
АУДИТОРСЬКИЙВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодО рiчноТ фiнансоВоТ звiтнОстi ПайОвого венчурного iнвестицiйного фонду
недиверСифiковаНого видУ закритого типу <<Гал-iнвест)),

активи якого перебувають в управлiннi
приватного акцiонерtlого товариства <<компанiя з управлiння активами

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

Аdресаm ayd umорс bKozo в uснов ку :

нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку,
наглядова Рада Приватного акцiонерного товариства <компанiя

управлiння активами <Карпати-iнвест>.

I. Звiт з аудиту фiнансовоТ звiтностi
fум ка iз з асплереuсе нняIп
ми провели аудит фiнансовот звiтностi Пайового венчурного iнвестицiйного

фопду недиверсифiкованого виду закритого типу <Гал-iнвест> (надалi - ФОНД),
ЩО СКЛаДаеТЬСЯ Зi ЗВiТУ ПРО фiнансовий стан ФОН.ЩУ станом на З 1 грулн я 2О20 р.,
i звiту про сукупний дохiд за 202о pik, звiту про змiни у власному капiтал i за 2о2о
pik, звiту про рух грошових коштiв за2о2о pik та примiток до фiнансовот звiтностi
Фонду, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик ФОНЩУ.

на r-rашу Д}мку, за винятком впливу питання, описаного в роздiлi <основа
для думки iз застереженням)) нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додасться
вiдобраrка€ достовiрно, в ycix суттевих аспектах фiнансовий стан Фонду станом
на З 1 грудня 2020 р. та 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.

Основа dля dумкu iз засплеренсенням
Протягом 2020 року дiяльнiсть ФонлУ була прибутковою. Витрати

Фонду, якi пов'язанi з дiяльнiстю Фонду, були обов'язковими (послуги
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аудитора, послуги бiржi, послуги депозитарiю та iH.). ВрахФrr1a ц. ФоТЕй
було не дотримано норм п. 10 Полохсення про склад та розмiр витрат, що
ВiДШКОДОВУIОТЬСЯ За РаХУНОК iнститутiв спiльного iнвестування, затвердженого
рiшенням нюtпФР вiд 13.08.2013 р. J\Ъ 1468, заресстровано в MiHicTepcTBi
юстицiТ Украiни 03.09.201З р.за j\ф l5lбl24048: сума витрат якi вiдшкодовуIоться
за рахунок активiв ФОНДУ 150 977,ОО грн.), перевищуе 5 % середньорiчноТ
BapTocTi чистих активiв ФондУ протягом фiнансового РокУ, яка становить
-7 620 918,49 грн.

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi,
аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, що прийнятi в
якостi нацiональних згiдно з рiшенням Аудиторськоi п€UIати Украiни вiд
08.06.2018 р. Jф 361, зокрема Мiжнародних стандартiв аудиту (мсА) 700
(переглянутий) "Формування Думки та складання звiту щодо фiнансовоТ
звiтностi", 706 (переглянутий) "Пояснювальнi параграф и та параграфи з iнших
питань у звiтi неза-пежного аудитора", а також Рiшення Нацiональнот koMicii з
цiнних паперiв та фондового ринку (FкttпФР) "Про затвердження Вимог до
аудиторського висновку, що подаеться 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 11.06.2013 р. j\9 991. Нашу вiдповiдальнiсть
згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi квiдповiдальнiсть аудитора за
аудит фiнансовоi звiтностi>> нашого звiту.

Ми с незалежними по вiдношенню до ФОНДУ згiдно з Мiжнародним
кодексом Етики Професiйних Бухгалтерiв, включаючи мiжнароднi стандарти
незzlлежностi, Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (кКодекс
РМСЕБ>) та етичнимИ вимогамИ, застосОвнимИ В YKpaiHi до нашого аудиту
фiнансовоi звiтностi, а також виконаJIи iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих
вимоГ та КодексУ рмсЕБ. МИ вважаемО, ЩО отриманi нами аудиторськi
докази с достатнiми i прийнятними для використання ix як основи для нашоi
думки iз застереженням.

су mmев а н е в Lв l t а чен ic пlь, шqо сmо су €пlь ся б ез пер ер в но сmi d iщt ь но cmi
звертасмо увагу на ситуацirо щодо майбутньоI невизначеностi, пов'язаноi iз

запровадженням урядом Укратни обмежень, встановлених пiд час карантину узв'язку зi спаJIахом KopoHaBipycy у cBiTi. В результатi цього виникас
невизнаЧенiсть, що може поставиТи пiд cyMHiB здатнiсть ПрАТ куД <<Карпати-
iHBecT> продовЖуватИ на безперервнiЙ ocHoBi вiдобраЖати актИви ФоНЩУ за

Текспl l1boeo dокумеuпry пidеоmовлен" , 2 t.0 1.202 t
вuкорuспlання пlекспlу ), цiлому або у часtпutti dei пuсьtиовоi'зеоdч не dозволяеmься.
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справедливою BapTicTIo. Вплив такоi майбутньоI невизнач.rrо.ri 
"up*i ".мох(ливо оцiнити. LIашу Думку щодо достовiрного вiдображення фiнансовоi

звiтностi, за виI{ЯткоМ впливУ питання' описаноГо в роздiлi <оснОва для думки iз
застере}кенням)) нашого звiту, iз врахуванням зазначеноi невизначеностi не було
змilлено.

IHцla iнфорлtацiя
Наша думка щодо фiнансовоi звiтностi ФоНЩУ не поширюеться на iншу

iнформацiю i ми не робимо висновок з будь-яким piBHeM впевненостi щодо цiсi
iншоi iнсрормацiт. Система бухгалтерського облiку Фонду е адекватною. у
ФондI застосоВуються процедури внутрiшнього контролю (аудиту). Система
управлiння ризиками ФОНДУ с прийнятною.

Ключовi пumання ауdumу
ключовi питання аудиту - це питання, що, на наше професiйне судження,

були найбiльш значущими пiд час нашого аудиту фiнансовот звiтностi за
поточний перiод. I_{i 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. KpiM питань, викладених у роздiлi
<основа для думки iз застереженням)), ми визначили, Що немае iнших ключових
питань аудиту, iнформацiю щодо яких слiд надати в нашому звiтi.

BidпoBiDaltbtticпob управлiнслrкоzо персонulу mа mLlx,
tt а йв u u4 utп Ll п о в н о в aJtc е lt ttяIи Lr, з а ф i н а н с о ву з в i плн ic m ь

управлiнський персонаJI Фонду несе вiдповiдальнiсть
достовiрrlе подання фiнансовоi звiтностi вiдповiдно до МсФз та

kozo наdiлеttо

складання i
таку систему

за

за
внутрiшнього контролю, ЯКу управлiнський персонаJI визначае потрiбною для
того, щоб забезпечити складання фiнансовоТ звiтностi,
викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

При складаннi фiнансовоi звiтностi управлiнський
вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi ФондУ продовжувати свою дiяльнiсть на
безперервнiй ocHoBi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуIоться
безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть
ДiЯЛЬНОСТi ЯК ОсI{ови для бухгалтерського облiку, KpiM випадкiв, якщо
управлiнський персон€lJI або плануе лiквiдувати ФОНД чи припинити дiяльнiсть,
або не мас iнших реальних аJIьтернатив цьому.

BttКopltcпtaHl!я пlекспlу у цiло.му або у часmutti без пцсьtиовоi' зеоdч не dозволяеmься.

що не мiстить суттевих

персонаJI ФОНДУ несе
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вidповidа-пьtt iспоь ауdumора за ауdum фiнансово.i звimносmi
Нашими цiлями с отримання обгрунтованоi впевненостi, що фiнансовазвiтнiсть ФондУ у цiлому не мiстить суттсвого викривлення внаслiдок

шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, Що мiстить нашу думку.
обгрунтована впевненiсть € високим piBHeM впевненостi, проте не гарантуе, що
аудит, проведений вiдповiдно до мсА, завжди виявить суттеве викривлення, коли
воно icHyc, Викривлення можуть бутирезультатом шахрайства або помилки; вони
вважаються суттсвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано
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:

- iдентифiкуемо та оцiнюсмо ризики суттевого викривлення фiнансовоiзвiтностi ФондУ внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляемо й виконуемо
аудиторСькi процедурИ у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуемо аудиторськi
докази, що с достатнiми та прийнятними для використання ik як основи для нашоi
дуп{ки, Ризик невиявлення суттевого викривлення внаслiдок шахрайства с вищим,
нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати
змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування
заходами внутрiшнього контролIо;

- отриМуемО розумiннЯ заходiВ внутрiшНьогО контролЮ Фонду, щостосуються аудиту, ДЛя розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали
обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи
внутрiшнього контролю;

- оцiнюсмо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик ФондУ та
обгрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацii, зроблених
чправл iнським персонаJIом;

- ДОХОДИМО ВИСНОВКУ ЩОДО ПРИЙНЯТНОСТi Використання управлiнським
персоналом ФоН!У припУщення про безперервнiсть дiяльностi як основи для
бухгалтерського облiку та, на ocHoBi отриманих аудиторських доказiв, робимовисновок, Чи icHye суттсва невизначенiсть щодо подiй або умов, що може
поставити пiд значний cyMHiB здатнiсть ФондУ продовжувати свою дiялънiсть на
безпереРвнiй ocHoBi. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такоi суттевоТ
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невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в нашому *.i uуд"rорu до
вiдповiдних розкриттiв iнформацii у фiнансовiй звiтностi Фонду або, якщо Taki
розкриття iнформацii с нен€шежними) модифiкувати свою Д}мку. Нашi висновки
грунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора.
BTiM майбутнi подiТ або умови можуть примусити ФонД припинити cBolo
дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi;

- оцiнюемо загаJIьне подання, структуру та змiст фiнансовот звiтностi
Фонду включно з розкриттями iнформацii, а також те, чи пок€вуе фiнансова
звiтнiсть операцii та подii, що покладенi в основу iT складання, так, щоб досягти
:остовiрного подання.

ми повiдомлясмо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями у
ФондI, разом з iншими питаннями iнформацiю про запланований обсяг i час
проведення аудиту та cyTTeBi аудиторськi результати, включаючи буль-якi cyTTcBi
недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.

ми також надасмо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями уФондI, твердження, що мИ виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо
неза^пежностi, та повiдомлясмо iм про Bci стосунки й iншi питання, якi могли б
обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незulлежнiсть, а також, де
це застоСовно, щодО вiдповiдних застережних заходiв.

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

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

З перелiку Bcix цитань, iнформацiя щодо яких надаваJIась тим, кого надiлено
НаЙВИЩИМИ ПОВНОВаЖеНнЯМи у ФОНДI, ми визначили Ti, що були найбiльш

II. Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативцих aKTiB
OcHoBHi вidомоспd про iнвесmuцiйнuй фонd:
повне найменування: Пайовий венчурний iнвестицiйний

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

фопд

!ата та номер свiдоцтва про внесення Фонду до едрIсI:29.03.2017 року
Jф 00494.

Ресстрацiйний код ФОНЩУ за Cf,PICI: 2З30О494.

,I,,---- ---lекспl L|boeo doKyMettпty пidzопlt_лвлеtlо Дlldцпlоrrокою фiрмоtо 'r,rрЗ""ldДуdrr", 2 t.Ot.202 t
вltкорuспlання mексmу у цiло.му або у часпtutti без пuсьмовоi'зzоdu не dозволяеmься.

перiоду, тобто Ti, якi е

нашому звiтi аулитора
крlм випадкlв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне

вкрай виняткових обставин ми визначасмо,
в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки
переважити його кориснiсть для iHTepeciB
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Строк дiяльностi ФОНЩУ: 15 poKiB

OcHoBHi вiDоллосплi про коJипанiю з управлiння окmuвOмu:
повне найменування: Приватне акцiонерне товариство <компанiя з

\,правлlння активами <Карпати-iнвест> (надалi _ компАнIя).
Код за еДРПоУ : 22ЗЗ47 5З.
Види дiяльностi за КВЕЩ: управлiння фондами (КВЕД - бб.30), трасти,

фо"д' та подiбнi фiнансовi суб'скти (КВЕЩ _ 64.30), iнша допомiжна дiяльнiсть у
сферi фiнансових послуг, kpiM страхування та пенсiйного забезпечення (квЕд -
66.19) та консультування з питань комерцiйноi дiяльностi й керування (квЕд -
70.22).

Мiсцезнаходження: 79018, Львiвська областЬ, М. Львiв, вул. Головацького,
бул.2За.

I. Вuсловлення dумкu u4odo розкрummя iнформацit про акmuвu,
зобов'язалtня пха чuсmuй прuбуmок (збuпоок)

1.1. Оцiнка та визнання фiнансових iнвестицiй на дату
ФондоМ у вiдповiдностi з вимогами мсФЗ g <Фiнансовi
\,IсБо 28 <IнвестицiI в асоцiйованi та дочiрнi пiдприемства)).

на дату Балансу у складi довгострокових фiнансових iнвестицiй, якi
облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприсмств облiковуIоться
iнвестицii (ТзОВ (БАДЮк груь) на суму 50 000 тис. грн. У 2Ol9 р.
.]овгостроковi фiнансовi iнвестицiт, якi облiковуються за методом участi в капiталi
iнших пiдприсмств у ФОНДI були вiдсутнi.

На дату Балансу у складi довгострокових фiнансових iнвеотицiй
облiковУються iншi cPiHaHcoBi iнвестицii на суму з2 87g тис. грн. (ТзОв
<ЕкобiзНесфiнанс>, ТзоВ <Воркбул), ТоВ (KOPBIH ПРАIh4)), що на | 451 тис.
грн. меншео нiж у 20l9 р.

на дату Балансу у складi поточних фiнансових iнвестицiй облiковуються
форварлнi коrrтракти (ТзОв <Будбiлдiнг>>, Тзов (БIЗНЕс IHBECT
IнтЕрнЕшнЛ УKPAiHA>) на суму 55 тис. ГРН., що на 9 958 тис. грн. менше, нiж
у 20|9 роui.

1.2. Визнання та оцiнка дебiторськоТ заборгованостi у ФОН!I здiйснюеться
вiдповiдно до вимог мсФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", з урахуванням
особливостей оцiнки та розкриття iнформацii щодо дебiторськоi заборгованостi
встановлених iншими МСБО (МСФЗ).

тек с пl t1 ьоz о d о кум е t t пl у п i dzо t п овл е t t о Дуа u n, Б
Bu,Kopl,tctltaHHя mексmу у цiло.uу або у часmuнi без пuсьлtовоi'зеоdч не dозволяеmься.

Балансу здiйсненi
iнструменти)) та
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дебiторська заборгованiсть за наданоIо позикою ТзоВ <Воркбул> у cyMi 2 288 тис.
грн., що на 10 179 тис. грн. менше, нiж у 2019 р.

у складi дебiторськот заборгованостi за розрахунками з нарахованих
доходiв облiковусться дебiторська заборгованiсть за нарахованими вiдсотками за
наданоIо позикою ТзоВ <Воркбуд> у cyMi 36 тис. грн., що на 12З тис. |рн. менше,
нiж у 2019 р.

У СКЛаДi iНШОi ПОТОЧНОi дебiторськоi заборгованостi облiковусться
дебiторська заборгованiсть з фiзичними особами за вiдчуженими форвардними
контрактами, за вiдчужене нерухоме майно, за депозитарними послугами Пдт
<Нацiональний депозитарiй УкраТни>, За винагородоЮ компднIi, за
iнформацiйними послугами Агентства з розвитку iнфраструктури фондового
ринку Укратни, пАт "нацiональний депозитарiй Украiни", за майновi права Тзов
(БIЗНЕС ILIBECT IнтЕрнЕшнЛ укрАiНА> та ТзоВ <Будбiлдiнг>>, за внесками
до статутного капiталу ТзоВ (БАДЮК ГРУП), ТзоВ <Будбiлдiнг>>, ТзоВ
(АГРОДIМ ЧИСТI РОСИ)), ТОВ (ДЮТЕКС), ТОВ (KOPBIH прдйм), тов
(ФУДТОРГ ЗахiД> у cyMi 982 310 тис. ГРН., що на 27о 24З тис. грн. бiльше, нiж у
2019 р.

ФондоМ були визнанi очкуваннi кредитнi збитки щодо дебiторськоi
заборгованостi у cyMi 9 538 тис. грн.

1.3. Грошi та ix еквiваленти, вiдображенi у складi оборотних активiв
Фонду, на звiтну дату склали 320 тис. ГРН., що на 353 тис. грн. менше, нiж у
2019 Р., що пiдтверлжено даними банкiвськоi виписки з поточного рахункуФоНДУ у АТ <ощадбанк> та депозитного рахунку ФоНДУ у АТ
кПРИВАТБАНК> 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
\,1сФЗ 5 <Непоточнi активи, утриМуванi для проДажу, та припинеНа дiяльнiсть)).
Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття (квартири) склали
28 594 тис. грн. у 2019 р. необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи
вибуття у ФОНЩI були вiдсутнi.

1.5. Бухгалтерський облiк власного капiталУ здiйснено ФондоМ у
ВiДПОВiДНОСТi З ВиМоГами роздiлу II <Особливостi бухгалтерського облiку
власного капiталу iнстиryтiв спiльного iнвестування)) Положення про
особливостi бухгалтерського облiку операцiй iнститутiв спiльного iнвестування,
затвердженого рiшенням нкцпФР вiд 26.11.2013 p.Jю 26б9, зареестровано в
lliHicTepcTBi юстицiТ Укратни l9. 12.2013 р. за J\b 2l 56124688.

TекcпlцьozodoкуLveнmуnidеoпtoвлeнoАу,2l,0l,2021
вltкорuспtання mексmу у цiлому або у часmutti dei пuсьмовоi'зеоdч не dозволяеmься,
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ФoНДнaДaTyБалaнсyМaеЗapeсcTpoBaнийпaйoвии@ooo
тис, грн, Iнвестицiйнi сертифiкати ФоНЩУ випущено на сумарну номiнальну
BapTicTb 5 000 тис. грн. (Свiдоцтво про реестрацiю випуску iнвестицiйних
сертифiкатiв, засвiдчене нкцпФР, реестрацiйний номер 001208 вiд24.04.2ОI7 р.).Iнвестицiйнi сертифiкати ФондУ розмiщено на сумарну номiнальну BapTicTb
4 l00 тис. грн.

Неоплачений капiтал ФондУ на звiтну дату склав 900 тис. грн. i не
змiнився у порiвняннi з 2Ol9 р.

1.6. Непокритий збиток станом на зI.12.2о120 року у ФОН!I становить
-\26 79з тис, tрн., Що узгоджуеться iз сумою непокритого збитку на початок
звiтногО перiодУ _ -l79 218 тис. ГРН., сумоЮ чистого прибутку вiдображеного у
звiтi про фiнансовi результати (звiтi про сукупний дохiд) за 2О20 р. (52 425 тис.
грrr,), який визначений згiдно з вимогами мсБО l "Подання фiнансовоi
звiтностi".

1.7 . Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань протягом
балансу в загальному здiйснюв€UIась у ФОНЩI вiдповiдно
"Фiнансовi i нструмеIIти".

2020 р. та на дату
до вимог МСФЗ 9

балансу)1.8. Поточнi зобов'язаннЯ i забезПечення (роздiл III Пасиву
ФОНДУ складають | 2l9 |75 тис. грн.

!о склаДу поточНих зобоВ'язанЬ ФондУ вiднесено поточну кредиторську
заборгованiсть за:

- товарИ, роботи, послуги (депозитарнi послуги ПАТ АкБ (ЛЬВIВ)) у cyMi
l тис. ГРН., що не змiнилась у порiвняннi з 2019 р.;- розрахунками з бюджетом (податок на нерухоме майно, вiдмiнне вiд
земельноТ дiлянки) - 46 тис. грн. у 2о19 р. поточна кредиторська заборгованiсть
за розрахунками з бюджетом у ФондI була вiдсутня;

- одерЖанимИ авансамИ з придбання HepyxoMocTi у cyMi l 2I9 l27 тис. |рн.,
що на 284 848 тис. грн. бiльше, нiя< у 2019 р.;- iншi поточнi зобов'язання за придбання частки
ТоВ (KOPBIH ПРАIh4)> у cyMi 1 тис. грн., що на 10 546
20l9 р.

1.9. ,Цоходи Фонду, вiдображенi у Звiтi по фiнансовi результати за
2020 р., визначаються вiдповiдно до вимог мсБО (мсФз). Щоходи ФОНЩУ на
загальну суму 2з5 з07 тис. грн. характеризуються наступними покulзниками:

- iншi операцiйнi доходи (доходи вiд нарахованих вiдсоткiв по поточному
-]епозиту) - 280 тис. грн., що на | 842 тис. грн. менше, нiж у 2Ol9 р.;

Тeкcпtt,1ьoеodoкулteнпупidzoпloвлeн",21.0l.2021
вttкорuспtання пlексmу у цiло*tу або у часtпutti беi пuсьмовоi зеоdч не dозволяеmься.

в статутному капiталi
тис. грн. менше, нiж у
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- iншi фiнансовi доходи (доходи вiд нарахованих йсоткiв *nur,
премiя по позиках, амортизацiя нарахованого дисконту по позиках) - 1 988 тис.
грн., що на 2 0З9 тис. грн. менше, нiж у 2OI9 р.;

- iншi доходИ (доходи вiд реалiзацiТ форвардних KoHTpaKTiB, корпоративних
прав, необоротних активiв, утримуваних для продажу, дооцiнка фiнансових
iнвестицiй) _ 23З 0з9 тис. |рн., що на 191 558 тис. грн. бiльше, нiж у 2019 р.

оцiнка та критерii визнання витрат ФОНДУ протягом 2О2О р. вiдповiдають
вимогаМ мсБО (мсФз). Витрати ФондУ на заг€UIьну суму т82 882 тис. грн.
характеризуються наступними пок€lзниками:

- адмiнiстративнi витрати -376 тис. грн., що на 331 тис. грн. бiльше, нiж у
2019 р.;

- фiнансовi витрати (амортизацiя нарахованоi премii за позиками, втрати
вiд зменшення корисностi дебiторськоi заборгованостi (за позиками)) - 66з тис.
грн., що на 599 тис. грн. бiльше, нiж у 2019 р.;- iншi витрати (уцiнка фiнансових iнвестицiй, витрати з продажу
корпоративних прав, собiвартiсть реалiзованих форвардних koHTpakTiB та
необоротних активiв, утримуваних для продажу, витрати З розiрвання форвардних
koHTpakTiB' втрати вiд зменшення корисностi дебiторськоi заборгованостi (зu
форвардними контрактами, квартирами, майновими правами та iншою
лебiторською заборгованiстю)) - 181 843 тис. грн., що на |6352 тис. грн. менше,
нiж у 20l9 р.

Чистий прибуток ФондУ у cyMi 52 425 тис. грн. сформований за рахунок
збитку вiд операцiйноi дiяльностi ФОН!У у cyMi -96 тис. ГРН., прибутку вiд
фiнансовоТ дiяльностi ФоНДУ у cyMi 1 З25 тис. грн. та прибутку вiД iнвестицiйноi
дiяльностi ФОНДУ у cyMi 51 19б тис. грн.

вiдображенi у Звiтi про фiнансовi результати доходи, витратитабалансовий
прибуток (збиток) ФондУ вiдповiдають даним аналiтичного та синтетичного
облiку"

1"10. Порядок визначення BapTocTi чистих активiв ФондУ вiдповiдае
вимогам ст. 49 Закону Украiни "про iнститути спiльного iнвестування''
вiд 05 .07.2012 р. J\b 5080-VI, Положенню про порядок визначення BapTocTi чистих
активiв iнститутiв спiльного iнвестування, затвердженого рiшенням нкцпФр вiд
з0.07.2013 р.J\ъ 1336, заресстровано в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 21.08.201з р.
за Jф |44412з976.

1.1 l. Склад та структура активiв, Що перебувають у портфелi Фонду,
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- довгостроковi фiнансовi iнвестицii, якi облiковуrru." за методом участi в
капiталi iнших пiдприемств - 50 000 тис. грн. (4,56 %);

- довгостроковi фiнансовi iнвестицiТ (iншi фiнансовi iнвестицii) - З2 879 тис.
грtl. (2,99 Yо);

- поточнi фiнансовi iнвестицii_ 55 тис. грн. (0,01 %);
довгострокова дебiторська заборгованiсть - 2 288 тис. |рн. (0,2I %);

- дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв - зб
тис. грн" (0,01 %);

- iнша поточна дебiторська заборгованiсть - g82 3 10 тис. грн. (89,5 8 и);
- грошi та ТХ еквiваленти - З2О тис. грн. (0,03 %);
- необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття -28 594 тис.

грll, (2,6l О/о).

склад та структура активiв, що перебувають у портфелi Фонду
ВiДПОВiДаЮТЬ ВИМОГаМ ст. 48 Роздiлу IV "Активи iнституту спiльного
iнвестування" Закону Украiни "про iнститути спiльного iнвестування''
вiд 05,07.2012 р. J\b 5080-VI та Положенню про склад та структуру активiв
iнститутУ спiльного iнвестування, затвердЖеномУ рiшенням нкIшФР вiд
10,09,2013 РОКУ J\Ъ |75З, ЗаРесстрованому в MiHicTepcTBi юстицii укратни
0l.i0.20lЗ р. за Jф l689i2422l.

1,.|2. Сума витрат якi вiдшкодовуються за рахунок активiв Фонду
(з75 524,29 грн.), перевищуе 5 О/о середцьорiчнот BapTocTi чистих активiв Фонду
протягом фiнансового року, яка становить -7 62О918,49 грн. та не вiдповiдас
положеннlо про склад та розмiр витрат, що вiдшкодовуються за рахунок
Iнститутiв спiльного iнвестування, затвердженого рiшенням нкtцIФР вiд
lз,08.20lЗ р. Ns l468, заресстровано в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 0з.09.201З р.
за J\ф |5|6124048.

1.13. ОбСЯГ iРОЗмiр активiв ФОНДУ у cyMi 1 096 48l 965,51 грн. перевищуе
,rriнiмальниЙ обсяГ активiв ФондУ 1250 мiнiмальних заробiтних плат уrtiсячному розмiрi, встановленому законом на день реестрацii Фонду
(29,0З ,2017 р, - 4 000 000 грн.) як iнституту спiльного iнвестування, тому вiдсутнi
ПiДСТаВИ ДЛЯ ЛiКвiдацiТ ФОНДУ вiдповiдно до ст. 4I.2 Закону украiни ,,про
iнститути спiльного iнвестування" вiд 05.07 .20|2р. Ns 5080-и.

|.l4. Для проведення внутрiшнього аудитУ (контролю) ФондУ укомпАнIi запроваджена посада внутрiшнього аудитора, який призначасться ii
наглядовою радою. ocHoBHi завдання, функцii, порядок органiзацiт та проведення
робiт службою внутрiшнього аудитУ ФондУ регулюсться Положенням про
сrужбу внутрiшнього аудиту Приватного акцiонерного товариства "компанiя з

Teкcпlt,1ьoеodoкумeнmупidеoпtoвлеttoАуd,2t.0l,202t
вltкорuспtання mекспlу у цiлому або у часmutti беi пuсьtчtовоi'зеоdu не dозволяеmься.
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управлiння активами
КОМПАНIi (протокол

"Карпати-iнвест",
засiдаFIня J{p 2Зl12

що затверджено
вiд 28.12.2Ol2 р.).

Наглядовою радою

звiтностi ФОНДУ,

N
зl
п

Iлентифiкачiйний код
за еflРПОУ

юридичноI особи,
щоло якоi icHyc

пов'язан icTb

Повна назва юридичноi
особи, щодо якоi icHyc

пов'язанiсть

Мiсцезнаходження юридичноi
особи, щодо якоi icHyc пов'язанiсть

Частка в статутному
фондi (капiталi), %

I

ТзОВ <БА!ЮК
ГРУП) 4352963 8

790l6, Львiвська обл.,
м, Львiв,

вул. О. Степацiвни, буд. 23, кв. 39
99,99

ВИКОНаННЯ ПРОЦеДУР аУДИТУ фiНаНСОВОi ЗВiТНостi ФОНДУ, нами не встановлено
подiТ пiсля дати балансу, якi не були вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, проте
мохtуть мати суттсвий вплив на фiнансовий стан.

2,з, Вiдповiдно до мсА 240 <Вiдповiд€шьнiсть 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 складасться з: властивого ризику(середнiй piBeHb), ризику контролю (середнiй piBeHb) та ризику невиявлення
(середнiй piBeHb).

3, OcHoBtti BidoMocmi про ауdumорську фiрму
повне найменування юридичнот особи вiдповiдно до установчих

документiв: Госпоdарське mоварuсmво з обмеuсеною вiОповidальнiсmю,
ауdulпорс ька фiрм,а к УкрЗахidДуdum >,

Код за еЛПОУ: 20В33340.
вiдомостi про Господарське товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

аудиторська фiрма "УкрЗахiдАудит" BHeceHi до наступних роздiлiв Реестру
аудиторiВ та суб'сктiв аудиторськоi дiяльностi: "Суб'€кmLt ауdumорськоi'
diяльносmi"i "Суб'€кmLt ауdumорськоi diялtьносmi, якi .rиqюmь право провоdumu
обов'жковuй ауdum фiнансовоi' звimносmi''.

Номер та дата видачi Свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi,
виданого АПУ: Свidоцmво про вidповidнiсmь сuсmел4u конmролю якосmi ]W 0600,
BidnoBidHo dо рituення дПУ Bid 2б,05.20tб р. М 325/5.

прiзвищео iм'я' по батьковi аудитора, який проводив аудиторську перевiрпу,
та серiя, номер, да,га видачi Сертифiката аудитора, виданого АПУ:

2, lополliсrcна iнфорлtацiя
2.I. У процесi виконання процедур

нами встановлено наступнi пов'язанi особи
аудиту фiнансовоi
ФОН!У:



пвIФ кГал-iнвесmл ПрДТ КУД кКарпаmu-iнвесmу l2

Озеран Волоdцмuр Олексанdровuч, серmuфiкаm cepit д м 0035I9, ,йопuй
25.0б.1998 р., у Реесmрi ауdumорiв mа суб'екmiв ауdumорськоi' diшbHocmi: розdiл
кДуdumорu> JW 1009б2.

Озеран длла Волоduмuрiвна, серmuфiкаm cepii д м 004I ]в, вudанuй
2в.0],2000 р,, у Peecmpi ауdumорiв mа суб'екmiв ауdumорськоi diяльносmi: розdiл
<Ауdumорu> М 1009б3.

Мiсцезнаходження юридичноi особи: 7902 ], м. Львiв, вул. Кульпаркiвська, б.
]72, кв. 52.

Фактичне мiсцезнаходженнЯ юридичноТ особи: 790] I, Iи. Львiв, вул.
Руmковuча, 7, офiс I la.

4. OcHoBHi BidoMocmi про умовu lozoBopy на провеdення ауdumу
Аулиторська перевiрка проведена Аудиторською фiрмою "УкрЗахiдДудит"

згiдно з договором ЛГs 35 вiд 03 квiтня 2OI7 р.
Аулит було розпочато 0б сiчня2021 р. та закiнченi 21 сiчня 2O2I р., про що

складений акт приймання-здачi виконаних робiт.

Аулиторський висновок вiддруковано У Двох примiрниках, з яких один
ltередано ФоНДУ, а лругий заJIишаеться Аудиторськiй фiрмi.

Аулитор (сертифiкат cepiТ А J\b 004 А. В. Озеран

Генеральний директор,
Аулитор (сертифiкат серii А JЪ 003

м.п.
В. О. Озеран

Аулиторський висновок наданий 21 сiчня 202l року

Текctttl1ьoеodoкупteнmупidеoпloвлeнoАуdumopbь*o'фip'
BukopttcпlattHя пlекспlу у цiлому або у часmutti без пuсьtповоi'зеоdu не dозволяеmься.
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.Щода,гок l

до Нацiонального поло)кеtlпя (с,гаrrларry) бухгалтерського облiку
l "Загшьпi вимоги ло фiнансовоi

Пiаприсмство ПВIФ "Гш-iнвест" ПрАТ I(УА"Карцати-iнвест"
Територiя м. Львiв, Зшiзни,tний район
Органiзацiйно-правова форма госполарювання - aKuiotreptre товарисr,во

Вид економiчноi дiяльностi управлiння t}оtlдапли

!ата (piK, лriсяrtь,

за е!РПОУ
за КоАТУУ
за КоПФГ
за квЕд

Коди
1,0l

223з4,15з
46 l0l36300

230
66,30

Серелня кiлькiсть працiвникiвl
Адреса, reлефон 790 l 8, м. Львiв, вул, Головацького, 23а, (0З2)242-6З -06

Одиниrц вимiру : тис. грн. без лесяткового зllака (oKpiM роздiлу IV Звiry лро tliHaHcoBi резу:rьтати (Звirу про сукупний дохiд) (форма Nл 2),

грошовi покшники якого наводя,гься в грив}lях з копiйками).
Смадено (зробити позначку "v" у вiдповiднiй шiтинчi)
за положеннями (сmнлартами) бухгалтерського облiку
за мiжнародними сmндарталrи t!iHaHcoBoi звir HocTi

Баланс (Звiт про фiнансовий стан)
lla 3l грудня 2020 р.

Форма Nl l кодзаДКУД Г l80l00l----l

Усього за
lll. Ileoбopoтrri aKTIlBllI yI,|)llnl}Drtli для ttpo/laнt,,

t,a гl)упlr ollhlalfl

l 096482

Irrrпi

лкi облiковуIоr,ься за методоNl учасl,i в Kattiгarli ittultlx ttijtп|rислtств

поточпi бiологiчнi аmивлI

заборгованiсть за розрахункаNlи:

F-;=

AKTttB Код рядка
lll поча,гок
:-... . ,, _,, ., л.- : ,, -.,

Ilir Killettb
:,_.,,,_,, .,,,.,:.,,..,

l ) 3 4

аmиви: l ()00

псDвtсна BaDl]c],b

каI

засоби: l0l0
пепRlсн' вап,псть l0l l

l0l2
lllвестицlина HeDyxoMlcTb l0l5

лli],ивй l {l1r{)

l 0з0 5000(

l 035 з4з3(
l 0.]t|

лодатковl активи l U4)
аmиви l0t 0

roM I l 095 а5lб]
ll. (rt)oDolHl rlNlJlBll

l(}

lll()
l l25

llз0

v т tl з пол:lтw tla пt]иочток
l 1,10 |5, з(

l l55 ,7 1)06-, qRr-l I (

потrгrнi drirrлнсовi iнвеститlii l 1r0 l00l :

оахчl{ки в t]aHKax

{rDа,ги пlайбчтtliх пеDiодlв ll]
l l90
l l9.s 981,17,1

':l{,l)
2tt59_

Бtl пttc 769709



Пасttв ltод рялка
на по.lаток звiтrtоrо

пепiолч
lll кitlсць:lвiтlrого

п еп iолч
l 2 3 4

I. Власшltй каIrir,ал
лресстDоваltий (пайовий) капiтал 400 500( 5000

{алiтш у дооцiнках 405

цодатковий капiтм l0
lсзеDвний капiтtш l5
:Iеоозпо;tiлений поибчrcк (непокритий збиток) 20 -1,792l -l26,19з
lеоплачений кtrпiтал 425 -90( -900

]иltу,tс,ний кltпilшl з0
Усього зп роздiltолt I 495 -l751lб -12269з

l l. Довгостtrоковi fобоD'я]аlIIlл i забезпсчсппя
lдстрочеIll податковl зоьов язаIIня 500

Цовгосrrоковi кlrедити бан KiB l5 l0
ншi довгосllоковi зобов'язаtlня I5

ДовгостDоковi забезпечеtrtIя 520

усього зir ооздiлом ll 595
llI. Поточпi зобов'llзашttя i зябсзпсчеlrпя

Коро,гкостDоковi кrrедити банкiв I 600

I]екселi виданi l605
Поточна кредиторська заборгованiсть за:

довгостDоковими зобов'язання ми lбl0
товаои. поботи. послчги lбl5 1

розрахунками з бюджеmм 1620 46

у Toltv ,tислi з полатку на llрибуток l62| 0

розDахYнками зl сп)ахYвання I625 0 0

розрахунками з оплати працl l630
дитоDська забоDгованiсть за одеDя(аltими аваtlсами l635 9з4279

поточнi забе: l660 0

l665 0

lншi поmчнi зобов'язавня l 690 |054,7 l
Усього за llоздiлопl lII l695 944827 l2|9|15

lV. Зобоп|язашшя, пов'яздtri з rreoбopoTItttnrи affittBaNtll,
yтl)l|фlyBrlltlMtl для продажуt та г;rупалttl вttбутrr l700 0 0

Y, tlttcTa BalrTicTb дктlrвiв педеt}жаDllого пеtlсiitrrого фоrtлу l 800 0 0

Бtmaltc l90l) 769709 I 096482

Керiвник

Головний бухгшreр

м.п,

Затвердтtуlо:

Генеральний директор
аудитор (сертифiкат АПУ cepii А

м,п,

ffi Г. IO. Баскiн

L В. Наконечна

В. О. Озеран

,ы,J#

W {х



,Щата(рiк, мiсяць, число)
Пiдприсмство ПВIФ "Гал-iнвест" ПрАТ КУА "Карпати-iнвест" за еДРПОУ

21.01.0l
223з475з

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)
за 2020 р.

Форма Л! 2 код за ЩКУ.Щ Г-------'sOТБ----]
I. ФIIIАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Кол рядка За звiтний перiод За попереднiй перiод

I 7 3 4
Чистий дохiд вiд реалiзацii продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) 2000 0
]обiвартiсть реалiзованоi пDодукцii (ToBapiB. робiт. послуг) 2050 0

Валовий:
ппибwок

2090
0 0

збиток 2095
20 280 z122

Ммiнiстративнi витрати з0 з76 45

витрати на зб\т 2 50 0

80 169

Фiнансовий результат вИ операцiйноI дiяльностi:
пDиб!ток 2190 0 908

lбиток 2195 96

Щоход вiд участi в капiталi 2200 0

Iншi фiHaHcoBi доходи 2220 l988 4027

Iншi доходи 2240 2ззOз9 4l48l
Фiнансовi витоати 2z50 66з 64

в капlталl 2255 0 0
ншl витрати 2270 18l843 198195
Фiнансовий результат до оподаткування :

пDиб}ток 2290 5z425 0

збиток 2295 151843

Витрати (дохiд) з податку на прИб}ТОК 2300 0

Приблток (збиток) вiд пDипиненоi дiяльностi пiсля оподаткчвання 2з05 0 0

Чистий фiнансовпй результатi
пDиблток 2з50 52425 0

збиток 2з55 151843

II. СУКУПНИЙДОХIД

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРЛЦIЙНИХ ВИТРАТ

Статя Кол рялка За звiтнпй перiод За поперелнiй перiод

1 2 3 4

Цооцiнка (уцiнка) необоротних активiв 2400 0

Цооцiнка (уцiнка) фiнансових iHcTpvMeHTiB 2405 0

F{акопиченi KyDcoBi рiзницi 24l0 0 0

Частка iншого сукулного доходу асоцiйованих та спiльних пiдприемств 24l5 0

Iнший счкчпний дохiл 2445 0

Iншиr"l сyкупний дохи до оподаткування 2450 0 0

Податок на приб}ток, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455 0

Iнший счкчпний дохiд пiсля оподаткчвання 2460 0

Счкупний дохiд (сума рядкiв 2350. 2355 та 2460) z465 52425 l51843

Найменування показника Код рялка За звiтний перiод За поперелнiй перiол

1 2 J 4
иатеDiальнi затрати 2500 0

ВитDати на оплатч пDацi 2505 0

Вiдрахування на соцiальнi заходи 2510 0

Амортизацiя 2515
Iншi операцiйнi витрати 2520 J /0 12l4
Разом 2550 376 lzl4



1лтер

у,rrrЙ

Iv. розрАхунок покАзникIв приБутковостr дкцrй

А N9 0035 19) В. О. Озеран



/laTa (piK, пtiс., число)

за слрпоуПiдприсмство ГIВlФ "Гал-ilrвест" ПрД'Г КУА "Карпати-iltвсст"

Звiт про рух грошовнх коштiв (за пряruим методом)
за 2020 р.

Форлtа Nо 3 код за ДКУД

Керiвlrик

ГолоstIий бухгалтер

м.п.

Затверлжуlо:

Генеральний директор
аулитор (сертифiкат АПУ cepii

м.п.

Г ,sо,Oй|

В,О, Озеран

Зобов'язаttь з полаткiв i

ll. Рух KoutTiB у результатi ittвестиltiйltоi дiялыtостi
Налхо.Iшеlпlя пiл реалiзаrtii:

ll, Рух KotllTiB у результатi фittаtlсовоi лiялыrостi

Залиtпок KotIlTiB lla початок

Y'У*,,',tr'9д-{s,j

Ёl \_д(лl -/ý

Q""];-i",gn,

2I0I 0l
22зз4,15з



Пiлпllиспtстпо ПВIФ "Гал-ilrвест" ПрАТ КУА "Карпати-iltвест"
,Щата (piK, мiсяttt,, число)
за СДРПОУ

Коди
21,01.0l

1

Г------lsjjjj-Б

Звiт про власний капiтал
за 2020 р.

Форма Nl 4

Вшлуче-
rrий

кяпiтял

1]пtettlllettttя tlobliIta-

llltшi змittи в капiтшi
Прилбаttttя (пролалQ

ttекоttтрольопаllоi частки в

И?Иалцrэя&

(Jума чистого прибугку,
ltшежttа ло бюдrкеry вiл-

повiлttо ло закоtlолавства
(il,пtа чистого прибlтку rra

створеllliя спеttiшыtих

я капlтNлч:
акl(lи

KepiBt lик

Головrrий бдгштер

м,п,

Затверджую:

Гсttсралыtий директор
аудитор (сертифiкат А.

м,п.



Прtшimкч do фiнпнсовоi звimносmi за рiк,lцо закittчuвся 31 еруdня 2020 року

1.1. Iнформацiя про ФоIlд
повне i1ай*"пуuu*iня: Пайовий венчурllий iнвестицiйний фонд недиверсифiкованого виду

заl(ритого типу <гал-illвест>> Приватного акцiонерного товариства <компанiя з управлiння активами

кItарпати-i нвест> (надал i - Фонд).

!ата peecTpauiT Фонлу: 29.03.2011 р.
Тип, вид та KJlac Фонду: закритий тип, недиверсифiкований вид,

!ата та номер свiдоцтва про внесення iнвестицiйного Фонду до еДРIСI: 29.0з,201',7 р., J',lЪ 00494.

Ресстрацiйний код Фонду за CIP|CI: 23З00494"

Строк дiяльностi iнвестицiйного Фонду: l5 poKiB

Мiсцезнаходх{ення Фонду: 790 l8, УкраТна, м. Львiв, вул. Головацького,

CTopiHKa в IHTepHeTi Фонду: karpatyinvest.com.ua.
Адреса електронноТ пошти Фонду: karpaty.inv@gmail.com.
Пайовий капiтал Фонду становить 5 000 тис. грн,

2зА.

розмiщення.с посiб розм i щен ня в и пуску iнвестицiйних сертифiкатiв Фонду: приватне

Номiнальtlа BapTicTb iнвестицiйного сертифiката Фонду - 1,00 грн,

I{iлькiсть iнвестицiйrlих сертифiкатiв Фонду - 5 000 000 шт.

Форма iсttування iнвестицiйtrих сертифiкатiв Фонду - бездокументарна.

r;.НL:Нl;Ж"Т#"1"#fiYН*l-il:^'"rН,.;'"T,Н';"^,iнальноювартiстю4100тис.грн.
загальt-lа номiнальна BapTicTb iерозмiщених iнвестицiйних сертифiкатiв Фонду становить 900

тис, грн.

31 l2.2020
Перелiк власtlикiв iменних iнвестицiйних сертифiкатiв Фонду станом на З1,12.20|9 р, та

1.2. Iнформацiя про Компанiю з управлiння активами
лктивами Фонлу управляе Приваiне акцiоllерне ToBapIrcTBo "компанiя з управлiння

активамIл "Карпатlл_iнвест" (налалi- Компанiя), код за е!РПОУ: 22з3475з.

ocHoBHi види дiяльностi kомпанiТ: управлiння фондами (КВЕЩ - 66.З0), ТРаСТИ, фОНЛИ Та ПОДiбНi

фilлансовi суб'сктИ (квЕД _ 64.з0), iнша допоМirкна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, KpiM

страхуванНя та пенсiйногО забезпечення (КВЕД _ 66.19), консультува}rня з питань комерuiйноТ

дiяльностi та керуванllя (КВЕЩ -'70.22).
лiцензiя lta здiйснення професiйнот дiяльностi на фондовому ринку - дlяльнlсть з управлlння

активами iнститучiйних iгtBecTopiB (дiяльнiсть з управлiння активами); серiя Ад JЪ 0з4з70 видана

Нацiональноtо комiсiсю з цiнних паперiв та фондового ринку 05,06,2012 р,; строк дiТ лiцензiТ з

05.06.20 l 2 р. r;еобмежений.

2. Загалыlа основа формуванllя фiнансовоi звiтllостi

2.1. [ocToBipHe llодання та вiдповiднiсть МСФЗ
Фiнансова звiтнiсть Фонду с cPiHattcoBoto звiтнiстю загаль}lого призначення, яка сформована з

метою достовiрного подання dliнансового стану, срiнансових результатiв дiяльностi та грошових

потокiВ ФондУ для задовОленнЯ iнформаuiЙних потреб широкого кола корисryвачiв при прийняттi

ними економiчних рiшень,
Концепryальною основою фiнансовоТ звiтностi Фонду за piK, що закiнчиlс1 31 грудня 2020 року,

е Мiжнаролlii стандарти фiнансовоТ звiтностi (мсФз), вкпючаючи Мiжнароднi стандарти

бухгалтерЬького облiпi (мсЬО) та Тлумачення (ктмФз, пкт), виданi Радою з Мiжнародних

"iuплuр-,.i, 
бухгалтерсоооiо облiпу (вмiБО), в редакцiТ чиннiй на l сiчня 2020 року, що офiцiйно

оприл}одненнi на веб-сайтi MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни,

Пiдготовлена ФондоМ фiнансова звiтнiстЬ чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдае BciM

вимогам чинних мсФЗ з врахуванням змiн, внесених рмсБо, дотримання яких.забезпечус достовiрне

подан}|Я iнформачiТ в фiнансоВiй звiтносТi, а саме, доречноТ, достовiрноТ, зiставноТ та зрозумiлоТ

iнформачiТ.

Перелiк власн1,1кЬ 31.12.20l9 зl.|2.2020

ТзоВ KI Н ВЕСТС lTI-YKPAIHA)) 4 l00 000 4 l00 000

Разом: 4 l00 000 4 100 000

l.



ПР' фОРМУВаННi фiНаНСовоi звiтноотi 
, 
Фоlл керувався також вимогами нацiональtlихзаконодавчих та нормативних aKTiB щодо органiзацiТ i ведення бухгалтерського облiку,u .n uooirn"

фiнансовот звiтностi в ykpaiHi, якi не npor"piuurb вимогам йсоз.
Фонд не мас дочiрнiх та асоцiйованих компанiй як сдинот економiчнот одиltицi, тому }re скJ]адаеконсолiдовану звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ l0.
Вiдповiдно до параграфа 27 МСФЗ l0 Фондом

господарювання, тому що BiH:
визначеFIо, що BiH е iнвестиLliйним суб'ектом

а) отримуе кошти вiд iHBecTopiB з метою надання iм послуг з управлiння iнвестицiями;
б) зобов'язуеться перед своТми iнвесторами, що мета. його бiзнесу полягас у iHBecTyBaHttiвикJ]ючно для отриманIUI доходу вiд збiльшення капiталу, iнвестицiйногЪ доходу або обох видiвдоходу;
в) вимiрюе та оцiнюе результативнiсть cBo'tx iнвестицiй rla ocHoBi справедливоТ BapTocTi,
Вiдповiдно до параграфа 3l мсФЗ l0 (iз_ врахуванням полоя(ень параграфа З2) Фонд неконсолiдуе своТ дочiрнi пiдприемства. HaToMicTb, Оонд оцiнюе iпu".r"цi. u дочiрuu пiдприсмство засправедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки вiдпо"iд"о дЬ мсоз 9, мсБо 28.
2,2, мсФЗ, якi прийнятi i вступають У силу для рiчних перiодiв, якi по.lинаються з 1 сi.ltlя2021 року i пiзнiше

на дату затвердження. цiет фiнансовот звiтностi Рада з мсФз в рамках Реформи IBORопублiкувала поправки прийнятi станом на 3 l. 12.2020,ефективна дата яких не настала:
_ мсФЗ 9 <Фiнансовi iнструменти>, МСБо 39 кФiнансовi_iнструменти: Визнання та оцirIка>,МСФЗ 7 <Фiнансовi iнструменiи: Розкриття iнформацiТ> та МСФЗ'iо uор"пда)), що доповнюютьвипущенi у 2019 роцi та зосередх(ують увагу на наслiдках реформи оu.оuо.о"рlвня процентних ставокна фiнансовiй звiтностi компанii якi 

-виникають, 
non", пuприкJ]ад, базовйй показник процентноТставки, який використову€ться для обчислення процентiв .u '6iп"пЪЪ""n,, 

активом замiненошIьтернативною базовою ставкою.
ПоправкИ до фазИ 2 розглядають питанНя, якi Mo>lcYTb вплиtIу],и на фiнансову звiтtliсть пiд часреформи базового рiвня процентних ставок, включаючи наслiдки Ъri" до.о"iрних грошових потокiвабо вiдносин хеджУВання, Що виникають внаслiдок .""i;; ъ;;;;;;;^;l;;r' npou"urrloT ставки. зальтернативною 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 припиняти визtlання або коригуватибалансову. FapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTi.B для .ri; щЪ вимагаються реформою, а замiсть цьогооновить ефективну процентну ставку, Щоб вiд9ýразити змiну до irльтернативнот базовот ставки;
облiк хеджування - компанiт не доведеться припиняти облiк хеджування викпючно тому, що вонавносить змiни, якi вимагае реформа, якщо хедкування вiдповiдае tф_ffй;;ф'iям облiку хеджування;i розкритТя iнформацiТ - no"nuri" nournna 

-Оуд. 
ро.привати iнформацiю про HoBi ризики, щовиникають внаслiдок реформи, та про те, як вона управля€ переходом до aшьтернативних ставок.

поправки до Фази 2 поширюються лише на змiни, якi вимагае реформа базового рiвня процеtIтнихставок до фiнансових iHcTpyMeHTiB та вiдносин хеджування.
- мсБо lб KOcHoBHi засоби> - поправки забороняtоть ко,мпанii вираховувати з BapTocTi осгtовних

::::91"л_?Уи, 
отриМаНi вiд реалiзацii виробп.""* предметiв, non" *ornu"l, .оrу. актив до йогоцlльового використання, HaToMicTb компанiя визнае TaKi надходяtення вiд прода1ry та пов'язанi з нимивитрати у прибутку або збитку.

- мсБО 37 кЗабезпечення) - поправки уточнIоють, що (витрати на виконання договору)) являютьсобою витрати, безпосередньо пов'язанi з договороrl тобть uбо додurповi витрати виконаlIняДОГОВОРУ (НаПРИКЛаД, ПРЯМi ВИТРаТи на працю i матерiали), або po.nooin iiir"* u"rpuT, якi TaKolltбезпосередньо пов'язанi з договором (напри-uд, ро.пЬдiл амортиiацiТ об'скта осIlов}lих засобiв, щовикористовусться при виконаннi договору).
_ мсФЗ 3 кОб'еднання бiзнесУ> - АктуаЛiзацiя посИлань В мсФЗ (IFRS) З на Itонцептуалыliоснови пiдготовки фiнансовоТ звiтностi, n" .йi",ою*и вимог до облiку дп" об'.д"пння бiзнесiв. !одановиняток Щодо зобов'язань i умовних зобов'язань. I_[ей винятоп п"редбача€, що cTocoB'o деяких видiвзобов'язань i умовних зобовkзань органiзацiя, "ч;;;;;Ые МСФЗ (IFRS) З, повинна посилатися намсФз (IAS) 37 кЗабезпече,rп", Ъ"п"редбаченi зобовkЬння та непередбаченi активи'' або наРоз'яснення ктмФЗ (IFRIс) 2l <Збори u, а 

"е 
на Концептуальнi засад" фi";;;;"Т звiтностi 20l8 року.



- мсБО l кПодання cPiHaHcoBoT звiтностi> - поправки роз'яснюють критерiй у МСБО l для

класифiкацiт зобов'язання як довгострокового: вимога до суб'скта господарювання мати право

вiдклаЬти погашення зобов'язання принаймн i на 12 мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.

Фонд оцiнюс вплив таких змiн на його фiнансову звiтнiсть,

2.з. Валюта подаI|ня звiтностi та функчiональна валIота, сryпiнь округлення

Валюта поданнЯ звiтlrостi вiдповiдае функчiональнiй валtотi, якою е нацiональна валюта УкраТни

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

2"4" Припущення про безперервнiсть дiяльностi
Фiнансова звiтнiсть Фонлу пiдготовлена виходячи з припущеняя безперервностi. дiяльностi,

вiдповiдно до якого реалiзаuiя активiв i погашення зобов'язань вiдбуваеться в ходi звичайнот

дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не вкJIючае коригування, якi необхiдно було б провести в тому

u"пuдоУ, якби Фонд не мiг продовжит" под-Lrе здiйснення фiнансово-господарськоТ дiяльностi

вiдповiдно до принцип i в безперервностi дiяльностi.

2.5. РiшеlrrIя про затверджеIлня фiнаllсовоi звiтностi

Фiнансова звiтl-1iсть Фонлу затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керiвником

компанiт 20 сiчня 2021 року. Hi учасник" Фоплу, Hi iншi особи не мають права ВНОСИТИ ЗМiНИ ДО ЦiеТ

фil.lансовот звiтностi пiсля ii затвердження до випуску.

2.6. Звiтниli перiод фillансовоi звiтllостi

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

перiод з 01 сiчня по 3 l грулня 2020 року.

3. CyTTcBi положенIlя облiковоi полiтик1l

3.1. OclroBll оr(itlки, яка застосоваIlа при складаннi фiнаllсовоi звiтllостi

I-{я фiнансова звiтнiсть пiдготовлеtlа на ocнoвi iсторичноТ собiвартостi та справедливоТ BapTocTi

або а*орr"зацiйноТ собiвартостi окремих фiнаrrсових iHcTpyMeHTiB вiдповiдно до МСФЗ 9 <Фiнансовi

i""rруrЬп.и>. оцillка 
"проu.дп"uоТ'вартосii 

здiйснюетьс" Ъ 
"rкористанням 

методiв оцiнки фiнансових
i""rpyrenTiB, дозволених мСФЗ l3 кОцiнки за справедливою вартiСТЮ>. TaKi МеТОДИ ОЦiНКИ

вклIочаютЬ використання справедливоТ BapTocTi як цiнЙ, яка була б отримана за продая( активу, або

сплачена за передаЧу зобов'язаtiня У звйчайнiЙ операцiТ мiж учаснИками ринку на дату оцiнки,

Зокрема, використання бiрхtових котируванЬ.або даних про поточну ринкову BapTlcTb. lншого

аналогiчного за харакraроЙ iHcTpyMeHTy, unani. дисконтованих гРОШОВИХ ПОТОКiВ абО iНШi МОДеЛi

визtIачення 
"проu"дп"rьт 

uuprobii. Перелбачувана справедлива BapTicTb фiнансових активiв i

зобов'язань визначасться з викорисruппrЙ 
"uruпЪТ 

iнформашiТ про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки,

3.2. Загальнi положеннrt щодо облiкових полiтик

3. 2. l. о с t t о в п (l о p,tty в а tt t ш о бл i ко в uх п ол itlt uк

облiковi полiтикИ - KoHKpeTHi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, засто,сованi

суб'ектом господарlовання при складаннi та поданнi фiнансовот звiтностi, мсФз наводить облiковi

полiтики, якi, за висновком рмсБо, дають змоry скJlасти таку фiнансову звiтнiсть, яка мiститиме

доречну та достовiрrrу iнформацitо гlро операцiт, iHLшi подiт та умови, до яких вони застосовуються,

TaKi полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив Тх застосування е несуттевим,

облiкова полiтика Фоrrду розроблена та затверджена керiвництвоy Компанiт вiдповiдно до вимог

мсБо 8 коблiковi полiтики, .rin"'u облiкових оцiнках та помилки> та iнших чинних мсФз,

3,2.2. Itt(лор,лtацiя пlло змittч в облiковuх ltoлitttltKax

Фонд обирас та застосовус своТ облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiй, iнших

подiй або умов, якщо мсФз no"op"rno не вимагас або не дозволяс визначення категорiт статей, для

яких iHttli полiтики Mo)I(yTb бути лоречними.

3. 2, 3. Су пltпев ic пt ь пl а еру пу ванl!я

на доречнiсть iнформачiт у Фондi мае вплив'ri характер iсуттевiсть..Iнформаui" ":111_.]::"
суттсво}о, якщо 'iJ опущення або викривлення може вплинути на економiчнl рlшення користувачlв,

приИпrri'на ocHoBi фiriансовоТ звiтнЪстi, CyTTcBicTb оцiнюсться в конкретних умовах значущостi

iнформачiТ u.un.rк"obTi вiд вели,tини об'екта, що оцiнюеться iдопустимостi помилки,

ВiдповiднО до облiковоТ полiтики Фонду встановлено насryпнi критерiТ порогу cyTTeBocTi.

з"



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

встановлюqться порiг cyTTcBocTi

Розмiр
пороry

cyTTcBocTi
База для t}изначенIIrt порогу cyTTcBocTi

Господарськi операцii i подiТ,
пов'язанi зi змiнами у складi (pyci)
активiв, зобов'язань, власного
капiталу

з%

бapTlcTb вIдповiдно Bcix активiв або Bcix
зобов'язань, або власного капiталу

В iдхилення балансовоТ BapTocTi
фiнансових активiв вiд iх
справедливоi BapTocTi

10%
UправедлиВа BapTicTb активу (об'сктiв обмiну)

Господарськi операцiТ та подii
щодо доходiв i витрат

л о/L70 сума чистого прибутку (збитку)

0,2 Уо

Загальна сума доходiв/витрат n Цпр"еrrcrиц---
найбiльша за значен}lям класифiкацiйна група
доходiв (наприклад, чистий дохiд вiд реалiзачiТ
продукцii (ToBapiB, робiт, послуг)) i вiдповiдно
витрат (наприклад, собiвартiсть реалiзованоТ
продVкшiТ (ToBaniB_ побiт ппсrrlг\\ пi ппп,,/ri,лфБл

Iншi господарськi операцiТ,а подiТ

5%

uбсяги дiяльностi пiлприсмства, характер впливу
об'екта облiку на рiшенtlя користувачiв та iншiякiснi (lактори, що можуть вплива.ги
на визначеtlня порогу сутгсвостi

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

власного капiталу, класу зобов'язань

5%
CTaTTi Звiту про фiнансовi
результати (Звiту про сукупний
дохiд)

5% uума чистого доходу вiд реалiзацiт продукцiт
(ToBapiB, робiт, послуг)

5%

СтаттiЗвiry про рух грошових
коштiв 5% UyMa чистого руху грошових коштiв вiд не

операцiйноТ (iнвестицi йноТ) дiял bHocTiСтаттiЗвiry про власний капiтал 5% rозмtр власного капiталу Фонду
3.2.4, Форма mо назвч фiнонсовах звimiв
перелiк та назви форм фiнансовот звiтностi Фонду вiдповiдають вимогам, встановленим

I1ХJ:]''?J,;'""пЁЪЪ 
ВИМОГИ до фiнансовоТ звiтностi>, та форr" примiток, що розробленi у

3.2.5. Меmоdu поОанttя ittфорлtацit у фiнаttсовttх звimсьч
Згiдно мсФЗ та вр_аховуючи НП(С)Бо 

.l. 
Звiт про сукупний дохiд передбачас подання витрат,ВИЗНаНИХ У ПРИбУТКУ абО ЗбИТКУ, За КЛасифiкацiею, o."ouu"or Ha методi ,,функцii'*"rрЙ,;'Ъоо

"собiвартостi реалiзацiт", згiдно } яким 
"итраi' класифiкують вiдповiдно дБ i.a функцiй як частинисобiвартостi чи, наприклад, витрат на збут або адмiнiстфr,iuпу дiяльнiсть.

представлення грошових потокiв вiд операцiйнот дiяльностi у Звiтi про рух гроlхових коштiвздiйснlоеться iз застосуванI{ям прямого 
""rоду, 

згiдно з яким розкривасться iнформацiя про octloBlliКJIаСИ НаДХОДЖеНЬ ГРОШОВИХ КОШТiВ ЧИ ВИПЛаТ ГРОlllових коштiЪ. lH(lopMauir'npo о."о.", Й"грошових надходжень та грошових виплат формуеться на пiдставi облiкових записiв боuлу. -"|

3.3. облiковi полiтики щодо фiнансових iпструментiв
3.3.1. Вшнання пла оцiнка (liHaHcoBtx iltcпtpyMeHmiB
В момент первiсного визнання фiнансових iHcTpyMeHTiB Фонд здiйснюе Тх класифiкацiю r,aвизначае модель подальшоТ оцiнки.
ФОНД ВИЗНае фiНаНСОВИЙ аКТИВ абО фiнансове зобов'язання у балансi вiдповiдно до мсФз, тодi iлише тодi, коли Фонд стае стороною контрактних поло)кень щодо фiнансового iHcTpyMeHTa,
.Що фiнансових активiв наJIежать:
. грошовi кошти та ix еквiваленти;
. дебiторська заборгованiсть;
. цiннi папери, якi утримуються до погашення;



. цiннi папери, призначенi для перепрода}ку;

о iншi фiнансовi активи.

!о фiнансових зобов'язань вкJlючаються:

о фiнансовi зобов'язання, призначенi для перепрода:ку;

о фiнансовi гарантiТ;
о iншi.
ОпераuiТ з придбання або

за датою розрахунку.
За строком виконанtIя фiнансовi

строком виконання зобов'язань до 12

продalкУ фiнансовиХ iHcTpyMeHTiB визнаюТься iз застОсуванням облiку

активи та фiнансовi зобов'язання подiляються на поточнi (зi

мiсяцiв) та довгостроковi (зi строком виконання зобов'язань

бiльше l2 мiсяцiв).

Фонд класифiкуе фiнансовi активи як Taki, що оцiнюються У подальшому за амортизованою

собiвартiстю або зь aпрuu"лп"uою 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 вiдобрa)кенням результату

переоцiнки у прибутку або збитку;

фirrансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю;

Фонд визнае Taki категорiт фiнансових зобов'язань:

ф i нансов i зобов'язан ня, оцi нен i за амортизованою собi вартiстю;

фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображонням результату

переоцittки у прибутку або збитку.

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

Тхньою справедл ивою вартlстю.

Фiнансовий актив оцiнюсться за амортизованою собiвартiстю, якщо BiH придбавасться з метою

одер)I(ання договiрних грошових потокiв i договiрнi умови придбання фiнансового активу генерують

грошовi потоки, koTpi с суто виплатами ocнoBnoi'ayr" та процентiв на непогашеFtу частку основнот

суми,
Фонд визнас резерв пiд збитки.для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовим активом, який

облiковусться за амортизоваtIою вартlстю,

3.3.2. Гроtllовi Kotulltlt пла txtli еквiваленttlu

Грошовi кошти скJIадаються з коштiв на поточних рахунках у банках.

Еквiваленти грошових коштiв - це KopoTкocTpoкoBi, високолiквiднi iнвестицiТ, якi вiльно

конверryються у вiдомi суми грошових коштiв'i яким'притаманний незначний ризик змiни BapTocTi,

lнвестицiя визначасться зазвичай як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi короткого строку

погашення, наприкJ]ад, протягом не бiльше нiж три мiсяцi з дати придбання.

Грошовi кошти та Тх еквiвrшеI{ти можуть утримуватися, а операцiТ з ними проводитися в

нацiональнiй валютi та в iноземнiй валютi.

Грошовi кошти та Тх еквiвчUIенти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання

активами.

Подальша оцiнка
rroM i нальнi й BapTocTi,

грошових коштiв здiйснюсться за справедливою вартiстю, яка дорiвнюе Тх

Подальtла оцiнка еквiвалеttтiв грошових коштiв, представлених депозитами, здiйснюеться за

амортизованою собi вартiстю.

первiсна та под€шьша оцiнка грошових коштiв та Тх еквiвалентiв в iноземнiй валютi

здiйснюсться у функuiоilальнiй валютi за офiuiйними курсами Нацiонального банку Укратни (нБу),

У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках у банках (наприклад, у

виПаДку признаtlеtll-|я НБУ в банкiвЬькiй ycTaHoBi тимчасовоТ адмiнiстрашiТ) ui активи MorKyTb бути

класифiкованi у складi необороrt,"* uпrйuiв. у випадку прийняття нБу ,!ii::::.,:п..,"]:"з::i,
банкiвьькот уста}|ови та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв, визнання lx як активу

пр"п""rurrй i т* BapTicTb вijобраll<асться у складi збиткiв звiтного перiолу.
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3,3,3, ФitlaHcoвi акmuвu, tцО оцitttotomься з(l алtорпlrtзоваttою собiBарmicпtto
!о фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстtо, Фоltд вiдносиr.ьdебimорську зоборzоваttiсmь за Bttdattшult позrlк(шrrt. 

г - "9vр*r'vlv

пiсля первiсного визtlання Фонд оцiнюс позики за амортизованою собiвартiстlо шляхомдисконтування.
Застосовуючи аналiз дисконтованих грошових потокiв, Фоltд використовуе од1'у чи кiлькаставок дисконту, KoTpi вiдповiдають переваlкаючим на ринку нормам доходу для фiнансовихiHcTpyMeHTiB, якi маютЬ в основному подiбпi умови i характеристики, вкJlючаючи кредитну якiстьiHcTpyMeHTa, зzlJ]ишок строку, npor"io, якого ставка вiдсотка за контрактом е фiксованою, а такожзzrлишок строку до погашення основноТ суми.
.Щля розрахуI{ку теперiшньоi (поточноi) BapTocTi майбутнiх грошових потокiв (Щодо гlозик)Фонд використовус.середньозваженУ ставку за портфелем короткострокових банкiвських кредитiв унацiональнiй валютi в банках, у on"* не введено тимчасову адмiнiстрацirо або не запровад)l(енолiквiдацi йну ком icito.
Фонд оцittюс станом на ко)кну звiтну дату резерв пiд збитки за фiнансовим iHcTpyMeHToM урозмiрi, що дорiвнюс:
- l2-мiсячним очiкуваним кредитни.м збиткам у разi, якщо креди.ггtий ризик на звiтну дату неза:}нав значного зростання з моменту первiсного визнання;
- очiкуваним кредитним збиткам за весЬ строк дiТ фiнансового iHcTpYMeHTy, якщо креди.гний

ризик за таким фiнансовим iHcTpyMeHToM значно зрiс iз ,оrЪ"rу первiсного 
"й."о"r,".У випадку фiнансових активiв кредитним збитком с теперiшгtя BapTicTb рiзницi MirK договiрнимигрошовими потоками, н€tлежними до сплати на користь Фонду за договором, l грошовими потоками,якi Фонд очiкуе одер)кати на свою користь.

Станом на кожну звiтну дату Фонд оцiнtое, чи зzlзllав кредитний ризик за фiнансовимiHcTpyMeHToM значного зростання з моменту первiсного визнання. При виконаннi такоТ оцiнки Фондзамiсть змiни суми очiкуваних кредитних збиткiв використовуu йiпу ризику настання дефолту(НеВИКОНаННЯ ЗОбОВ'ЯЗаНЬ) протягоЙ очiкувапо.о. 
"rpony oii оi"",1Й"".Б'i"irрумента. {ля викоllаllняТаКОТ ОЦiНКИ ФОНД ПОРiВНЮе ризик "":т1:1'лa:.фф;"Ъiп;п";;;;-iЙrоr,i;"rом станом на звiтнудату з ризиком настання дефолту за фiнансовим iHcTpyMeHToM станом на дату первiсного визнаtIлlя, iвраховус при цьому обгрунтовано необхiдну та пiдтЬердкувану irrформацiЬ, що е доступною безнадмiрних витрат або зусиль, i вказус на значне зростання кредитного ризику з MoMe'Ty первiс'lоговизнання.

Фонд вважае, що кредитний ризик за фiнансовим iHcTpyMeHToM не зазнав з'ачного зростання змоменry первiсного визнання, якщо було з'ясовано, що фi"а"со""й i".rpp,]", *uu низький piBeHbкредитного ризику станом на звiтну дату.
у випадку фiнансового активу, lllo с кредитно-знецiне}lим станом на звiтну Дату, €ше не спридбаниМ або створеним кредитНо-знецiненипi бi"u".оп", u*r"uor, Фонд оцiнюс очiкуваtli кредитrлiзбитки як рiзницю мiж валовою балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю очiкуваtrихмайбутнiх грошових потокiв, дисконтованою за первiсною ефективноlо ставкою вiдсотка зафiнансовим активом, Буць-яке коригуваIrня визtlаеться в прибутку або збитку як прибуток або збитоквiд зменшення корисностi.

. На поточнУ дебiторськУ заборго_ванiсть за виданими позиками Фонд створюе резервочlкуваних кредитних збиткiв на суму заборгованостi в розмiрi 0,5 О/о uiл .lr"-Oop.y.

. На прострочену дебiторську заборгованiсть за виданими позиками Фонд створюе резервочlкуваних кредитних збиткiв на суму заборгованостi вiдповiдно до й;;i;,;р"строчен1-1я:-1-12 мiсяЦi простроЧення платежiв - нараховусТься резерВ очiкуваних кредитних збиткiв урозмiрi 50 % вiд суми боргу;
- бiльше l2 мiсяцiв прострочення платежiв - нараховусться резерв очiкуваних кредитних збиткiву розмiрi l00 % вiд суми боргуj
!ебiпlорсЬка заборzоВанiсmЬ за mOварu, послуz.l, ltapLYoBarturvtu вidсопlкOлlrl
Безумовна дебiторська заборгованiсть визнасться як актив тодi, коли Фонд стае cTopo'oloдоговору та, внаслiдок цього, набувае юридичне право одержати грошовi кошти.
Первiсна оцiнка дебiторськоТ заборгованостi здiйснюсться за справедливою BapTicTto.
Пiсля первiсного визнання под€lльша оцiнка дебiторськоi заборгованостi вiдбувасться заамортизованою вартiстю.
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поточну дебiторську заборгованiсть без встановленот ставки вiдсотка Фонд оцiнюс за сумою

первiсного рахунку факryри, якщо вплив дисконтування с несуттевим.

flебiторську заборгованiсть без встановленоi ставки вiдсотка, щодо якоТ icHye розтермiнування
платеяtiв, Фонд оцiнюс за сумою договорУ, якщо вплив дисконтування е несуттевим,

На кожнУ звiтнУ даry ФонД оцiнюС наявнiсть ознак знецiнення фiнансового активу або групи

фitlансових акiивiв. бцiпка змеljшеI{ня корисностi фiнансового активу в результатi дiт кредитного

ризику вкJllочас данi, якi пiддаються спостереженню, про наступнi подiТ:

- фiнансовi трулнощi боржника;
- порушення умов договорУ, наприкJIад, прострочення виплат;

- rtегативнi нацiональнi або мiсцевi економiчнi умови (збiльшення рiвня безробiтrя, зния(ення

доходiв).
Фонд застосовус лля оцiнювання очiкуваних кредитних збиткiв за торговою дебiторськоlо

заборгован iстю практичн i прийом и з використання матрицi забезпечень.

Фонд вt.tкористовус для оцiнювання l2-мiсячних очiкуваних кредитних збиткiв або очiкуваних

кредитних збиткiв .u Ъa"о строк дiТ за фiнансовими активами свiй власний iсторичний досвiд

пь"д"rп"* збиткiв. Залежно вiд диверсифiкованостi своет клiснтськот бази суб'ект господарювання

u"oop".rouye вiдповiднi групи (вил (iiнансового активУ, тип дебiтора, TepMiH заборгованостi), якщо

його iсторичний досвiд *рЁл"rп"* збиткiв указус на значно вiдмiннi закономiрностi збиткiв для рiзних
клiснтських груп.

на прострочену поточну лебiторську заборгованiсть по нарахованих вiдсотках за виданими

позикамИ ФонД .ruopr. p...pu очiкуваних кредитних збиткiв вiдповiдно до cTpoKiB прострочення

платежiв:

-1-3 мiсяцi прострочення платежiв - нараховусться

розмiрi l0 % вiд суми боргу;

- 3-6 мiсяцiв прострочення платежiв - нараховусться

розмiрi 20 О/о вiд суми боргу;

- бiльше б мiсяцiв прострочення платея<iв - нараховуеться резерв очiкуваних кредитних збиткiв

у розмiрi 50 % вiд суми боргу.

Поточну дебiторську заборгованiсть фiзичних осiб за реалiзованими форварлними
контрактаМи та кварТйрu*" ФонД групуС u .йеп,"о"тi вiд наявностi прострочення та TepMiHiB

простроченп, nnur"n iB i створюе резерв очiкуваних кредитних збиткiв на непрострочену суму

,uборiоuuпостi в розмiрi 0,s% вiд 
"уr" 

бор.у,,u nu прострочену суму заборгованоСтi ВiДПОВiДНО ДО

cTpoKiB прострочення платежiв:

-1-12 мiсяЦi простроЧення платеrItiв - нараховусться резерв очiкуваних кредитних збиткiв у

розмiрi 2О/о вiдсуми борry;

- бiльше l2 мiсяцiв прострочення платежiв - нараховуеться резерв очiкуваних кредитних збиткiв

у розмiрi 5 % вiд суми боргу.

на поточну дебiторську заборгованiсть за придбаними майновими правами щодо квартири

ФонД cTBoploc резерВ очiкуваirиХ кредитних збиткiв в розмiрi 0,5 О/о вiд суми боргу,

На поточну дебiторську заборгованiсть за внесками до незаресстрованого статутного 51плiт9лv
та сплаченИми аRаljсаМи'за акцiТ ФонД створюС резерВ очiкуваниХ кредитниХ збиткiВ в розмiрi 0,| О/о

вiд суми боргу.

У зв'язкУ з поширенняМ COVID_l9 icHye ризик_ середньострокового та довгострокового

}Iегативllого впливу lla cBlToBy eKoHoMiKy ieKoHoMiKy УкраТни_зокрема. На поточну лебiторську
заборгованiсть Фоlд створюс резерВ o,-,ioy"un"* кредитrих збиткiв пов'язаних з COVID-I9 в

розмiрi 0,5 О% вiд суми боргу,

Якщо протягоМ наступного звiтного перiолУ амортизована BapTicTb фiнанс.ових активiв

зростас, i дань зростання йоп,пu об'сктивно пов'язати з подiсю, яка вiдбуваеться пiсля визнання

,b"rny Ъiд rпецi,-,"ння у Звiтi про фiнансовi результати, збиток вiд знецiнення вiдновлюсться через

вiдобралtення результату у прибутку або збитку.

з.з,4. Фi.ttattcoBi aKtlr1lBll, tцо оцitttоюпхься за сtоравеdлuвоtо варпtiсmю, 3 вidобрансепlшlt

резllл6111glrtу переоцittt<ч у прuбуtllку або збltпlку

ffo фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату
n"p.oui"n" у прибутку або збитку, вiдносяться фiнансовi iнвестицiт, якi утримуються в рамках

бiзнес-модепi, цa"ru якоТ досягасться шляхом продаrпу фiнансових активiв i якi не оцiнюються за

амортизованою вартiСтю абО за справедЛивою вартiСтю череЗ iнший сукупний дохiд,

резерв очiкуваних кредитних збиткiв у

резерв очiкуваних кредитних збиткiв у
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lx за справедливою вар.гiстю.

до бiржового списку, оцiнюсться за бiрлtовим курсом

справедлива BapTicTb визначаеться як цiна, яка була б отримана за продаж активу або сплаченаза передачу зобов'язlнЦя у звичайнiй операцiiл мiж- учасниками ринку на дату оцiнки. ОцiнкасправедливоТ BapTocTi базуеться на припущеннi, щ9 операцiя i.'пролuп,у активу або передачi
:?9л:"л:ii:I'лл"'i9lо"ться або на осноВНому ринку для цього актиl]у або зобов,язанllя, або завlдсутностl осrIовного ринку - у найвигiднiшомУ ринку для цього активу або зобов'язаIlня.основний або найвигiднiший ринок мае бути ло"rуп"", лr, Фо"ду

Yci активи та зобов'язання розподiленi на категорiТ в мел<ах iepapxiT справедливоi Bap1,ocTi, якуможна описати на ocHoBi найнижчих piBHiB вхiдних даних, япi с 
"аr,й"u"r" ono оцiнки справедливоТBapTocTi загалом:

1 PiBeHb - ЦiНИ КОТИРУВаННЯ (НеКоригованi), на активному ринку для iдентичних активiв абозобов'язань.

2 piBeHb - методики оцiнки, для яких найнижчий piBeHb вхiдних даних, який е ва1UIивим дляоцiнки справедливоТ BapTocTi, пiддаеться спостерея(енню, прямо або опосерaдпоuu,rо.

л.,,...__] ц::1'- МетоДики оцiнки, ДЛя якиХ найнижчий piBeHb вхiдних даних, який е ва)(ливи'I l1ляоцlнки справедливот BapTocTi, не пiддасться спостережеtlню.
Справедлива BapTicTb активу або зобов'язання оцiнюсться iз використанням припущень, якiвикористовуватимуть учасники ринку пiд час визначення цiни для onr"uy або зобов'оrо"r,", ,урахуванням того, що учасники ринку бУлуr, дiяти з найкращою економiчноIо вигодою для себе.Фонд викОристовуе. методики оцiнки, якi 

'вiдповiдаютЬ 
наявним обставинам i для яких iсную,гьдостатtri данi для оцittки справедливоТ BapTocTi, 

"un""r-o"o використовуючи вiдповiднi вхiднi данi,якi пiддаються спостереженню, та мiнiмiзуr,r" u"nop"arunno вхiдних да}lих, якi не пiддаютьсяспостереженню.

1:*""::iт:1::::i1,ý_9ч1"_"о"u BapTicTb активу сут.гево вiдрiзняеться вiд справедливоi.,

яких eMiTeHT здiйснюе свою дiялiнiсть, u.u*o* змiнами у non',o"nrypi фондово;йii;j
[:1""э?;:::i.,:j*:"'Тl_i:::} ..::,1u,"пп" Фондом справедливоi BapTocTi .lастки у

н::тн:"#i:j::ý::".:j".*.:::",..,-:,::?:11т,, .опръ,*,-;-;;;;,;; #;#;ffiуъ;#;fi;
ефеКТИВНОСТi використанI{я активiв, Тх лiквiд"но"ri, ЁruпуЪп;Ъ;р;;;;;;.;iТ""фi;#rJi".fiХ"Ёt

пlдпр"u""r"u non".u. у uй"u""""Ii"йЬ'r"о].}iй;.r';;;Ж;;'Н;"#i"о;Н:Ж, ОКРеМОГО

ПРИйНЯТО РiШеННя НКЦПФР про заборону торгiвлi ,u np"o-ry;;;;;;} ;".*J; ilТr#'Ё;;JJ;депозитарного облiку, протягом трьох робочих дtliв з дЬr" опр"пюднення вiдповiдно?; pi;;;;""нкцпФР пiдлягас уцiнцi до нульовоТ BapTocTi.

Пiсля первiсного визнання Фонд оцiнюе
Справедлива BapTicTb акцiй, якi BHeceHi

органiзатора торгi вл i.

м назва показника Нормативне
значення

Критерiй вiдповiдностi
нормати вному значе}I FlIo

(так) (Hl) yMoBlle
позначеIlня

1 Коефiцiент покриття >l 1,1 0,9 Kno*
2 Коефiцiснт абсолютttоi лiквiдllостi >0 1,1 0,9 KuO"
J Коефiцiент платоспромоя<ностi (aBToHoMii) >0,5 I,1 0,9 I(nnu.

4
Коефiцiент забезпеченостi власними
оборотними запасами >0, l 1,1 0,9 К.uб".

5 Коефiцiент рентабельностi активiв >0 1,1 0,9 Kp"n,

ЯКЩО ОбiГ аКЦiЙ, ЯКИХ бУЛО ЗУПинено, акцiЙ щодо яких прийнято рiш_ення FIкI{пФр прозаборону торгiвлi та про зупинення внесення змiн до системи депозитарного оолIку, вlд}lовлlостьсязгiдно з рiшенням нкцпФр, TaKi акцiТ пiдп".uюri й;;i;;i до справедливоТ BapTocTi протягом трьох
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робочих днiв з дати оприлюднення вiдповiдного рiшення нкцпФр, Вiдновлення корисностi та

,б"rоп вiд знецiнення фiнансового активу вiдображасться У Звiтi про фiнансовiрезультати,

змiна аправедливот BapTocTi фiнансових активiв (корпоративних прав) вiдобраяtасться в

звiтному роцi в Оу*r-r"р.ькому Ьбпiпу пiсля оприлюднення фiнансових звiтiв пiдприсмств

(eMiTeHiiBj .u поп"р"днiй звiтниЙ piK за рахунками доходiв або витрат.

3,3,5, 3обов'лlзання

Кредиторська заборгованiсть визнаеться як зобов'язання тодiо коли Фонд стас стороною

договору та, внаслlдо* цоь.о, набувае юридичне зобов'язання сплатити грошовi кошти,

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

оз}lак:
о Керiвництво КомпанiТ сподiваеться погасити зобов'язання або зобовоязання пiдлягае

погашенн}о протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;

о Керiвництво КомпанiТ не мае безумовного права вiдстрочити

протягом щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.
погашення зобов'язання

зобов'язань
пото.tнi зобов'язання оцillюютьоя у подальшому за амортизованою вартlстю,

Поточну кредиторську заборгованiсть без встановленоТ ставки вiдсотка Фонд оцiнюс за сумою

первiсного paxyrrky фактури, якщо вплив дисконryвання е несуттевим,

3. 3. 6. З z о р tпан l t я Ql i t t а t t со в uх а кпl tlB iB пла з о б о в' лз а н ь

Фittансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Фонд мае юридичне право здiйснювати

залiк визнаних у балансi сум i мае HaMip або зробити взасмоз€lлiк, або реалiзувати актив та виконати

зобов'язання одночасно.

3.4. облiковi полiтики Iцодо основних засобiв та нематерiальllих активiв

3.4,t, Вtвпаlпtя mа оцittка ocltoBllux засобiв

Фонд визнас матерiальний об'скт основним засобом, якщо BiH утримусться з MeToIo

використання Тх у прочесi свост дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i

соцiально-купrrурп"* функчiй, очiкуваний строк корисно_го використання (е5сllлуатацi'r) яких бiльше

одного року та вартiстi-яких бiльшё 6000 грн., лля прилбаних пiсля 23.о5,2020 року BapTicTb бiльше

20 000 грн' 
л-_л--.: лллла,. ллбi-олтiптп v пп пяпт-I биПервiсно Фонд оцiнlос ocHoBHi засоби за собiвартiстю, Y подальшому ocHoBHl засоl

оцiнюlоться за Тх 
"оыuuрii"rю 

MiHyc буль-яка накопичена амортизацiя та. будь-якi накопиченi збитки

вiд зменшеllня корисностi, Сума накопиченот амортизацiт на лаry переоцiнки викJIючасться з валовот

б-uп.оuоТ "opro.ii'un;;", 
;; 

"исrоТ 
суми, перерахованоТ до переочiненоТ су_ми активу, ,Щооцiнка, яка

входить до складу власllого капlт€tлу, переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припинясться

визнання вiдповiдного активу.

матерiальнi активи з TepMiHoM кориеного використання

придбаl;их пiсля 23.05.2020 року вартiстю до 20 000 грн,,

матерiальltими активами (М НМА).

3, 4, 2, П о dальttt i в utttp а tltu.

ФонД не виз}lаС в балансовiй BapTocTi об'€кта основних засобiв витрати на щоденне

обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування. об'скта, I_(i витрати. визнаються в прибутку чи

збитку, коли вонИ понесенi. В балансоВiй BapTbcTi об'скта основних засобiв визнаються TaKi подальrr-ri

витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу,

3, 4, 3. ДrЧtО р ttt uза tliя осll ов l r uх за со б i в,

Дмортизашiя осttовних засобiв здiйснюсться щомiсячно.

!ля нарахування амортизацiт основних засобiв використовусться прямолiнiйний метод

нарахуванн, uropr".uuiT. аrорrизацiя пuрu*о"уuться У вiдповiдностi до груп основних засобiв i

TepMiHy корисного використання за nornn"' od'enro' основних засобiв до досягнення балансовот

BapTocTi об'скта нульового значеtIня.

При розрахунку амортизованоТ BapTocTi лiквiдацiйна BapTicTb основних засобiв прирiвнюеться

до нуля.

Дiапазон cTpoKiB корисного використання вкпючас:

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

понад один piK, вартiстю до 6000 грн., для
вважаються мrшоцlнними необоротними
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Л! грчпи НайменуванlIя основних засобiв т
Група 1 Земельнi дiлянки

rrrr r\vl,rrLllUr U DцкU|rtlсl,аНllЯ, poкIl

l5-20
5

2

5

т
п

Група 3 Будiвлi, споруди
Група 4 Iиашини та обладнання (KpiM

компОютерноi технiки)
Група 4 Комп'ютерна технiкз
Група 5 Траrrспортнi засоби
Група 6 IHcTpyM енти, пБйлйц lнБпr*Б
Група 9 Iншi ocHoBHi засоби

AмopтизaцiяМНМAнаpaхoByсTЬсяBпepшoмyмiсяцiBикopисTан"ooб,un'uffi
BapTocTi.

Капiтальнi вкJIадення в орендованi примiщення амортизуються протягом TepMiHy ix корисноговикористання, Амортизацiю активу починають, коли '"i,," .rue ;;й;;r, для використаllня.Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувасться ранiше: на дату, з якоТ активкласифiкують як утримуваний дп" продu*у, або на да;у, з ,коТ ф"п"""rrо u"."u"n, активу.
3, 4. 4, Немаmер iал ь tti акmuв rl
нематерiальнi активи оцiнюlоться_ за .собiвартiстю за вирахуванням будь-якот накопиченоiамортизацiТ та будь-яких накопичених збиткiв uiд .r."r.ння корисностi. Нематерiальнi активи, якi

ffiH:frЪIJo'"'J."-"Ti Договiрних або iнших юриДичних прав, амортизуються протягом TepMiHy

3,4,5, 3менIценt,л KopucHocmi ocHoBt-tltx зпсобiв llx(I lreil(lll,I€pittлbltttx tlKпlttBiBНа кожну звiтну дату Фонд оцiнюс, чи с якась ознака того, що корисttiсть активу lvloжeзменшитися, Фонд зменtllу€ балансову BapTicTb активу оо aуr" його очiкувu"о.о вiдшкодування, якщоl тlльки якщо сума очiкуваного вiдrtlкодування, активу менша вiд його балансовоТ BapTocTi. Такезменшення негайно 
_визнаеться в прибутках чи збитках, ,n*o актив не облiковують за переоцiненоlовартiстю згiдно з МСБо l6, ЗбитЬк uiд.r."uй;;;;;"r"стi, визнан"й й"активу (за виняткомгулвiлу) в попереднiх перiодах, Фонд сторнус, якщо i тiльки 

"n*o .ri,ri'пися попереднi оцiltки,застосованi on" 
"1::.1:_'н_11я 

сУМи очiк1;1_ного"riil;йr;ання. пiсля визнання збитку вiд зменшеннякорисностi амортизацiя основниХ засо_бiВ коригуеться в майбутнi- 
"";i;;;; з метою розподiлеtлня

НfiЖЖ;-:ilЖ"rН. BaPTocTi НеОбОРОтнЬ'о" un 
""y на систематичнiй ocHoBi "роiй;;rоЬ-,

3.5. облiковi полiтики щодо iнвестицiлiноТ HepyxoMocTi
3,5, 1. В uзнання iпвесmацiйноt rtepyxoMocmi
,Що iнвестИцiйноi HepyxoМocTi ФонД вiдноситЬ HepyxoMicTb (землю чи будiвлi, або частинубУДiВЛi, абО ik ПО'Д'ju"П'), УТР"МУВаНу на правах влаiностi 

"бо;.iд;;.'у.ооо,о про фiнаllсовуоренду з метою отримання орендних платех<iв або збiльшення BapTocTi капiталу чи для досяг}lенняобох цiлей, а не для: (а) використаtlня у виробницr.i u" np" постачаннi ToBapiB, при надаtlнi послугчи для адмiнiстративних цiлей, або (б) продш(у в звичайному ходi дiяльностi.
Iнвестицiйна HepyxoMicTb визнасться як актив тодi i тjльки тодi, коли: (а) с ймовiрнiсть To1.o,що Фонд отримас майбутнi економiчнi вигоди, ,ni no";r-ruHi з цiсю li"."r"чiЙ""ю HepyxoMicTro, (б)собiвартiсть iнвестицiйноТ HepyxoMocTi можна достовiрно оцittити.
Якщо будiвлi вкJIючають одну частину, яка утримуеться з метою отримаtlня орендноI плати ,гаДРУГУ ЧаСТИНУ On".:r::r:T"Y,: У ПРОцеСi дiялiнЪстi Фонду або для Ъдмiнiстративних цiлей, вбухгалтерському облiку TaKi частини об'скту'";ру*;;;.ii oui".rr;; ,;li;"брая<аtоться окремо,якщо вони можуть бути проданi окремо.
3, 5, 2, П ер в ic t t а mа по сл idy ю ч а о ц iH ка iHB е с m lt lqi й t t ot t t epyxorvt о с m i
ПеРВiСНа ОЦiНКа. iНВеСТИЦiЙНОТ HePyxoMocTi здiйсн|оеться за собiвартiстю. витрати на операцilоВКЛЮЧаЮТЬся до пеовiсноТ BapTocTi. Собiвартiсть придбu"оТ i"uЪ..;;i;;;i Й;хомостi вклtочас цiнуiT придбання та буд|-якi витрати,"пlъЬ.по""редньо вiднесенi до придбання. Безпосередньо вiднесеtliВИТРаТИ ОХОПЛЮЮТЬ' НаПРИКЛаД' ВИНаГОРОДИ_:З:_ 

:аДаННЯ ПРОф"".iЙП"-* .j"о".,"их послуг, податки,пов'язанi з передачею права власностi, та lншI витрати на операцiю.
Подальша оцiнка здiйснюеться за справедливою вартiстю, яка на дату оцiнки дорiвнюспервiснiй BapTocTi за вирахуванням накопиченоi амортизацiТ.
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3.6. облiковi полiтики щодо необоротних активiво утримуваних для продажу

Фонд класифiкус необоротний актив як утримуваний для продrDку, якщо його балансова BapTicTb

буле в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiт продажу, а не поточного використання.

Необоротнi апr"uй, утримуванi для продaэкУ, Оцiнюються i вiдобрФкаються в бухгалтерському облiку

за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартiстю з вирахуванням витрат на

операцiТ, пов'язанi з продажем. Амортизацiя на TaKi активи не нараховусться. Збиток вiд зменшення

корисностi при первiсному чи подzшьшоМу списаннi активу до справедливоТ BapTocTi за вирахуванням

витрат на продаlк визlJасться у звiтi про фiнансовi результати.

3"7" Облiковi полiтики щодо оренди

Фiнансова оренда - це оренда, за якоtо передаються в основному Bci ризики та винагороди,

пов'язанi з правом власностi на актив. Фонд як орендатор на початку строку оренди визнас 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

мiнiмальни* ор*пд""х платеrкiв. Мiнiмальнi оренднi платежi розподiляються мiж фiнансовими
витратами та змеllшgнltям непогашених зобов'язань. Фiнансовi витрати розподiляються на кожен

пaрiол таким чи}Iом, щоб забезпечити сталу перiодичFry ставку вiдсотка на заJlишок зобов'язань.

Непередба.,енi ореtrдi'i платежi вiлображаЮться яК витрати в тих перiоДах, у яких вони були понесенi.

Полiiика нарахування амортизацiТ на орендованi активи, що амортизуються, узгоджена iз стандартною

полiтикою Фонду щодо подiбних активiв.

Оренда активiв, за якоlо ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив, фактично
залишаlоться в орендодавця, класифiкуеться як операцiйна оренда. Оренлнi платежi за угодою про

операчiйну ор."лу визнаються як витрати на прямолiнiйнiй ocHoBi протягом строку. оренди. Щохiл вiл

орендИ за угодамИ про операЦiйну оренЛу ФонЛ визнае на прямолiнiйнiй_основi протягом строку

орaплr. Заiрати, вкJ]ючаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, визнаються як

витрати.

3.8. облiковi полiтлlки щодо податку tla 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

(вiлшколуВанню) щодо опоДаткованогО прибуткУ (збитку) за звiтниЙ перiол. Поточнi витрати Фонду

за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних)

на даry балансу,

3.9. облiковi полiтики щодо illшrих активiв та зобов'язаrIь

3,9,1. Забезпечеt!ня

забезпечення визнаються, коли Фонд мас теперiшню заборгованiсть (юридичну або

конструктивну) внаслiдок минулоТ подiТ, icHye ймовiрнiсть (тобто бiльше можJIиво, HirK немоrкливо),

,цо поiur.ння'зобов'язання вимагатиме вибуття pecypciB, KoTpi втiлlоють у собi економiчнi вигоди, i

мо)кна достовiрно оцiнити суму зобов'язання.

3. 9, 2. В uплппt u tlp а tliB l l uкалt

На Фондi найманi працiвники вiдсутнi. Ведення господарськоТ дiяльностi та управлiння
активами здiйснюсться Компанiеrо згiдно 5anony Укратни "про iнстиryти спiльного iнвесryвання".

Вiдповiltlло до L|инного законодавства Фонд сдиний соцiальний внесок не нараховус,

з.l0. Iншi застосоваrIi облiковi полiтики, що € доречItими для розумiн1lя фiнансовоТ звiтностi

3.10,1 fохоdu mа вuпlраmч
Фонд визнае дохiД вiд надання послуг, коли (або у Mipy того, як) BiH задовольняс зобов'язання

щодо викоt1ання' передаючИ обiцянУ no"ny.Y (тобтО актив) йieHToBi, АктиВ передасться, коли (або у
Mipy того, як) клiент отримус контроль над таким активом.

flохiл вiд продоl<у срiгlансових активiв визнасться у прибутку або збитку в разi задоволення Bcix

|-|аl}едеl] их дал i умов :

а) Фонл передас договiрrri права на одер}канIIя грошових потокiв вiд такого фiнансового активу;

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

в) за Фондом не залишастьСя aHi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка

зазвичай пов'язаllа з володiнням, aHi е(lективrtий контроль за проданими фiнансовими iнструментами,

i нвестицi й ною llepyxoм iстю або i нш и ми активами ;
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г) суму доходу можна достовiрно оцiнити;
Д) ЙМОВiРНО, ЩО ДО ФОНДУ надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiсю;
е) витрати, якi були або булуть понесенi у зв'язку з операцiею, можна достовiрно оцiгlити.
Дивiденди визнаються доходом лише у разi, якщо:
- право Фонду на одержання виплат за дивiдендами встановлено;
- с ймовiрнiсть, що економiчнi вигоди, пов'язанi з дивiдендап,tи, надiйдуть до Фонду;- суму дивiдендiв можна достовiрно оцiнити.
щохiд визнаеться у звiтi про фiнансовi результати (звiтi про сукупний дохiд) за умовивiдповiдностi визначенню та пр"r"рй" 

""."un"r. Визнання доходУ вiдбуваеться одrIочасtlо звизнанням збiльшення активiв або зменшення зобов'язань.
витрати - це зменшення активiв або збiльшення зобов'язань, ttаслiдком якого с зменшення

власного капiталу, KpiM як унаслiдок здiйснення розподiлу держателям вимог до власного капiталу.Визнання витрат вiдбуваеться одночасно з:о первiсним визнанням зобов'язання чи збiльшенням балансовоТ BapTocTi зобов'язання; або
' припиненням визнання активу чи зменшенням балансовоТ BapTocTi активу.
3.10.2. Вumраmu за позuкаJ|rtt
витрати за позиками, якi не е частиною фiнансового iHcTpyMeHTy та не капiталiзуються якчастина собiвартостi активiв, визнаються 

"n 
u"rpui" перiоду. Фонд пuпirЙiфu витрати на позики, якiбезпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництвu'udо виробництвu п"Ьiбiпь;.;;.;; ;;;;й 

"-частина собiвартостi цього активу.
3.10.3. YMoBHi зобов'язаttня mа акmuвu
Фонд не визнас yMoBHi зобов'язання. в звiтi про фiнансовий стан Фонду. Iнформацiя про умовнезобов'язання розкриваеться, якщо моrкливiсть вибуЬя p".yp.iu, ,ni "..iпrйi у 

"oOi 
економiчнi вигоди,Не е ВiДДаЛеНОЮ, ФОНД Не ВИЗНаС YM.BHi активи. irr"ru iнформацiя npo уrоu"""й актив розкривасться,коли надходження економiчних вигiд с ймовiрним

4. OcHoBHi припущенIrя, оцiнки та суджеtl}lя
При пiдготовцi фiнансовоi звiтностi Фонд здiйснюс оцiнки та припущення, якi мають вплив наеЛеМеНТИ фiНаНСОВОТЗВiТНОСТi, rРУНТУЮЧИСЬ На МСФЗ, МСБО,u,пуru'ч";'rЙ;".роблених KoMiTeToMз тлумачень мiжнародноТ фiнансовоТ звiтностi. Оцiнки та суд)кення Ьо.уrrr"" iiu поr,"р.дllьому досвiдiта iнших факторах, що за iснуючих обставин u"uп,urrrъ, обгрун.гоьаними i за результатами якихприймаються судження щодо балансовот BapTocTi активiв ru".обоu'rruпr. Хоча цi розрахуllкибазуються на наявнiй у керiвництва КомпанiТ iпфор*uцii npo поточнi подiТ, фактичьli результатиможуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв. Областi, дЁ TaKi 

"удп,"пп"- 
е оiобливо uЬй"""r",областi, що характеризуються високим рiвнеЙ "*uд"о.ri, ,а о_Оllс11 в яких припущення й розрахуtlкимають велике значення для пiдготовки фiнансовотзвiтностi за МсФj, 

"u"aд"пi 
нижче.

4,1, СулжеlIня щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутllостi конкретних МСФЗ
Якщо немас МСФЗ, який конкретно 

. 
застосовуеться до операцii, iншоТ подiТ або умови,керiвництво КомпанiТ застосовуе 

"удr*"""" 
пiд час ро{роОr.""я та застосування облiковоТ полiтики,

:"лu..л::Р:t_Уа.'цТ 
бУла ДореЧНоlо для потреб. пор"Ёrуu*i, оr" прийняйя економiчних рiшень тадостовlрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть:

, подае достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потокиФонду;
о вiдображае економiчну cyTHicTb операцiй, iнших подiй або умов, а Ile лиlхе юридичtIу форму;о е нейтраJtьною, тобто вiльною вiд упереджень;. е повною в ycix суттевих аспектах.
пiд час здiйснеttня судження керiвництво Компанiт посилаеться

джерел та Bpaxoвyc'lx у низхiдному порядку:
а) вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов'язанi з ними питання;
б) визначення, критерiт визнання та концепцiт оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв та витрат уКонцептуальнiй ocHoBi фiнансовоi звiтностi.
пiд час здiйснення суд}кення керiвництво Компанiт враховуе найостаннiшi поло>кеьlня illtлихорганiв, що розробляють та затвердкують стандарти, якi застосоuу,о., подiбну коFlцептуальну основу

на прийнятнiсть наведених далi
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для розроблення стаt{дартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi практики, тiею

Mipoto, якоtо вони не суперечать вищезазначеним джерелам,

операuiт, що не регламенryються мсФз Фондом не здiйснювчtлись.

4"2" Сулхсення щоДо справедливоТ BapTocTi активiв Фонду

Справедлива BapTicTb iнвестицiй, що активно :9:|т:*ся на органiзованих фiнансових ринках,

розраховуСться на ocHoBi поточноТ ринковоТ BapTocTi на моменТ закриттЯ торгiВ на звiтну дату, В

iнших випадках оцiнка 
"прu""дп"uоТ 

BapTocTi rрунryсться на судженнях щодо передбачуваних

майбутнiх грошових потокiв, iснуючоТ екЬномiчно'r: сиryачiТ, ризик.iв, властивих рiзним фiнансовим

in"rpyr."ru*, ,u iнших факторiв з врахуванням вимог мсФЗ 1j <Оцiнка справедливоТ BapTocTi>,

4.3" Сулження щодо змill справедливоТ BapTocTi фiнансових активiв

КерiвниttтВо КомпанiТ BBarltac, що облiкоВi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до оцiнки

(littансових iu"rpy*bnriB, де ринкоri поr"руuання не досryпнi, е кJlючовим джерелом невизначеностi

оцiнок, тому що:

а) вони З високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскlльки оцlнки

базуються на припущеtlнях керiвництва КомпанiТ щодо вiдсоткових ставок, змiн валютних KypciB,

показникiв np.o"rJJpoMolIcHobTi контрагеtlтiв, коригувань пiд час оцiнки iHcTpyMeHTiB, а також

специфiчних особливостей операчiй; та

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

(витрати) Morlte бути значним.

якби керiвництво Компанiт використовувало iншi припущення щодо вiдсоткових ставок,

волатильностi, KypciB обмiну валют, пр.л"r"о.о рейтингу контрагента, дати оферти i кориryвань пiл

час оцiнкИ illcTpyMeHTiB, бiльlла або менша змiна в оцiнцi BapTocTi фiнанс.ових iHcTpyMeHTiB.y разi

вiдсутностi ринкових котирувань мала б iстотний вплив на'вiдображений у фiнансовiй звiтностi

чистий прибуток та збиток,

РозумiючИ вахсливiстЬ використаНня облiковИх оцiнок та пригryщень IItодо справедливоТ BapTocTi

(lirлансових unr"uiu-*u"p*i- вiдсутностi вхiдних даних щодо справелли9о! BapTocTi першого pj.},",

керiвничтвО КомпанiТ плануе використоВуватИ оцiнкИ ,u .ул*Ь"Пя якi базуються на професiйrriй

поrпеrепцiт праrriвникiв Гiiдпр".*"rва, досвiдi та минулих подiях, а тако}к з використанням

розрахункiв 
.,.u *ооЪп"Й "upro.ii фiнансЬвих активiв. Залучення зовнiшнiх ексПеРТНИХ ОЦiНОК ЩОДО

таких фiнансових irtcTpyMeHTiB де оцiнка, яка базусться на профеСiЙНiЙ КОМПеТеНЦiТ, ДОСВiДi Та

розрахунках с недостатньоюо на думку керiвництва КомпанiТ с прийнятним та необхiдним,

Використання рiзних маркетингових припуЩень та/або методiв оцiнки Taкo}l( може мати значний

вплив на передбачуваlrу справедливу BapTicTb,

4.4. Сулження щоДо очiкуваllих TepMiHiB утримування фiнаllсових iHcTpyMeHTiB

Керiвrlиuтво КомпанiТ застосовус професiйне суд)l(ення щодо TepMiHiB утримання фiнансових

iHcTpymreHTiB, rцо входять до складу фiьiансових активiв. Професiйне судження за цим питанням

грунтусться tta оцiнцi ризикiв фiнансового ilrcTpyMeHTy, йоiо прибутковостi й динамiцi та iнших

dlак,горах. Проте iснують невизt|ачеl,|остi, якi *о*уr, бути пов'язанi з призупиненням обiгу цiнних

паперiв, що lle с пiдконтрОльниМ керiвничтВу КомпанiТ фuпrоро* i може суттсво вплинути на оцiнку

ф iнансових iHcTpyMeHTi в.

4.5. ВикористанIIя ставок дисконтуваIIпя

Ставка дисконтУ - це проЦен'на ставка, яка використовуеться для перерахунку майбутнiх

потокiв доходiв в сдиtlе значенI{я теперiшньоТ (поточноТ) BapTocTi, яка с _базою для визначення

p"nnouoT BapTocTi Oi."""y, З економiчноТ iочки зору, в ролi ставки дисконry е баяtана iHBecTopy ставка

доходу nu u-uо"п";;;'"Й 

' 
вiдповiднi з рiвнеЙ.ри:тr_::l9т,:,9_,:::,]:.:естування, або - ставка

доходу за альтернативними варlантами iнвестицiй iз зiставляння рiвня ризику на дату оцiнки, Ставка

дисконту мас визначатися з урахуванням трьох факторiв:

а) BapTocTi грошей у часi;

б) BapTocTi джерел, якi залучаються для фiнансування iнвестицiЙНОГО ПРОеКry, ЯКl ВИМаГаЮТЬ

рiзrri рiвгr i компеllсацiТ;

в) фактору ризику або мiри ймовiрttостi отримання очiкуваних у майбутньому доходiв,

13 
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СтаноМ на З1J2202О р.середньозв€Dкена ставка за портфелем банкiвських кредитiв уНаЦiОНаЛЬНiЙ ВаЛЮТi В баНКаХ, У ЯКИХ Не введено тимчасову_ адмiнiстрацiю або не запровад)I(еноЛiКВiДаЦiЙНУ КОМiСiЮ, c'uno""nu l4,5 О% Рiчних. L,Ьормацiо, rцо використана для визначеIIняСеРеДНЬОЗВаЯtеНОТ, СТаВКИ ОДеРlаY1_ з офiцiйного сайту нБу за посилаlIнямhttps://bank,gov,ualstatistic/sector-finaЪcial/data-sectobлnJncial 
роздiл '.BapTicTb кредитiв за даFIимистатистичноТ звiтностi банкiв УкраТни (без урахування овердрафту)''.

4.б. СуджеlIня щодо виявлення озttак знецiненllя активiв
вiдносно фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, Фонд на датувиникнення фiнансових активiв та на кожну звiтну дuaу a"a"u.rаЪ piBeHb np"o".no.o ризику.Фонд визнае резерВ пiд збиткИ для очiкуваних кредиТних збит,кiв за (liнансовими ак'ивами, яt<iоцiнюються за аморт,iо"аною вартiстю, у рЪзмiрi ouinyuun"* кредитl.|их збиткiв за весь строк дii.фiнансового активу (при значноrуЪбiпо-"ппi пр.д"r"о.о'р"."пуZдля кредитно-знецiнених фiнансовихактивiв) або l2-мiсяч[Iими очiкуваними кредитними збиткiми (у разi n"."uu"o, u зростаllня креди.гIlогоризику).
Зазвичай очiкуеться, що очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дiТ мають бути визнаlli до того,як фiнансовий iHcTpyMeHT стане прострочений. Як правило'_кредитний ризик значно зростае Ще дотого, як фiнансовий iHcTpyMeHT ста"е простроченим або-бiде no"i'.'r. i"ri ч"о,u"ки затриlчIкиплатежiв, що е специфiчними для позич€шьника, 1наприклад, ,оiИЪ""п,п, модифiкацiТ абореструктуризацii).
Кредитний ризик за фiнансовим iHcTpyMeHToM вважасться низьким, якщо фiнансовий iHcTpyMeHTмас низький ризик настання дефолту, позич€lльник мас потужнiй потенцi- 

"'"по"уuати 
своТ договiрlriзобов'язання щодо грошових потокiв у короткостроковiй 

.перспективi, а несприятливi зрtiни векономiчних i дiлових умовах У ловгоiтрокЬвiй n.p"n"n."ri MorKyTb знизити, але не обов'язковоздатнiсть позичzшьника виконувати сво[ зобов'язанн, йЬоо оо.овiрних грошових потокiв.
Фiнансовi iHcTpyMetITи не ввая(аються такими, що мають гtизький кредитний ризик лише напiдставi того, що р"iи" лефолту за }]ими € ни)I(tIим, Hill< ризик дефолту за iншими фiнансовимиiНСТРУМеНТаМИ ФОНДУ абО нiж кредитний ризик ,op".o"*uii в якiй Фонд здiйснюс дiяльнiсть.очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дii не визнаються за фiнансовим iHcTpyMeHToM просто напiдставi того, що BiH вважався illструментЪм iз 

""arn", п|едитним ризиком у попередtlьому звiтttомуперiодi, але не ввzDкасться таким станом на звiтну oury. У iunoMy випадку Фонд з'ясовус, чи мало мiсцезначне зростання кредитного ризику з моменту первiсного визнання, а отже чи постiша потреба увизнаннi очiкуваних кредитнихзбиткiв за весь строк дii.
очiкуванi кредитнi збитки вiдображають власtri очiкування Фонду щодо кредитних збиткiв"АналiЗ зростання кредитногО ризикУ та моментУ.]lз:тlння десРолту може базуватисяна рiзноманiтних кiлькiсниi та якiсних покztзниках, одI{ак мсФз 9 _припускае, lцо суттсве зростаllняризикУ вiдбуваетьСя прИ прострочеНнi 

.на зо дпir-iЙр".р"О s.s.i t мСdз q), а дефолт (подiя

ffiffi:ЙdЕЬ#"*ОЧеННi 
На 90 днiв iпаiа.р"аi"iri.s.зi мсоз 9i. цЪ так званi спростовtti

5, Розкриття iнформацiТ щодо використання справедливоТ BapTocTi
5,1, Методики оцiнюваIIня та вхiдlli данi, використанi для складання оцiнок за справсдлtлвоIоBapTicTlo

Фонд здiйснюс викJ]ючн9 
!9з_п9Rервнi оцiнки справедливоТ BapTocTi активiв та зобов'язагlь, тоб'оTaKi ОЦiНКИ, ЯКi ВИМаГаЮТЬСЯ МСФЗ 9 Та МСФЗ lЗ у звii про tРiнансовий сr,ан на KiHetlb кожноt,озвiтного перiоду.

класи активiв та
зобов'язань,
оцiнених за

справедливою
вартiстю

Методики оцiнювання

Метод
оцittки

(ринковий,
дохiдний,
витратttий)

Вхiднiданi

Грошовi кошти Первiсна та подалrша оц;"па
грошових коштiв здiйснюсться за
справедливою вартiстю, яка
дорiвнюе ix номiнальнiй BapTocTi

Ринковий офiцiйrri курси НБу
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класи активiв та
зобов'язань,
оцiнених за

справедливою
вартiстю

Методики оцiнювання

Метод
оцiнки

(ринковий,
дохiдний,
витратний)

Вхiднiданi

lнструменти
капiталу

Первiсна оцiнка iHcTpyMeHTiB
капiталу здiйснюеться за ix
справедливою вартiстю, яка
зазвиrIай дорiвнlос цiнi операЦiТ, В

ходi якоТ був отриманий актив.
Подальша оцiнка iHcTpyMeHTiB

кап iталу здiйснюсться за
справедливою вартiстю на дату
оцiltки.

Ринковий Офiuiйнi бiржовi курси
органiзаторiв торгiв на

дату оцiнrси, за вiдсугностi
визначеного бiржового
курсу на дату оцiнки,
використовуються цiни
закриття бiржового
торгового дня. .Щанi про
вчиненi правочини поза

фондовою бiржею..Щанi

фiнансовоТ звiтностi
пiдприсмства (eMiTeHTa)

для визначення
iнтегрального iндексу

фiнансового стану
п iдприемства (ем iтентф

Iнвестицiйна
Hepy<oMicTb

Первiсна оцi нка iнвестицiйноТ
HepyxoмocTi здiйснюеться за

собiвартiстю. Подальша оцiнка
здiйснtосться за первiсною
вартiстю за вирахуванням
накоп иченоТ амортизачiТ.

Ринковий,
дохiдний

IJ,iни на ринку
HepyxoMocTi, данi оцiнки
професiйних оцiнювачiв

[ебiторська
заборгованiсть

Первiсна оцiнка дебiторськоТ
заборгованостi здiйснrосться за

справедливою вартiстю, яка

дорiвнюе BapTocTi погашення,
тобто сум i очiкуваних контрактних
грошових потокiв на даry оцiнки.
Подал ьша оцi н ка дебiторськоТ
заборговаrrостi вiдбуваеться за

ам ортизованою BapTicTto.

Ринковий,
дохiдний

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

Поточнi
зобов'язання

Первiсна оцiнка поточних зобов'я-
зань здiйснюсться за вартiстю
погашення. Поточнi зобов'язання
оцiltюються у подальшому за

амоDтизованою вартiстю.

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

5.2. Вплltв вI|користанIlя закритих вхiдних даних (3-го рiвня) дло перiодичних оцiнок

сtlраведлнвоi BapTocTi lla прибуток або збиток

у результатi визttачеt]1-Iя справедливот BapTocTi частки у стаryтному капiталi згiдно методики

виз}lаче}Iня i"*""r"цiйпо,' пр"uабл'ивостi пiдприЬмства за даними бухгалтерськоТ фiнансовоТ звiтностi,

було проведеtlо дооцirlку та }uiHky фiнансових активiв Фонду, зокрема: частку в статутному капlталl

ТЪОВ,,Воркбул> дооцiliено на l33 тис. грн., часткуj:тту,t9мц_упiтаlli ТзоВ кЕкобiзнесфiнанс>

yuiHeHo Ha54i тис. грн., частку в статутному капiталiТзоВ кСТРАНС> уцiнено на2З6l тис, грн,

у звiтному 2020 рочi вiдбулося придбання корлоративних прав, зокрема: частки в статутному

капiталi ТзОВ (БАДrОК ГРУГi) nu.y*y 50 000'тис. грн.; частки в стl,утy9yl_I911т,l._ТзОВ
<Екобiзнесфiнанс> на суму l 598 тис. грн.; частки в стаryтному капiталi ТзоВ KKOPBIH ПРАИМ> на

суму l тис. грн.; частки в cTaTyTIIoMy капiталi ТзоВ кСТрдНС)) на2 642 тис. грн.

у звiтному 2020 рочi вiдбувся продаж корпоративних прав, зокрема:. частки в стаryтному

капiталi тзов ккпIl цвнтр> uu iyry 2'642тис. грн.; частки в статутномУ каПiТаЛi ТЗОВ (СТРАНС)

}la суму 28l тис. грн.
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5,3, PiBeHb icpapxii справедливоТ BapTocTi, до якого налеrкать оцiнки справедливоi BapTocTi
класи активiв
та зобов'язань,

оцiнених за
справедливою

вартiстю

l piBeHb
(Ti, що мають

котирування, та
спостереясуванi)

2 piBeHb
(Ti, що не мають
котирувань, €ulе

спостереrкуван i)

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

спостережуваним и)

Усього

!ата оцiнки з1,12.19 3|.12.20 з1,12.19 з1.12.20 з1.12,19 з|.l2.20 зl,l2.19 з1.12.20
Щовгостроковi
фiнансовi
iнвестицii, якi
облiковуються
за методом
участi в
капiталi iнших
пiдприсмств 50 000 50 000
.Щовгостроковi
фiнансовi
iнвестицiТ:
iншiфiнансовi
iнвестицiТ з4 зз0 з2 879 34 зз0 з2 8,79
Щовгострокова
дебiторська
заборгованiсть

12 467 2 288 12 46,7 2 288
!ебiторська
заборгованiсть
за розрахунка_
ми з нарахо-
ваних доходiв 159 36 159 зб
Iнша поточна
дебiторська
заборгованiсть

7 12 067 9823l0 ,712 
061 9823l0Поточнi

фiнансовi
iнвестицiТ 10 0lз 55 l0 0lз 55Грошовi
кошти 67з з20 6,7з з20гlсоuоротнl
активи, )лри-
MyBaHi для
продzDку, та
групи вибrrтгя 28 594 28 594

5.4. Рух активiв, що оцiнюються за
3-го рiвня icpapxiT

справедливою вартiстю з використанням вихiдних даних

Класи активiв,
оцiнених за

справедливою
вартiстю з

використанням 3-го
вня lepapxll

залишки станом
на 31.12.20|9p.

Придбання
(продаtкi)

Залишки cтalloM
на 3 1.12.2020 р,

[овгостроковi
фiнансовi
iнвестицii:
якi облiковуються
за методом участi в
капiталi iнших

+50 000 +50 000 (Придбання
tlастки у cTaTyTtloMy
капiталi).

!етальна iнформацiя
розкрита у Примi.гцi 5.2.
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Класи активiв,
оцiнених за

справедливою
вартiстю з

використанням 3-го
пiпr]q iспяпхiт

залишки станом
на 3 1 .12.20l9p.

Придбання
(продакi)

залишки станом
на31i,|2.2020 р.

Примiтка

!овгостроковi
фiнансовi
iнвестицiт:
iншi фiнансовi
iнвестицiт

з4 зз0 -l 45l з2 879 +4 24l (Придбання частки

у статутному капiтал i);

- 2 92З (Пролшк частки у
стаryтному капiталi);
+133 (Прибугок вiд змiни
справедливоТ BapTocTi
частки у статутному
капiталi);
- 2 902 (Збиток вiд змiни
справедливоТ BapTocTi
частки у статутному
капiталi).

,Щетальна iнформачiя
розкрита у Примiтцi 5.2.

Поточнi фiнансовi
illвестицiт

l0 013 _9 958 55 -10 4З0 (Збиток вiд змiни
справедливоТ BapTocTi

акцiй, обiг яких зупинено);
+430 (Прибlток вiд змiни
справедливоТ BapTocTi

акцiй);
+ 5l (Прилбання

форварлних KoHTpaKTi в);

-6 (Реал iзачiя форварлних
KoHTpaKTiB);
-3 (Розiрвання форварлних
KoHTpaKTiB).

,Щетальна iнформачiя
DозкDита у Примiтцi 6.5.

5.5. Illшli розкриття, що вимагаються мсФЗ 13 <Оцiнка справедливоi BapTocTi>>

Справедлива BapTicTb фirrансових iHcTpyMeHTiB в порiвняннi з ix балансовою вартiстю,

Фiнансовi активи i зобов'язаtlня
Балансова BapTicTb Справедлива BapTicTb

з1.\2,20|9 з1.12.2020 з1.12.2019 з1.12.2020

!овгостроковi фi HaHcoBi iH вести t_(iT:

якi облiковуються за методом участi
в капiталi illших пiдприемств 50 000 50 000

Щовгостроков
iншi фiгrансов

фiнансовi iнвестицiТ
iнвестицiт з4 330 з2 879 34 330 з2 879

Що вгострокова деб iTopcbKa
заборговаttiсть 12 46,7 2288 12 467 2288

ffебiторська заборгован icTb

за розрахуllками з нарахованих

доходiв l59 зб 159 зб

I llша поточ на дебiторська
заборгованiсть

,712
06,7 982 зl0 ,l12 

06,7 982 310

Поточtti фiнаrrсовi iнвестицiТ 10 0lз 55 10 01з 55

Гроrловi кошти 67з з20 6,1з 320
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Фiнансовi активи i зобов'язання
Балансова BapTicTb Справедлива uарrЙь

з1.12,2019 з1.12.2020 зl,l2,2019 з|.l2.2020
fiеоооротнl активи, угримуванi для
продtu{(у, та групи вибу"гтя 28 594 28 594
поточнi зобов'язання

944 82,7 1219 1,75 944 82,7 l2l9 175

та нарахоВаних дохоДiв по позиКах i вiдобРажае BbpTicTb позик з врахуванням премi'i'або дисконrу.Станом на 31 . 12,2020 року сума премiТ становить I l iис. грн.
Фонд створюе резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки щодо виданих позик. Станом на З l грулня2020 РОКУ РеЗеРВ ПiД ОЧiКУВаНi кредЙтнi збитки 

"; Йr;;о;них позик нараховано в cyMi 2з тис. грll,Фонд створюе резерв пiд очiкуванi. кредитнi збитки щодо заборгованостi по вiдсотках за
:,Yа":]l ПРОсТроченоТ заборгованосri по вiдсотка". У Оо"дl "iдr;";;;;;;;;""" заборгованiсть повlдсотках, тому резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки щодо забор.о.u"о"riпо-Jiо.о.пuх становить к0>.Керiвництво КомпанiТ вважас, що на.веденi розкриття |,lодо застосува1'ня справедливоТ вартос.гi сДОСТаТНiМИ, i Не ВВаЖае, ЩО За МеЖами фiнаrrсовЬi ;r]r;o;ri ,u,,"r"ru"'o бr;;-;-" сут.гева irrформацiящодо застосування справедливоТ BapTocTi, яка мо)tе бути корисною для корис.]увачiв фiнансовоТзвiтностi.

б, Розкриття iнформацii, що пiдтверджуе cTaTTi подаlli у фiнансових звiтах
б.l. Доходи
Фонд сlслlадае Звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупнi доходи i витрати) за методомкФункцiй витрат).
РОЗШИфРУВаННЯ ДОХОДiВ i ВИТРаТ За кфункцiонzlJlьним призначенням) отриманих Фондом за 20l9piK та за2020 piK наведено в таблицi.

Код
звiтч 20l9 р. 2020 р.

р,2120 2 l22 280
280

2 l22
р.2220 4 027 l 988

Лоходи вiд нарахованих вiдсоткiв по поз з 245 Iзl4пачлчлfr Drл п4ралuБаних вIдсоТкlВ За ЗaUIиШками коштiв на
поточному Dахчнкч

Премiя по позиках

Амортизацiя нарахованого лисконтч по пгl?икяY

78l

65I

Z5

l

р,2240 41 481 233 039
2в l04 8 бl5

2 924
lз з11 56з

220 93,7

47 630 235 307

б.2. Витрати

банку, депозита
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Витрати
Код
звiтч 2019 р. 2020 р.

Витрати на iншi послуги (з податку на нерухоме майно,
i нбопмашi йrr i. бiрх<i. торговця, ресстрацi йнi) 19 301

IHrшi опеrrацiйнi витрати p.2l80 1 169

Фiнансовi витрати р.2250 64 663

Ам сlртизацiя нарахованоТ премj! э4дрэццзгид 640

лискоtlт по позиках та вiдсотках 64

2з

IHuri витDати р.22'70 198 195 181 843

Уцiнка c}i нансових itrвестицй |,79 6,14 1з зз2

Витрати з продажу корпоративних прав 18 514 2 92з

Соб i BapTi сть реал iзо ван их форвардн цё кgцIрqý]Ц
,7 ,7

Витрати з розiрвання форвардних KoHTpaKTiB з

соб i BapTicTb реал iзо ван их необоротних активi в, утримуваних
ДЛЯ ПООДZDКУ l56 063

@ьрисностi дебiторськот заборгованостi
(за форварлними контрактами, квартирами, майtlовими
правами та iншою дебiторською заборговаIriс 9 5l5
Всього витрат: l99 473 182 882

Розшифрування витрат Фонду за методом характеру витрат наведено в таблицi,

CTaTTi 2019 р. 2020 р.

MaTeplrlJlbHl витрати

виплати працiвrtикам

виплати фондам соцiальгtого забезпечення пов'язанi з

амор,гизацlя

lt|шl витрати | 214 з,lб

Всього витрат: l 2l4 376

6.3. Податок на прибуток

Фонд не мас витрат з податку на rrрибуток у зв'язку з тим, що вiдповiдно до пп. 141.6.1 п. 141,6

ст, l4l Податкового кодексу УкраТни звiльняються вiд оподаткування кошти спiльного iнвесryвання, а

саме: кошТи, BrIeceнi засновниками корпоративного фонду, кошти та iншi активи, залученi вiд

У.tасникiв iнститутУ спiльного iнвестуваrlня, доходи вiд здiйснення операцiй з активами iнституту

Ьг,iльr,огО iнвестуванНя, доходи, HapaxoBaHi за активаМи iнститутУ спiльного iнвесryвання, та iнrшi

доходИ вiд дiяльнОстi iгrститУrу .пiпопОго iнвесryВання (вiдсотки за позиками, оренднi (лiзинговi)

плателсi, роялтi тощо).

6.4. Необоротнi активи, утримуванi для продilку

Станом rla З1.12.20]19 р, гrа балансi Фонду не облiковуються активи, якi вiдповiДають вимогаМ

визl lан ня необоротtl их активi в, утримуваних для продажу.

у 2020 р. переведено майновi права на квартири у необоротнi активи, утримуванi для продa)ку,

tla суму l 84 657 тис. грн., реалiзовано необоротних активiв, утримуваних для продажу на суму l56 063

тис. гDI,I.' ,'.оRлнгl поляткч на loT дiлянки у cyMi 225у 2020 р. нараховано податку на нерухоме майно, вlдмlнне вlд земельЕ

тис. грн. Станом на 3 l. 12.2020 р. на балансi Фонлу облiковуються активи, якi вiдповiдають вимогам

визнання необоротllих активiв, утримуваних для продажу у cyMi 28 594 тис. грн.

6.5. ФillaIlcoBi aKTIIBlr, що оцiIrюlоться за справедливою вартiстю, з вiдображеtIIIяп|

Назва суб'скта господарюваIIня 31.12.2019 3|.l2.2020

Частка у статутноМу капiталi ТзоВ кБАЩIОК ГРУП) 50 000

Частка у статутному капiталi ТзОВ <Воркбул> 28 |62

бо збшт

l9
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Назва суб'екта господарюваIrня з1.12.2019 31.12.2020
частка у статутному капiталi ТзоВ кЕкобiзнесфiнанс> зl 660 з27lб
Частка у стаryтному капiталi ТзОВ KKOPBIH ПРАЙМ)

l

2 642

34 330 82 819

статутному капiталiтовариств з обмеженою вiдповiдальнiстю) вiдобрая<ена 
" 
3-;;йь;;ii;"Ь;;,'"" '

СтаноМ на 31,12.2019 р. на балаНсi Фонду не облiковувчUlись майновi права. За звiтний перiод2020 р, було придбано майновi права на квартири та переведено майновi права }Ia квартири унеоборотнi активи, утримуванi для продalку на суму l в4 657 тис. грн. Станом на з l. 12,2020 року набалансi Фонду не облiковуються майновi прЪuu.

Y":::l:":l1,:|,::,'*:"::jУ,:.:::"л"_l:.i.|]:.]i акцiй, обiг яких зупинено до справедливот BapTocTi,
l,; ; ;;; ;i ; ;;' ;;;;; ;" ;ffii',fi il iilЪ:

Девелопментll лооlliненп uq 11о TIJл глll -л .,,.:,.л..л ..л t л /.л
tlIUvv r rlц

Девелопмент> дооцiнено на 430 тис. грtt. та уцiнено на l0 4З0 тис. грн

3I грулня 2019 Змiна 31 грулllя 2020
цr 10 000 -l0 430 0

ПрАТ кАльфа Щевелопмент> l0 000
+430

-I0 430 0

Форварлнi контракти lз +5l
-9 55

Майновi права 0
+184 657
-184 б57 0

Разом l0 013 х 55
СтаноМ на 31,|2,2020 роКу на баланСi Фонду облiковуються пото.Iнi фiнансовi iнвестицiт на суму55 тис. грн.

Станом на З 1,12,2019 року на балансi Фонду облiковуються поточ.'i фiнансовi iнвестицiТ на суму10013 тис, грн, Протягом 202,0.р. вiдбулося прЙдбання noro"н"* фiнансЬвих iнвестицiй на суму 5lтис. грн.; реалiзацiя поточних фiнансових iнвесiицiй на суму 9 тис. грн.

6.6. Грошовi кошти
Станом на 31,12,2019 р. грошовi кошти за номiнальною вартiстю облiковуваJIись в cyMi 67З тис"грн,: на поточномУ депозитноМу рахунку, вiдкритому в АТ КБ кПриватбанпu - +Ъq тис. гр11.; поточ}Iомурахунку, вiдкритому в АТ кОщадбаiIк> - 214 iис, грн.
Станом на З1.12.2020 р. грошовi кошти за номiнальною

грн.: на поточному депозитному рахунку, вiдкритому в АТ КБ
рахунку, вiдкритому в АТ <Ощадбано - Z+S i"". .р".

вартiстю облiковувались в cyrvri 320 тис.
кПриватбанк> - 75 тис. грн.; поточному

6.7. Фiнансовi активи, що оцiнlоються за амортизоваItою собiвартiстrо
СтаноМ на З1,12,2020 рокУ еквiвалентИ грошовиХ коштiВ на"сумУ 75 тис, грн. утримуються уВИГЛЯДi баНКiВСЬКОГО ПОТОЧl{ОГО Депозиту в ДТ КЬ кПриватбаr,пu ..iдiоhодurпоuот угоди до flоговоруNs 793 l99 вiд 17 .|1.20|9 року. Строк повернення вкладу 20 лrотого 202 l року.
Грошовi кошти на поточному депозитному рахунку розмiщенi у банку, який е надiйним.
заданими рейтингу надiйностi банкiв, що здiйснюеться рейтинговим агентством, яке внесене до,Щержавного реестру уповновiDкених рейтингових агентств нкцпФр, дiн^,П банк мае кредитнийрейтинг iнвестицiйного рiвняuаАА (бiльш детальний аналiз наведено у примiтцi 7.з.l). Кредитtrийризик визначений як низький. Враховуючи той факт, що строк роariщ""п" коштiв nu nb..o.ruo"yдепозитному рахунку с короткостроковий (до 3-х мiсяцiв) Ъ моlкливiстю щоденного поверllеljнякоштiв за бажанням, очiкуваний кредитний iбиток Фондом визнаний при оцiнцi цього tРiнансовогоактиву становить к0>.
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fl'ебiторська заборгован icTb

31.12.2019 зl.L2.2020

,Щовгострокова деб iTopcbKa заборгован ioTb 12 46,7 2 зl|
Щеб iTopcbKa заборгован icTb

за розрахуtlками з нарахованих доходiв 159 зб

] Ilша поточ на дебiторська заборгован icTb
,712 

06,7 991' 825

Очiкуванi кредитнi збитки щодо дебiторськоТ
заборгованостi (9 538)

Балаrlсова BapTicTb всього: ,l24 693 984 634

Щовгострокова дебiторська
позик на суму 12 490 тис. грн. та

заборгованiсть Фонду станом на З 1.12.20l9 р.
нарахованого дисконту на суму виданих позик

скJIадасться з виданих
по них на суму 2З тис,

грll., а саме:

- ТзоВ кВоркбул> вида}lо позик на суму \2 490тис. грн., нараховано дисконт- 23 тис. грн.

!,овгострокова дебiторська заборгованiсть Фонду станом на 31.12.2020 р. скJlадасться з виданих

позик nu .yri 2 з00 тис, грн., нарахованоТ премiТ на суму виданих позик по них на суму 1 1 тис. грн, та

визнаних кредитних збиткlв щодо дебiторськоi заборгованостi на суму 23 тис, грн,, а саме:

- ТзоВ <Воркбул> видано позик на суму 2 300 тис. грн., нараховано премiю - 1 1 тис. грн,,

визrtанi кредитt-ti зб"rп" щодо дебiторськоТ заборгованостi - 23 тис, грн,

Щебiторська заборгова,нiсть за розрахунками з нарахованих доходiв станом на 3lj2j019 р,

скJIадасться з tlарахова}lих вiдсоткiв по виданих позиках на суму l59 тис. грн.,*станом наЗ1J22020 р,

- lla суму 36 тис, грн. Простроченот заборгованостi по нарахованих доходах у Фонлi немае,

Itlша поточна дебiторська заборгованiсть Фонду с KopoTкocTpoкoBoIo. .Щебiторська

заборгованiсть Фонду n" п,rо. забезпечен"r, Про.rроченоТ дебiторськоТ заборговаНОСТi 1. ':ХУ.::Р""Опроuод"r'аналiз,га оцiнку рiвня кредитного ризику з використанням iндивtдуального пlдходу до

контрагеF|,га.

lrlша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31. |2.2019 р, складаеться з:

- заборгованостi фiзичних осiб за вiдчуженi форварлнi контракти на суму 398 тис, грн, та с

короткостроковою, i щодо неТ с впевненiсть у погашеннi;

- розрахунI<iв за послуги та сплачених aBaHciB на суму ,711 
669 тис. грн.

Irtша поточна дебiторська заборгованiсть станом на з l .12,2020 р. скJIадасться з:

- заборгованостi фiзичних осiб за вiдчуженi форварлнi контракти на.суму 1 355 тис, грн,.та за

вiдчужене 
".py*on.. 

nnui"o tla суму 907 тис. грн. та с короткостроковою, i щодо неТ с впевненiсть у

погашеннl.

- iншоТ заборгованостi,
9В9 563 тис. грн.

яка скJ]адасться з розрахункiв за послуги та сплачених aBaHciB на суму

станом на З l грулrrя 2020 року резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки щодо iншот поточнот

дебiторськоТ заборгованостi становить 9 5 l 5 тис. грн,

6.8. ВласlIий капiтал
Станом на з 1. 12.20:19 р. та 31.12.2О20 р. заресстрований капiтал складав 5 000 тис. грн.

Структура власного капiталу:

6.9. Торгов€ЛtrНп та iнtпа кредиторська заборгованiсть

2|

31.12.2019 зl.|2.2020

Зареестровани й (пайовий) капiтал 5 000 5 000

Ilепокритий збиток -|"l9 2l8 -|26,79з

неоплачений капiтал
_900 -900

всього власн1,1й капiтал -175 118 -|22 693

31.12.2019 з1.12.2020

l l

Розрахуllки з бtодкетом 46



31.12.2019 з1.12.2020
поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними
авансами 9з4 279 l219 l2,7

Iнша кредиторська заборгован icTb l0 547 l

Всього кредиторська заборгованiсть 944 82,7 l 2l9 |75

ЗабОРГОВаНiСть за одержаними авансами складасться . .uб;р;;;;.;i;;'й;^';;J;;";;iЗН".Т';;
суму 9З4 2'79 тис, грн, Iнша кредиторська заборгованiсть складасться з заборгованостi перед ТзОВкФК кФiнРоял) за придбаннЯ акцiй ПрАТ KtK <XXt столiття> на суму 547 тиi. грн. та ПрДт кд"гrьфlа.Щевелопмент) на суму l0 000 тис. грн.

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на зl. 12.2020 р. складаеться ззаборгованостi за депозитарtIi послуги на суму I тис. грн. Кредиторська заборгованiсть зарозрахунками з бюдя<етом скJIаДаеться з заборгЬваностi з податку на tlepyxoмe майно, вiдмiнне вiдземельноi дiлянки, на сумУ 46 тис. грн., TepMiH сплати якого 29 
"i""о 2051 i. Поточна кредиторськазаборгованiсть за одержаними авансами сruIадасться з заборгованостi за ПРидбання ltepyxoMocTi насуму l 219 |27 тис, грн, Iнша кредитор9lк9 заборгованiсть складаеться з заборгованостi за придбаltнячастки в стат)лному капiталi Тзов KKOPBIH ПРАЙМ) на суму l тис. грн. -г

кредиторська заборгованiсть на кiнець звiтного перiоду носить поточний характер i невважаеться простроченою,

б.10. Звiт про рух грошових коштiв за перiод з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р.

мсБО 7 <Звiт про рух грошових коштiв> за прямим методом, згiдно з яким рЬ.пр"uuu..ься iнформацiяпро ocHoBHi класи надходя(еНь грошових коштiв чи виплат грошових KottlTiB на HeTTo-ocHoBi. У звiтiвiдображено рух грошових коштiв вiд операцiйноТ та неоперацiйlrоТ (iнвестицiйноТ та фiнаrrсовоr)дiяльностi.
операцiйна дiяльнiсть - полягае в отриманнi прибутку вiд звичайнот дiяльностi, сума якогоскоригова}Iа на амортизацiю необоротних активiв, ."rpur" на оплату працi персоналу, сtlла.гуподаткiв, вiдрахування на соцiальнi заходи та iншi u"rpur".'
Iнвестицiйна дiяльнiсть - це придбання ,u продuп,, необоротгtих активiв, у тому числi ак,l.ивiввiднесених до довгострокових, та поточних фiнансЪв"* iпu.."Й;, ;;;;;;;'i,i пр"ооu,lня оборо.гttихактивiв, iнших вклацень, що не розглядаються як грошовi еквiваленти, й;;";i вiдсотки та дивiденди,отримання та погашення позик.
Фiнансова дiяльнiстЬ - це надхОдженнЯ чи використання коштiв, що мали мiсце в результатi

:.Y:::i1*:"- ПаПеРiВ, ВИКУПУ ВЛаСНИХ акцiЙ, виплата д""iд.поi", no.ur."n" .обоu,о.u"" за борговимицlнними паперами.
Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйноТ дiяльностi за перiод з 0l .0 1.2020 р, по з |.12.2020 р.становить - 51 тис. грн. (витрачання), за перiод з 0I.01.20l9 р. по З i.lZ.ZO|g'f,. .ru"ou"rb - 735 тиg.грн. (надходясення).
Рух коштiв у результатi операцiйноТ дiяльностi у звiтi про рух грошових коштiв (за прямимметодом) вiдобраяtений наступним чином :

Чистий
01.01.2020 р.

рух грошових
по 3 I.12,2020

Стаття
н

Код 01"01.2020-
зl.|2.2020

01"01.2019_
з1.12.2019

р.З025 264 78l

р.З095 з645 3 06з
р.З l00 -l49 -4l
р.3 l 15 178 -4
р.3 190 -збзз -з064
р.3195 -51 735
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з1.12.201 9 р. становить l5312тис н в чання

Стаття Код 01.01.2020-
31.12.2020

01.01.2019_
31.12.2019

IJадходrкен ня в iд реал iзачiТ ф i нансових i н вести цi й р.3200 2924 56887

Надходл<ення вiд реалiзацiТ необоротних qщц!Ц р.3205 1282з 1 1зб

Надходrкення вiд отриманих вiдооткiв р.з2l5 l4з,7 2з28

Надходження вiд деривативlв р.З225
,]842

9642

l-{адходя<ення вiд погашення позик о.З230 10l90 38l0
Iншi надходження р.3250 549245 560290

Витрачання на придбання фiнансових iнвестицiй о,З255 -64787 _649086

Виплати за деривативами о.З270 -52 _l9

Ittшi платежi р.3290 -5|9924 -з00

Чlлстlлl"t Dух кошrтiв вh iнвестицiйпоТ дiяльllостi р.3295 -302 -15312

Результатом чистого руху коштiв вiд дiяльностi Фонду за перiод з 01.01.2020 р, по 31.12.2020 р.

с витрачан[{я грошових коштiв в cyMi 353 тис, грн., за перiод з 01,01.2019 р. по 31.12.2019 р. е

витрача}Iня грошових коштiв в cyMi 14 5'7'7 тис. грн.
Грошовi потоки в iноземнiй валютi вiдсутнi.

6.11. ЗвiТ про власнИl"л капiтаЛ за перiоД з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р.

облiк зареестровагlого (пайового) капiта-лry, нерозподiленого прибугку та неоплаченого капiталу

здiйснюсться вiдповiдгIо до чинного законодавства УкраТни. BapTicTb статей власного капiтагry, яка

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

Заресстрований (пайовий) капiтал станом на 3 l .1 2.20 l 8 р. становить 5 000 тис. грн.

|lепокритий збиток станом на з l . |2,2018 р. становить (27 375) тис. грн.

неоплачений капiтал станом на з l. |2.2018 р. становить (900) тис. грн.

ВласниЙ капiтаЛ станоМ на з 1.12.2018 р. становить (23 275) тис. грн.

Збиток за перiод з 0l .0l ,2019 р. по 3 1 .12.2019 р. становить ( l5 1 84з) тис. грн.

Зареестрований (пайовий) капiтал станом Ha31.12,2019 р. становить 5 000 тис. грн.

Непокритий збиток станом на з1.12.2019 р. становить (179 218)тис. грн.

Неоплачений капiтал станом на з l . l 2.20 l 9 р. становить (900) тис, грн.

Власtlий капiтал станом на з 1.12.2019 р. становить (l75 l18) тис. грн.

Чистий прибуток за перiод з 0l .01 .2020 р, по 3 l , |2.2020 р. становиТь 52 425 тис. грн.

Зареестрований (пайовий) капiтал станом на31J22020 р, становить 5 000 тис. грн.

Непокритий збиток станом на з 1 . l 2,2020 р. становить (126 793) тис. грн.

1-1еоплачений капiтал станом на з 1.1 2.2020 р. становить (900) тис. грн.

Власrtий капiтал станом на з l . 12.2020 р. становить (122 693) тис. грн.

7. Розкрпття iншlоi illформачiТ
7.1 YMoBHi зобов'язання.

7,l,1, CydoBi ttозовtt

Проти Фонлу в звiтному перiолiв не було подано судових позовiв. Керiвництво КомпанiТ вва}кас,

цо Фой ,,. поп"съ iстотних iбиткiв, вiдповiдно, резерви у фiнансовiй звiтностi не створювалися.

7. 1. 2, О по dа,п KyBalt l trl

внаслiдок tlаявностi в укратнському податковому законодавствi положень, якi дозволяють бiльш

гtiж один BapiaHT тлумачення, а Taкo)lt через практику, що скпалася в нестабiльному економiчному

середоtзищi, Ьа якоТ податкоui органИ довiльнО тлумачать аспекти економiчноТ дiяльностi, у разi, якщо

податковi органи пiддадуть cyMHiBy певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва Компанiт

eKotзoMi.tHoT дiяльносТi бонду, ймЬвiрно, що Фонд змушений буде сплати.ти додатковi податки,

штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на вартiсть_фiнансових.iнструментiв, втрати та

р".Ър*" пiд зttецiне[lllя, а також на ринковий piBeHb цiн на угоди. На дУмку керiвництва КомпанiТ Фонд

bnnoi"u yci податки, io*y фiнансЬва звiтнiiть не мiститi резервiв пiД пОДаТКОВi ЗбИТКИ. ПОДаТКОВi

звiти моЙУть перегляДатися вiдпОвiднимИ податковиМи органами протягом трьох poKiB.
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7,L3, Сmупiнь повернення dебimорськоi заборzоваttосmi пtо it-tlttttx фittппсовttж aKпtttBiB
внаслiдок ситуацiт, яка скJIалась в економiцi Украiни, а також як результат економiчнотнестабiльностi, що склirлась на дату балансу, icHye ймовiрнiсть ,о.о, *о uni"u" не змоlttуть бути

реалiзованi за ixньою балансовою вартiстю в iодi звичайнот oirno"o..i сЬ*оу. 
'

ступiнь повернення активiв у значнiй Mipi залеясить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться позаЗОНОЮ КОНТРОЛlО Ф9Н4У. СТУПiНЬ ПОВеРНеНня дФiторськоI заборгованостi бuпду визначасться напiдставi обставин та iнформацii, якi 
"uouri,,nu 

даry балансу. На думку керiвництва Компанii, виходячи знаявних обставин та iнформацii, кредитний ризик лля фilЙнсо""* unr""iB Фондом визначений як лу)кенизький, тому кредитний збиток не був виiнаний прЙ оцiнцi u"* uпr"Ы.. Бfr*о"уrчи той факт, щоПОТОЧНа ДебiТОРСЬКа ЗабОРГОВаНiСТь буле _погашенi у 2021 року, u ..рЙ'lозмiщення коштiв надепозитному рахунку е короткостроковий (3 мiсяцi), i строк поверllе1lня вкладу 20 лютого 20' й;у,очiкуваний кредитний збиток Фондом визнаний при оцiнii цього фiнансового активу ста1-1овить к0>.
ВраховуlоЧи той факТ, що довгоСтрокова дебiторська заборговаНiсть буле погашена у 202l роцi, iберучи до уваги нестабiльну економiчну_ситуацiю в YKpaTrli, в т. ч. пов'язалtу з COVID-l9, Товарис.гвостворило резерв очiкуваних кредитних збиткiв на суму заборгованостi за u"дuп"r" позиками в розмiрi23 тис. грн.

7.2 Розкриття ilrформацiТ про пов'язанi стороItи
,Що пов'язаних cTopiH Фонду н€шежать Компанiя та юридичнi особи - резиденти, корпораr,ивlliпцl"u яких облiковуються в активах Фонду, а саме:

Jф
зlп

Найменування юридичноi особи-
власника icToTHoi участi

Код за
едрпоу

Розмiр частки,
грн.

Вiдсоток у
статутному
капiталi,0%

l ТзОВ кБА!ЮК ГРУП) 4з5296з8 50 000 000 99,99

з управлll]ня
мають.

Компанiя та, зокрема, iT керiвник, ма€ вплив на Фонд внаслiдок п"*о'u'"rJу"Й
активами та органiзацiтдiяльностi Фонду. Прямi Родичi керiвника Компанii гIов'язаностi не

у 2020 р. Фонд проводив операцiI з пов'язаними особами, а calvle:
- ОПЛаЧеНО За ЧаСТКУ В СТаТУТНОМУ КаПiТаЛi ТзОВ кБАflЮК ГРУП)> у cyMi 62 400 тис. грн.

7.3. Щiлi та полiтиклt управлiння фiнансовими ризикарlлl
управлiння ризиками_мае першочергове значення для ведення бiзнесу Фонду i с важливимелементом ii дiяльностi, Полiти.ка управлiння ризиками сконцентрована на }lепередбачуваttостi

фiнансових ринкiв i нацiлена на мiнiмiзацi. поr."цiи"ь.ь п..uтивного впливу на фiнансовi показникиФонду, Оперативний i юридичний контроль мас на MeTi забезпечуйr"'li-"п,пе функчiоr{уваllнявнутрiшньоТ полiтики та процедур . ,.rоЙ мiнiмiзацii операцiйних i юридичних ризикiв.
Керiвництво КомпанiТ визнае, що дiяльнiсть Фонду. пов'язана з фiнансовиNlи ризиками i BapTicTbчистих активiв у нестабiльному ринковому ..р"до."йi мояtе сутгеъо змiнитись унаслiдок впливусуб'ективних чинникiв та об'скrй"""* ч"й""пi", вiрогiднiст" i"runp"*on'"nn"ry яких заздалегiдьточно передбачити немо,n.JIиво. Що таких фiнансових ризикiв "iд;;;;';р"д"r""И ризик, ринковийризик та ризик лiквiдностi.
Полiтика з управлiння ризиками opieHToBaHa на визначення, аналiз iуправлiнlJя ризикаNtи, зЯКИМИ СТИКаеТЬСЯ ФОНД, На ВСТаНОВЛеННЯ ко_нтролю за ризиками, а також постiйний 

"o';r;;;;;;;'rupiBHeM ризикiв, дотриманням встановлених обмелсень та полiтики i";".;i;;; ii,'r"nur".Управлiння ризиками керiвництвом КомпанiТ здiйснюсться на ocHoBi розумiння причинвиникнення ризику, кiлькiсноТ оцiнки його можJlивого впливу на BapTicTb чистих активiв r.aзастосування iнструмеllтарiю щодо його пом'якшення.
7,3.1. Креdumнuй рuзuк
Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iHcTpyMeHT не змо)кевиконатИ зобов'язанНя i це буде причиноЮ виникнення фiнЬнсового ,б"rпу iншоТ сторони. Креди.гнийризик притаманний таким фiнансовим. iHcTpyMeHTu", 

"n пото.tнi та дйозитнi рахунки в балtках,дебiторська заборгованiсть (вт.ч. позики).
основним методоМ оцiнки кредитних ризикiв Фонду е оцiнка кредитоспромоя<lIостiконтрагентiв, для чого використовуютьс, пр.д"rпi рейтинги та-будь-яка iнша доступrrа irlформацiящодо ik спроможностi виконувати борговi зоЬо"'"за"н".
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Станом на З1.12.2020 р, кредитний ризик по фiнансовим активам, що оцiнюються за

u*орr"aоuuною собiвартiстlо, с низьким, що пiдruaрдя(уеться чинниками, якi враховують специфiку

*onipua*nriB, загальнi економiчнi умови та оцiнку ,* по,о""ого, так i прогнозного напрямкiв змiни

умов станом на звlтну даry,

Щоdо попlочнuх pctxyHKiB

При визначеннi рiвня креДитногО ризикУ фiнансовоГо активУ у виглядi грошових коштiв,

враховуlоться в першу 
"Ьрrу 

ouni НБУ. Вiдповiдно до цих даних реЙтингОвИМИ КОМПаНiЯМИ СКJIаДаЮТЬСЯ

рьиr"пi" банкiв, що вклrочають в себе кiлька критерiтв, якi в першу чергу можна подiлити на двi групи:

- piBeHb стресостiйкостi установи i

- доброзичливiсть клiсьlтiв до банку.

СтаногИ на з1.12.202О р. кредитнИй ризиК за фiнансоВим активоМ у виглядl грошових коштlв,

розмiщених на поточному рахункУ, е низьким, що пiдтверджуеться чинниками, якi враховують

спечифiкУ контрагеtlТu,.u.апi"i Ъпо"омi"нi умови та оцiнку як поточного, так i прогнозного напрямкiв

змiни умов станом на звiтну даry.
flaHe судження мо)lсllиве виходячи з проведеного аналiзу iнформаuiТ щоло надiйностi та

стабiлыlосТi АТ <ощадбанк>, в якомУ розмiщенО грошовi кошти в розмiрi 75 тис, грн,

16.06,2020 р. мirкнародне рейтин.о". u.."riTBo Moody's пiдвищило реЙТИНГИ АТ <ОЩаДбаНК>:

довгостроковий рейтинг за нацiональною шк€tлою - АА(ukф прогноз стабiльний. фкерело: https

lr ttps ://rvww.oschad Ьап k. u a/rr a/aborrt.

Враховуtочи проведеttий аналiз,

rrаlliйним.

Щоdо Dепозutlliв

при визначеннi рiвня кредитного ризику фgзу:оry.о активу у виглядi еквiвалентiв грошових

коштiв' розмiщених на депозиТ"оrу pu*yrny u Ат КБ. кПриватбанк> були BpaxOBaHio в першУ ЧеРЦ,

данi нБу. вiдповiдно до цих даних сЙадаються рейтинги банкiв. За ДаНИМИ РеЙТИНГУ НаДiЙНОСТi

баllкiв, що здiйснюеться рейтиllговим агентством, яке внесене до .щерrкавного_ресстру уповновa)кених

рейтигlгови* u..nr"ru нкцпор (https://www.nSsmc.gov.ualrating-agencies/) Ат.кБ кПриватбанк) мае

lр.л"rп"и рейтинг iнвестицiйного рi'вня uaAA (http:/standard-rating.bilrus/rl_Privatbank),

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

рiшення npo опо*п.ння кредит1,1ого рейтингу Дт КБ кприватбанк> за нацiональною шкЕtлою на

piBHi uaAA, Позичальнип йо опр.rий борговио 
i".l|y_Y_"5 

з рейтингом uaAA характеризусться дуже

високоЮ кредитоспРомо)I(нlстЮ порlвняно з iншими украТнськими позичrtлыlиками або борговими

iнструментами. Знаки (+) та (-) позначаtоть промiжп"й рЪйr"пговий piBeHb вiдносно основного рiвня,

Стабiльний прогrIоЗ вказуе на вiдсутнiсть на поточний момент передумов для змiни рейтинry протягом

року.
Враховуючи проведений. аналiз, кредитний ризик визначений Фондом як дуже низькии,

враховуюLIи те, що TepMlH розмlщення 1-1a поточному депозитi складас три мiсяцi вiд дати балансу (до

25,0з.2о2l р.) i с моliсливiсть lцоде'ного повернення коштiв з поточного депозиту, сума збитку вiл

керiвництво Компанiт дiйшло висновку, що банк с достатньо

знецiнення визначеtIа на piBHi 0%.

Щоdо 11оз1.1к

Станом на 31. |2.2020 року в активах Фонду е позики, що виданi ТзОВ <Воркбул> iз TepMiHoM

поверIJенI{я з1.12.2021 piK на суму 2 300 тис, грн,

за результатами проведеного аналiзу,. враховуючи пiдходи затвердженi в Фондi у межах системи

управлitttlЯ ризиками, керiвництВо Korna"niT зробилО висновок, що з датИ первiсного визнання (видачi

позики) кредитний ризик позиLIчUIьника не зазнав зростання i с низьким. Вiлсутlli факти, якi б свiдчили

про ризик невиконанttя зобов'язанtlя. Проте, беручи до уваги нестабiльну економiчну сиryачiю в

YKpaTHi, в т, ч. пов'язанУ з COVID-l9, Товариство створило резерв очiкуваних кредитних збиткiв на

суЙу забоРгованостi за виданиМи позиками в розмiрi 23 тис, грн,

flо захолiв мiнiмiзацiТ впливу кредитного ризику Фонд вiдносить:

- встановлеtlня внутрiшнього обмеження обсягу дебiторськот заборгованостi в активах;

- диверсифiкачirо струкryри активiв;

- аналiз платоспромоrt<ностi контрагентiв;

- здiйснення заходiв U{одо недопуLцення наявностi в активах Фонду простроченоТ дебiторськоТ

заборгованостi.

у Фонду для внутрiшньот системи заходiв iз запобiгання та мiнiмiзацii впливу ризикlв cTBopeнl:

система управл i н нЯ рй."пам ", 
внутрiш н i й ау дит (контроль),
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Фонд використову€ наступнi методи управл i1-1ня кредитними ризиками :, лiмiти щодо боргових зобов'язань за кJIасами фiнансових iHcTpyMeHTiB;, лiмiти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагеFlтом (або асоцiйованоrо групою);о лiмiти lцодо вкладень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитцих рейтингiв заНацiональною рейти нговою шкалою;о лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами.7.3.2. Рuнковuй рuзuк
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбу.гнi грошовi по.гоки вiдфiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться 

""u.пiдоп'змiн-.риrrкових цiн. РинкЪвий ризиl( охоплlос тритипи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик виникас узв'язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцiт, вiдсоткових ставок та вrulют'их
{lRсiв, 99"д пuрu*атиметься на ринковi ризики у з"'"зку з iнвестицiями в акцii, облiгацii та irtшi
ф iHaHcoBi iнструменти.

IншиЙ цiновиЙ ризиК - це ризиК того, щО справедлиВа BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiдфiнансового. iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (oKpiM тих, шlо виliикаютьунаслiдок вiдсоткового ризику чи вzulютного ризику), незалелtгrо вiд ,о.Ъ, u" спричиненi воничинниками, характерними для окремого фiнансового iHcTpyMeHTa або його емi.геtl.га, чи чинниками, щовпливають на Bci подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими .дiй.пrrrr., o,i.pnulino p""ny.
основним методом оцiнки цiнового ризику е аналiз чутливостi. Серед методiв пом'якшеllняцiнового ризику Фонл. використовуе д"u"рЬ"фiкачiю unr""i" та дотримаrlня лiмiт,iв на I]кJ]адення вакцii та iншi фiнансовi iнструм.пr"Ъ нефiксован"", np"6yrnor.
Валютний ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi гроttlовi по.гоки вiдфiнансового iHcTpyMeHTy коливатимуться внасл iдок зм i н валютlt их курс i в.
валютнi ризики виникають у зв'язку з володiнням фiнансовими iнструментами, норtiноваttими вiноземнiй валютi, Фонд н9 iHBecTye кошти в банкiвськi д.по."r", чiннi'папери та iншi фiнаrrсовiiнструменти HoMiHoBaHi в iноземнiЙ валютi,,оrу n" a 

"lrn"u"lut до в.rлютних ризикiв.Вiдсотковий ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiдфiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок arl" р""пових вiдсоткоJ"* .ru"oK. КерiвttицтвоКомпанiТусвiдомлюе, Що вiдсотковiЪтавки можуть змitllоватись i це впливатиме як надоходи Фонду,так i на справедливу BapTicTb чистих активiв.
усвiдомлюючи значнi ризики' пов'язанi з коливаннями вiдсоткових ставок увисокоiнфляцiйному середовищi, яке с властивич д{я фiнаrrсовоТ ."...rГ-УкраТни, керiвltиц.гво

I:У::.:jl:ОИЙНЯЛО РiШеНllЯ Не iНВеСтувати.у борговi зобов'язання у нацiональнiй валlотi з фiксоваr;оIовlдсотковою ставкою, Керiвництво КомпанiТ здiйснюе монiторинг uiд"оrпоu"" риз"пiu та контролюс Тхмаксим€lльно припустимий розмiр. У разi зростання вiдсоткових ризикiв Фонд мас HaMip по.ОуuпrЙ.оборгових фiнансових iHcTpyMeHTiB i бiксоваtlою ,й"Ьrпоuо'o ставкою. Монiторинг вiдсотковихризикiв здiйснюеться шляхом оцiнки впливу можливих змiн .iдсоrпоuи* ставок на BapTicTbвiдсоткових фiнансових iHcTpyMeHTi в.

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

Банкiвськi депозити 459 ,l5

Всього
459 75

tиtsах (РонДУ. 7о 0,06 уо 0,0l Уо

оприЛюДНеною iнформацiсю НБУ. Фонд визна€, що обгрунтовано можливим . ;;;;Ж"; off,l:-;:::,т"::: *5,5 процеriТних пуtiктИ. Проведений аналiз 
"yrn"ro"ri заснований на припущеllнi, що Bci

1ТШl_ПаРаМеТРИ, 
ЗОКРеМа ВаЛtОТНИЙ КУРС, ЗаЛИШаТиМуться незмiнними, i ;;;;r; ,оr*л"u"й вплив змiнивlдсоткових ставок на 5,5 процентних пункти 

"а "apbic., 
чистих активiв Оонду.

Мохслива змiна справедливоТ BapTocTi _боргових фiнансових iHcTpyMeHTiB з rPiKcoBaHotoвiдсотковою ставкою розрахована як рiзниця мiяt !"aпопrоuuними грошовими потоками за дiючоlоставкою та дисконтованими грошовими потоками у разi змiни iiоБ*"""i ставки за кожнимфiнансовим iHcTpyMeHToM.
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Йтенцiйний вплив на чистi активи Фонду
в разi змiни вiдсотковоТ ставки

Середньозважена
ставкаТип активу

На З 1.12.2020
Можливi коливання риIlкових стqр9ц + 5,5уо tryнкти - 5,5о^

На З l .12.2019
Моrкливi коливанl]я ри}iкових ставок + 6,6о/о пУНкти - 6,6о/9

Банкiвськi
лепози,ги

7. 3, 3. Р tB ttK лiкв i.d н о ctlli
Ризик лiквiдностi - ризик того, що Фонд матиме трулнощi при виконаннi зобов'язань,

пов'язаних iз фiнагrсоllими iобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв або

iншого фiнансового активу.

Фонд здiйснюс контроль лiквiдностi шляхом планування поточноТ лiквiдностi. Фонд аналiзуе

термiни платежiв, oni по"l"занi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами,

зобов'язаннями, а також прогнознl потоки грошових коштiв вiд не операцiйноi (iнвестиuiйно'l)

дiяльностi.
IrrсРормаuiя шlодо недисконтованих платежiв за фiнансовими зобов'язаннями Фонду в розрiзi

cr-poki в погашеt{ ня представлена наступним ч иl|ом :

PiK, що закiнчився
31 грулllя 2020 року

Доl
мiсяця

Вiд l мiсяця
до 3 мiсяцiв

виз
мiсяцiв до 1

рокY

Вiл 1 року
до 5 poKiB

Бiльше 5
poKiB

Всього

Торговельttа та iнша
кредиторсыса заборгован icTb

l
l

I(редиторська заборгован ioTb

"я п.rапяхvllкями з бlолrкетом
46 46

| 2|9 |27 l219 12"7
Поточt,lа кредиторська
заборгованiсть за
олеп)l(а tl и ми аваtlсами
Iнша поточна кредиторська
заборгованiсть

l 1

Всього 48 l 2l9 |27 l219 |15

PiK, що закiнчився
31 грулня 2019 року

До1
мiсяця

l

Вiд 1 мiсяця
до 3 мiсяцiв

Вiд 3
мiсяцiв до 1

року

Вiд 1 року
до 5 poKiB

Бiльше 5
poKiB

Всього

1

ТорговельrIа та lнша
кредиторська заборго Batt icTb

Поточtла кредиторська
заборговаlлiсть за

одерI(аtlими авансами

934 2,79 9з4 2,79

l0 547 10 547

Всього l0 548 934 219 944 821

7.4. УправлiIllrя капiталом

Фонд розглядае управлiння капiтЕtлом як систему принципiв та методiв розробки i реалiзачiТ

управлittських рiшень,'пьв'язаних з оптимztльним форйувiнням капiталу з рiзноманiтних джерел, а

TaKo)I( забезпеченllям ефективIJого Ио.о u"nbP""runn' у oiono"o"'i Фонду, Ключовi питання та поточнi

рiшення, ttto unn"uu,or' на обсяГ i струкryРу капiталУ, а тако}к джерела його формування,

розглядаlоться управлit-tським n.p.o"-o*. йЬхапiз, управлiння капiталом передбачае чiтку
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постановку цiлей i завдань управлiння капiталом, а також контроль за i.x дотриманням у звiтtIомуперiодi; удосконалення методики визначення й аналiзу використання ycix видiв капiталу; розробленнязагальноТ стратегiТ управлiння капiталом.
Управлiнський персонал здiйснюс огляд структури капiталу на кiнець кожного звiтного лерiоду.При цьому проводиться аналiз BapTocTi капiталу, ИЪ.JJrру*rура та мояfiивi ризики.На ocHoBi отриманих висновкiв Фонд здiйснюе регУлювання капiталу шляхом залуче}Iнядодаткового капiталу або фiнансування, а також виплати Лиъiдgндlg ,о по.ur."ня iснуючих позик.Фонд MorKe здiйснювати регулювання капiталу ,n"*o, ,ri"" .rру*ур" nun"ir-y Система управлillнякапiталом може коригуватись з урахуванням змiн в операцiйнй ;ф;о;;"*,, ,."о.,lцtях ринку абостратегiТ розвитку.
Управлiння капiталом Фонду спрямовано на досягнеtlня наступtrих цiлей:, зберегти спроможнiсть Фонду продовжувати cBoto дiяльнiсть так, щоб BiH i надалiЗабеЗПеЧУВаВ ДОХiД ДЛЯ Учасникiв Фонду та виплати inr", .uцiпuuпЬ*i"r-.rоро"ur;
. забезпечити наJIе)кний прибуток учасникам Фонду завдяки встановленнlо цi1-1 на послугиФонду, що вiдповiдають рiвню р".Йпу;
. дотриманtul вимог до капiта

функцiонfruri'" rпо"ri безперервн"." 
^1,};:;"fiilНfr#:'ЯТОРОМ, 

i ЗабеЗПечення здатнос,гi Фонду

"iдоорl?Хi"х""таhfl:,:u'-о"u 
сума капiталу, управлiння яким здiйснюсться, дорiвllюе cyMi капiталу,

склад власного капiталу на дату фiнансовот звiтностi -l22 бgз тис. грн.:
- Зареестрований капiтал (пайовий) капiтал - 5 000 тис. грн,
- Непокритий збиток -(126 793) тис. грн.
- Неоплачений капiтал - (900) тис. грн.
розмiр зареестрованого пайового капiталу вiдповiдае вимогам, встановленим для пайовихфондiв.
концепцiею збереження капiталу_в Фондi е фiнансова концепцiя капiталу (капir.ал е синоrIiмомчистих активiв або власного капiталу, iб"rоп . .*.nr.nnrn,, бi"опiо;r й;';стих активiв за перiод).OTlKe, Фонд здiйснюе управлiння капiтtlJlом, яке йрrrоuu*," на зберЬження спромолсностi Фондупродовжувати свою дiяльнiсть так, щоб забезпечувати дохiд on" yuua""*l" Й"оу та виплати iншимзацiкавленим сторонам.
керiвництво Компанii аналiзуе BapTicTb капiталу та ризики, що притаманнi його складовим"основними нормативно-правовими актами, що регулюють порядок визначення BapTocTi чистихактивiв iнститутiв спiльного iнвестування та порядок, строки подання та скJlад iнформачiТ прорезультати дiяльностi та розрахунок BapTocTi чистих активiв iнститутiв .nlro,o.o ittвестуванrIя е,вiдповiдноо рiшення нкцпФР вiд 30.07.Zol3 р, JФ l3Зб <<Про.uru"рдп,."лtя ПолоrltеI'ня про порядоквизначення BapTocTi чистих активiв iнститутiв спiльного it-,u""фur*r"r, tЬ'змiнами) та рiшеlлняНКЦПФР ВiД 02'10,2О|2Р, М l343 <ПРО ЗаТВеРДЖення Полоrкення про порядок скJ]адаFI}Iя l-арозкриття iнформацiТ компанiями з управлiн", uп.".urи та особаr", u1o здiйснюють управлitlгtяактивами недержавних пенсiйних фондiв, та подання вiдповiдних документiв до Нацiональнот koMiciT зцiнних паперiв та фондового ринку) (iз змiнами).
BapTicTb чистих активiв - величина, що визначаеться як рiзниця мiя< cyMolo активiв ittституту

::]]:::::lНВеСТУВаННЯ З УРаХУВаННЯМ'lх ринковоТ BapTocTi i розмiром .обоu,r."uп, iнституту спiльногоlнвестування.

Значення пg*азп"па станом на
з1,12.2019 з1.12.2020

769 708 988,52 1 096 48l 965,5lСума зобов'язань, грн. 944 82,7 07з,89 l 2l9 174 844"02BapTicTb чистих активiв, -l75 I l8 085,37 -l22 692 в7в,5 l

знаходяться у обiгу, од.

-42,7l l,| -29,925l
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BapTicTb чистих активiв Фонду в розрахунку на один iнвестицiйний сертифiкат ниrкча його

номiнальноТ BapTocTi.
протягом звiтного перiолу не вiдбувалося первинного розмiщення iнвестицiйних сертифiкатiв,

В и плати учасн и кам (ли вiленли) не здi йсн ювtLпися,

!нфорлlаъliя ulido с-оdу mа розlvtiру вuпlраlll, якi вidшкоdовуюmься за рахунок акm,uвiв Фонdу,

вимоги щодо скJIаду та розмiру u"rpur, якi можугь буги вiдшкоq9uФ_за рахунок iнституry

сгliльног,О iHBecryBaHHo, u.runouneHi рiшенНям НКL{ПФР вiд 13,08,2013 м 1468 <Про затвердкення

положеlлня про склад та розмiр витрат, що вiдшкодовуються за рахунок активiв iнституry спiльного

iHBecTyBaHHrri (i. змiнами). Так, максимальний розмiр винагороди компанiТ з управлiння активами

веrILlурного фоrlлу, po.pu*ouu"oi у спiввiдношеннi до BapTocTi чистих активiв iнституry спiльного

iнвесryвання, не мо;е'п.р.u"щуЙи 10 вiдсоткiв середньорiчноi BapTocTi чистих активiв iнституry

спiльного iнвесryванttя nporr.o* (liнансового ро*у. lншi витрати (kpiM винагороди компанiт з

управлiння активами' податкiв та зборiв' пеiелбачених законодавством Украiни) не повинrli

п"р"u"луu^ти 5 вiдсоткiв середrlьорiчноТ BapTocTi чистих активiв iнстиryry спiльного iнвесryвання

(оплата послуг банкiвськоТ установи, депозитарiю, аудитора) складае

-0,ZS % вiд сЬредньорiчноТ BapTocTi чистлD( активiв iнстиryry спiльного

сгt iл ьного ittBecryBaH ня.

Iнrfюр.пlацiя uрёо вidповi,dttосплi розlиiру акпluвiв Фонdу лаiriмальному обсяz1l акпl,uвiв, Вимогами ч,

2 ст, 4| Закону УкраТни кПро in"",yi" спiльного iнвесryвання> вiд 05,07,2012 р, ль 5080-VI

встановлений мiнiмальний розмiр активiв пайового iнвестицiйного фонду, який повинен дорiвнювати

1250 мiнiмальних заробirп"* nnui у мiсячному розмiрi, встановленому законом на день peccTpauiT Фонду

(29.03.2017 р, - 4 000 тис. грн,). Розмiр активiв Фонду скJ]адас l 096482 тис. грн., що перевищуе

мiнiмальний обсяг активiв Фонду.
Ittjlорлlаtliя tt,lodo iнвесmutliЙноi|' полitlluкu, Iнвестицiйна полiтика Фонлу полягас в розмlщеннl

коtлтiв anino,o.o iнвестувагlня Фоllду в активи, скJIад та струкryра яких не суперечать чинному

законодавству i якi, 
"u 

по.пrд особи, яка здiйснюе управлiння активами, забезпечують оптим!u]ьне

спiввiдtlошення MirK тх дохiднiстю та надiйнiстrо. OcHoBHi наПРЯМИ iНВеСТИЦiЙНОТ ДiЯЛЬНОСТi, РИЗИКИ,

Lцо пов'язанi з iнвестуванням та обмехtеt-tня iнвестицiйrrот дiяльностi Фонду визначаються його

I нвестицi йrlоlо декларацiсю.

протягом фiнансового року.
Загальна сума витрат

З'75 524,29 грн. (що скJIадас

iнвестування).

Голова Правлiння

Головний бухгалтер

Затверлжую:

Генеральний директор
uул"iор (сертифiкат AITY серiI А N9 0035l9)

м,п.

Отже, склад витрат Фонду вiдповiдають вимогам законодавства про дiяльнiсть iнститугiв

ПодiТ пiсля дати
подiй, якi б могли вплинути
вiдбувалося.

Г. Ю. Баскiн

I. В. Наконечна

{:,fi!&З
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