) 3, повинна посилатися на
МСФЗ (IAS) З7 кЗабезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи" або на
Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 21 <Збори ), а не на Концептуальнi засади фiнансовоi звiтностi 2018 року.

- МСБО 1 кПодання фiнансовоТ звiтностi> - поправки розiяснюють критерiй у МСБО 1 для
класифiкацii зобов'язання як довгострокового: вимога до суб'екта господарювання мати право
вiдкласти погашення зобов'язання принаймнi на |2 мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.

Фонд оцiнюс вплив таких змiн на його фiнансову звiтнiсть.

2.3. Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, сryпiнь округлення
Валюта подання звiтностi вiдповiдае функцiональнiй валютi, якою е нацiональна валютd УкраТни

- гривня, скJIадена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч.
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2.4. Припущення про безперервнiсть дiяльностi
Фiнансова звiтнiсть Фонду пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi,

вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань вiдбуваеться в ходi звичайноТ

дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не вкJIючае коригування, якi необхiдно було б провести в тому
випадку, якби Фонд не мiг продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарськоТ дiяльностi
вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi.

2.5. Рiшення про затверджешня фiнапсовоТ звiтностi
Фiнансова звiтнiсть Фонду затверджена до виttуску (з

Компанii 14 сiчня 2021 року. Hi учасники Фонду, Hi iншi особи
фiнансовоТ звiтностi пiсля ii затвердження до виtIуску.

2.6. Звiтний перiод фiнансовоi звiтностi
Звiтним перiодом, за який формуеться фiнансова звiтнiсть, ввЕDкаеться календарний piK, тобто

перiодз 01 сiчня по З1 грулня 2020 року.

3. CyTTeBi полоя(ення облiковоi полiтики
3.1. Основи оцiнки, застосована при складапнi фiнансовоi звiтностi
Lfu фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на ocHoBi iсторичноТ собiвартостi та справедливоТ BapTocTi

або амортизацiйноТ собiвартостi окремих фiнансових iHcTpyMeHTiB вiдповiдно до МСФЗ 9 кФiнансовi
iнструменти>. Оцiнка справедливоТ BapTocTi здiйснюсться з використанням методiв оцiнки фiнансових
iHcTpyMeHTiB, дозволених МСФЗ 13 кОцiнки за справедливою вартiстю>>, TaKi методи оцiнки
вкJIючають використання справедIивоТ BapTocTi як цiни, яка була б отримана за продаrк активу, абО

сплачена за передачу зобов'язання у звичайнiй операцiI мiж учасниками ринку на дату оцiнки,
Зокрема, використання бiржових котирувань або даних про поточну ринкову BapTicTb iншого
аналогiчного за характером iHcTpyMeHry, аналiз дисконтованих грошових потокiв або iншi мОделi
визначення справедливоi BapTocTi. Передбачувана справедлива BapTicTb фiнансових активiв i

зобов'язань визначаеться з використанням наявноТ iнформачiТ про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки.

3.2. Загальнi положення щодо облiкових полiтик
3.2.1. Основа формування облiковuх полimак
Облiковi полiтики - KoHKpeTHi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, застосованi

суб'ектом господарювання при скJIаданнi та поданнi фiнансовоТ звiтностi. МСФЗ наводить облiковi
полiтики, якi, за висновком РМСБО, дають змоry скJIасти таку фiнансову звiтнiсть, яка мiститиме
дореIIну та достовiрну iнформацiю про операцii, iншi подiТ та умови, до яких вони застосовуЮтьСя.
TaKi полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив ix застосування е несуттевим.

Облiкова полiтика Фонду розроблена та затверджена керiвництвом КомпанiТ вiдповiдно дО виМог
МСБО 8 кОблiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки>> та iнших чинних МСФЗ"

3"2.2" Iнформацiя про змiнu в облiковtlх полimuках
Фонд обирае та застосовуе своТ облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiй, iнших

подiй або умов, якщо МСФЗ конкретно не Rимагае або не дозволяс визначення категорiТ статеЙ, для
яких iншi полiтики можуть буги доречними.

3.2.3. Суmmевiсmь mа zрупуванltя

На доречнiсть iнформацii'у Фондi мае вплив ii характер i суттевiсть..Iнформацiя вважаеться
суттевою, якщо ii опущення або викривлеtIня може вплинути на економiчнi рiшення користувачlв,
прийнятi на ocHoBi фiнансовоТ звiтностi. CyTTeBicTb оцiнюсться в конкретних умовах значущОстi
iнформацii в зшIежностi вiд величини об'екта, що оцiнюсться i допустимостi помилки.

Вiдповiдно до облiковоi полiтики Фонду встановлено наступнi критерiТ порогу сутгсвостi.

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

встаповлюсться порiг cyTTcBocTi

Розмiр
пороry

cyTTeBocTi
База для визначення пороry cyTTeBocTi

Господарськi операчii i подiТ,
пов'язанi зi змiнами у ск-падi (pyci)
активiв, зобов'язань, власного
капiталу

з%

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

Вiдхилення балансовоi BapTocTi

фiнансових активiв вiд ik
справедливоi BapTocTi

|0%
Справедлива BapTicTb активу (об' eKTiB обмiну)

метою оприлюднення) керiвником
не мають права вносити змiни до цiеТ



Операчiiо об'екти облiку i cTaTTi
звiтностi, за якими

встановлюеться порiг cyTTcBocTi

Розмiр
пороry

cyTTcBocTi
База для визначення пороry cyTTcBocTi

Господарськi операцiТ та подiТ

щодо доходiв i витрат
2% Сума чистого прибутку (збитку)

0,2 Уо

Загальна сума доходiв/витрат пiдприемства;
rrайбiльша за значенням класифiкацiйна група
доходiв (наприклад, чистий дохiд вiд реалiзацiТ
продукцii (ToBapiB, робiт, послуг)) i вiдповiдно
витрат (наприклад, собiвартiсть реалiзованоТ
продукцii (ToBapiB, робiт, послуг)) пiдпrlиемства

Iншi господарськi операцiТ та подii

5%

Обсяги дiяльностi пiдtrриемства, характер
впливу об'екта облiку на рiшення корисryвачiв
та iншi якiснi фактори, що можуть впливати
на визначення порогу cyTTcBocTi

CTaTTi Балансу (Звiту про

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

власного капiталу, кJIасу зобов'язань

5% Пiдсумок кJIасу активiв, власного капiталу, класу
зобов'язань

Статгi Звiту про фiнансовi
результати (Звiту про сукупний
дохiд)

5% Сума чистого доходу вiд реалiзацiТ продукцiТ
(ToBapiB, робiт, послуг)

5%
Фiнансовий результат вiд не операцiйноТ
(iнвестицiйноi) дiяльностi

Статгi Звiту про рух грошових
коштiв

5%
Сума чистого руху грошових коштiв вiд не
операцiйноi (iнвестицiйноi) дiяльностi

CTaTTi Звiту про власний капiтал 5% Розмiр власного капiталу Фонду

3,2.4. Форма mа назвu фiнансовtм звimiв
Перелiк та нzвви форм фiнансовоТ звiтностi Фонду вiдповiдають вимогам, встановленим

НП(С)БО 1 кЗагальнi вимоги до фiнансовоТ звiтностi>>, та форми Примiток, що розробленi у
вiдповiдностi до МСФЗ.

3.2,5" Меmоdu поlання iнформацi:i у фiнансовuх звimах
Згiдно МСФЗ та враховуючи НП(С)БО 1 Звiт про сукупний дохiд передбачае поданшI витрат,

визнаних у прибутку або збитку, за класифiкацiею, основаною на методi "функцiТ витрат" або
"собiвартостi реалiзацii", згiдно з яким витрати класифiкують вiдповiдно до ik функцiй як частини
собiвартостi чи, наприклад, витрат на збут або адмiнiстративну дiяльнiсть.

Представлення грошових потокiв вiд операцiйноТ дiяльностi у Звiтi про рух грошових коштiв
здiйснюсться iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкриваеться iнформацiя про ocHoBHi
кJlаси надходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв. Iнформацiя про ocHoBHi види
грошових надходжень та грошових виплат формуеться на пiдставi облiкових записiв Фонду.

3.3. Облiковi полiтики щодо фiнансових iHcTpyMeHTiB

3.3,1. Вuзнання mа ощiнка фiнансовuж iнсmруменmiв
В момент первiсного визнання фiнансових iHcTpyMeHTiB Фонд здiйснюс ik класифiкацiю та

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

лише тодi, коли Фонд стас стороною контрактних положень щодо фiнансового iHcTpyMeHTa.

'Що 
фiнансових активiв нЕlлежать:

о грошовi кошти та ik еквiваленти;
о дебiторськазаборгованiсть;
о цiннi папери, якi угримуються до погашення;
о цiннi папери, призначенi для перепрод{Dку;
о iншi фiнансовi активи.

Що фiнансових зобов'язань вкJIючаються:
о фiнансовi зобов'язання, призначенi для перепродаэку1'
о фiнансовi гарантiТ;

4"



о iншi.
ОперацiТ з придбання або продажу фiнансових iHcTpyMeHTiB визнаються iз застосуванням облiку

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

строком виконання зобов'язань до 12 мiсяцiв) та довгостроковi (зi строком виконання зобов'язань
бiльше 12 мiсяцiв).

Фонд класифiкуе фiнансовi активи як TaKi, що оцiнюються у подаJIьшоrчry за амортизованою
собiвартiстю або за справедливою вартiстю, на ocHoBi обох таких чинникiв:

а) моделi бiзнесу суб'скта господарювання для управлiння фiнансовими активами; та
б) характеристик контрактних грошових потокiв фiнансового активу.
Фонд визнае TaKi категорiТ фiнансових активiв:

фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдобрzuкенням результату
переоцiнки у прибутку або збитку;

фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю;
Фонд визнае TaKi категорiТ фiнансових зобов'язань:

фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю;

фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату
переоцiнки у прибутку або збитку.

Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Фонд оцiнюс ix за
ikньою справедливою вартiстю.

Фiнансовий актив оцiнюеться за амортизованою собiвартiстю, якщо BiH придбаваеться з метою
одержання договiрних грошових потокiв i договiрнi умови придбання фiнансового активу генерують
грошовi потоки, KoTpi е суто виплатами основноi суми та процентiв на непогашену частку основноТ
суми.

Фонд визнае резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовим активом, який
облiковуеться за амортизованою вартiотю.

3.3.2. Гроtuовi кошmu mа ixHi еквiва,пенmа

Грошовi кошти скJIадаються з коштiв на поточних рахунках у банках.

Еквiваленти грошових коштiв * це KopoTкocTpoкoBi, високолiквiднi iнвестицiТ, якi вiльно
конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни BapTocTi.
IrIвестицiя визнача€ться з€lзвичай як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi короткого строку
погаIIIення, наприклад, протягом не бiльше нiж три мiсяцi з дати придбання.

Грошовi кошти та ix еквiваJIенти можуть утримуватися, а операцiТ з ними проводитися в
нацiональнiй валютi та в iноземнiй валютi.

Грошовi кошти та ix еквiваленти визнаються за умови вiдповiдноотi критерiям визнання
активами,

Подальша оцiнка грошових коштiв здiйснюеться за справедливою вартiстю, яка дорiвнюс ik
номiнальнiй BapTocTi.

Подальша оцiнка еквiвалентiв грошових коштiв, представлених депозитами, здiйснюеться за
амортизованою собiвартiстю.

Первiсна та подЕtльша оцiнка грошових коштiв та ix еквiвалентiв в iноземнiй валютi
здiйснюеться у функцiональнiй валютi за офiцiйними курсами Нацiонального банку Украihи (НБУ).

У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках в у банках (наприк.шад, у
випадку призначення НБУ в банкiвськiй ycTaHoBi тимчасовоТ адмiнiстрацii) цi активи можуть бути
класифiкованi у складi необоротних активiв. У випадку прийняття НБУ рiшення про лiквiдацiю
банкiвськоТ установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв, визнання ix як активу
припиняеться i ix BapTicTb вiдображаеться у скJIадi збиткiв звiтного перiоду.

3.3.3. Фiнансовi акmuвu, u4о оцiнююmься за аморmшованою собiварmiсmю

Що фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, Фонд вiдносить
dебimорську забореованiсmь за в udанuмu поз uкамu,

Пiсля первiсного визнання Фонд оцiнюе позики за амортизованою собiвартiстю шляхом
дисконтування.
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Застосовуючи аналiз дисконтованих грошових потокiв, Фонд використовуе одну чи кiлька
ставок дисконту, KoTpi вiдповiдають переваэкаючим на ри}Iку нормам доходу для фiнансових
iHcTpyMeHTiB, якi мають в основному подiбнi умови i характеристики, вкпючаючи кредитцч якiсть
iHcTpyMeHTa, зrulишок строку, протягом якого ставка вiдсотка за контрактом е фiксоваIIою, а також
з€шишок строку до погашення основноТ суми.

.Щля розрахунку теперiшньоi (поточноТ) BapTocTi майбутнiх грошових потокiв (щодо позик)
Фонд використовуе середньозважену ставку за портфелем короткострокових банкiвських кредитiв у
нацiональнiй валютi в банках, у яких не введено тимчасову адмiнiстрацiю або не запроваджено
лiквiдацiйну комiсiю.

Фонд оцiнюе станом на кожну звiтну дату резерв пiд збитки за фiнансовим iHcTpyMeHToM у
розмiрi, що дорiвнюс:

- 12-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам у разi, якщо кредитний ризик на звiтну дату не
з€lзнав значного зростаннJI з моменту первiсного визнання;

_ очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дii фiнансового iHcTpyMeHTy, якщо кредитний

ризик за таким фiнансовим iHcTpyMeHToM значно зрiс iз моменту первiсного визнання.

У випадку фiнансових активiв кредитним збитком е теперiшня BapTicTb рiзницi мiж договiрними
грошовими потоками, належними до сплати на користь Фонду за договором, i грошовиNIи потоками,
якi Фонд очiкус одержати на свою користь.

Станом на кожну звiтну дату Фонд оцiнюе, чи зазнав кредитний ризик за фiнансовим
iHcTpyMeHToM значного зростання з моменту первiсного визнання. При виконаннi такоi оцiнки Фонд
замiсть змiни суми очiкуваних кредитних збиткiв використовуе змiну ризику настання дефолry
(невиконання зобов'язань) протягом очiкуваного строку дiТ фiнансового iHcTpyMeHTa. ,Щля виконання
такоТ оцiнки Фонд порiвнюс ризик настання дефолту за фiнансовим iHcTpyMeHToM станом на звiтну
дату з ризиком настання дефолту за фiнансовим iHcTpyMeHToM станом на дату первiсного визнаtIня, i
враховуе при цьому обгрунтовано необхiдtry та пiдтверджувану iнформацiю, що е доступною без
надмiрних витрат або зусиль, i вказуе на значне зростання кредитного ризику з моменту первiсного
визнання.

Фонд вважас, що кредитний ризик за фiнансовим iHcTpyMeHToM не зазнав значного зростання з
моменту первiсного визнання, якщо було з'ясовано, що фiнансовий iHcTpyMeHT мае низький piBeHb
кредитного ризику станом на звiтну дату.

У випадку фiнансового активу, що с кредитно-знецiненим станом на звiтну дату, але не с
придбаним або створеним кредитно-знецiненим фiнансовим активом, Фонд оцiнюс очiкуванi кредитнi
збитки як рiзницю мiж валовою балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю очiкуваних
майбутнiх грошових потокiв, дисконтованою за первiсною ефективною ставкою вiдсотка за

фiнансовим активом, Буль-яке коригування визнаеться в прибутку або збитку як прибуток або збиток
вiд зменшення корисностi.

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

На прострочену дебiторську заборгованiсть за виданими позиками Фонд створюе резерв
очiкуваних кредитних збиткiв на суму заборгованостi вiдповiдно до cTpoKiB прострочення:

-1-12 мiсяцi прострочення платежiв - нараховуеться резерв очiкуваних кредитних збиткiв у
розмiрi 50 % вiд суми боргу;

- бiльше 12 мiсяцiв прострочення платежiв - нараховуеться резерв очiкуваних кредитних збиткiв
у розмiрi 100 % вiд суми боргу;

[ е б imо р с ь ка з аб ор z о в aHicmb з а mо в ар u, по слу ? u, н ар ахо в ан tдм u Bid с о mкала u

Безумовна дебiторська заборгованiсть визнасться як актив тодi, коли Фонд стае стороною
договору та, внаслiдок цього, набувае юридичне право одержати грошовi кошти.

Первiсна оцiнка дебiторськоТ заборгованостi здiйснюсться за справедливою вартiстю.

Пiсля первiсного визнання подальша оцiнка дебiторськоТ заборгованостi вiдбуваеться за
амортизованою вартiстю.

Поточну дебiторську заборгованiсть без встановленоТ ставки вiдсотка Фонд оцiнюе за сумою
первiсного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування е несутт€вим.

.Щебiторську заборгованiсть без встановленоi ставки вiдсотка, щодо якоТ icHye розтермiнування
платежiв, Фонд оцiнюе за сумою договору, якщо вплив дисконтування е несуттевим.
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На кожну звiтну дату Фонд оцiнюе наявнiсть ознак знецiнення фiнансового активу або групи

фiнансових активiв. Оцiнка зменшеннrI корисностi фiнансового активу в результатi дii кредитного

ризику вкJIючае данi, якi пiддаються спостереженню, про насryпнi подii:
- фiнансовi трулнощi боржника;
- порушення умов договору, наприкJIад, прострочення виплат;
- негативнi нацiональнi або мiсцевi економiчнi умови (збiльшення рiвня безробiття, зниження

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

заборгованiстю практичнi прийоми з використання матрицi забезпечень.
Фонд використовуе для оцiнювання 12-мiсячних очiкуваних кредитних збиткiв або очiкуваних

кредитних збиткiв за весь строк дiI за фiнансовими активами свiй власний iсторичний досвiд
кредитних збиткiв. Залежно вiд диверсифiкованостi своеi клiентськоТ бази суб'скт господарювання
використовуе вiдповiднi групи (вид фiнансовосого активу, тип дебiтора, TepMiH заборгованостi), якщо
його iсторичний досвiд кредитних збиткiв указуе на значно вiдмiннi закономiрностi збиткiв для рiзних
клiентських груп.

На прострочену поточну дебiторську заборгованiсть по нарахованих вiдсотках за виданими
позиками Фонд створюе резерв очiкуваних кредитних збиткiв вiдповiдно до cTpoKiB прострочення
платежiв:

-1-3 мiсяцi простроченнJI платежiв - нараховуеться резерв очiкуваних кредитних збиткiв у
розмiрi 10 % вiд суми боргу;

- 3-6 мiсяцiв прострочення платежiв - нараховуеться резерв очiкуваних кредитних збиткiв у
розмiрi 20 О/о вiдсуми боргу;

- бiльше б мiсяцiв прострочення платежiв - нараховусться резерв очiкуваних кредитних збиткiв
у розмiрi 50 % вiд суми боргу,

Поточну дебiторську заборгованiсть фiзичних осiб за реалiзованими форварлними
контрактами та квартирами Фонд групуе в зЕulежностi вiд наявностi прострочення та TepMiHiB
прострочення платежiв. i створюе резерв очiкуваних кредитних збиткiв на непрострочену суму
заборгованостi в розмiрi 0,5Оlо вiд суми боргу, та на прострочену суму заборгованостi вiдповiдно до
cTpoKiB прострочення платежiв:

-1-12 мiсяцi прострочення платежiв - нараховуеться резерв очiкуваних кредитних збиткiв у
розмiрi 2О/о ьiдсуми борry;

- бiльше 12 мiсяцiв прострочення платежiв - нараховуеться резерв очiкуваних кредитних збиткiв
у розмiрi 5 Yо ьiдсуми боргу.

На поточну дебiторську заборгованiсть за придбаними майновими правами щодо квартири
Фонд створюс резерв очiкуваних кредитних збиткiв в розмiрi 0,5 Уо вiд суми боргу.

На поточну дебiторську заборгованiсть за внесками до незареестрованого статутного капiталу
та сплаченими авансами за акцii Фонд створюе резерв очiкуваних кредитних збиткiв в розмiрi 0,1 Уо

вiд суми боргу.

У зв'язку з поширенням COVID-19 icHye ризик середньострокового та довгострокового
негативного впливу на cBiToBy eKoHoMiKy i eKoHoMiKy Украihи зокрема. На поточну лебiторську
заборгованiсть Фонд 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 подiею, яка вiдбуваеться пiсля визнання
збитку вiд знецiнення у Звiтi про фiнансовi результати, збиток вiд знецiнення вiдновлюеться через
вiдображення результату у прибутку або збитку.

3.3.4. Фiнансовi акmuвu, u4о оцiнююmься за справеdлавою варmiсmло, з вidобрасrcенням
рцульmаmу переоцiнкu у прuбуmку або збumtу

Що фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою BapTicTIo, з вiдображенням результату
переоцiнки у прибутку або збитку, вiдносяться акцii та паi (частки) господарських товариств.

Пiсля первiсного визнання Фонд оцiнюе ix за справедливою вартiстю.

Справедлива BapTicTb акцiй, якi BHeceHi до бiржового списку, оцiнюсться за бiржовим Kypcoм
органiзатора торгiвлi.

Якщо на балансi облiковуються акцii, для яких не icHyc активного ринку або частка яких
менша 5 Ой активiв Фонду, та змiна BapTocTi яких не буле мати сут,гевого впливу на показники звiту

1



про фiнансовий стан, балансова BapTicTb таких акцiй вважаеться наближеною до справедливоТ
BapTocTi.

Справедлива BapTicTb визначасться як цiна, яка була б отримана за продalк aKTpIBy або сплачена
за передачу зобов'язання у звичайнiй операцii мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Оцiнка
справедливоТ BapTocTi базусться на припущеннi, що операцiя iз продажу активу або передачi
зобов'язання вiлбулеться або на основному ринку для цього активу або зобов'язання, або за
вiдсутностi основного ринку - у найвигiднiшому ринку для цього активу або зобов'язання.
Основний або найвигiднiший ринок мае бути доступI{им для Фонду.

Yci активи та зобов'язання розподiленi на категорiТ в межах iepapxiT справедливоi BapTocTi, яку
можна описати на ocHoBi найнижчих piBHiB вхiдних даних, якi е важливими дJIя оцiнки справедливоТ
BapTocTi загалом:

1 piBeHb - цiни котирування (некоригованi), на активному ринку для iдентичних активiв або
зобов'язань.

2 piBeHb - методики оцiнки, для яких найнижчий piBeHb вхiдних даних, який с вalкJIивим для
оцiнки справедливоТ BapTocTi, пiддаеться спостереженню, прямо або опосередковано.

3 piBeHb - методики оцiнки, для яких найнижчий piBeHb вхiдних даних, який е вzDкJIивим для
оцiнки справедливоТ BapTocTi, не пiддаеться спостереженню.

Справедлива BapTicTb активу або зобов'язання оцiнюсться iз використанням пригryщень, якi
використовуватимуть учасники ринку пiд час визначення цiни для активу або зобов'язання, з

урахуванням того, що учасники ринку будуть дiяти з найкращою економiчною вигодою для себе.
Фонд використовуе методики оцiнки, якi вiдповiдають наявним обставинам i для яких iснують
достатнi данi для оцiнки справедливоi BapTocTi, максимrlльно використовуючи вiдповiднi вхiднi данi,
якi пiддаються спостереженню, та мiнiмiзуючи використання вхiдних даних, якi не пiддаються
спостереженню.

Якщо е пiдстави ввЕDкати, що балансова BapTicTb активу сутгево вiдрiзняеться вiд справедливоi,
Фонд визначае справедливу BapTicTb за допомогою iнших методiв оцiнки. Вiдхилення можуть бути
зумовленi значними змiнами у фiнансовому cTaHi eMiTeHTa таlабо змiнами кон'юнктури ринкiв, на
яких eMiTeHT здiйснюе свою дiяльнiсть, а також змiнами у кон'юнктурi фондового ринку.

При вiдсутностi вiдкритих даних, визначення Фондом справедливоТ BapTocTi частки у
статутному капiталi суб'екта господарювання полягае у визначеннi iнтегральноi характеристики
окремого пiдприемства як об'екта iнвестування, зокрема, з позицiй виробничого потенцiалу,
ефективностi використання активiв, ik лiквiдностi, стану платоспроможностi та фiнансовоТ стiйкостi.

Вiдображення Фондом справедливоТ BapTocTi частки у статутному капiталi окреN,Iого
пiдприемства полягас у визначеннi iнтегрального iндексу фiнансового стану пiдприемства:

Справедлива BapTicTb акцiй, обiг яких зупинено, у тому числi цiнних паперiв eMiTeHTiB, якi
включенi до Списку eMiTeHTiB, що мають ознаки фiктивностi, та акцiй щодо яких прийнято рiшення
НКЦПФР про заборону торгiвлi, визначаеться iз урахуванням наявностi cTpoKiB вiдновлення обiгу
таких цiнних паперiв, наявностi фiнансовоТ звiтностi таких eMiTeHTiB, результатiв ix дiяльностi,
очiкування надходження майбутнiх економiчних вигiд.

Фiнансовi активи (акцii), якi оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки у
складi прибутку/збитку, обiг яких зупинено, таlабо якi мають ознаки фiктивностi, облiковуються за
нульовою балансовою вартiстю.

J\ъ назва показника
Нормативне

значення

Критерiй вiдповiдностi
нормативному значенню

((так)) (I{1)) умовне
позначення

1 Коефiцiент покриття >l 1,1 0,9 Kno"

2 Коефiцiент абсолютноi лiквiдностi >0 1,1 0,9 &о"

J Коефiцiент платоспромохностi (aBToHoMii) >0,5 1,1 0,9 Knnu,

4
Коефiцiент забезпеченостi власними
оборотними запасами

>0,1 1,1 0,9 К.uб".

5 Коефiцiент рентабельностi активiв >0 1,1 0,9 Кр.""
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BapTicTb фiнансових активiв (акцiй), якi оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням
переоцiнки у складi прибутку/збитку, обiг яких зупинено, таlабо якi мають ознаки фiктивностi,
таlабо акцii, щодо яких прийнято рiшення НКЩПФР про заборону торгiвлi, облiковусться згiдно з

рiшенням Правлiння.

Змiна справедливоi BapTocTi фiнансових активiв (корпоративних прав) вiдображаеться в
звiтному роцi в бухгалтерському облiку пiсля оприлюднення фiнансових звiтiв пiдприемств за
попереднiй звiтний piK за рахунками доходiв або витрат.

3.3.5. 3обов'язання
Кредиторська заборгованiсть визнаеться як зобов'язання тодi, коли Фонд стас стороною

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

ознак:
о Керiвництво Компанii сподiваеться погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягае

погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;
о Керiвництво Компанiт не мас безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання

протягом щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.
Поточнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання

зобов'язань.
Поточнi зобов'язання оцiнюються у подаJIьшому за амортизованою вартiстю.
Поточну кредиторську заборгованiсть без встановленоТ ставки вiдсотка Фонд оцiнюс за сумою

первiсного рахунку факryри, якщо вплив дисконтування е несуттевим.
3.3.6. Зzорmання фiнансовuх акmuвiв mа зобов'язань
Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Фонд мас юридичне право здiйснювати

залiк визнаних у балансi сум i мае HaMip або зробити взаемоз€tлiк, або реалiзувати актив та виконати
зобов'язання одночасно

3.4. Облiковi полiтики щодо основних засобiв та нематерiальних активiв
3.4,1. Вuзнання mа оцiнка основнuж засобiв

Фонд визнае матерiальний об'ект основним засобом, якщо BiH утримусться з метою використання
ix у процесi своеi дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-
культурних функцiй, очiкуваний 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
грн.

Первiсно Фонд оцiнюе ocHoBHi засоби за собiвартiстю, У подальшому ocHoBHi засоби оцiнюються
за ix собiвартiстю MiHyc будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд
зменшення корисностi. Сума накопиченоi амортизацii на дату переоцiнки викJIюча€ться з валовоТ
балансовоТ BapTocTi активу та чистоI суми, перерахованоi до переоцiненоТ суми активу. .Щооцiнка, яка
входить до скJIаду власного капiталу, переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припинясться
визнання вiдповiдного активу.

Матерiальнi активи з TepMiHoM корисного використання
придбаних пiсля 23.05.2020 року вартiстю до 20 000 грн.,
матерiальними активами (МНМА).

3.4.2. Поdальшi в umроmu.
Фонд не визнае в балансовiй BapTocTi об'екта основних засобiв витрати на щоденне

обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'екта. Щi витрати визнаються в прибутку чи
збитку, коли вони понесенi. В балансовiй BapTocTi об'екта основних засобiв визнаються TaKi подальшi
витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу,

3,4.3. Аморmuзацiя основнuж засобiв.
Амортизацiя основних засобiв здiйснюеться щомiсячно.

Для нарахування амортизацiТ основних засобiв використовуеться прямолiнiйний метод
нарахування амортизацii. Амортизацiя нараховусться у вiдповiдностi до груп основних засобiв i
TepMiHy корисного використання за кожним об'сктом основних засобiв до досягнення балансовоТ
BapTocTi об'екта нульового значення.

При розрахунку амортизованоi BapTocTi лiквiдацiйна BapTicTb основних засобiв прирiвнюеться
до нуля.

понад один piK, вартiстю до 6000 грн., для
вважаютьQя малоцiнними необоротними
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!iапазон cTpoKiB корисного використання вкJIIочае:

}lb групи найменчвання основних засобiв TepMiH коDисного викоDистання. Dоки
Грчпа 1 Земельнi дiлянки
Група 3 Будiвлi,споруди 15-20
Група 4 Машини та обладнаtшя (KpiM

комп'ютерноТ технiки)
5

Гпчпа 4 Комп'ютерна TexHiKa 2

Група 5 транспортнi засоби 5

Група 6 Iнструменти, прилади, iHBeHTap 4

Гочпа 9 Iншi ocHoBHi засоби l2
Амортизацiя МНМА нараховуеться в першому мiсяцi використання об'скта в розмiрi l00 % його

BapTocTi.

Капiтальнi вкIIадення в орендованi примiщення амортизуються протягом TepMiHy ik корисного
використання. Амортизацiю активу починають, коли BiH стае придатним для використання.
Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбуваеться ранiше: на дату, з якоТ актив
класифiкують як утримуваний для продчDку, або на доц, з якоТ припиняють визнання активу.

3. 4. 4. Н елtаmер iал ь Hi акm uв а
Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якоТ накопиченоi

амортизацiТ та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Нешtатерiальнi активи, якi
виникають у результатi договiрних або iнших юридичних прав, амортизуються протягом TepMiIry
чинностi цих прав.

3.4.5" S,иенluення Kopacшocmi octloBHux засобiв mа немаmерiальнuх акmuвiв
На кожну звiтну дату Фонд оцiнюе, чи с якась ознака того, що кориснiсть активу може

зменшитися, Фонд зменшус балансову BapTicTb активу до суми його очiкуваного вiдшкодування, якщо
i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансовоТ BapTocTi. Таке
зменшення негайно визнаеться в прибутках чи збитках, якщо актив не облiковують за переоцiненою
вартiстю згiдно з МСБО 16. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний цlя активу (за винятком
гулвiлу) в попереднiх перiодах, Фонд сторнус, якщо i тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки,
застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшення
корисностi амортизацiя основних засобiв коригуеться в майбутнiх перiодах з метою розподiлення
переглянутоi балансовоi BapTocTi необоротного активу на систематичнiй ocHoBi протягом отроку
корисного використання.

3.5. Облiковi полiтики щодо iнвестицiйноi HepyxoMocTi

3, 5. 1. В tвнання iнвесmuцiйноI нерухомосmi

,Що iнвестицiйноi HepyxoмocTi Фонд вiдносить HepyxoMicTb (землю чи булiвлi, або частину
будiвлi, або ix поеднання), утримувану на правах власностi або згiдно з угодою про фiнансову оренду з
метою отримання орендних платежiв або збiльшенIuI BapтocTi капiталу чи для досягнення обох цiлей, а
не для: (а) використання у виробництвi чи при постачаннi ToBapiB, при наданнi послуг чи для
адмiнiстративних цiлей, або (б) продажу в звичайному ходi дiяльностi.

Iнвестицiйна HepyxoMicTb визнасться як актив тодi i тiльки тодi, коли: (а) е ймовiрнiсть того, що
Фонд отримае майбутнi економiчнi вигоди, якi пов'язанi з цiею iнвестицiйною нерухомiстю, (б)
собiвартiсть iнвестицiйноТ HepyxoMocTi можна достовiрно оцiнити.

Якщо булiвлi вкJIючають одну частину, яка утримусться з метою отримання орендноТ плати та
другу частину для використання у процесi дiяльностi Фонду або для адмiнiстративних цiлей, в
бухгалтерському облiку TaKi частини об'скту Hepyxoмocтi оцiнюються та вiдобрDкtlються окремо,
якщо вони можуть бути проданi окремо.

3,5.2. Первiсна mа послiфtоча оцiнка iнвесmuцiйноi нерухо.uосmi

Первiсна оцiнка iнвестицiйноТ HepyxoMocTi здiйснюсться за собiвартiстю, Витрати на операцiю
вкJIючаються до первiсноi BapTocTi. Собiвартiсть придбаноi iнвестицiйноi Hepyxoмocтi включае цiну if
придбання та будь-якi витрати, якi безпосередньо вiднесенi до придбання. Безпосередньо вiднесенi
витрати охоплюють, наприкJIад, винагороди за надання професiйних юридичних послуг, податки,
пов'язанi з передачею права власностi, та iншi витрати на операцiю.

Подальша оцiнка здiйснюеться за справедливою вартiстю, яка на даry оцiнки дорiвнюе первiснiй
BapTocTi за вирахуванням накопиченоi амортизацiТ.
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3.б. Облiковi полiтики щодо необоротних активiв, утримуваних для продажу
Фонд класифiкуе необоротний актив як утримуваний для продФку, якщо його балансова BapTicTb

буле в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiТ прода:ку, а не поточного використання.
Необоротнi активи, утримуванi для продzDку, оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському облiку
за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартiстю з вирахуванням витрат на
операчii, пов'язанi з продажем. Амортизацiя на TaKi активи не нараховуеться. Збиток вiд зпценшення
корисностi при первiсному чи подальшому списаннi активу до справедливоТ BapTocTi за вирахуванням
витрат на продаэк визнасться у звiтi про фiнансовi результати.

3.7. Облiковi полiтики щодо оренди
Фiнансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному Bci ризики та винагороди,

пов'язанi з правом власностi на актив. Фонд як орендатор на початку строку оренди визнае фiнансову
оренду як активи та зобов'язання за сумами, що дорiвнюють справедливiй BapTocTi орендованого
майна на початок оренди або (якщо вони меншi за справедливу BapTicTb) за теперiшньою вартiстю
мiнiмальних орендних платежiв. Мiнiмальнi оренднi платежi розподiляються мiж фiнансовими
витратами та зменшенням непогашенLD( зобов'язань. Фiнансовi витрати розподiляються на кожен
перiод таким чином, щоб забезпечити сталу перiодичrry ставку вiдсотка на зtшишок зобов'язань.
Непередбаченi оренднi платежi вiдображаються як витрати в тих перiод&х, у яких вони були понесенi.
Полiтика нарахування амортизацiТ на орендованi активи, що амортизуються, узгоджена iз стандартною
полiтикою Фонду щодо подiбних активiв.

Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив, фактично
залишаються в орендодавця, класифiкуеться як операцiйна оренда. Оренднi платежi за угодою про
операцiйну оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй ocHoBi протягом строку оренди. Дохiд вiд
оренди за угодами про операцiйну оренду Фонд визнае на прямолiнiйнiй ocHoBi протягом строку
оренди, Затрати, вкJIючаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, визнаються як
витрати.

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

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

3.9. Облiковi полiтики щодо iнших активiв та зобов'язань
3.9.1. Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Фонд мас теперiшню заборгованiсть (юридичну або

коIrструктивну) внаслiдок минулоi подiI, icHyc ймовiрнiсть (тобто бiльше мо)I0Iиво, нiж неможливо),
що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття pecypciB, KoTpi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i
можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання.

3.9. 2. В аплаmu працiвнuкал.
На Фондi найманi працiвники вiдсутнi. Ведення господарськоТ дiяльностi та управлiння

активами здiйснюеться Компанiею згiдно Закону УкраТни "Про iнститути спiльного iнвестування".
Вiдповiдно до чинного законодавства Фонд единий соцiальний внесок не нараховуе.

3.10. Iншi застосованi облiковi полiтики, що е доречними для розумiння фiнансовоi звiтностi
3.10.1 ,Щохоdu mа вumраmu
Фонд визнас дохiд вiд надання послуг, коли (або у Mipy того, як) BiH задовольняс зобов'язання

щодо виконання, передаючи обiцяну послуry (тобто актив) клiентовi. Актив передаеться, коли (або у
Mipy того, як) клiент отримуе контроль над таким активом.

Дохiд вiд продажу фiнансових активiв визнасться у прибутку або збитку в разi задоволення Bcix
наведених лалi умов:

а) Фонд передае договiрнi права на одержання грошових потокiв вiд такого фiнансового активуl
б) Фонд поредав покупцевi ризики та переваги вiд володiння, пов'язанi з фiнансовим активом;

в) за Фондом не залишаеться aHi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка
зазвичай пов'язана з володiнням, aHi ефективний контроль за проданими фiнансовими iнструментами,
iнвестицiйною нер)rхомiстю або iншими активами;

г) суму доходу можна достовiрно оцiнити;

д) ймовiрно, що до Фонду надiйдуть eKoHoMi.IHi вигоди, пов'язанi з операцiсю;
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е) витрати, якi були або булуть понесеtli у зв'язку з операr\iею, можна достовiрно оцiнити.

Дивiденди визнаються доходом лише у разi, якщо:

- право Фонду на одержання виплат за дивiдендами встановлено;

- е ймовiрнiсть, що економiчнi вигоди, пов'язанi з дивiдендами, надiI"rд5rгь до Фоrlду;

- суму дивiдендiв можна достовiрно оцiнити.

,Щохiд визнасться у звiтi про фiнансовi результати (звiтi про сукупний дохiд) за умови
вiдповiдностi влtзначенню та критерiям визнання. Визнання доходу вiдбуваеться одночасно з

визнанням збiльшення активiв або зменшення зобов'язань.

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

Визнання витрат вiдбуваеться одночасно з:

о первiсним визнанням зобов'язання чи збiльшенням балансовот BapTocTi зобов'язаrtня; або
. припиненням визнання активу чи зменшенням балансовоТ BapTocTi активу.

3.10.2. Вumраmu за позuка.ttu

Витрати за позиками, якi не е частиною фiнансового iHcTpyMeHry та не капiталiзуються як
частина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Фонд капiталiзуе витрати на позики, якi
безпосередньо вiдносяться до придбання, булiвничтва або виробництва квалiфiкованого активу, як
частина собiвартостi цього активу.

3.10.3. Улtовнi зобов'язання mа акmuвu
Фонд не визнае yMoBHi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан Фонду. lнформацiя про умовне

зобов'язання розкрива€ться, якщо можливiсть вибуття pecypciB, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди,
не е вiддаленою. Фонд не визнае yMoBHi акгиви. Стисла iнформацiя про умовний актив розкриваеться,
коли надходження економiчних вигiд е ймовiрним.

4. OcHoBHi припущення, оцiнки та судження

При пiдготовцi фiнансовоТ звiтностi Фонд здiйснюе оцiнки та пригtущення, якi мають вплив на
елементи фiнансовоi звiтностi, rрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених KoMiTeToM
з тлумачень мiжнародноi фiнансовоi звiтностi. Оцiнки та судження базlтоться на попередньому досвiдi
та iнших факторах, що за iснуючих обставин ввЕDкаються обГрунтованими i за результатами яких
приймаються судження щодо балансовоТ BapTocTi активiв та зобов'язань. Хоча цi розрахунки
базуються на наявнiй у керiвництва Компанii iнформацii про поточнi подiТ, фактичнi результати
можуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв. Областi, де TaKi судження с особливо в€DкJIивими,
областi, що характеризуються високим piBHeM складностi, та областi, в яких припущеншI й розрахунки
мають велике значення для пiдготовки фiнансовоi звiтностi за МСФЗ, наведенi ни)кче.

4.1. Сулження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ
Якщо немае МСФЗ, який конкретно застосовусться до операцiТ, iншоТ подii або умови,

керiвництво КомпанiТ застосовуе судження пiд час розроблення та застосування облiковоi полiтики,
щоб iнформацiя була доречною для потреб користувачiв для прийняття економiчних рiшень та
достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть:

. подае достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки
Фонду;

. вiдображае економiчrry cyTHicTb операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну форrу;

. е нейтр€Lпьною, тобто вiльною вiд упереджень;

. е повною в ycix сутт€вих аспектах.

Пiд час здiйснення судження керiвництво КомпанiТ посилаеться на прийнятlriсть наведених далi
джерел та враховуе ix у низхiдному порядку:

а) вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов'язанi з ними питання;

б) визначення, критерii визнання та концепцiТ оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв та витрат у
Концептуальнiй ocHoBi фiнансовоТ звiтностi.

Пiд час здiйснення судження керiвництво КомпанiТ враховуе найостаннiшi положення iнших
органiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну концептуtшьну основу
для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi практики, тiею
мiрою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.

ОперацiТ, що не регламентуються МСФЗ Фондом не здiйснюв€lлись.
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4.2. Сулжепня щодо справедливоТ BapTocTi активiв Фонду
Справедлива BapTicTb iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових ринках,

розраховуеться на ocHoBi поточноi ринковоТ BapTocTi на момент закриття торгiв на звiтну дату. В
iнших випадках оцiнка справедливоi BapTocTi Грунтуеться на судженнях щодо передбачуваних
майбугнiх грошових потокiв, iснуючоТ економiчноТ сиryацii, ризикiв, властивих рiзним фiнансовим
iHcTpyMeHTaM, та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ 13 <Оцiнка справедливоТ BapTocTi>.

4.3. Сулженпя щодо змiн справедливоТ BapTocTi фiнансових активiв
Керiвництво Компанii вважае, що облiковi оцiнки та пригryщення, якi мають стосунок до оцiнки

фiнансових iHcTpyMeHTiB, де ринковi котирування не досryпнi, с кJIючовим джерелом невизначеностi
оцiнок, тому що:

а) вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки
базуються на припущеннях керiвництва Компанii щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн
в€uIютних KypciB, показникiв кредитоспроможностi контрагентiв, коригувань пiд час оцiнки
iHcTpyMeHTiB, а також специфiчних особливостей операцiй; та

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

Якби керiвництво КомпанiТ використовувчuIо iншi пригryщення щодо вiдсоткових ставок,
волатильностi, KypciB обмiну ваJIют, кредитного рейтингу контрагентц дчти оферти i коригувань пiд
час оцiнки iHcTpyMeHTiB, бiльша або менша змiна в оцiнцi BapTocTi фiнансових iHcTpyMeHTiB у разi
вiдсугностi ринкових котирувань мала б iстотний вплив на вiдображений у фiнансовiй звiтностi
чистий прибуток та збиток.

Розумiючи важливiсть використання облiкових оцiнок та приtryщень щодо справедливоТ BapTocTi

фiнансових активiв в разi вiдсутностi вхiдних даних щодо справедливоТ BapTocTi першого рiвня,
керiвництво КомпанiТ плануе використовувати оцiнки та судження якi базуються на професiйнiй
компетенцii працiвникiв Пiдприсмства, досвiдi та минулих подiях, а також з використанням
розрахункiв та моделей BapTocTi фiнансових активiв. Залучення зовнiшнiх експертних оцiнок щодо
таких фiнансових iHcTpyMeHTiB де оцiнка, яка базуеться на професiйнiй компетенцiТ, досвiдi та

розрахунках е недостатньою, на думку керiвництва Компанii е прийнятним та необхiдним.

Використання рiзних маркетингових приtryщень таlабо методiв оцiнки також може мати значний
вплив на передбачуваFry справедливу BapTicTb.

4.4. Сулження щодо очiкуваних TepMiHiB утримування фiнансових iHcTpyMeHTiB

Керiвництво КомпанiТ застосовус професiйне судження щодо TepMiHiB утримання фiнансових
iHcTpyMeHTiB, що входять до скJIаду фiнансових активiв. Професiйне судження за цим питанням
грунтуеться на оцiнцi ризикiв фiнансового iHcTpyMeHry, його прибутковостi й динамiцi та iнших
факторах. Проте iснують невизначеностi, якi можуть бути пов'язанi з призупиненням обiгу цiнних
паперiв, що не е пiдконтрольним керiвництву КомпанiI фактором i може суттсво вплинути на оцiнку
фiнансових iHcTpyMeHTiB.

4.5. Використання ставок дисконтування
Ставка дисконту - це процентна ставка, яка використовусться для перерахунку майбутнiх

потокiв доходiв в едине значення теперiшньоi (поточноi) BapTocTi, яка е базою для визначення

ринковоi BapTocTi бiзнесу. З економiчноТ точки зору, в ролi ставки дискоI{ту е бажана iHBecTopy ставка
доходу на вкJIадений капiтал у вiдповiднi з piBHeM ризику подiбнi об'екти iнвесryвання, або - ставка
доходу за,uIьтернативними варiантами iнвестицiй iз зiставляння рiвня ризику на дату оцiнки, Ставка
дисконту мае визначатися з урахуванням трьох факторiв:

а) BapTocTi грошей у часi;

б) BapTocTi джерел, якi залучаються для фiнансування iнвестицiйного проекту, якi вимагають
рiзнi piBHi компенсацiТ;

в) фактору ризику або мiри ймовiрностi отримання очiкуваних у майбутньому доходiв,
Станом на З|,|22020 р. середньозвtDкена ставка за портфелем банкiвських кредитiв у

нацiональнiй валютi в банках, у яких не введено тимчасову адмiнiстрацiю або не запроваджено
лiквiдацiйну комiсiю, становила l4,5 Уо рiчнюr. Iнформацiя, що використана для визначення
середньозваженоТ ставки одержана з офiцiйного сайry НБУ за посиланням
https://bank,gov.ualstatistic/sector-financial/data-sector-financial роздiл "BapTicTb кредитiв за даними
статистиIIноТ звiтностi баrrкiв УкраТни (без урахування овердрафту)".
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4.6. Сулження щодо виявлення ознак знецiнення активiв
Вiдносно фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, Фонд на дату

виникнення фiнансових активiв та на кожну звiтну дату визначае piBeHb кредитного ризику.
Фонд визнае резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовими активами, якi

оцiнюються за амортизованою вартiстю, у розмiрi очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк дii
фiнансового активу (при значному збiльшеннi кредитного ризику/для кредитно-знецiнених фiнансових
активiв) або 12-мiсячними очiкуваними кредитними збитками (у разi незначного зростання кредитного

ризику).
Зазвичай очiкусться, що очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дiТ мають бутll визнанi до того,

як фiнансовий iHcTpyMeHT стане прострочений. Як правило, кредитний ризик значно зростас ще до
того, як фiнаlrсовий iHcTpyMeHT стане простроченлlм або буде помiчено iншi чинники затримк}r
платежiв, що е специфiчними для позичzulьника, (наприклад, здiйснення модифiкацiТ або

реструктуризацii).
Кредитний ризик за фiнансовим iHcTpyMeHToM вважаеться низьким, якщо фiнансоврtй iHcTpyMeHT

мае низький ризик настання дефолту, позич€tльник мас потужнiй потенцiал виконувати своТ договiрнi
зобов'язання щодо грошових потокiв у короткостроковiй перспективi, а несприятливi змiни в

економiчних i дiлових умовах у довгостроковiй перспективi можуть знизити, але не обов'язково
здатнiсть позичulльника виконувати своi зобов'язання щодо договiрних грошових потокiв.

Фiнансовi iнструменти не ввtuкаються такими, що мають низький кредитний ризик лише на
пiдставi того, що ризик дефолry за ними е нижчим, нiж ризик дефолry за iншими фiнансовими
iнструментами Фонду або нiж кредитний ризик юрисдикцii, в якiй Фонд здiйснюс дiяльнiсть.

Очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дii не визнаються за фiнансовим iHcTpyMeHToM просто на
пiдставi того, що BiH вважався iHcTpyMeHToM iз низьким кредитним ризиком у попередньому звiтному
перiодi, €lле не ввaDкаеться таким станом на звiтну дату. У такому випадку Фонд з'ясовуе, чи мало мiсце
значне зростання кредитного ризику з моменту первiсного визнання, а отже чи постала потреба у
визнаннi очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк дiТ.

Очiкуванi кредитнi збитки вiдображають власнi очiкування Фонду щодо кредитних збиткiв,

Аналiз зростання кредитного ризику та моменту настання дефолry може базуватиоя
на рiзноманiтних кiлькiсних та якiсних показниках, однак МСФЗ 9 пригryскае, що суттеве зростання

ризику вiдбувасться при простроченнi на 30 днiв (параграф 5.5.1 1 МСФЗ 9), а дефолт (подiя
знецiнення)- при простроченнi на9Oднiв (параграф Б5.5.37 МСФЗ9). Цетак званi спростовнi
припущення) МСФЗ 9.

5. Розкриття iнформацii щодо використання справедливоТ BapTocTi

5.1. Методики оцiнювання та вхiднi данiо використанi для складання оцiнок за справедливою
вартiстю

Фонд здiйснюе викJIючно безперервнi оцiнки справедливоТ BapTocTi активiв та зобов'язань, тобто
TaKi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець кожного
звiтного перiоду.

класи активiв та
зобов'язань,
оцiнених за

справедливою
вартiстю

Методики оцiнювання

Метод оцiнки
(ринковий,
дохiдний,

витратний)

Вхiднi данi

Грошовi кошти Первiсна та подtшьша оцiнка
грошових коштiв здiйснюсться за
справедливою вартiстю, яка
дорiвнюе Тх номiнальнiй ваDтостi

Ринковий Офiцiйнi курси НБУ

Iнструменти
капiталу

Первiсна оцiнка iHcTpyMeHTiB
капiталу здiйснюеться за ix
справедливою вартiстю, яка
зазвичай дорiвнюе цiнi операцiТ, в
ходi якоТ був отриманий актив.
Подальша оцiнка iHcTpyMeHTiB
капiталу здiйснюеться за
справедливою вартiстю на дату
оцiнки.

Ринковий Офiцiйнi бiржовi курси
органiзаторiв торгiв на
дату оцiнки, за
вiдсутностi визначеного
бiржового курсу на дату
оцiнки, використов},ють-
ся цiни закриття
бiржового торгового
дня.
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класи активiв та
зобов'язань,
оцiнених за

справедливою
вартiстю

Методики оцiнювання

Метод оцiнки
(ринковий,
дохiдний,
витратний)

Вхiднi данi

Iнвестицiйна
HepyxoMicTb

Первiсна оцiнка iнвестицiйноТ
HepyxoмocTi здiйснюеться за
собiвартiстю. Подальша оцiнка
здiйснюеться за первiсною
вартiстю за вирахуванням
накопиченоТ амортизацii.

Ринковий,
дохiдний

Щiни на ринку
Hepp(oмocTi, данi оцiнки
професiйних оцiнювачiв

.Щебiторська
заборгованiсть

Первiсна оцiнка дебiторськоТ
заборгованостi здiйснюсться за
справедливою вартiстю, яка
дорiвнюе BapTocTi погашення,
тобто cyMi очiкуваних контрактних
грошових потокiв на дату оцiнки.
Пiсля первiсного визнання
подаJIьша оцiнка дебiторськоТ
заборгованостi вiдбуваеться за
амоDтизованою ваотiстю.

Ринковий,
дохiдний

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

Поточнi
зобов'язання

Первiсна оцiнка грошових
зобов'язань здiйснюеться за
вартiстю погашення. Поточнi
зобов'язання оцiнюються у
подальшому за амортизованою
вартiстю.

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

5.2. Вплив використання закритих вхiдних даних (3-го рiвня) для перiодичних оцiнок
справедливоi BapTocTi на прибуток або збиток

У результатi визначення справедливоТ BapTocTi частки у статутному капiталi згiдно з методикоIо
визначення iнвестицiйноi привабливостi пiдприсмства за даними фiнансовоi звiтностi, було проведено
дооцiнку та учiнку фiнансових активiв Фонду, зокрема: частку в статутному капiталi ТзОВ <HiKa
Захiд> дооцiнено на 480 тис. грн.; частку в статутному капiталi ТзОВ <Екобiзнесфiнанс> учiнено на 83
тис. грн.; частку в статутному капiталi ТОВ (СТРАНС> учiнено на 93 тис. грн.; частку в статутному
капiталi СУПП ТзОВ "ЕТРУС" уцiнено на 469 тис. грн.; в статутному капiталi ТзОВ кТ! <Галпап>

уцiнено на б 84'7 тис. грн. У 2020 роцi вiдбулося придбання частки корпоративних прLв ТОВ
кСТРАНС> на суму 104 тис. грн., придбання частки корпоративних прав ТзОВ (KOPBIH ПРАИМ> на
суму 1 тис. грн.; прода;к частки корпоративних прав ТОВ кКПП ЦЕНТР) на суму 104 тис. грн,,
продiDк частки корпоративних прав ТОВ (СТРАНС> на суму 11 тис. грн.

5.3. PiBeHb iepapxii справедливоi BapTocTi, до якого наJIея(ать оцiнки справедливоi BapTocTi

класи активiв
та зобов'язань,

оцiнених за
справедливою

вартiстю

1 piBeHb
(Ti, що мають

котирування, та
спостережуванi)

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

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

спостережуваними)

Усього

Щата оцiнки з|,|2.|9 з1,12.20 з1.12.|9 з\.|2.20 3|.l2.|9 з1,1220 з1.12.19 з1.12,20

,Щовгостроковi
фiнансовi
iнвестицiТ, якi
облiковуються
за методом

участi в
капiталi iнших
пiдприемств 7380l 66486 7з80l 66486
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класи активiв
та зобов'язань,

оцiнених за
справедливою

вартiстю

1 piBeHb
(Ti, що мають

котирування, та
спостережуванi)

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

З piBeHb
(Ti, що не мають
котирувань i не е

спостережуваними)

Усього

,Щата оцiнки з1.12,|9 з1.|2.20 з1.12.|9 з1,.12.20 зLlz.|9 з|.12.20 з1.12.19 з|.l2,20

Щовгостроковi
фiнансовi
iнвестицiТ: iншi
фiнансовi
iнвестицiТ 8419 8772 84,19 81,72

,Щовгострокова
дебiторська
заборгованiсть 7809 10758 7809 10758

,Щебiторська
заборгованiсть
а розрахунками
з нарахованих
доходiв 1lз ilз
Iнша поточна
дебiторська
заборгованiсть з125 1 3812 з|25 138 12

Поточнi
фiнансовi
iнвестицiТ |2574 5085 125,74 5085

Грошовi кошти 111 1 111 l
Flеоборотнi
активи,

угримуванi для
прода)ку, та
гDупи вибугтя 24021 |662 24021' l662

5.4. Рух активiво що оцiнюються за справедливою вартiстю з використанням вихhних даних
3-го рiвня iepapxiT

Класи активiв,
оцiнених за

справедливою
вартiстю з

використанням 3-го
рiвня icpapxii

залишки станом
наЗ1,.|L2019 р,

Придбання
(продажi)

залишки станом
наЗ1..12.2020 р.

Примiтка

!овгостроковi
фiнансовi
iнвестицii,
якi облiковуються
за методом участi в
капiталi iнших
пiлприсмств

73801 -7з|5 66486 -7З15 (Збиток вiд
змiни справедливоТ
BapTocTi частки у
статутному капiталi

!овгостроковi
фiнансовi
iнвестицii:
iншi фiнансовi
iнвестицii

84,19 +29з 8772 -177 (Збиток вiд
змiни справедливоi
BapTocTi частки у
статутному капiталi
+480 (Прибугок вiд
змiни справедливоТ
BapTocTi частки у
статутному капiталi
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Класи активiв,
оцiнених за

справедливою
вартiстю з

використанням 3-го
рiвня iepapxiI

залишки станом
наЗ|.12.201,9 р.

Придбання
(продажi)

залишки станом
наЗ1'.|2.2020 р.

Примiтка

+105 (Придбання
частки у статутному
капiталi)
-115 (Прол€Dк часткIz

у статутному
капiталi)
,Щетальна iнформачil

розкрита у Примiтчi
5.2,

Поточнi фiнансовi
iнвестицii

12574 -7489 5085 -З784 (Переведення
майнових прав в
необоротнi активI,1,

утримуванi для
продiDку, та групи
вибуття)
-3705 (Продаж
майнових прав)

.Щетальна iнфорп,rаuil

розкрита у Примiтцi
6.5.

5.5. Iншi розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 <Оцiнка справедливоТ вартостЬ>

Справедлива BapTicTb фiнансових iнструмеrrгiв в порiвняннi з ik балансовою вартiстю.

Фiнансовi активи i зобов'язанrrя
Балансова BapTicTb Справедлива BapTicTb

з|,|2,20|9 з|.|2,2020 з|.l2.2019 з1.12.2020

Щовгостроковi фiнансовi iнвестицii,
якi облiковуються за методом участi
в капiталi iнших пiдприемотв 7з801 66486 7з801 66486

,Щовгостроковi фiнансовi iнвестицii:
iншi фiнансовi iнвестицii 8479 8772 8479 8,1,72

,Щовгострокова дебiторська
заборгованiсть 7809 l0758 7809 10758

.Щебiторська заборгованiсть
за розрахунками з нарахованих
доходiв 113 11з
Iнша поточна дебiторська
забоогованiсть з|25 1з8 12 з|25 13812
Поточнi фiнансовi iнвестицiТ |2574 5085 |2574 5085
Грошовi кошти 111 1 l11 1

Необоротнi активи, угримуванi для
продtDку, та групи вибуггя 2402l l662 24021' l662
поточнi зобов'язання 52589 3846 52589 з846

Станом наЗ1',|2.2019 року на балансi облiковувались довгостроковi позики на суму 11 105 тис"
грн. Фонд проводить розрахунок амортизованоТ BapTocTi майбутнiх грошових потокiв з виданих позик
та нарахованих доходiв по позиках i вiдображас BapTicтb позик з врахуванням премiТ або дисконry"
Станом наЗl.|2.2020 року сума дисконту становить 236 тис. грн.

Фонд створюе резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки щодо виданих позик. Станом на 31 грулня
2020 року резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки на суму виданих позик нараховано в cyMi 1 1 1 тис, грн.
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Фонд створюе резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки щодо заборгованостi по вiлсотках за
наявностi простроченоТ заборгованостi по вiдсотках. У Фондi вiдсутня прострочена заборгованiсть по
вiдсотках, тому резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки щодо заборгованостi по вiдсотках становить <<0>>.

Керiвництво Компанii вважае, що наведенi розкритгя щодо застосування справедливоi BapTocTi е

достатнiми, i не вважас, що за межами фiнансовоi звiтностi зчtлишилась будь-яка су:ггева iнформацiя

щодо застосування справедливоТ BapTocTi, яка може бути корисною для користувачiв фiнансовоТ
звiтностi.

б. Розкриття iнформацif, що пiдтверлжус cTaTTi поданi у фiнансових звiтах
6.1.,Щоходи

Фонд складае Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупнi доходи i витрати) за методом
кФункцiй витрат).

Розшифрування доходiв i витрат за <функцiон€tльним призначенням)) отриманих Фондом за 2020
piK та за 2019 piK наведено в таблицi.

Щоходи
Код
звiту 2019 р. 2020 р"

Iншi операцiйнi доходи р.2|20 57б8б

Iншi фiнансовi доходи р.2220 1363 1895

Премiя по позиках 25з

Доходи вiд нарахованих вiдсоткiв по позиках 850 12з7

Амортизацiя нарахованого дисконту 51з 405

Iншi доходи р.2240 26142 6|162

Доходи вiд реалiзацii майнових прав I22|з 3096

Доходи вiд реалiзацiТ корпоративних прав з55 1 116

Доходи вiд реалiзацiТ облiгацiй l0000

,Щоходи вiд дооцiнки фiнансових iнвестицiй з,78 480

Щоходи вiд реалiзацii необоротних активiв, утримуваних для
прод€l)ку 58054

Доходи за вiдступлення права вимоги 16

Всього доходiв: 85191 63657

б.2. Витрати

Витрати
Код
звiтy

2019 р. 2020 р.

Алмiнiстпативпi витDати. в т. ч. п.2130 470 456

Винагорода компанii з управлiння активами 26,7 2з8
ВитDати на послуги аудитора 1l 25

ВитDати на послчги HoTapiyca 120 97
Витрати з податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельноi
дiлянки 52 4з
Витрати на послуги банку, зберiгача, депозитарiя,
iнформацiйнi послуги 20 16

витрати на iншi послуги (оцiнки нерухомого майна) 5l
Iпшi операцiйпi витрати п.2180 27999
Фiнансовi витрати р.2250 220 768
дисконт по позиках 220 404
Амортизацiя нарахованоi премii 253
Втрати вiд зменшення корисностi дебiторськоi
забоDгованостi (за позиками) 111

Втрати вiд участi в капiталi р.2255 13lб
Уцiнка ф iнансових iнвестицiй 7зIб
Iнш витрати р.2270 31683 29605
Соб BapTlcTb реztл зованих майнових прав I2146 3088
Соб BapTlcTb pe€UI зованих корпоративних прав з52| 115

Соб BaDTicTb реалiзованих облiгацiй 10l01
Уцiнка фiнансових iнвестицiй 5915 |76
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Витрати
Код
звiтч 2019 р. 2020 р.

Собiвартiсть реал iзованих необоротних активiв, },гримуваних
дIя продажу 2614з
Витрати вiд зменшення корисностi активiв 83

всього витрат: 60372 38145

Розшифрування витрат Фонду за методом характеру витрат наведено в таблицi.

CTaTTi 2019 п. 2020 р.

матеDlztльнl витDати
виплати працiвникам
виплати фондам соцiального забезпечення пов'язанi з заробiтною
платою
амортизацlя
iншi витрати 28469 456

Всього витDат: 28469 456

6.3. Податок на прибуток
Фоrц не мас витрат з податку на прибутоку звОязку з тим, що вiдповiдно до пп. 141.6.1 п. 141.6 ст.

i41 Податкового кодексу УкраiЪи звiльняються вiд оподаткування кошти спiльного iнвесryвання, а
саме: кошти, BHeceHi засновниками корпоративного фо"ду, кошти та iншi активи, зал1^lенi вiд учасникiв
iнституry спiльного iнвесryвання, доходи вiд здiйсненrul операцiй з активами iнституry спiльного
iнвесryвання, доходи, HapaxoBaHi за активами iнстиryry спiльного iнвесryвання, та iншi доходи вiд
дiяльностi iнстиryry спiльного iнвесryвання (вiдсотки за позиками, оренднi (лiзинговi) платежi, роялтi
тощо).

б.4. Необоротнi активи, утримуванi для продажу

Станом на З|.12.2019 р. на балансi Фонду облiковуються активи, якi вiдповiдають вимогам
визнання необоротних активiв, угримуваних для продzDку у cyMi 24 02l тис. грн. У 20|9 р. переведено
майновi права на квартири у необоротнi активи, утримуванi для продажу, на суму 52 020 тис, грн.,

реалiзовано необоротних активiв, утримуваних для продzDку на суму 27 999 тис. грн.
Станом на 3l .12.2020 р. на балансi Фонду облiковуються активи, якi вiдповiдають вимогам

визнання необоротних активiв, утримуваних для продаrку у cyMi 1 662 тис. грн. У 2020 р. переведено
майновi права на квартири у необоротнi активи, угримуванi для продiDку, на суму З 784 тис. грн.,

реалiзовано необоротних активiв, утримуваних для прод€Dку на суму 26 14З тис. грн.
У 2020 р. нараховано податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельноi дiлянки у cyMi 4З тис,

грн.

б.5" Фiпансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням
результату в прибlтках або збитках

Назва субОскта господарювання 31.12.2019 з1.12.2020

Частка у статутному капiталi СУПП ТзОВ "ЕТРУС" з99з з525

Частка у статутному капiталi ТзОВ "HiKa Захiд" з496 з976

Частка у статутному капiталi ТзОВ "ЕКОБIЗНЕСФIНАНС" 4879 4795

Часткау статутному капiталi ТОВ "КПП ЦЕНТР" 104

Частка у статутному капiталi ТОВ "KOPBIH ПРАЙМ" 1

Частка у статутному капiталi ТзОВ "Т,Щ "Галпап" 69808 62961

Всього 82 280 75 258

У зв'язку з вiдсутнiстю активного ринку щодо вищевк€ваних товариств з обмеженою
вiдповiдальнiстю станом на З|J2.2020 р. очiнка iнвестицiй за справедливою вартiстю (частки у
статутному капiталi товариств з обмеженою вiдповiдальнiстю) вiдображена в 3-ому piBHi iepapxiT.

Станом на З1,.12.2019 року на балансi Фонду облiковуються поточнi фiнансовi iнвестицiТ
(майновi права на квартири) на суму 12 5'74 тис. грн. Протягом 2020 р. вiдбулася реалiзацiя поточних
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31 грулня 2019 Змiна 31 грулня 2020

Майновi права
|2 574 -з784

-3705
5 085

Разом 12 574 х 5 085

фiнансових iнвестицiй (майнових прав на квартири) на суму 3 705 тис, грн. та переведення маЙнових
прав у необоротнi активи, утримуванi для продiDку та групи вибуття на суму 3 784 тис. грн.

6.б. Грошовi кошти
Станом наЗl.|2,2019 р. грошовi кошти за номiнальною вартiстю облiковувались в cyMi 11l тис.

грн., а саме: на поточному рахунку, вiдкритому в АТ <Приватбанк> на суму 2тис. грн. та на поточному

рахунку, вiдкритому в АТ <УКРГАЗБАНК) на суму 109 тис. грн.

Станом на31r.|2.2020 р. грошовi кошти за номiнальною вартiстю облiковувались в cyMi 1 тис" грн,
на поточних рахунках, вiдкритих в АТ <Приватбаню> та АТ (УКРГАЗБАНК).

Грошовi кошти розмiщенi у банках, якi е надiйним. Розкриття iнформацiТ щодо надiйностi
банкiв наведено у п. 7.3.1 цих Примiток

б.7. Фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю

!о фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, Фонд вiдносить
dебimорську заборzованiсmь, у лпому чuслi позuкь

,Щебiторська заборгованiсть

зl.t2.2019 зl.|2.2020

!овгострокова дебiторська заборгованiсть 7809 10869

,Щебiторська заборгованiсть
за розрахунками з нарахованих доходiв 113

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть з\25 13895

Очiкуванi кредитнi збитки щодо дебiторськоi
заборгованостi (194)

Балансова BapTicTb всього: 10934 24683

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

станом Ha31'.|2,2019 р.

- ТзОВ "HiKa Захiд" видано позик на суму 8 047 тис. грн., нараховано дисконт- 238 тис" грн"

станом наЗ1,12.2020 р.

- ТзОВ "HiKa Захiд" видано позик на суму l 1 105 тис. грн., нараховано дисконт - 236 тис. грн.

Станом на 31 грудня 2020 року резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки на суму виданих позик
нараховано в cyMi 111 тис. грн.

Щебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв станом на З|.12.20|9 р.
вiдсутня. Щебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв станом наЗ|,122020 р,
скJIадаеться з нарахованих вiдсоткiв за виданими позиками на суму 113 тис. грн. ПростроченоI
заборгованостi за нарахованими доходами у Фондi немае.

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть Фонду е короткостроковою. flебiторська
заборгованiсть Фонду не мае забезпечення. ПростроченоТ дебiторськоi заборгованостi не icHye. Фонд
проводить аналiз та оцiнку рiвня кредитного ризику з використанням iндивiдуального пiдходу до
контрагента.

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом наЗ|.|2,20l9 р. складаеться iз:

- заборгованостi ТзОВ "ЕкоРинок" за реалiзованi облiгацiТ на суму 1 600 тис. грн.;

- заборгованостi за реалiзованi корпоративнi права ТзОВ "Т.Щ "Галпап плюс" на суму 30 тис.
грн.;

- BHecKiB до незареестрованого статутного капiталу ТзОВ "Т,Щ "Галпап" на суму 1 495 тис. грн.

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом наЗl.|2.2020 р. складаеться iз:

- BHecKiB до незареестрованого статутного капiталу ТзОВ "Т,Щ "Галпап" на суму 3 992 тис" грн.;
ТОВ (АГРОДIМ ЧИСТI РОСИ) на суму 7 7|6 тис, грн.; ТОВ KKOPBIH ПРАИМ) на суму 2l2l тис.
грн.; ТОВ кФУ.ЩТОРГ ЗАХIД) на суму 66 тис. грн.
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Станом на З1 грудня 2020 року резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки щодо iншоТ поточноi
дебiторськоi заборгованостi становить 83 тис. грн.

6.8. Власний капiтал
Станом на З1.12,2019 р. та ЗtJ22020 р. зареестрований капiтал складав 100 000 тис. грн.

Струкryра власного капiталу:
Струкryра власного капiталу:

з1.12.20|9 зl.\2.2020
Зареестрований (пайовий) капiтал 100 000 100 000

Емiсiйний дохiд l7 17

Нерозподiлений прибуток 71708 97220

неоплачений капiтал -84394 -84з94

Вилучений капiтал -10000 -10000

всього власний капiтал 77 33l 102 843

б.9. Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть

з1.12.2019 3|.|2.2020

Кредlтгорська заборгованiсть за товари, роботи, посJryги |7 10

Розрахунки з бюджетом 53 4

Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними
авансами

52з|9 383 1

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з

учасниками
200

Iнша кредиторська заборгованiсть 1

Всього кредиторська заборгованiсть 52 589 3 846

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом наЗ1r,|2.2020 р. складаеться iз
заборгованостi щодо винагороди Компанii та за депозитарними послугами на суму 10 тис. грн.
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом скJIадаеться iз заборгованостi з податку на
нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельноТ дiлянки, на суму 4 тис. грн., TepMiH сплати якого 29 сiчня2020
р. Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами складаеться з заборгованоотi за
придбання Hep).xoмocTi (забезпечувальнi платежi за квартири) на суму 3 83l тис" грн. Поточна
кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками станом на 3|,|2,2020 р" вiдсутня. Iнша
кредиторська заборгованiсть станом на ЗLl22020 р. скла4асться iз заборгованостi перед фiзичною
особою за придбанi корпоративнi права ТОВ "KOPBIH ПРАИМ" на суму 1 тис. грн.

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом Ha31',|2,2019 р. склаластьоя iз
заборгованостi щодо винагороди Компанii на суму 14 тис. грн, та за депозитарними послугами на суму
3 тис. грн. Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом скJIадаеться iз заборгованостi з
податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельноi дiлянки, на суму 53 тис. грн., TepMiH сплати якого
29 сiчня 2020 р. Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами скпадаеться з
заборгованостi за придбання Hepyxoмocтi (забезпечувальнi платежi за квартири) на суму 52 З|9 тис.
грн. Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками скJIадаеться iз заборгованостi
за викупленi iнвестицiйнi сертифiкати на суму 200 тис. грн. Iнша кредиторська заборгованiсть станом
на З1.12.201 9 р. вiдсутня.

Кредиторська заборгованiсть на кiнець звiтного перiоду носить поточний характер i не
ввzDкаеться проатроченою.

6"10. Звiт про рух грошових коштiв за перiод з 01.01.2020 р. по 3l.|2.2020 р.
Звiт про рух грошових коштiв за перiод з 01.01,2020 р, по 31.12.2020 р. складено за вимогами

МСБО 7 <Звiт про рух грошових коштiв>> за прямим методом, згiдно з яким розкриваеться iнформачiя
про ocHoBHi класи надходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв на HeTTo-ocHoBi" У звiтi
вiдображено рух грошових коштiв вiд операцiйноi та неоперацiйноТ (iнвестицiйноТ та фiнансовоi)
дiяльностi.
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Операчiйна дiяльнiсть - полягас в отриманнi прибутку вiд звичайноi дiяльностi, сума якого
скоригована на амортизацiю необоротних активiв, витрати на оплату працi персо}Iалу, сплату
податкiв, вiдрахування на соцiальнi заходи та iншi витрати.

Iнвестицiйна дiяльнiсть - це придбання та продzDк: необоротних активiв, у тому числi активiв
вiднесених до довгострокових, та поточних фiнансових iнвестицiй, витрати на придбання оборотних
активiв, iнших вкJIадень, що не розглядаються як грошовi еквiваленти, отриманi вiдсоткIt та дивiденди,
отримання та погашення позик.

Фiнансова дiяльнiсть - це надходження чи використання коштiв, що мzrли мiсце в результатi
eMiciT цiнних паперiв, викупу власних акцiй, виплата дивiдендiв, погашенFuI зобов'язань за борговими
цiнними паперами.

Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйноi дiяльностi за перiод з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р.
становить - 515 тис. грн. (витрачання), за перiод з 01.01.2019 р. rто3|.|2,2019 р. становить - 407 тис,
грн. (витрачання).

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

Чистий рух грошових коштiв вiд не операцiйноТ дiяльностi (iнвестицiйноТ дiяльностi) за перiод з

01.01.2020 р. по 3|.|2,2020 р. становить - 605 тис. грн. (надходження), за перiод з 01.01.2019 р. по

Стаття Код 01.01.2019-
з1.12.2019

01.01.2020-
з1.12.2020

Iншi надходження р.3095 8 61

Витрачання на оплату ToBapiB (робiт, послуг) р.3100 -з92 -452

Зобов'язання з податкiв i зборiв р.з l 15 -7 -92
Iншi витрачання p.3l90 _16 -5Z

чистий Dчх коштiв вiд операцiйноiдiяльностi п.3195 -407 _515

1.12,2019 р. становить - 8795 тис. надходження

Стаття Код 01.01.2019_
з1.12.2019

01.01.2020_
зl.L2.2020

Надходження вiд реалiзацii фiнансових iнвестицiй р.3200 17 5|з 1746
Надходження вiд реалiзацiТ необоротних активiв р.3205 52159 |0|27
надходження вiд отриманих вiдсоткiв р,з215 850 ||24
Надходження вiд отриманих дивiдендiв р,з220 700
Iншi надходження р.З250 l204 985 1

витрачання на придбання фiнансових iнвестицiй р.з255 -61607 -1 04
Витрачання на надання позик р.з275 -1з90 -з058
Iншi платежi р,з290 -6з4 -1908l
Чистий рух коштiв вИ iнвестицiйноТдiяльностi р.3295 8795 б05

Чистий рух грошових коштiв вiд фiнансовоi дiяльностi за
становить - 200 тис. грн. (витрачання), за перiод з 01.01.20l9 р.

перiод з 01.01.2020 р. по З|.|2,2020 р.
по 31.12.2019 р. становить - 9800 тис.

чання

Стаття Код 01.01.2019_
з1.12.2019

01.01.2020_
31,.l2.2020

Витрачання на викуп власних акцiй р.зз45 _9800 -200
чистий рyх коштiв вiд фiнансовотдiяльностi р.3395 -9800 -200

Результатом чистого руху коштiв вiд дiяльностi Фонду за перiод з 01.0l ,2020 р. по З1.12.2020 р.
е витрачання грошових коштiв в cyMi -110 тис. грн., за перiод з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р. е

витрачання грошових коштiв в cyMi -1412 тис. грн
Грошовi потоки в iноземнiй валютi вiдсутнi.

6.11. Звiт про власний капiтал за перiод з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р.
Облiк зареестрованого (пайового) капiтаlry, нерозподiленого прибугку та неоплаченого капiтагц,

здiйснюеться вiдповiдно до чинного законодавства Украihи. BapTicTb статей власного капiталу, яка
вiдображена у звiтi про власний капiтал вiдповiдае балансу (звiту про фiнансовий стан) Фоrцу:

3ареестрований (пайовий) капiтал станом наЗ1..|2.20|8 р. становить 100 000 тис. грн.

!одатковий капiтал (емiсiйний дохiд) станом наЗ|.|2.201'8 р. становить 17 тис. грн,
Нерозподiлений приброк станом на3|.\2.20|8 р. становить 5229З тис. грн.
Неоплачений капiтал станом наЗ1.1220|8 р. становить (84 394) тис. грн.

22



Власний капiтал станом наЗ7.12,2018 р. становупь 67 916 тис. грн.
Чистий прибугок за перiод з 01.01.2019 р. по 31.12,2019 р. становить 24 819 тис. грн.
Вилryчення капiтапу (викуп акцiй (часток) за перiод з 01.01.2019 р. по З1.12.2019 р. становить

(10 000) тис. грн.
Iншi змiни в капiталi (списання акцiй) за перiод з 01.01.2019 р. по 3|.|2,20119 р. становить (5 404)

тис. грн.
Зареестрований (пайовий) капiтал станом наЗ1,|2.20|9 р. становить 100 000 тис. грн.
Нерозподiлений прибугок станом Ha3|.12.201'9 р. становить 7l 708 тис. грн.

,Щодатковий капiтал (емiсiйний дохiд) станом на3|,|2.2019 р. становить |7 тис. грн.
Неоплачений капiтал станом наЗ|.|2.2019 р, становить (84 394) тис. грн.
Вигrучений капiтал станом наЗ1',|2.201'9 р. становить (l0 000) тис. грн.
Власний капiтал станом наЗ1.12.2019 р. становепь77 33l тис. грн.
Чистий прибугок за перiод з 01.01.2020 р. по 3 |,12.2020 р. становить25 5l2 тис. грн.
Зареестрований (пайовий) капiтал станом наЗ1,12.2020 р. становить l00 000 тис. грн.

.Щодатковий капiтал (емiсiйний дохiд) станом наЗ1.|2.2020 р. становчпь l'7 тис, грн.
Нерозподiлений прибугок станом наЗ1'.|22020 р, становить 97 220 тис. грн.
Неоплачений капiтал станом наЗ|.|2.2020 р. становить (84 З94) тис. грн.
Вшryчений капiтал станом наЗ|.|2.2020 р. становить (10 000) тис. грн.
Власний капiтал станом наЗ|.12.2020 р. становить 102 843 тис. грн.

7. Розкриття iншоi iнформаuiТ
7.1 YMoBHi зобов'язання.
7.1.1. CydoBi позовu
Станом на 31 грулня 2020 року Фонд не виступав у судових процесах Hi в якостi позивача до

TpeTix осiб, Hi в якостi вiдповiдача.

7.1.2. Опоdаmкування
Внаслiдок наявностi в украТнському податковому законодавствi положень, якi дозволяють бiльш

нiж один BapiaHT тлумачення, а також через практику, що скJIаJIася в нестабiльному економiчному
середовищi, за якоТ податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчноi дiяльностi, у разi, якщо
податковi ограни пiддадуть cyMHiBy певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва Компанii
економiчноi дiяльностi Фонду, ймовiрно, що Фонд змушене буде сплатити додатковi податки, штрафи
та пенi. Така невизначеtriсть може вIuIинути на BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB, втрати та резерви
пiд знецiнення, а також на ринковий piBeHb цiн на угоди. На думку керiвництва Компанii Фонд
сплатив yci податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки. Податковi
звiти можуть переглядатися вiдповiдними податковими органами протягом трьох poKiB,

7.1.3. Сmупiнь повернення dебimорсько'i заборzованосmi mа iHu.lux фiнансовuх акmuвiв
Внаслiдок сиryацiТ, яка скJIалась в економiцi УкраIни, а також як результат економiчноТ

нестабiльностi, що скJIалась на дату балансу, icHye ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути
реалiзованi за ikньою балансовою вартiстю в ходi звичайноТ дiяльностi Фонду.

Сryпiнь поверненшI активiв у значнiй Mipi залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться поза
зоною контролю Фонлу. Ступiнь поверненшI дебiторськоi заборгованостi Фонду визначасться на
пiдставi обставин та iнформацiТ, якi наявнi на дату балансу. На лумку керiвництва Компанii, виходячи з
наявних обставин та iнформацii, кредитний ризик для фiнансових активiв Фондом визначений як дуже
низький, тому кредитний збиток не був визнаний при оцiнцi цих активiв Враховуючи той факт, що
поточна лебiторська заборгованiсть буле погашена у 202l роцi, очiкуваний кредитний збиток Фондом
вIлзнаний при оцiнцi цього фiнансового активу становить <<0>.

Враховуючи той факт, що довгострокова дебiторська заборгованiсть буле погашена у 2021l роцi, i
беручи до уваги нестабiльну економiчну ситуацiю в YKpaiHi, в т. ч. пов'язану з COVID-l9, очiкуваний
кредитний збиток Фондом визнаний при оцiнцi цього фiнансового активу становить 1 1 1 тис. грн.

7.2 Розкриття iнформацiТ про пов'язанi сторони

f{o пов'язаних cTopiH Фонлу належать Компанiя та юридичнi особи - резиденти, корпоративнi
права яких облiковуються в Фондi, а саме:
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Ns
зlп

Найменування юридичноi особи-
власника icToTHoi участi

Код за
едрпоу

Розмiр частки,
грн.

Вiдсоток у
статутному
капiталi, О/о

1 СУПП ТзоВ "ЕТРУС" 2з270759 1 681 250 50.00

2. ТзОВ "ТД "ГАЛПАП" 22з4з2,78 69 829 079 99,"lз

Компанiя та, зокрема, ii керiвник, мас вплив на Фонд внаслiдок виконаннJI функцiй з управлiння
активами та органiзацiт дiяльностi Фонду. Прямi родичi керiвника Компанiт пов'язаностi не мають.
Протягом звiтного перiолу здiйснювалися операцii з нарахування винагороди КомпанiТ у cyMi 2З8 тис.
грн., проведеннJI оплати винагороди КомпанiТ на суму 242 тис. грн. та проведено перелачу податкОвих

зЬбов'язань i податкового кредиту з передоплати за майновими правами на суму 619 тис. грн.

У 2020 р. Фонд проводив операцiТз пов'язаними особами, а саме:

- здiйснювалися внески до статутного капiталу на суму 9 178 тис. грн. та повернення BHecKiB до
незареестрованого статутного капiталу на суму б 681 тис. грн.

7.3. Цiлi та полiтики управлiння фiнансовими ризиками
управлiння ризиками мае першочергове значеннrI для ведення бiзнесу Фонду i с ваrшlивим

елемен..о, ii дiяльностi. Полiтика управлiння ризиками сконцентрована на непередбачуваностi

фiнансових ринкiв i нацiлена на мiнiмiзацiю потенцiйного негативного впливу на фiнансовi показники
Фо"ду. Оперативний i юридичний контроль мае на MeTi забезпечувати належне функцiонування

""утрiш""оi 
полiтики та процедур з метою мiнiмiзацii операцiйних i tоридичних ризикiв.

Керiвництво Компанii визнае, що дiяльнiсть Фонду пов'язана з фiнансовими ризиками i BapTicTb

чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттево змiнитись унаслiдок вплИвУ

суб'сктивних чинникiв та об'ективних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких заздалегiдь
точно передбачити неможJIиво. .Що таких фiнансових ризикiв вiднесено кредитний ризик, ринковий
ризик та ризик лiквiдностi.

Полiтика з управлiння ризиками opieHToBaнa на визначення, аналiз i управлiння ризиками, з

якими стикаеться Фонд, на встановлення контролю за ризиками, а також постiйний монiторинг за

piBHeM ризикiв, дотриманням встановлених обмежень та полiтики управлiння ризиками,
Управлiння ризиками керiвництвом Компанii здiйснюсться на ocHoBi розумiння причин

виникнення ризику, кiлькiсноТ оцiнки його можливого впливу на BapTicTb чистих активiв та
застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення.

7.3.1. КреDumнuй рuзuк
Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iHcTpyMeHT не зможе

виконати зобов'язання i це буде причиною виникнення фiнансового збитку iншоi сторони. Кредитний

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

дебiторська заборгованiсть (в т.ч. позики).

Основним методом оцiнки кредитних ризикiв Фонду е оцiнка кредитоспроможностi
контрагентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги та будь-яка iнша доступна iнформацiя

щодо ik спроможностi виконувати борговi зобов'язання.

Станом на З|.|2.2020 р. кредитний ризик по фiнансових активах, що оцiнюються за
амортизованою собiвартiстю, е низьким, що пiдтверджуеться чинниками, якi враховують специфiку
контрагентiв, загальнi економiчнi умови та оцiнку як поточного, так i прогнозного напрямкiв змiни
умов станом на звlтну дату.

Щоdо поmочнuх paxyHKiB

При визначеннi рiвня кредитного ризику фiнансового активу у виглядi еквiвалентiв грошових
коштiв, розмiщених на депозитному рахунку в АТ КБ <Приватбаню> були BpaxoBaHi, в першу черц,
данi НБУ. Вiдповiдно до цих даних скJIадаються рейтинги банкiв. За даними рейтингу надiйностi
банкiв, що здiйснюсться рейтинговим агентством, яке внесене до Щержавного реестру уповноважених
рейтингових агентств НКЦПФР (https://www.nssmc.gov.ualrating-agencies/) АТ КБ кПриватбаню) мае
кредитний рейтинг iнвестицiйного рiвня uaAA (http://standard-rating.bizlrus/rl_privatbank).

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

рiшення про оновлення кредитного рейтингу АТ КБ <Приватбанк> за нацiональною шкalJIою на
piBHi uaAA. Позичальник або окремий борговий iHcTpyMeHT з рейтингом uaAA характеризуеться дуже
високою кредитоспроможнiстю порiвняно з iншими украIнськими позичzlльниками або борговими
iнструментами. Знаки (+) та ((-) позначають промiжний рейтинговий piBeHb вiдносно основного рiвня.
Стабiльний прогноз вказуе на вiдсутнiсть на поточний момент передумов для змiни рейтингу протягом

року.
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2 грудня 2020 року Рейтинговий KoMiTeT РА <Експерт-Рейтинг>> прийняв рiшення про оновлення
кредитного рейтингу IIАТ АБ кУКРГАЗБАНК) (код еДРПОУ 2З69'7280) за нацiона.пьною шк€tлою на
piBHi uaAA+. Позичальник з рейтингом uaAA+ характеризуеться дуже високою кредитоспроможнiстю
порiвняно з iншими украihськими позичa}льниками. Приймаючи рiшення про оновлення кредитного
рейтингу за нацiональною шкulлою, Агентство керувЕlлося висновками, зробленими в результатi
аналiзу фiнансовоi звiтностi Банку за дев'ять мiсяцiв 2020 року, а також статистичноi звiтностi Банку
за сiчень_жовтень 2020 року. фкерело: http://expert-rating.com/rus/rating-list_individualnye_reitingi_
kreditnye_reitingi_bankovзao_ab_ukrgazbank_onovleno_kreditnii_reiting_ab_ukrgazbank(6)/

Враховуючи проведений аналiз, керiвництво Компанii дiйшло висновку, що банк е достатньо
надiйним,

Щоdо позuк

Станом наЗ1.12.2020 року в активах Фонду е позики, що виданi ТзОВ "HiKa Захiд" iз TepMiHoM
повернення З|.12.2021' piK на суму l 1 105 тис. грн.

За результатами проведеного аналiзу, враховуючи пiдходи затвердженi в Фондi у межах системи
управлiння ризиками, Керiвництво КомпанiТ зробило висновок, що з дати первiсного визнання (видачi
позики) кредитний ризик позич€tльника не з€внав зростання i е низьким. Вiдсутнi факти, якi б свiдчили
про ризик невиконання зобовОязання. Проте, беручи до уваги нестабiльну економiчну сиryацiю в

YKpaihi, в т. ч. пов'язану з COVID-19, Товариство створило резерв очiкуваних кредитних збиткiв на
суму заборгованостi за виданими позиками в cyMi 1 1 l тис. грн.

,Що заходiв мiнiмiзацiТ впливу кредитного ризику Фонд вiдносить:
- встановлення внутрiшнього обмеження обсягу дебiторськоТ заборгованостi в активах;

- диверсифiкацiю структури активiв;
- аналiз платоспроможностi контрагентiв;
- здiйснення заходiв щодо недоtryщення наявностi в активах Фонду простроченоi дебiторськоТ

заборгованостi.
У Фондi для внутрiшньоТ системи заходiв iз запобiгання та мiнiмiзацiТ впливу ризикiв cTBopeHi:

система управлiння ризиками, внутрiшнiй аудит (контроль).

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

рейтинговою шкалою;
о лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами.
7.3.2. Рuнковай рuзuк
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбугнi грошовi потоки вiд

фiнансового iHcTpyMeHTa коливатим},ться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплюе три
типи ризику: iнший цiновий ризик, ва.гtютний ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик виникас у
зв'язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцiI, вiдсоткових ставок та в€uIютних
KypciB. Фонд нар€Dкатиметься на ринковi ризики у зв'язку з iнвестицiями в акцiТ, облiгацiТ та illшi
фiнансовi iнструменти.

Iнший цiновий ризик - це ризик того, що справедIива BapTicTb або майбугнi грошовi потоки вiд

фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (oKpiM тих, що виникають

унаслiдок вiдсоткового ризику чи вutлютного ризику), незалежно вiд того, чи спричиненi вони
чинниками, характерними для окремого фiнансового iHcTpyMeHTa або його eMiTeHTa, чи чинниками, що
впливають на Bci подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiйснюються операцiТ на ринку.

Основним методом оцiнки цiнового ризику е аналiз чутливоотi. Серел методiв пом'якшенttя
цiнового ризику Фонд використовус диверсифiкацiю активiв та дотримання лiмiтiв на вкJIадення в
акцiТ та iншi фiнансовi iнструменти з нефiксованим прибутком.

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

фiнансового iHcTpyMeHry коливатимуться внаслiдок змiн вiцютних KypciB.

Валютнi ризики виникають у зв'язку з володiнням фiнансовими iнструментами, номiнованими в
iноземнiй валютi. Фонд не iHBecTye кошти в банкiвськi депозити, цiннi папери та iншi фiнансовi
iнструменти HoMiHoBaHi в iноземнiй валютi, тому не с чутливим до вzrлютних ризикiв.

Вiдсотковий ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок. Керiвництво
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КомпанiТ усвiдомлюе, що вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це впливатиме як на доходи Фонду,
так i на справедливу BapTicTb чистих активiв.

Усвiдомлюючи значнi ризики, пов'язанi з коливаннями вiдсоткових ставок у
високоiнфляцiйному середовищi, яке е властивим для фiнансовоТ системи УкраiЪи, керiвництво
Компанii прийняло рiшення не itrвесryвати у борговi зобов'язання у нацiональнiй валютi з фiксованою
вiдсотковою ставкою. Керiвництво КомпанiТ здiйснюе монiторлtнг вiдсоткових ризикiв та контролюе ix
максим.lльно припустимий розмiр. У разi зростаннJI вiдсоткових ризикiв Фонд мае HaMip позбуватися
боргових фiнансових iHcTpyMeHTiB з фiксованою вiдсотковою ставкою. Монiторинг вiдсоткових

ризикiв здiйснrосться шляхом оцiнки впливу I\{ожJIивих змiн вiдсоткових ставок на BapTicTb
вiдсоткових фiнансових iHcTpyMeHTiB.

7. 3. 3, Р uз uк лiквiDносmi
Ризик лiквiдностi - ризик того, що Фонд матиме труднощi при виконаннi зобов'язань,

пов'язанрlх iз фiнансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв або

iншого фiнансового активу.

Фонд здiйснюс контроль лiквiдностi шляхом планування поточноi лiквiдностi. Фонд аналiзуе
термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами,
зобов'язаннями, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд (не операцiйноi iнвестицiйноi)
дiяльностi.

Iнформацiя щодо недисконтованих платежiв за фiнансовими зобов'язаннями Фонду в розрiзi
cTpoKiB погашення представлена наступним чином:

PiK, що закiнчився
31 грулня 2019 року

До1
мiсяця

ВЦ 1мiсяця
до 3 мiсяцiв

Вiд 3
мiсяцiв до 1

року

Вiд 1 року
до 5 poKiB

Бiльше 5
poKiB Всього

Торговельна та iнша
кредиторська заборгованiсть

10 10

Кредиторська заборгованiсть
за розрахунками з бюджетом

4 4

Поточна кредиторська
заборгованiсть за
одержаними авансами

з 831 3 831

Iнша поточна кредиторська
заборгованiсть

l 1

Всього l4 3 832 3 84б

PiK, що закiнчився
31 грулня 2019 року

До1
мiсяця

Вiд 1мiсяця
до 3 мiсяцiв

Вiд 3
мiсяцiв до 1

року

Вiд 1 року
до 5 poKiB

Бiльше 5
poKiB Всього

Торговельна та iнша
кредиторська заборгованiсть

l7 l7

Кредиторська заборгованiсть
за розрахунками з бюджетом

5з 53

Поточна кредиторська
заборгованiсть за
одержаними авансами

52 з|9 52 з19

Поточна кредиторська
заборгованiсть за

розрахунками з учасниками

200 200

Всього 270 52 зl9 52 589

7.4. Управлiння капiталом
Фонд розглядае управлiння капiталом як систему принципiв та методiв розробки i реалiзацii

управлiнських рiшень, пов'язаних з оптим€tльним формуванням капiталу з рiзноманiтних джерел, а
також забезпеченням ефективного його використання у дiяльностi Фонду. Ключовi питання та поточнi
рiшення, що впливають на обсяг i структуру капiталу, а також джерела його формування,
розглядаються управлiнським персоналом. Механiзм управлiння капiталом передбачас чiтку
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постановку цiлей i завдань управлiння капiталом, а також контроль за ix дотриманням у звiтному
перiодi; удосконалення методики визначення й аналiзу використання ycix видiв капiталу; розроблення
загальноТ стратегii управлiння капiталом.

Управлiнський персонал здiйснюе огляд структури капiталу на кiнець кожного звiтного перiоду.
При цьому проводиться аналiз BapTocTi капiтапу, його струкryра та можливi ризики. На ocHoBi
отриманих висновкiв Фонд здiйснюе регулюваннJI капiталу шляхом з€rлучення додаткового капiтагцч
або фiнансування, а також виплати дивiдендiв та погашення iснуючих позик. Фонд може здiйснювати
реryлювання капiталу шляхом змiни структури капiталу. Система управлiння капiталом може
коригуватись з урахуванням змiн в операцiйному середовищi, тенденцiях ринку або стратегiТ розвитку.

Управлiння капiталом Фонлу спрямовано на досягнення наступних цiлей:
о зберегти спроможнiсть Фонду продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб BiH i надалi

забезпечував дохiд для учасникiв Фонду та виплати iншим зацiкавленим сторонам;
о забезпечити належний прибуток учасникам Фонду завдяки встановленню цiн на послуги

Фонду, що вiдповiдають рiвню ризику;
. дотриманнjI вимог до капiталу, встановлених реryлятором, i забезпеченIuI здатностi Фонлу

функцiонувати в якостi безперервного дiючого пiдприемства.

Фонд вважа€, що загаJIьна сума капiталу, управлiння яким здiйснюсться, дорiвнюе cyMi капiтагцz,
вiдображеного в балансi.

Склад власного капiталу надату фiнансовоiзвiтностi (102 843 тис. грн.):

- Зареестрований капiтал (пайовий капiтал) - l00 000 тис. грн.
- Емiсiйний дохiд - 17 тис, грн.

- Нерозподiлений прибугок -97 220 тис. грн.
- Неоплачений капiтал - (84 З94) тис. грн.
- Вилучений капiтал - (10 000) тис. грн.

Розмiр зареестрованого i сплаченого пайового капiталу вiдповiдас вимогам, встановленим для
пайових фондiв.

Концепцiею збереження капiталу в Фондi е фiнансова концепцiя капiталу (капiтал е синонiмом
чистих активiв або власного капiталу, прибуток с збiльшенням фiнансовоI суми чистих активiв за
перiод). Отже, Фонд здiйснюс управлiння капiталом, яке спрямоване на збереження спроможностi
Фонду продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб забезпечувати дохiд для учасникiв Фонду та виплати
iншим зацiкавленим сторонам. Керiвництво Компанii аналiзуе BapTicTb капiталу та ризики, що
притаманнi його складовим.

Основними нормативно-правовими актами, що реryлюють порядок визначення BapTocTi чистих
активiв iнститутiв спiльного iнвестування та порядок, строки подання та скJIад iнформачiТ про

результати дiяльностi та розрахунок BapтocTi чистих активiв iнстиryтiв спiльного iнвесryвання е,
вiдповiдно, рiшення НКЦПФР вiд 30.07.2013 р. JФ 1336 кПро затвердження Положення про порядок
визначення BapTocTi чистих активiв iнстиryтiв спiльного iнвесryвання> (iз змiнами) та рiшення
НКЩПФР вiд 02.10.2012 р. Ns 1343 <Про затвердження Положення про порядок скJIадання та
розкриття iнформацiТ компанiями з управлiння активами та особами, що здiйснюють управлiння
активами недержавних пенсiйних фондiв, та подання вiдповiдних документiв до Нацiональноi KoMicii з

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

спiльного iнвесryвання з урахуванням ix ринковоi BapTocTi i розмiром зобов'язань iнституry спiльного
н вання,

Показник
значення покl азника станом на

3\.|2.2020 р. З|.12.2019 р,
С;lма активiв, грн 106 688 

,725,15 l29 920 299,56
Сума зобов'язань, грl{ з 845 з24.86 77 зз| 290.84
BapTicTb чистих активiв, грн. 102 843 400.29 52 589 008.72
Кiлькiсть iнвестицiйних сертифiкатiв, що
знаходяться у обiгу, од. 8 496 504 8 496 504
Номiнальна BapTicTb одного iнвестицiйного
сертифiката, грн. 1.00 1.00
BapTicTb чистих активiв Фонду в розрахунку
на один iнвестицiйний сертифiкат, грн. 12,1042 6,1 895
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BapTicTb чистих активiв Фонду в розрахунку на один iнвестицiйний сертифiкат бiльша його

номiнальноi BapTocTi.
ПротягоЙ звiтного перiоду не вiдбувалося первинного розмiщення iнвестицiГ,rних серт,ифiкатiв.

протягом звiтного перiолу виплаги учасникам (ливiденли) не здiйснювulлися.

Iнфорлtасliя u4оdо склаdу lпа розлliру вumраm, якi вidшкоdовуюmься за paxytloк акtпuвiв Фонdу.

Вимоги щодо скJIаду та розмiру витрат, якi можугь бри вiдшкодованi за рахуFIок iнституry спiльного

iнвесryвання, встановленi рiшенням НКЩПФР вiд 13.08.201з J\b 1468 <Про затвердження Положення

про скJIад та розмiр витрат, що вiдшкодовуються за рахунок активiв iнституry спiлыrого iнвесryвання>>

(iЪ змiнами). Так' максимzшьний розмiр винагороди компанiТ з управлiнrUI активами венчурного фонду,

розрахованот у спiввiдношеннi до BapTocTi чистих активiв irrституту спiльного iнвесryванtlя, не може

перевищувати 10 вiдсоткiв середньорiчноi BapTocTi чистих активiв iнстиryry спiлыrого iнвесryвання

npbr".o11a фiнансового року. Iншi витрати (KpiM винагороди компанiТ з управлiння активами, податкiв та

зборiв, передбачених законодавством Украiни) не повиннi перевищувати 5 вiдсоткiв середньорiчноi

BapTocTi чистих активiв iнститугу спiльного iнвесryвання протягом фiнансового року. Загальна сума

витрат, якi вiдшкодовуються за рахунок активiв Фонду за звiтний перiод, скJIадае 4Iз1^69,64 грн., в т.ч"

сума винагОроди компанiТ з управЛiння активами - 2З7868,64 грн. (що складае 0,24 Yо вiд середньорiчноТ

BbpTocTi чистих активiв iнститугу спiльного iнвесryвання), сума iнших витрат (оп.llата послуг банкiвськот

установи, депозитарiю, зберiгача, аудитора, HoTapiyca, оцiнювача, iнформацiйнi послуги) _ l75301,00

грн. (що скJIадас 0,18% вiд середньорiчноТ BapTocTi чистих активiв iнстиryту спiльного iнвесryвання).

Оr*", скJIаД та розмiР витраТ ФондУ вiдповiдаЮть вимогаМ закоI{одавства про дiялыIiсть iнститугiв

спiльного iнвесryванrrя.
Iнфорлtацiя tцоdо вidповiDносmi розпtiру акmuвiв Фонdу л,tiнiпtаLtьному обсяzу акпluвiв. Вимогами ч.

2 ст" 4l Закону Украihи кПро iнститути спiльного iнвесryвання) вiд 05.07.2012 р. Jф 5080_vI

встановлений мiнiмальний розмiр активiв пайового iнвестицiйного фондr, який повинен дорiвtrювати
1250 мiнiмальних заробiтних плат у мiсячному розмiрi, встановленому законом на день реестрацiТ Фонлу
(0з.10.2014 р. _ 1 52З тис. грн.). Розмiр активiв Фонду складае 106 689 тис. грн., що перевищуе

мiнiмальний обсяг активiв Фонду.
Iнформацiя tцоdо iнвесmuцiйноi' полimuкu, Iнвестицiйна полiтика Фонду полягае в розмiщеннi

коштiв спiльного iнвестування Фонду в активи, скJIад та структура яких не суперечать чинному

законодавству i якi, на погляд особи, яка здiйснюе управлiння активами, забезпечуlоть оптиI\4tlльне

спiввiдношення мiж ix дохiднiстю та надiйнiстю. OcHoBHi напрями iнвестицiйноТ дiяльностi, ризики,
що пов'язанi з iнвестуванням та обмеження iнвестицiйноi дiяльностi Фонду визначаються його

Iнвестицiйною декларацiсю.

7.5. Подii пiсля дати Балансу
Мiж датою скJIадання та нсовоi звiтностi жодних подiй, якi б могли вплинуги

на пок€lзники фiнансовоi звiтностi

Голова Правлiння

Головний бухгалтер

Затверджую:

Генеральний директор
аудитор (сертифiкат АПУ cepiT А J\b 00З519)

м.п.

i

i

\

Г. Ю" Баскiн

I. В. Наконечна

В. О. Озеран
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не вiдбувалося.


