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Аудиторсъкийвисновок
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо рiчноТ фiнапсовоТ звiтностi Пайового венчурного iнвестицiйного фонду
недиверсифiкованого виду закритого типу <гранада>, активи якого

перебувають в управлiннi ПриватIIого акцiонерного товариства <<компаIriя з

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

А dp е саm ау d олпоор с ь Kozo в uс но в ку :

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

управлiння активами <Карпати-iнвест>>.

Звiт з аудиry фittаllсовоТ звiтностi

fумка
ми провели аудит фiнансовоi звiтностi Пайового венчурного iнвестицiйного

фопдУ недиверсифiкованого видУ закритоГо типУ кГранада> (надалi _ ФонД), що
складасться зi звiту про фiнансовий стан ФОндУ станом на 31 грудня 2020 р., i
звiту про сукупний дохiд за 202о piK, звiту про змiни у власному капiталi за 202о
pik, звiту про рух грошових коштiв за2о2о pik та примiток до фiнансовоi звiтностi
Фонду, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик ФОНДУ.

На нашу Д}мку, фiнансова звiтнiстЬ, Що додасться, вiдображас достовiрно, в
ycix суттсвих аспектах фiнансовий стан Фонду станом на 31 грудня 2О20 р., його
фirrансовi результати i грошовi потоки за pik, що закiнчився зазначеною датою,
вiдповiдrrо до Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi (МСФЗ) та вiдповiдас
вимогам законодавства Украiни, що регулюе питання бухгалтерського облiку та
фiнансовоi звiтностi.

Основа dля Dулlкu

IVIи провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi,
аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, що прийнятi в
якостi нацiональних згiдно з рiшенням Аулиторськоi паJIати Украiни вiд
08.06.2018 р. JЮ З61, зокрема Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА) 700

20833340, коАтуу 46]0l36300, копФг 240



звiтностi", 706 (переглянутий) "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших
питань у звiтi неза-пежного аудитора", а також Рiшення Нацiональноi koMiciT з

ЦiНних паперiв та фондового ринку (НКLШФР) "Про затвердження Вимог до
аУДИторського висновку, що подасться до НацiональноТ KoMicii з цiнних паперiв та

фОНДОвого рицку при розкриттi iнформацii про результати дiяльностi iнститутiв
СПiЛЬного iнвестування (пайових та корпоративних iнвестицiйних фондiв) та
кОмпанii з управлiння активами'О вiд 11.06.2013 р.J\Ъ 991. Нашу вiдповiдальнiсть
згiдно З цими стандартами викладено в роздiлi <вiдповiдальнiсть аудитора за
аудит фiнансовоi звiтностi> нашого звiту.

Ми с незалежними по вiдношенню до ФОНДУ згiдно з Мiжнародним
КОДексом Етики Професiйних Бухгалтерiв, включаючи мiжнароднi стандарти
НеЗаЛеЖностi, Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (<Кодекс
РМСЕБ>) та етичними вимогами, застосовними в YKpaiHi до нашого аудиту

фiНансовоТ звiтностi, а також виконzши iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих
ВИI\,IОГ та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаемо, що отриманi нами аудиторськi
ДОКаЗИ € Достатнiми i приЙнятними для використання ix як основи для нашоi
ДуNIки.

IHц,la iнформацiя
Наша думка щодо фiнансовоi звiтностi ФондуНаша думка щодо фiнансовоТ звiтностi ФОНЩУ не поширюеться на iншу

iнфОрмацiю i ми не робимо висновок з будь-яким piBHeM впевненостi щодо цiеi
iншоТ iнформацiТ. Система бухгалтерського облiку ФОНДУ с адекватною. У
ФОНД застосовуються процедури внутрiшнього контролю (аудиту). Система

управлiння ризиками ФОНДУ е прийнятною.

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

були найбiльш значущими пiд час нашого аудиту фiнансовоi звiтностi за
поточниЙ перiод. Щi питання розгля далися в KoHTeKcTi нашого аудиту фiнансовоi
звiтностi ФОНДУ в цiлому та при формуваннi думки щодо неi; при цьому ми не

висловлюсмо окремоi думки щодо цих питань.

BidпoBiDшtbHicmb управлiнсл,коzо персоншlу mа muх,
н а йв u сц uлп Lt п о в н о в а}rc е н ням Lt, з а ф i н ан с о ву з в i mн ic m ь

Управлiнський персон€tл ФОНДУ несе вiдповiдальнiсть

достовiрне подання фiнансовоI звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та

kozo наdiлено

за складання i

за таку систему

Текспl tlbozo dокумечmу пidеоmовлено Дуdumорською фiрмою "УкрЗахidДуdum", 12,01.202 l
BttKopuctttatttlя пlекспlу у цiло,му або у часпlutti без пucbtytoBo| зеоdu не dозволяеmься.
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внутрiшнього контролю, яку управлiнський персон€ш визначае .r-piOrro дп"
того, щоб забезпечити складання фiнансовоi звiтностi, що не мiстить суттсвих
викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

при складаннi фiнансовоi звiтностi управлiнський персонаJI Фонду несе
ВiДПОВiДа-lrЬНiСТЬ За оцiнку здатностi ФОНДУ продовжувати свою дiяльнiсть на
безперервнiй ocHoBi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються
безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть
ДiЯЛЬНОСТi ЯК ОСноВи для бухгалтерського облiку, KpiM випадкiв, якщо
управлiНськиЙ персонаЛ або плануе лiквiдувати ФонД чи припинити дiяльнiсть,
або не мас iнших реальних альтернатив цьому.

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

вidповiDальнiсmь ауdumора за ауdum фiнансовоt звimносmi
Нашими цiлями с отримання обrрунтованоi впевненостi, що фiнансова

звiтнiсть ФондУ у цiлому не мiстить суттевого викривлення внаслiдок
шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, Що мiстить нашу думку.
обгрунтована впевненiсть е високим piBHeM впевненостi, проте не гарантуе, що
аудит, проведений вiдповiдно до мсА, завжди виявить суттсве викривлення, коли
воно icHyc. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони
вважаються суттсвими, якщо окремо або в сукупностi, як обrрунтовано
очiкуеться, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що
приймаються на ocHoBi чiсТ фiнансовоТ 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 оцiнюемо ризики суттевого викривлення фiнансовоi
звiтностi ФонлУ внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляемо й виконусмо
аудиторСькi процедурИ у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуемо аудиторськi
докази, що е достатнiми та прийнятними для використання ix як основи для нашоi
думки. Ризик невиявлення суттсвого викривлення внаслiдок шахрайства е вищим,
нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати
змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування
заходами внутрiшнього контролю;

- отриМу€мО розумiннЯ заходiВ внутрiшньогО контролю Фонду, що
стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали
обставинам, а не для висловлення Думки щодо ефективностi системи

TекcmцьozodoкумeнmупidzoпtoвлeнoАуdumopcькoюфipмoto.,у*pзЫW
вltкорuсtпання шекспlу у цiло,му або у часmutti без пuсьмово|зеооu не dозволясmься,
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внутрiшнього контролю;
- оцiнюсмо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик ФондУ таобгрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiТ, зроблених

управлi нським персон€uIом;
- ДОХОДИМО ВИСНОВКУ ЩОДО ПРИйНЯТНОСТi використання управлiнськимперсон€Lлом ФоНflУ припУщення про безперервнiсть дiяльностi як основи длябl,хгалтеРськогО облiкУ та, на ocHoBi отриманих аудиторських доказiв, робимоВИСНОВОК, ЧИ icHYc СУТТеВа НеВИзначенiсть щодо подiй або умов, що можепоставити пiд значний cyMHiB здатнiсть ФондУ продовжувати свою дiяльнiсть набезперервнiй ocHoBi, Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такоТ суттевоiневизначеностi' ми повиннi привернути увагу В нашому звiтi аудитора довiдповiдних розкриттiв iнформацii у фiнансовiй звiтностi Фонду або, якщо Taki

розкриття iнформацii с нен€шежними, модифiкувати свою Д}мку. Нашi висновки
гр},нтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора.
BTirr,r майбутнi подiТ або умови можуть примусити ФонД припинити cBolo
дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi;

- ОЦiНЮСМО ЗаГаJIЬНе ПОДаННЯ, сТруктуру та змiст фiнансовот звiтностiФонду включно з розкриттями iнформацiт, а також те, чи пок€lзуе фiнансовазвiтнiсть операцii та подiТ, що покладенi в основу iT складання, так, щоб досягти
достовiрного подання.

ми повiдомлясмо тим' кого надiлено найвищими повноваженнями уФондI, разом з iншими питаннями iнформацiю про запланований обсяг i час
проведення аудиту та cyTTeBi аудиторськi результати, включаючи будь-якi cyTTeBi
недо_riки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.ми також надасмо тим' кого надiлено найвищими повноваженнями уФондI, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодонезuцежностi, та повiдомлясмо iM про Bci стосунки й iншi питання, якi могли б
обгрl,нтовано вI]ажатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де
це застоСовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

З перелiку Bcix питань, iнформацiя щодо яких надав€UIась тим, кого надiлено
найвищимИ повноваЖеннями у ФОНДI, ми визначили Ti, що були найбiльш
значущими пiд час аудиту фiнансовоТ звiтностi поточного перiоду, тобто Ti, якi с
ключовими питаннями аудиту. Ми описусмо цi питання в нашому звiтi аудитора
KpiM випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне
розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаемо,
що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки
такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iHTepeciB



громадськостi.
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II. Звiт цlодо вимог iнших законодавчих i нормативних aKTiB
OcHoBHi вidоллосплi про iнвесmuцiйнuй фонd:повне найменування: Пайовий венчурний iнвестиц iйний фо"днедиверсифiкованого виду закритого типу <<Гранада> (надалi - Фонд).
Тип, ВИД та клас ФОН{У: закритий тип, недиверсифiкований вид.
лата та номеР свiдоцтва про внесення Фонду ло еЩРIсI: 06. l2.20|2poкy

Jф l504-1.

Реестрацiйний код ФоН ДУ:2331504.
Строк дiяльностi ФОН{У: 15 poKiB

ocHoBHi вidомосплi про коlчtпанiю з управлiння акmltвалlа:
повне найменування: Приватне акцiонерне товариство <компанiя з

управл i ння активами <Карпати-iнвест> (нада-гli - компАнIя).
Код за еДРПоУ : 22ЗЗ47 5З.
Види дiяльностi за КВЕ!: управлiння фондами (КВЕД - 66.30), трасти,

фонли та подiбнi фiнансовi суб'скти (КВЕ! - 64.з0), iнша допомiжна дiяльнiсть усферi фiнансових послуг, kpiM страхування та пенсiйного забезпечення (квЕд -66,19) та консультуванIUI з питань комерцiйноiдiяльностi й KepyBaHIUI (КВЕд - 70.22).
Мiсцезнаходженн я: 79018, Львiвська область, м. Львiв, вул. Головацького,буь 2За.

I. Вuсловлення dумкч tцоdо розкрummя
зобов'язоння mа чuсmuй прuбуmок (збumок)

iнформацi'i про акmuвLt,

1,1, ОЦiНКа Та ВИЗНаННЯ фiНансових iнвестицiй на дату Балансу здiйсненiФОНДОМ У ВiДПОВiДНОСТi З ВиМогами МСФЗ 9 <Фiнансовi iнструменти)).
На ДаТУ БаЛаНСУ У СКЛаДi Довгострокових фiнансових iнвестицiй (iнших

фiнансових iнвестицiй) облiковуються iнвестицii (ТзОв ''Екобiзнесфiнанс ,, - g lз7тис, грн,, ТзоВ "KOPBIH прАIzм" - 1 тис. ГРН.о ТзоВ "Карпати-логiстик,,- 8 011тис. грн.) на суму 17 I49 тис. грн., що на l4 55б тис. грн. бiльше, нiж у 2Ol9 р.на дату Балансу у складi поточних фiнансових iнвестицiй облiковуIотъся
форварлнi контракти ПрАТ (Фк (КРЕДИт CEPBIC> на суму 824 тис.|рн., що на
14 l92 тис. грн. менше, нiж у 20l9 р.

1,2, оцiнка та визнання дебiторськоi заборгованостi у Фон!I здiйснюсться
ВiДПОВiДrrО ДО ВИМОГ МСФЗ g 'ОФiнансовi iнструменти,,, з урахуваннямособливОстей оцiнки та розкриття iнформацiТ щодо лебiторськоТ заборгованостi
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встановлених illшими МСБО (МСФЗ).
на дату Балансу у складi довгостроковоi дебiторськоi заборгованостi

облiковусться заборгованiсть за виданими позиками Тзов ''карпати-логiстик'' на
c},}ty 5 647 тис. грн., що на | 9g9 тис. грн. бiльше, нiж у 20l9 р.на дату Балансу У ск-тrадi лебiторськот заборгованостi за розрахунками знарахованих доходiв облiковусться заборгованiсть за нарахованими вiдсотками занаданими позиками ТзоВ "Карпати-логiстик" на суму 12З тис. грн., Що на 1lб
тис. грн. бiльше, нiж у 2019 р.

на дату Балансу у складi iншоi поточноi дебiторськоi заборгованостi
об,-liковуеться дебiторська заборгованiсть фiзичних осiб за вiдчуженими
форвардними конТрактами, за внесками до незареестрованого статутного капiта.гrуТзоВ (АГРОДIм чиСтI росИ>>, ТзОВ кВIНГРЕfu{u, тоВ (ДЮТЕкС), ТоВ(KOPBIH прАЙм)), тов .dIсЕЙл плюс), тов (Фудторг захiд>, за
iнформацiйними послугами Агентства з розвитку iнфраструктури фондового
ринку Украiни, депозитарними послугами пАТ <<Нацiональний депозитарiй
УкраТни>, за майновими правами тоВ (ПАРК АРЕНА) на суму l20 1З2тис.|рн.,
що на l l8 004 тис. грн. бiльше, нiж у 2019 р.

Фондом були визнанi очкуваннi кредитнi збитки щодо
заборгованостi у cyMi 864 тис. грн.

1,3, Грошi та ik еквiваленти, вiдображенi у складi оборотних активiвФонду, на звiтну дату скл€ши l 507 тис. грн., що на 1 504 тис. грн. бiльше, нiж у2019 р,, ЩО пiдтверДженО даними банкiвськоТ виписки з поточних paxyHKiB
ФондУ у АТ "Перший украiнський мiжнародний банк", дТ ''Мегабанк'', ДТ
"УкраТнський булiвельно-iнвестицiйний банк" та депозитного рахунку ФОНЩУ уАТ "Приватбанк'' на звiтну дату.

|,4' Бухгалтерський облiк власного капiталУ здiйснено ФондоМ уВiДПОВiДНОСТi З ВИМОГаМИ Роздiлу II О'Особливостi бухгалтерського облiку
власного капiталу iнститутiв спiльного iнвестування" Положення про особливостi
бухгаттерського облiку операцiй iнститутiв спiльного iнвестування,
ЗатВердженого рiшенням НКLЦIФР вiд 26.I1.2O13 р.м 2б69, зареестровано в
MiHicTepcTBi юстицiТ Укратни 19. |2.2о13 р.за }lb 2l56l2468s.

ФОНД На ДаТУ БаЛаНСУ Мае зареестрований пайовий капiтал на суму
150 000 тис. грн. Iнвестицiйнi сертифiкати ФоНДУ випущено на сумарну
номiнальну BapTicTb l50 000 тис. грн. (Свiдоцтво про реестрацiю випуску
iнвестицiйних сертифiкатiв, засвiдчене нкцпФР, реестрацiйний номер О0449 вiд
16.08.20lЗ р.). Iнвестицiйнi сертифiкати ФондУ розмiщено на сумарну
номiнальну BapTicTb 4 407 тис. грн.

Tекctltцьoeodoкуменmу;@oю,,УкpЗахidАуdum,,,t2'01.202t
вllкорuспlання mекспlу у цiлому або у часпtut,i беi пuсомовоi'зеоdч не dозволяеmься.

дебiторськоi
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";;;;;,;;пплi-r,_,,,,: л aл l rr -_порiвняннi з 20l9 р.
1.5. Нерозподiлений прибуток станом на з1.12.2020 року у ФондIстановитЬ 139 944 тис, ГРН,, що узгоДжусться iз заJIишками нерозподiленого

прлtбутку на початок звiтного року (4 42S тис. грн.), сумою чистого прибутку
вi:обраЖеногО у звiтi про фiнансовi результати (звiтi про сукУпниЙ ЛОхiд) зд20]0 р. (135 5lб тис. грн.).

1.6. Визнання, облiк та оцiнка
Балансу в загаJIьному здiйснювалась
"Фiнансовi iнструменти''.

1,7, Поточнi зобов'язаннЯ i забезпечення (роздiл III пасиву балансу)ФондУ складаюТь 3l тис. ГРН., що становитЬ О,О2 ОДвiд загальноi суми пасивiв.
{о складу поточних зобов'язань ФондУ вiднесено:
- поточнУ кредитоРськУ заборгоВанiстЬ за товари, роботи, послуги завинагородою КоМпАнIi, за депозитарними послугами ГIАТ <<Унiверсал Баню>, занотарiальнi послУги ТоВ (АД (ПЕРСПЕктивА коммоДIТI) у cyMi 30 тис.

грн., що на 22тис. грн. бiльшео нiж у 2019 р.;
- iншi поточнi зобов'язання за придбаною часткою в статутному капiталiтоВ (KOPBIH ПРАЙМ)> у cyMi 1 тис. |Рн., що на l455l тис. грн. менше, нiж у20|9 р.

1,8, Щохоли ФОНЩУ, вiдображенi у Звiтi по фiнансовi результати (звiтi просукупний лохiд) за 2020 р., визначаються вiдповiдно до вимог мсБо (мсФз).
!охоли ФондУ на загальну суму 153 968 тис. грн. характеризуються наступними
пок€вниками:

- iншi фiнансовi доходи (доходи вiд нарахованих вiдсоткiв по позиках, по
депозитУ, премiЯ по позиКах) - 1 б85 тис. |рн., що на 326 тис. грн. бiльше, нiж у2019 р.;

- iншi доходи (доходи вiд реалiзацiТ акцiй, корпоративних прав, форварднихKoHTpaKTiB, дохоДи вiД дооцiнки фiнансових iнвестицiй) - l52 28З тис.грн., що наl40 756 тис. грн. бiльше, нiж у 2019 роцi.
оцiнка та критерii визнання витрат ФОН!У протяг ом 2О2Ор. вiдповiдають

вимогам МСБо (МСФЗ). Витрати ФонДУ на загальну суму 18 452 тис. грн.
характеризуються наступними показниками:

зобов'язань протягом 2020 р. та на дату
в ФОН!I вiдповiдно до вимог МСФЗ g
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- адмiнiстративнi витрати - 426 ,^". грн., що на 251 тис. грн. бiльше, Hiж у20l9 р.;

- фiнансовi витрати (дисконт по позиках, витрати вiд зменшення корисностi
лебiторськоТ заборгованостi за позиками) - 585 тис. грн., Що на 506 тис. грн.бiльше, нiж у 2019 р.;

- iншi витрати (витрати з продажу корпоративних прав, акцiй, уцiнкафiнансових iнвестицiй, собiвартiсть реалiзованих форвардних ko'TpakTiB, витрати
ВiД ЗМеНШеННЯ КОРИСНостi активiв) - 17 441 тис.грн., що на з з51 тис. грн. менше,
Hi;K у 2019 р.

Чистий прибуток ФондУ у cyMi 135 5lб тис. грн. сформованиЙ за рахунокзбllтку вiд операцiйноi дiяльностi ФОНЩУ у сум i -426 тис. |рн., прибутку вiд
фiНаНСОВОi ДiЯЛЬНОСТi ФОН!У у cyMi 1 l00 тис. |рн. та прибутку вiд iнвестицiйноi
дiяльностi ФОНДУ у cyMi |34 842тис. |рн.

вiдображенi у Звiтi про фiнансовi результати доходи, витрати табалансовий прибуток (збиток) Фонду вiдповiдають даним аналiтичного тасинтетичного облiку.
1,9, Порядок визначення BapTocTi чистих активiв ФондУ вiдповiдаевимогам ст' 49 Закону Украihи "про iнститути спiльного iнвестування'' вiд05,07,2012 р, Jф 5080-VI, Положенню про порядок визначення BapTocTi чистихактивiв iнститутiв спiльного iнвестування, затвердженого рiшенням НКI-ШФР вiд30,07,20lЗ р' J\ъ 13з6' зареестровано в MiHicTepcTBi юстицii УкраiЪи 21.08.201з р.за J{p 144412з976.

1,10, Активи, що перебуваIоть у портфелi ФондУ становлять l45 З82 тис.грн,. структура яких представлена наступним чином:
- довгостроковi фiнансовi iнвестицii (iншi фiнансовi iнвестичii) 1 7 149 тис.грн. (l I,8 %);

- поточнi фiнансовi iнвестицiТ_ 824тис. грн. (О,57 %);
- довгострокова дебiторська заборгованiсть - 5 647 тис. |рн. (3,88 %);
- лебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв - |2зтис. грн. (0,08 %);

- iнша поточна дебiторська заборгованiсть - l2O lЗ2 тис.грн. (82,6 3 и);
- грошi та ix еквiваленти - l 507 тис. грн. ( I,04 оА).

склад та структура активiв, що перебувають у портфелi Фонду
ВiДПОВiДаЮТЬ ВИМОГаМ СТ. 48 Роздiлу IV 'оАктиви iнституту спiльногоiнвестування" Закону Украiни "про iнститути спiльного iнвестування''
вiд 05.07.2012 р. j\ъ 5080-VI та Положенню про склад та структуру активiвiнститутУ спiльного iнвестування' затвердженомУ рiшенням нкцпФР вiд
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l0.09.201З року j\Ъ tZSЗ, ,up.ecTpoBaнoмy 
"01.10.20lЗ р. за j\9 1689/2422l,

1,1 l, Сума витрат, якi вiдшкодовуються за рахунок активiв Фонду(27З 080'00 ГРн,), не ПереВиЩУе 5 % сереДнЬорiчноi BapTocTi чистих активiвФондУ протягом фiнансового року ) якастановить 3 596 бЗ6,57 грн. та вiдповiдае
по;rоженню про склад та розмiр витрат, що вiдшкодовуються за рахунокIнститутiв спiльного iнвестування' затвердженого рiшенням нкttпФр вiдlз,08,20l3 р, М 1468' заресстровано в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 0з.09.201з р.за ýs l5lбl24048.

1.12. обсяг i розмiр активiв ФоНДУ у cyMi I45 З82 427,12 грн. перевищуе
мiнirtальниЙ обсяГ активiв ФондУ l25O мiнiмальних заробiтних плат уt,лiсячному розмiрi, встановленому законом на день реестрацii Фонду
(01,11,2010 р, - 1 13З 750 грн.) як iнституту спiльного iнвестування, тому вiдсутнi
пiдстави Для лiквiдацii Фонду вiдповiдно до ст. 41.2 закону украiъи ,опро
iнстиryти спiльного iнвестування'' вiд 05.07 .2О|2р. JФ 5080-u.

l , l з ' Для проведення внутрiшнього аудитУ (контролю) ФондУ уkoMtIAHIi запроваджена посада внутрiшнього аудитора , який призначаеться
Наг,rядовою радою ПрАТ куА "Карпати-iнвест". OcHoBHi завдання, функцii,поряJок органiзацiТ та проведення робiт службою внутрiшнього аудиту ФОН{У
реIу,-Iю€ться Положенням про службу внутрiшнього аудиту Приватного
акшiонерного товариства "Компанiя з управлiння активами 'ОКарпати-iнвест'', щоЗаТВердЖено НагляДоВоЮ раДою коМГIАНIi (протокол засiдання Jф 2з112 вiд
28.12.2012 р.).

2, Д о пом iatcHa i ttформо цiя
:.l, У процесi виконання процедур аудиту фiнансовоi

I]a}II{ не встановлено пов'язанi особи Фонду (частка Фонду
i бi.тьше статутного капiталу).

2.2. Вiдповiдно до мсА 560 <ПодiI пiсля звiтного перiоду> у процесi
ВИКОНаННЯ ПРОЦеДУР аУДИТУ фiНаНСОВОi ЗВiТностi ФОНДУ, нами не встановлено
подiТ пiсля дати балансу, якi не були вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, проте
NIожутЬ матИ суттевий вплив на фiнансовий стан.

2,з, Вiдповiдно до мсА 240 <Вiдповiдальнiсть аудитора, Що стосусться
шахрайства, при аудитi фiнансовоi звiтностi> аудиторський ризик суттевого
викривлення фiнансовот звiтностi, розрахований у робочих документах аудитора,
iДеrlТИфiКОВаНИй Та ОЦiНеНИй як середнiй та складасться з: властивого ризику(середнiй piBeHb), ризику контролю (середнiй piBeHb) та ризику невиявлення

Текс tп цьоzо d оку.м е н пlу "@ ою'' УкрЗ ах idАуdum'', 1 2. 0 1 . 2 02 tвltкорuспlання пlексmу у цiлому або у чьсmut,i 6"i пurоrовоi'зеоdч не dозволяеmься.

звiтностi ФОНДУ
не перевичус 20 Yо
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(середнiй рiвеrrь).

3. OcHoBHi BidoMocmi про оуdumорську фiрлrу
Повне найменування юридичноТ

локуtиентiв: Госпоdарське mоварuсmво
суdumорська фiрма'' УкрЗахidАуdum''.

Код за елПоУ: 20В33340.
номер i дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реестру аудиторських фiрмта аулиторiв, виданого АПУ: Свidоцmво про внесення в Реесmр суб'екmiв

ауdumорськоi'diяльносmi JW 054] Bid 2б.0I.200t р.
ВiДОМОСТi ПРО ГОСПОДаРСЬКе товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

аудиторська фiрма "УкрЗахiдАудит" BHeceHi до наступних роздiлiв Рееструаулиторiв та суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi: "суб'екmu ауdumорськоi'
diяlьносmi"; "Суб'€кmLt ауdumорськоi' diяльносmi, якi маюmь право провоdumч
обов'язковttй ауdum фiнансовоi' звimносmi''.

номер та дата видачi Свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi,
ВИДаНОГО АПУ: СВidООlmВО ПРО ВidПОвidнiсmь сuсmеJvtu конmролю якосmi м 0б00,
вidповidНо dо рiu,tення дПУ Bid 26.05.20Iб р. М 325/5.

прiзвище, iм'я' по батьковi аудитора, який проводив аудиторську перевiрпу,
та серiя, номер, дата видачi Сертифiката аудитора, виданого Апу:

Озеран Волоduлluр Олексанdровuч, серmuфiкаm cepii'A м 0035]g, вudанuй
25,0б,l99В Р,, У PeecmPi аУdumОРiв mq суб'екmiв ауdumорськоi,diяльносmi; розdiлкАуdumорu> М I00962.

Озеран Длла Волоdtt^мuрiвна,

особи вiдповiдно до установчих
з обмеэюеною вidповidальнiсmю,

1",5ерQн Алла БолоOuмuрiвна, серmuфiкаm cepii' д м 004I IB, вudанuй
28'01,2000 Р,, У PeecmPi aYdumopiB mа суб'екmiв ауdumорськоi,diяльносmi: розdiлu.Aуdttпtopu> Jф 1 009б3 

"

i\ Iiсцезнаходження юридичноi особи:
]72, кв. 52,

7902], м. Львiв, вул. Кульпаркiвська, б.

Фактичне мiсцезнаходження юридичноТ особи:
Руmковttча, 7, офiс l la.

790] ], м. Львiв, вул.

4. OcHoBHi BidoMocmi про уrиовч dozoBopy на провеOення ауdumу
АудитоРська перевiрка проведеНа АудиторськоЮ фiрмою 

.'УкрЗахiдДудит''
згiдно з договором Jф З9 вiд 4 листоп ада2О10 р.

АУдr, було розпочато 29 грудня 2О2о р. та закiнчено 12 сiчня 2O2l
що склаДениЙ акт приймання-здачi виконаних робiт.

Р,, ПРо
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Аулитор (сертифiкат cepiT А J\b 004l 18)

Генеральний директор,
Аулитор (сертифiкат серii А J\b 003519)

м.п.
Аудиторський висновок наданий 12 сiчня20) ку

А. В. Озеран

. О. Озеран



t
I

ll 
=llъlo
Ечz
Ф

|(Jl r_o
IдRlElo
Ф

ЕБчЕ
l<9

Фtr
lT{

ч
о
Е0р

oDl
Ег

}r

ФхJо
aqJ

с

.+
,б
z
А

а

qJ
рх
)r

чЕ
Ё=

Ф
)л

ь(,.Ф
(J
р
,л

\
\ \\-ъ- \
\ъ\--\,-



Пiлприемство ПВlФ "Граrrала" ПрАТ КУА "Карпаm,itlвест"

Територiя лt,Львiп, Залiзttичrrий p-tt

Додаток l

до Наltiоttыьrlого полох(еllllя (cTalurrapry) бухгалтерського облilry

| "Загшыri вимоги ло фittаttсовоi звiтttостi"

за КВЕД

Коли
2 1,0 1,0 l

2233475з
46l0l]6300

230
66,з0

{ата (piK, мiсяIlt,,

за СДРПOУ
за КОАТУУ

Оргаrriзаtliйttо-правова форма господарюRаItttя . aKtriolteptte товаристпо за КОПФГ
Вил екоttомiчrtоi лiялыtостi управлirlltя фоlиами
(Jерелttя кiллкiсть пpaIriBr tикiв'

Алреса, телефоtt 790l8, м. Льпiп, вул, Голопаttl,кого,23а, (032)242-63,06

Олиttиttя вимiру : тис, грlt, без лесяткового зllака (oKpiM розлiлу IV Звiт1, про фilrаrrсовi результати (l3Biry про суrryпrlий дохiл) (с|tорлrа Nl 2),

гроtttовi покшltики якого Ilаволятьс, R гриRllях з копiйкапrи).

Склалеrrо (зробити позllачку "\"' у вiлповiлttiй клiтиtlrti)

за полоrсеttttями (стаrиартами) бухгштерського облiку

за пtiжltlролtlиvи стаlLlартх[lи фilrаrrсопоi звiтrlостi

Баланс (Звiт про фiнансовий стан)
l|a 3! грудня 2020 р,

ФорrlаМl колзаДКl'Д Г----lS0l00Т-l

дктttв Кол рялка
на почttток

звiтllого пеlriолч
llп kittctп,

lпiтttсlго псDiолч

l 2 3

l, [lсоболотtti актшвtl
:lеьlатерiалыti ашиви: l 000 0

00 0

llакопичеIlа апlортизаl(lя 002 0

незаверlllеlti t<апiталыti iltвестиlti]' 005 0

эсllовtti засоби; I0 0

Illlестиl(lйllf llep) xolilcTl, 0l
Довгостllоковi бiологiчlti аlоиви 020 0

Щовгостроковi t!ilrarrconi ittвестиtti-t:

rKr облiкопlютt,ся ]а мс]олодl ),,tacTi п t<апiтмi ittttlиx пiллрисllств
l 030 0

035 259з 11 l49
довгоспокова лебiтоосt,ка забопгов 010 ]648 564,1

вiлсmочеtri полатковi апиви 04 0

lttltli llеоборотtli апипи 090 0

Усt,ого зл розлi.поrr l 095 624I. zz,796

II. ()бо

l]апас и l l00 0

гIоточt ti бiологiчlti актипи 0

Щебiторсr,ка заборгопаttiстt, ]а пролуtсttiю. r,овари, роботи, послl,г l l25 0

Лебiторська заборгопаttiстl, за розрахуllкаNtи:
за 8ила||иNtи апаtlсами llз0
з бюлil(етоr! l l35

т,ч. з полатку tta прибrток l36
] llарахоRаllих лохолlR l l40 l23

Ittltta поточltа лебiтоtlсьttа забоDгопаttiстl, l2t l20l32
поточtti фittatrconi ittвестиllii 60 l50l( 824

ГDоttti Ta'ix еквiпшеltти: 65 507
)ахчttки в баttках 61 l50

витрати майб}тtriх перiолiп 70

Iltttti оборотtti активи 90

}'сього зп |lозлirrопr lI 95 l7l5i l 2258(

III. tIсоборотrri aKTllRIt, yтpltNtyBalIi лля проллжу,
тл г|)Yпtt Rltбуття l 200

Бцlч ttc, lзl)l) 23395 l45382

rrlrli дilrarrcoпi illnecTиrrii

ll()

l l55
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ПiлприсмствО ПВIФ "Граllааа" ПрДТ КУД "Карпати-itrвсст"
.Щата (piK, мiсяць, .tисло)

за СДРПоУ

Коди
21,01.0l
пзуl5з

Звiт про фiнаrrсовi результа,гtI (Звiт llpo сукупний дохiд)
за 2020 р.

ФормаNл2 кодзаДКУД @
l. ФtнАнсовI рЕ:}),льтАтt I

ll. с},к),пн1,IЙ дохIд

I I l. Ел ENI Е llT l,{ о п Е PAttl I)'l ll 1,1 х в ltl, Pr\],

С]таття Кол рялка .}а звiтrrпй перiол .}а поtlсреrtltiй псрiол

l ) J 4

rii ( робiт. послуг) 2000 0

С'обйЬтiсть рсмiзоваttоj продукцii (ToBapiB, рсlбiт, послуг) 2050 0

Валови ii:
прибуток

2090 0

зб ито к 2095 0

llшi опсрацiйlti доходи 2l20 0 lбl89
2l 30 426 l75

Витрати lta збут 2l-s0 0 ()

Ittшi опсраttiйtli витlrати 2l80 6986

ФiltaltcoBttii Dе}\,льтат вiл otlepauiii lloi дiя.цьltостi:
lбvток 2l90 0 9028

зб ptToK 2l95 426 0

дохiд вiд y.tacTi в капiталi 2200 0 ()

Ittшi фittаttсовi лохоли 2220 l 685 l 359

Ittuli доходи 2240 |5228з l 1-52

ФillallcoBi витрати 2250 585 79

2255 (.) ()

2270 |744l 20192

ФitlaltcoBttй рсзультат до оподаткуваIlпя:
пtrибуток 22L)0 l355l l 04з

збиток 2295 0

Витрати (дохiд) з податку tta пlrибуток 2300 0

Прибчток (збиток) вiд при пr.lt tct toi дiял ы tocTi п iсля оподаткуваl t t tя 2 з05 0

Ll исr rt ii фitrаllсtlвuй Jrезl,ль гitт:

п пибчток ]50 l]55lб l 043

зб лlток 2355 0

Стаття Кол рплна l}а зпiтrlшii перiол 1}а поперелrriii перiол

l ) 3 4

flootlitlKa (vuirrKa) llсоборо1,1lих активlR 2400 0 ()

Щооui t t ка (уцi r rKa) (li l lal tсtlвих i t tcTlrl,пtct tTiB 240_5 0

Ilлкопи.tt.lt 24l0 0 0

LlacTKa iltшого сукупllого дохо,ау асочiйоваttих та спiлцllих пiдприсмств 2415 0 0

Ittший сукупttий дохlд 2445 0 0

l lt ru ll ii с,|,куп ll tt ii лохiд до оп одllты), вл ll llя 2150 0

Податок lla прибуток, пов'язаllий з ittшим сукупltим доходом 2455 0 ()

l ll tш lt ]i с\,кyпll и ii дохiд пiсля оподllтк),ваl| llя z16{l 0

Сукr,пrrий дохiд (счма рядкiв 2350,2355 та 2460) 2465 l]55lб l 043

[la й ltettl,Batl ltп показll tl ка ltол рялка l}а звiтrlшii перiод l}а поперелlliii лерiол

l ) 3 4

Матсрiалыtiзатlrати 2500 0

[Jи,t,оати Iltt огl,пL]ry праLli 2505 0

I]iдJrirхуваt t t tя t ta сtrцiм ыt i захсlдtл 25 l0 0

дtrлtlртиза цiя 25l5 0 (

lrrrлl опсраuiйtti витрати 2520 426 7lбl

Рл tort 2550 126
,7lбl

/

\ лмirriстпативtli витоатлt
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Пiлприсмство ПВIФ "Граrrала" ПрАТ КУА "Карпати-illвсст"
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Прtаuimка dо фiпансовоi звimносmi за pitg tцо закiнчuвся 37 zруdttя 2020 роtg
1.1. Iпформацiя про Фонд
Повне найменування: Пайовпй венчурший iпвестпцiйппй фонд недшверсифiковапого ВиДУ

закритого тlлпу <грапада> Приватного акцiонерного товариства <<компанiя з управлiнrrя активами
<Карпати-iнвест>> (надалi - Оонд).

,Щата реестрацiТ Фон,ry: 01.11.2010 р.
Тип, вид та кJIас Фонлу: закрlтгий тип, недиверсифiкований вид.

,Щата та номер свiдоцгва про внесення iнвестицiйного Фондr до C.ЩICI: 06.12.20|2., Ns 1504-1.

Реестрацiйний код Фонду за е,ЩIСI: 23315М.
Строк дiяльностi iнвестицiйного Фондr: 15 poKiB
Мiсцезнаходдення Фондr: 79018, УкраiЪа, м. bBiB, вул. Головацького,23А.
CTopiHKa в Irrгернетi Фондr : karpatyinvest.com.ua.
Адреса електронноi пошти Фоlrдr : karpaty. inv @ gmail.com.
Пайовий капiтап Фон,ry становить 150 000 тис. грн.
Спосiб розмiщення вигIуску iнвестицiйних сертифiкатiв Фондr: приватне розмiщення.
Номiнальна BapTicTb iнвестицiйного сертифiката Фонлу - 1,00 грн.
Кiлькiсть iнвестицiйних сертифiкатiв Фоrшу - 150 000 000 шт.
Форма iснування iнвестшIiйнrх сертифiкатiв Фондr - бездокуплентарна.
Форма вигIуску iнвестицiйних сертифiкатiв Фондr - iMeHHi.
Розмiщено iнвестицiйних сертифiкатiв Фондом загаJIьною номiнальною BapTicTlo 4 493 тис. грн.,

викушIено iнвестицiйних сертифiкатiв Фондом загальною номiнальною вартiстю 1 508 тис. грн.

Загальна номiнальна BapTicTb нерозмiщених iнвестицiйних сертифiкатiв Фонлу становlтгь 143

999 тис. грн.
Перелiк власншсiв iMer*rиx iнвестицiйних сертифiкатiв Фонду станом на 3|,12.2019 Р. Та

ЗI.12202Ор.:
пепелiк власникiв 31,|2.2о19 з1.12.2020

ТзоВ <Карпати-погiстик> 4 407 00о 4 49з 2об

Разом: 4 407 0ш 4 4932об

1.2. Iпформацiя про Компанiю з управлiння актпвамп
Активами Фонду управляе Прпватпе акцiоrrерне товариство 'Компанiя з управлiнпя

актпвамш 'Карпатп-iпвест" (надалi - Компанiя), код за е!РПОУ: 22ЗЗ4753.
OcHoBHi види дiяльностi КомпанiТ: управлiння фоrцами (КВЕД - б6.30), трасти, фоrии та подiбнi

фiнансовi суб'екти (КВЕД - 64.30), iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових послrуг, KpiM
отрахуванЕя та пенсiйного забезпечення (КВЕД - б6.19), консультування з пи:гань комерчiЙноТ

дiяльностi та керування (КВЕД -70.22).
Лiцензiя на здiйснення професiйноi дiяльностi на фондовому ринку - дiяпьнiсть з управлiння

активами iнстlтryчiйних iHBecTopiB (дiяльнiсть з управлiння активап,lи); серiя АД М 034370 виДана
Нацiональною комiсiею з цiнних паперiв та фондового ринку 05.0б.2012 р.; строк дiТ лiцензii з

05.0б.2012 р. необмежений.

2. Загальпа оспова формуваппя фiпансовоi звiтпостi
2.1. .Щостовiрпе подаппя та вiдповiдпiсть МСФЗ
Фiнансова звiтнiсть Фоrцу е фiнансовою звiтнiстю загаJIьного призначення, яка сформована з

метою досювiрного подання фiнансового стащ/, фiнансових результатiв дiяльностi та грошовIо(
потокiв Фонду дIя задоволення iнформацiйних потреб широкого кола корисryвачiв при прийнятгi
ними економiчних рiшень.

Концеггryальною основою фiнансовоi звiтностi Фонry за piK, що закiнчився 31 грудня 2020 року,
е Мiжнароднi стандарти фiнансовоi звiтностi (МСФЗ), вкJIючаючи Мiжнароднi стандарти
бухга.тlтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видаrri Радою з Мiжнародншr
станлартiв бухгалтерського облiку (РМсБо), в редакцii чиннiй на 1 сiчня 2020 року, що офiцiйно
оприJIюдненнi на веб-сайгi MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи.

Пiдготовлена Фондом фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдае BciM
вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО, дотимання яких забезпечуе достовiрне
поданЕя iнформацii в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречноi, достовiрноi, зiставноi та зрозумiлоi
iнформацiТ.

1



При форпrуваннi фiнансовоi звiтностi Фоrц керувався також вимогами нацiональнlлс
законодавчих та нормативних aKTiB щодо органiзацii i ведення бухгалтерського облiку та скпаданЕя
фiнансовоi звiтностi в YKpaihi, якi не протирiчать вимогап{ МСФЗ.

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

а) отримуе коIпти вiд iHBecTopiB з метою наданЕя iM пос.ггуг з управлiння iнвестицiями;
б) зобов'язуеться перед своiми iнвесторами, що мета його бiзнесу поJIягае у iHBecryBaHHi

викпючно дIя отримання доходу вiд збiльшення капiта.rцz, iнвестицiйного дохо.ry або обох видiв
дохо,ry;

в) вимiрюе та оцirпое результативнiсть cBoik iнвестицiй на ocHoBi справедJIивоi BapTocTi.

Вйповiдно до параграфа 31 МСФЗ 10 (iз вр:lхуванЕям положень параграфа 32 Фонд не
консолi,ryе своi дочiрнi пiдприемства. HaToMicTb, Фонд оцirпое iнвестицiю в дочiрне пiдприемство за
справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки вiдповiдно до МСФЗ 9, МСБО 28.

2.2. МСФЗ, якi прийнятi i вступають у сплу для рiчппх перiодiв, якi почппаються з 1 сiчня
2021 року i пiзпiше

На даry затвердження цiеi фiнансовоi звiтностi Рада з МСФЗ в рамкФ( Реформи IBQR
опублiкувала поправки прийнятi станом Ha3L|2.2020, ефективЕа дата яких не настаJIа:

- МСФЗ 9 <<Фiнансовi iнстррлеrrги>>, МСБО 39 <Фiнансовi iнструменги: Визнання та оцiнкn>>,
МСФЗ 7 <<Фiнансовi iнструплешги: Розкрlтггя iнформацii> та МСФЗ 1б <Оренда>>, що доповнюють
випущенi у 2019 роцi та зосередд(ують уваry на наслiдкоr реформи базового рiвня процентнlD( ставок
на фiнансовiй звiтностi компанii, якi виникають, коли, наприкпад, базовий пок{lзник проценгноi
ставки, якиЙ викорисювуеться дJIя обчислення процеrrгiв за фiнансовим активом замiнено
аJIьтернативною базовою ставкою.

Поправки до фази 2 розглядають питання, якi мояqrгь вIuIищ/ти на фiнансову звiтнiсть пiд час
реформи базового рiвня процекгних ставок, вкпючаючи наслiдки змiн договiрних грошових потокiв
або вiдносин хеджування, що виникають внаслiдок замiни базового рiвня процекгноТ ставки. з
аJIьтернативною базовою ставкою (проблеми iз замiною).

На етапi 2 свого проекту Рада внесла змiни до вимог зil}начених стандартiв, що стосуються:
змiни договiрних грошових потокiв - компанiТ не доведеться припиняти визнанЕя або

кориryвати балансову BapTicTb фiнансових iнстррлеrrгiв для змiн, що вимагаються реформою, а
замiсть цього оновить ефективну процеIIтну ставку, щоб вiдобразl,tти змiну до аJIьтернативноi базовоi
ставки;

облiк хедлсування - компанii не доведеться припиняти облiк хеддсування викпючно тому, що
вона вносlтгь змiни, якi вимагае реформа, якщо хеджування вйповiдае iншим крIтгерiям облiку
хед}q/вання; i розкрlтггя iнформацiT - компанiя повинна буде розкривати iнформацiю про HoBi ризики,
що виникають внаслйок реформи, та про те, як вона управJIяе переходом до аJIьтернативних ставок.

Поправки до Фази 2 поширюються лише на змiни, якi вимагае реформа базового рiвня
процентних ставок до фiнансових iнструмеrrгiв та вiдносин хедд$/вання.

- МСБО 1б <OcHoBHi засоби> - поправки забороняють компанiТ вираховувати з BapTocTi
основних засобiв суми, отриманi вiд реалiзацii вироблених предметiв, коли компанiя гоryе актив до
його цiльового використання. HaToMicTb компанiя визнае TaKi надходженrrя вiд продалqу та пов'язанi з
ними витрати у прибугку або збrгку.

- МСБО 37 <Забезпечення>> - поправки )лочнюють, що <<витрати на виконання договору>>
являють собою витрати, безпосередньо пов'язанi з договором - тобто або додатковi вкграти виконаннrI
договору (напршоrад, прямi врIтрати на працю i матерiали), або розподiл iнших вIIтрат, якi також
безпосередньо пов'язанi з договором (наприкпад, розподiл ал,tортизацiТ об'екта основних засобiв, що
використовуеться при виконаннi договору).

- МСФЗ 3 <<Об'еднання бiзнеср> - Акryа.пiзацiя посилань в МСФЗ (ШRS) 3 на Концегrryальнi
основи пiдготовки фiнансовоi звiтностi, не змirrrоючи вимог до облiку дlя об'еднання бiзнесiв. .Щодано
виняток щодо зобовkзань i упловних зобов'язань. Щей винягок передбачае, що стосовно деяких видiв
зобов'язань i умовних зобов'язань органiзацiя, яка застосовуе МСФЗ (ШRS) 3, повинна посIоIатися на
МСФЗ (IAS) З7 <<Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи" або на
Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 21 <Збори )>, а не на Концегrryальнi засади фiнансовоi звiтностi 2018 року.

- МСБО 1 <<fIодання фiнансовоi звiтностi>> - поправки роз'ясrпоють крrгерiй у МСБО 1 для
кпасифiкацiТ зобов'язання як довгострокового: вимога до суб'скта господарювання мати право
вiдкпасти погашення зобов'язання принаймнi на 12 мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.

2



Фонд оцiнtос вплив таких змiн на його фiнансову звiтнiсть,

2.3. ВалюТа подання звiтностi та функuiональна валrота, сryпiнь округленIIя

Валюта подання звiтtlостi 
"iдпоuiдu. 

функuiональнiй валrотi, якою с нацiональна валюта УкраТни

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

2.4. Припуrцення про безперервпiсть дiяльностi

Фiнансова звiтнiсть Фонду пiдготовлена виходячи з припущеняя безпер:р"_п:::, 
^:ia,",:з,з;

вiдповiд1,1о оо ,noro"i;;;й активiв i погашення зобов'язань вiдбувасться в ход1 звичаиноl

дiяльностi. Фirtансова звiтнiсть не вкJIючае коригуваН:11.'*i необхiдно було б провести в тому

в}tпадкУ, якби ФоrlД не мiг продов)I(иТи. ПОДаП:Ре здlиснення фiнансово-iосподарськоТ дiяльностi

вiлпсlвiдно до прин ци п i в безперервностl дlял bHocTl,

2.5. Рiшеllня про затверджеllllя tPiHaltcoBoi звiтностi

Фiнансова звiтнiсть Фонлу затверджена до. випуску (з метою

I(омпаtliТ l2 сiчня 2021 року, Hi учасники Фонду, Hi iншi особи не мають

(lirlaHcoBoT звiтностi пiсля ii затвердження до випуску,

2.6. ЗвiтlIиil перiод {lillaHcoBoi звiтностi

ЗвiтнимперiоДом'заякийформУетьсяфiнансовазвiтнiсть,ВВаЖастЬся
перiол з 01 сiчня по 3 1 грулня 2020 року,

оприлюднення) керiвником.
права вносити змlни до цlеl

каJIендарний piK, тобто

3. CyTTcBi положсllllя облiковоi полiтикlл

3.1. Осllови оr(iltкио застосоваIlа прлt складаrlнi фiнансовоi звiтllостi

I-\я (liHaHcoBa звiтнiстЬ пiдготовле1,Iа на ocHoBi iсторичноТ собiвартостi та справедливоТ BapTocTi

або амортизаLtiйноТ собiвартостi o*p"r"*Ji"aucou"x i".ipy*,n'iB вiдповiдно до МСФЗ 9 кФiнансовi

iнструмеt.tти>, оцitlr<а справедли_воТ BapTocii здiйснюетьая з викори*i:Yr:::одiв оцiнки фiнансових

iHcTpyMeHTiu, до.uоrЙ;;.-йСФa lj..коцiнки за справедливою вартiстю>, TaKi методи оцlнки

вклlочають використа}lня справедп"uо, *ufrocTi. як цiнИ, ЯКа бУЛа б oiP"*unu За ПРОДаЯ( "1"lI;.19"
сплачена за передачу зобов'язан}tя у звичайнiй операчiт Mirlt учасниками ринку "1 -41Y ?.lr]:,:,
Зокрема, ."пор"arо*iпя бiрrl<ових nor"pyuuno. або даних про потоЧну ринкову BapтlcTb lншого

аrtалогiчного за характером iпсrрумеф, а"алiз дисконтованих грошо_"_у:_по:опiв або iншi моделi

визtlачення справедливот BapTocTi, ПЁрелбачувана справедлива BapTicTb фiнансових_,1Y,:].:, '

зобов'язань визначаеться з виI(орисruппопi nu,unoT iнформачiт про риt{ок i вiдповiдних методlв оцlнки,

3.2. Загальнi положення tцодо облiкових полiтик

3,2, l. OcttoBa (lорлtуваttпя облiковlх ttолiпluк

облiковi полiтики - KollKpeTHi гlринципи, осноВИ, ДОМОВЛеНОСТi, ПРаВИЛа Та ПРаКТИКа' ЗаСТОСОВаtll

суб,ектом господарювання при *uou,,r,T,u подuппi'ОiПuП.ОrЬТ ЗВiТНОСТi. МСФЗ НаВОДИТЬ ОбЛiКОВi

полiтики, якi, за висновком рмсьо, дають змоry скJIасти таку фiнансову звiтнiсть, яка мiститиме

llоречFtу,u до.rоuiрi,f ф"рruчi,о ,rро bnepattiT, iншi подiТ та умови, до яких вони застосовуються,

l'aki полiтики не слiд застосовувати, якlllо вплив Тх застосування с несуттсвим,

облiкова полiтика Фогrлу розроблена та затверджена керiвни".Г::Y 
]::Y.п,аяiт 

вiдповiдно до вимог

мсБо 8 <облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки> та iнших чиllних мсФз,

3,2,2, IнсРор,ttоцist tl1lo з,лlitlч в облiковt,х ttолiпluках

Фонд обирас та застосовус свот облiковi полiтики t

подiй або умов, якщо мсФз nonnp"uo не вимагае або не

яких itluli полiтики можуть бути доречними,

3, 2, 3. C1l tlt ttlcB i с пl ь l,t ct z ру ll,y в al l l l я

на доре.tlчiсть irrформаuiТ у Фондi мае вплив ii характер i *т::::]::,I:фор*uцiя вваrкасться

сут-гсво}о, якщо ii опущеt{ня або викривлення моЖе ВПЛИНУТI' На еКОНОМiЧНi РiШеННЯ КОРИСТУВаЧlВ'

гiрийнятi на ocHoBi фiнансовот .uirпо.i'i-ёч;;!;r;,_rДlЬ"о", u 1о"п|тyх умовах значущостi

iнформаuiТ u.-.n,nobTi вiд величини об'скта, що оцiнюеться iдопустимостl помилки,

Вiдповiдtно до облiковоТ полiтики Фонду встановлено насryпнi критерiТ пороry cyTTeBocTi,

послiдовно для подiбних операцiй, iнших
l щозволя€ визначення категорiт статей, для



звiтностi, за якими
встаiIовлюеться порiг с

База для вlrзtlаttення пороlу сутr.свос.гi
господарськi Ъперацпlй Ц
пов'язанi зi змiнами у складi (pyci)
активiв, зобов'язань, власного

Господарськi опФацПБI t-lсllодарськl операцiТта подiТ
щодо доходiв i витрат

доходiв 
. 

(ltаприкла д, чистий лохiд giд o"-iiiriПРОДУКЦiТ (ToBapiB, робiт, послуг)) i вiлповiдно
витрат 

.(tIаприклад, собiвартiсть- реалiзоваtIоТ
РgДХýЦiЧqДЗРЦ, робiт, послуг)) п iдприемстваIншi господарс"пi операцПБ пЙП

та iншi якiснi фактори, що Mo)l(yTb вtlлива.ги
на визначення порогу суггсвос.гiСтаггi Бuлаr,су 1Ъiry npo

фlнансовиЙ стан)

Пiдсумок .,".), **rrцrrlлчумuк KJlacy активlв, власtlого капiталу, класу
зобов'язань

CTaTTi Звiту про фiнансовi
результати (Звiту про сукупний
дохlд) Фiнансовий--lЪф"rа, вiд не операцiйrrоi

iнвестицi йнqi) дiял bHocTi

Розмiр .пасt,оБпЙ
3.2.4. Форма mа назвr. фiнонсоваж rпr-iч
перелiк та назви форм фiнансовот звiтностi Фонду вiдповiдають вимогам, встаtlовленим

ffj:]i?"},;:"ffiЖ "Й'Ь," оБ li,uп.о"оi ;;i;;ой, Ъu ф"р,;-й;;йоп, що розробленi у
3,2.5, Меmоiu поdанttя ittформацi| у фiпсtttсовrtх звimаж
Згiдно МСФЗ та враховуючи НП(С)БО,l. Звiт про сукупний дохiд передбачас llодання витра-г,визнаних у прибутку або збитку, за класифiкацiсю,'Ъ""оuu"о, nu ,"rодi кфункцiТ витрат> абоксобiвартостi реалiзацi'l)>, згiдно;,r;;' витрати класифiкуlоть вiдповiдно до i21 функчiй як час.гиllисобiвартостi ч и, наприклад, витрат 

"" 
.бу; ;аъ;;ffi;'Нl'у дiял ь н i сть.Представлення грошових потокiв вiд операцiИноТ дiяльностi у Звiтi про рух гроuJових кошт.iвНlТffiЖ;;ТТr"#rН;УН;Т,:'l "'ОДУ, 

ЗГiДНО '''n", розкриваеться iнформацiя про oct-loBtli
ГРОШОВих надходжень та грошов"* 

""п",IJ,;Ш;il..:3;ffХfi.i".ТН,_Т"lХЧХ}'J "ъj,;;*'""i'Й"3.3. облiковi полiтики щодо фiнансових itlcTpyMeHTiB
3.3.L Вшналtня mа оцiпка фiпансовttж irtcmpyrvteHпliB

,r.r""uuu1o#""H ffiil"#;i"if;i;:* фiНаНСОВИr in"py"",iB србgд здiйснюс ix класифiкацiю т,а

Фонд Визнае фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi вiдповiдно до мсФз, тодi iлише тодi, коли Фонд стае стороною контрактних поло)к""u щодо бiна"соЙi-iп"rруr""ru.
.Що фiнансових активiв налеll(ать:о грошовi кошти та ix еквiваленти;. дебiторська заборгованiсть;



. цiннi папери, якi утримуIоться до погашення;

r цiннi папери, призначенi для перепродах(у;

. iншi фiнансовi активи.

Що фiнансових зобов'язань вкJIючаються:

о cbiHaHcoBi зобов'язання, призtlаченi для перепродажУ;

о cbiHaHcoBi гарантiТ;
. iншi.
ОперашiТ з придбання або

за датою розрахунку.
За строком виконання фiнансовi

cTpoкor\4 виконання зобов'язань до 12

продarку (li нансових iHcTpyMeHTi в визнаються iз застосуванням облiку

активи та фiнансовi зобов'язання подiляються на поточнi (зi

мiсяцiв) та довгостроковi (зi строком виконання зобов'язань

бiльше l2 мiсяLtiв).

Фонд класи(liкуе фiнансовi акти.ви як Taki, що оцiнюються У подrшьшоI\{у за амортизованоIо

собiвартiстю або зu 
"прuu"дпивою 

вартlстю, на ocHoBi обох таких чинникiв:

а) молелi бiзнесу суб'скта господарювання для управлiння фiнансовими активами; та

б) характеристик контрактних грошових потокiв фiнансового активу.

Фонд визнае Taki категорiт фiнансових активiв:

фiнансовi активио що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату

переоцiнки у прибутку або збитку;

фiнансовi активи, що оцiнюrоться за амортизованою собiвартiстю;

Фонд визнас Taki категорiт фiнансових зобов'язань:

фirлансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю;

фilrансовi зобов'язання, оцiнеtli за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату

переоцittки у прибутку або збитку.

Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Фонд оцiнюс Тх за

Тхньою справедл ивою вартlстю.

Фittансовий актив оцiнюсться за амортизоваtlою собiвартiстю, якщо BiH придбаваеться з метою

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

грошовi потоI(и, KoTpi с суто виплатами ocцoBnoi'"y," ,u процеп'iв на непогашену частку основноТ

суми.
3,3,2. Гроtоtовi Kotutltlt пла i|xlli еквiвплеtttllu

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

конвертуюТься у вiдоМi сумИ грошовиХ коштiв'i якиМ'притаманний незtlачний ризик змiни BapTocTi,

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

погашення, t|априклад, протягом не бiльше HirK три мiсяцi з дати придбання,

грошовi коu]ти та Тх еквiвалеl]ти можуть утримуватися, а операцiт з ними проводитися в

ttацiоttальнiй валютi та в iноземtriй валютi,

грошовi кошти та Тх еквiваленти визltаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання

активами.

Подальша оцiнка
rroM iнал ьнiй BapTocTi.

гроtllових коштiв здiйснюсться за справедливою вартiстю, яка дорiвнюе tx

Подальп_tа оцiнка еквiвалентiв грошових коштiв, представлених депозитами, здiйснюеться за

амортизованою собi вартiстю.

первiсгrа та подальtuа ottiHka грошових коштiв та Тх еквiвалентiв в iноземнiй вulпютl

здiйснюеть., у ,1rу,,пuiЬ-rrалонiи валютi за офiuiйними курсами Нацiонального банку УкраТни (нБу),

У разi обмеясеtlня права використання коштiв на лоточних рахунках. в у банках (наприклад, у

випадкУ призначеttllя НБУ в банкiвськiй ycTaHoBi тимчасовоТ адмiнiстрацiТ) шi активи можуть бути

к.llаси(liкованi у складi необороrr,"* uпrйuiв. У випадку прийнятт] НР.У_,li,ення про лiквiдацirо

баtlкiвськоТ y.runou" .,Ъ uiл.уr|,остi ймовiрностi повернення грошових коштiв, визнання 'lk як активу

п|"п""о.rой i т* BapTicTb вiлображасться у складi збиткiв звiтного перiолу,

ý



3, 3, 3, Ф iHa нсо в i акm uв ar rL|o о цi t t to to пl ь clt з а uл, ор п, uз о в а t t () to с о б iB ар m ic п uo
ЩО фiНаНСОВИХ аКТИВiВ, ЩО ОЦiНюються за амортизованою собiвартiстtо, Фонд вiдносиt,ьd е б i mор с ь ку з пб о р е о в а lt ic m ь з а в ltd п п шп tt п оз lt кOлr rl,
Пiсля первiсного визнання Фонд оцiнюе позики за амортизованоlо собiвартiстIо шляхомдисконтування.

Застосовуючи аналiз дисконтованих грошових потокiв, Фонд використовуе одну чи кiлькаставок дисконту, KoTpi вiдповiдають перевu,{tаючим на ринку нормам доходу для фiналlсовихiHcTpyMeHTiB, якi маютЬ в основноМу пооiбпi ,;;;; ;.*uрuпr"р".тики, включаючи кредит'у якiст,ьiHcTpyMeHTa, з€UIишок строку, протягом якого ставка вiдсЬтка за кон.'рактом е фiксованою, а тако)кзrulишок строку до погашення основноТ суми.
!ля розраХунку тепеРiшньоI (поточно'i') BapTocTi майбутнiХ грошових потокiв (щодо гtозик)Фонд використовуе.середньозва)кену ставку за портфелем короткострокових банкiвських кредитiв у

;ftT,ooXffilr:Jil]Y# 
В баНКаХ, Y 'n"* Не ВВедено,"rчu.оф uдri"i.rрuцiю-або не запровад)l(ено

Фонд оцiнюс станом
розмiрi, що дорiвнюс:

на кожI{у звiтну дату резерв пiд збитки за фiнансовим iHcTpyMeHToM у

- l2-мiсячним очiкуваним кредитни.м збиткам у разi, якщо кредитгtий ризик на звi,гну дату неза:}наВ значного зростання з моменту первiсного u"a"uni,";
- очiкуваним кредитним збиткам за весЬ строк дiI фiнаrrсового iHcTpYMeI.ITy, якщо креди.'лtийризик за таким фiнансовим iHcTpyMeHToM значно зрiс iз ,or.n..y первiсtlого визнання.
У випадку фiнаltсових активiв кредитним збитком етелерiшня BapTicTb рiзницi MirK договiрними

;liБ:"^ 
"Х,ХЁ"#S?#У;}:r# #"ТН:* "u 

ПОР"Й ЬО"ОУ 
'u До.оuоро",, i .роrоuими пото*ами,

Станом на
i".,py*"n,o; ;"l:Нi;ЖХ'""Х"}"*Жi_riiН;::."':";;;;Н iff#fllii"#iН;i"f,l,:;ъ::xЗаМiСТЬ ЗМiНИ СУМИ ОЧiКУВаНИХ КРеДИТНИХ збиткiв викор.истоI]у. йiп,у ризику lJ[lстан}Iя дефолту(НеВИКОНаННЯ ЗОбОВ'ЯЗu''') nPo'oroM очiкува"Й ;;p";'oiT ,1ri"u""ового iHcTpyrvIeHTa. !ля викоl]аlIняТаКОТ ОЦiНКИ ФОНД ПОРiВНlОС РИЗИК ":::.:улl:Ч:.li, ;Ъiнансовим iH"Tpyr"Hro' cTaI{oM на звiтнудату з ризиком настання дефолту за фiнансовим iHcTpyMeHToM станом на дату гIервiсtlого визнаrtrlя, iвраховуе при цьомУ обгрунтовано необхiД"у ,а пiд.ЬердI(увану iнборма|i,Ь, Що с доступгtою безнадмlрних витрат або зусиль, i вказус на значне зростаllня кредитного ризику з MoMe}ITy первiсгlоговизнання.

Фонд вважае, що кредитний ризик за фiнансовим itlcTpyMeFIToM не зазнав зI]ачного зростання змоменту первiсного визнання, якщо було .'".oru"o, що фiнансо""й i""rЙ.п, 
"u. низький piBeHbкредитного ризику станом на звiтну дату.

У випадкУ фiнансовоГо активу, l]lo с кредитно-знецiне}lим станом на звiтну да.гу, аJIе tle спридбаним або створеним кредитно-rп"цiп"п";Ф;";;"-, unr"ro", Фонд оцiнюе очiкуванi кредитltiзбитки як рiзницю мiж валовою балансовою вфтiстю активу та теперiшньою вартiстю очiкуванихмайбутнiх грошових потокiв' дисконтованою за первiсною ефективноtо ставI(ою вiдсотка за
Р,ffi::"#*ffЪ"r""*УДЪ-ЯКе 

ПОР"'Уuu"ПЯ ВИЗtlаеТЬСЯ В ПРИбУТКУ Ы.O"r-f 
"n 

пр"буrоп uбо rо"rоп

. На поточну дебiторську заборго_ванiсть за видаtlими позиками Фонд створюс резервочlкуваних кредитних збиткiв на суму заборгованостi в розмiрi 0,5 й;;l;;;ми*боргу.

. На прострочеIlу цебiторську заборгованiсть за виданими позиками Фонд створюс резервочlкуваних кредитних збиткiв на суму заборгованостi вiдпЬвiд*,о до.rрБпiu'пр"".'рочеllllя:

о"r",;i;Ь'.rУ;;;iШ?'#r];еННЯ 
ПЛаТеЖiВ - НаРаХОВУетЬся резерв очiкуваних кредитних збиткiв у

- бiЛЬШе l2 МiСЯЦiВ ПРОСТРОЧеННЯ ПЛаТеЖiВ - нараховуеться резерв очiкуваtlих креllиl.них збиткiву розмiрi l00 % вiд суми боргуj
[ебimорська заборzованiсmь за mовар,t, послу?rl, Il(ц)ax()B(I|lLtлttt вidсtlпtкrьчtч
Безумовна дебiторсьКа заборгоВанiстЬ визнасться ,n unr"u тодi, коли Фонд стас cTopol]o.договору та, внаслiдок цього, набувас юридичне право одержати грошовi кошти.
Первiсна оцiнка дебiторськоТзаборгованостi здiйснюеться за справедливою BapTicTlo.

"""о#]:#J,"Ч;li;ЪВИЗНаННЯ 
ПОДirЛЬша оцiнка дебiторськот заборгованостi вiдбувастьсл за
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пото.lltу лебiторську заборгованiсть без встановленот ставки вiдсотка Фонд оцiнюс за сумою

лервiсttого pa*y,n*y факryри, якlllо вплив дисконryвання с несуттсвим,

Щебiторську заборгованiсть без встановленоТ ставки вiдсотка, щодо якоТ icHye розтермiнування

nnur.iiu, Оонд оцi"юс за сумою договору, якщо вплив дисконтування с несуттевим,

На KoTtHy звiтну дату Фонд оцiнюс наявнiсть ознак знецiнення фiнансового активу або групи

фiltансових активiв. бцiнка зменшення корисностi фiнансового активу в результатi дii кредитного

ризику вклlочае данi, якi пiддаються спостере}кенню, про насryпнi подiТ:

фiнансовi трулнощi боржника;

- порушення умов договорУ, наприкJlад, прострочення виплат;

_ ьlегативнi нацiональнi або мiсцевi еконЬмiчнi умови (збiльшення рiвня безробiтгя, зни}кення

ДОХОДiВ)' я очiкуваних кредитних збиткiв за торговОЮ ДебiТОРСЬКОЮ
Фонд застосовус для оцlнюванн .забезпечень.

заборгованiстю практичгli прийоми з використання матрицl :

Фонд використовуе для оцiнювu",r, l2-*i"r"n"* очiкуваних кредитних збиткiв або очiкуваних

кредитних збиткiв .u Ъ".о строк дiт за фiнансовим" un,""u'" свiй власний iсторичний досвiд

;;;;;r;;- збиткiв. залеrкно вiд диверсифiкованостi своеТ клiеНТСЬКОТ баЗИ СУб'СКТ ГОСПОДаРЮВаННЯ

використовус вtдповiднi групи (вил фiнансовосого активУ, тип дебiтора, TepMiH заборгованостi), якщо

його iсторичний досвiд кредитних збиткiв указуе на значно вiдмiннi закоt,tомiрностi збиткiв для рiзних

клiсttтських груп.

[{а прострочену поточrrу лебiторську
позиками Фонд створюс резерв очlкува}lих

розмiрi l0 % вiд суми боргу;

- 3-6 мiсяr\iв прострочення

розмiрi 20 % вiд суми боргу;
платеrкiВ - нараховУеться резоРв очiкуваних кредитних збиткiв у

- бiльLuе б мiсяцiв пl)остроче1-1ня платехtiв - нараховусться резерв очiкуваних кредитних збиткiв

розмiрi 2Yо вiд суми боргу;

- бiльше l2 мiсяцiв прострочеrIня

заборгованiсть по tIарахованих вiдсотках за виданими

*р"о"r""* збиткiв вiдповiдно до cTpoKiB прострочення

платеlкiв - нараховусться резерв очiкуваних кредитних збиткiв

у розмiрi 50 % вiд суми боргу,

Поточt-tУ дебiторсьКу заборгОванiстЬ фiзичних. осiб за реалiзованими форварлним.и

контрактаМи та KBap'inp1*" ФонД групуС в .з€ше}кноСтi 
вiД наявностi прострочення та TepMlHlB

tlростроченп, nnur"*iB i створюu рa."р" очiкуваних кредитних збиткiв на непрострочену суму

заборгоtзаностi в розмiрi 0,57о вiд .у*" бор.у, та на npo",po",ny суму заборгованостi вiдповiдно до

cTpoKiB простроtlеtll{я платежlВ' 
,,,'о _ няпяхоRчстьс, кредитних збиткiв у

-1-12 мiсяцi простро,tенl-|я плате>кiв - нараховусться резерв очlкуваних

у розмiрi 5 % вiд суми боргу,

на поточну лебiторську заборгованiсть за придбаними майrlовими правами щодо квартири

Фонд cTBopIoC резерв очiкуваних кредитних збиткiв в розмiрi 0,5 % вiл суми боргу 
_ _:_л

на поточtlу дебiторську заборгованiсть за внесками до незаресстрованого статутного капlталу

та сплачеьIими аваllсами за акцiт Фонд створюс резерв очiкуваних кредитних збиткiв в розмiрi 0,| о^

вiд сушlи боргу.

У зв'язкУ з поширеIjняМ COVID-l9 icHye ризик_ середньострокового та довгострокового

tlегативIlого впливу на cBiToBy .*ono*Tny-i "*o"on'iny 
УкраТни_зопрЬnlu, На поточну дебiторську

заборгованiсть Фоtлд створю€ резерв o,rinyuu""* np"o",,i"* збиткiв пов'язаних з COV]D-I9 в

розмiрi 0,5 0% вiД суми боргУ 
;тцлгл пепiолч ам( . , фiнансових активiв

Якщо протягом I]астуIlного звiтного перiолу амортизована ,ip]:::
зростас, i дане apo"runn' йп,пu об'сктивно пов'язати з подiею, яка вiдбувасться пlсля визнання

збитку вiд згtецiнеп"i у З"irl !по Фiнансоui резул"тати, збиток вiд знецiнення вiдновлюсться через

вiлобЁаrr<ення результату у прибутку або збитку,

3.3,4. ФittattcoBi oKtttltBu, |ецо оцilttоtопоься з0 справеDлuвоtо варmiсmю, з вidобраэrcеltltяjl

I) езу л ь m апtу п.е р ео tli t t t< t,t у п р u бу tttK1l п б о з б lltll ку

l{o (liнансових активiв, що оцirtююl,ься за справедливою вартiстю, з вiдобрая<енням результату

переоцiIлкИ у прибутКу абО збитку, "iono.rr".' фiнансовi iнвесlи111.-:|] у,р",уються 
в рамках

бiзнес_моделi, мета якот досяга.rr., ,i"*b, 
"poiu,*y фiнансових активiв i якi не оцiнюються за

амортизованою вартiСтю абО .u 
"npuu"on"uo,o 

uарri.,й чЬр,З iншиЙ сукупний дохiд,
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Пiсля первiсного визнання Фонд оцiнюс ix за справедливою вартiстю.

oo.unЕffiiШ:iJi"icTb акцiй, якi BHeceHi до бiрrкового списку, оцiнюеться за бiрrltовим курсом
Справедлива BapTicTb визнача€тЬ.ся як цiна, яка була б отримаtlа за прода)( активу або сп.,lаченаза передачу зобов'язання у звичайнй_ оп.рuцii ,ii'учu.п"пами ринку на дату оцiнки. ОцiнкаСПРаВеДЛИВОi BaPTocTi баЗУеТЬСЯ На ПРипущеннi, що 

"операцi, 
i, '"р"йrl,у активу або перg2lд.1|зобов'язання вiдбудет"с, Ьбо на основному .ринку для цього актиl]у або зобов'язанtlя, або заВiДСУТНОСТi ОС'ОВНОГО РИНКУ - у найвиrii"ii"Бrу Б"r,пу on" цього активу або зобов,яза}|ня.Основний або найвигiднiший рипо'п 

"uu 
бути доступ'""i, оrо Фонду.

Yci активи та зобов'язання розпо*:,.::зIаllопii" y.:ryi iupapxii справедл.ивоi BapTocTi, яку
Жж:r?Н:#;а 

ocHoBi найнижчиХ piBHiB вхiдних дuЬ"*, якi с валtливими для оцiнки справед.пивоi

1 PiBeHb - ЦiНИ КОТИРУВаННя (некоригованi), на активtlому ринку для iдентичних активiв абозобов'язань.

, 2 piBeHb - методики оцiнки, дляяких найнижчий piBeHb вхiдних даних, який с ва)Iglивиlч| лляоцlнки справедливоi BapTocTi' пiддаеться спостере,'(еп,пю, прrrо або опосередковаl|о.
, 3 piBeHb - методики оцiнки, для яких найнижчий piBeHb вхiдних даних, який е ва)lfflивиN,l дляоцlнки справедливот BapTocTi, не пiддаеться спостережеtlню.

Справедлива BapTicTb активу або зобов'язання оцiнюсться iз використанFIям припущень, якiвикористовуватимуть учасники ринку пiд час ;;;";;;;
УРаХУВаННЯ' 

'О'.О, ЩО УЧаснип" p.""ny будуr, д;r,"'. ;Ъ,1-,1:i,:Ц":fiiX'";'.o".,oXT:'i],1l'X]a.]ФонД викор""'о"у:, 
У!'од"п" ouinn", ,ni Ъiдпо"iоuйr, 

'"rrвним 
обставинам i для яких iсtlyю'ьдостатнi данi для оцiнки справедливоi BapTocTi, ,uo."r-ono використовуюL|и вiдповiднi ,*iд"i да,ri,якi пiддаються спостереженню' ,u "iniri.Y;;;-;;;;;;iru"n' вхiдних даних, якi tte пiддаю,гьсяспостереженню.

fl lll;lTi:::"::r,Tai,l1r;й;fi #,1"TX,;l;lЖЖ"JJIffi T.",#ii
;#: "*:Hi : :у:: : ч*: 1,r:ф ц *. ЖW Ж Г#,Т#J ;:# : :; i ж ; "JЁ; жж #b]yJ:, :,: :"-"-'#J;"*,т;li:::.:.:::":,:::;';Й;";;i;;;;';;;ii1",:,;Ё"ЬНЖ"JJJ#Ii]юнктури ринкiв, на

wплUlYl L;llPat

::3##'-,:11':i:'j' скТа тосподарюван ня пол я гас у в из Ha.re н н i i

i BapTocTi частки у

.*.чi;;;;;:::i"*::л:.ч:i1l1;,";:i"""*,т:;.ff;'"н?";,НЪТiхJil""f,'iJ.'"";,"Т";;l;У,,

J\b FIазва покzlзника

го cTally пiдприсмства:

Нормативлtе
значення

Критерiй вiлловЦпо".;

(так) (Hl) l у",о.*|"
l позFlачеl]ня

l к.""
l

>l 1,I
2

J
>0 1,1 0,9 KuO"\чч.уtцILп I tula Iоспроможностl (автоном iT) >0,5 1,1 0,9 I(nnu,

4
>0,1 1,1 0,9

0,9

К.абе,
5

>0 I,I I(p.u,LправедливаUПpaBeДлиBaвapтicтьакцiй,oбiгякихзуПиlJеtJo'yТoМy.lислiцiнни*,ffi

;ffi#fl i?.:;:;-il;frfiЫ' ? "l","ъ:::1:1Я р,it,о'й..i, с п и с ку е м iTe HTi в а l< ц i й щодо я ки хприйнято рiшення НкЦПФР npo .uоороlх;;;;1;;i'Ы;ъТ;,r;lýl1 ;Т'J."#ii :Hi#"affJJ;
Ё,7fffiТfill";:'JlI;rТiНiiТ"Н.irri"""Т:";;;;i" ; ol," опр"пюдненrIя uiдпоuiд"оi; ;;;;;;;;,

Якщо обiг акцiй, яких бУло ЗуПинено, акцiй щодо яких прийнято рiшення нкL{пФр прозаборону торгiвлi та про зупинення Ьн""е"", змiн до ""?r"r" депозитарного оолlку, lзlдtlовлtостьсязгiдно з рiшенням нкЦпоЪ, ,"-i ;;;i;iдr"."rrr,йъ;i;;i до справедливоi'вартостi протягом .грьох

0,9



робочих днiв з дати оприлюднення вiдповiдного рiшення нкцпФр, Вiдновлення корисностi та

збиток вiд знецiнення фiнансового активу вiдображьеться у Звiтi про фiнансовi результати,

змiна справедливот BapTocTi фiнансових активiв (корпоративних прав) вiдображаеться в

звiтному poui u Оу*.Й"р"lпоrу oOniny пiсля оприлюднен"я фiнансових звiтiв eMiTeHTiB за

поперелнiЙ звiтний piK за рахунками доходiв або витрат,

3, 3 
" 
5. 3обов' лtзаlt l!я

КрелиторсЬка заборгОванiстЬ визнастьсЯ як зобов'Язання тодi, коли Фонд стас стороною

договору та, внаслlдоп цоьrо, набувае юридичне зобов'язання сплатити грошовi кошти,

Пото.tнiзобов,язання_цезобов'язання'якiвiДповiдаютьоднiйабодекiлькомiзнижченавеДених
озlIак:

о Керiвьtицтво КомпанiТ сподiваеться погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягае

погашеннIо протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;

о Керiвttицтво Itомпанiт не мае безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання

протягом щоrrайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiолу.

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

зобов'язань
пото.Iнi зобов'язаt-tня оцilllоlоться у подальшому за амортизоваIlою вартlстю,

пото.lну кредиторську заборгованiсть без встановленоi ставки вiдсотка Фонд оцiнюе за сумо}о

первiсного рахунку фактури, якщо вплив дисконryвання с несутгевим,

3.3,6, Зzорtпанtш QlittattcoBux окtпuвiв пtа зобов'язань

ФiltaHcoBi активи та зобов'язання згортаIотьQя, якщо Фонд мас юридичне право здiйснювати

залiк визtлаllих у балаtrсi сум i мас HaMip або зробити взасмозаJIiк, або реалiзувати актив та виконати

зобов' язанrlя одttочасно

3.4. облiковi полiтlлки tцодо осtlовних засобiв та IIематерiальltих активiв

3,4,]. BtBttoHtIя пlо otliHKa oclloBll,tx засобiв

Фонд визгtас матерiальний об'ект основним засобом, якщо BiH утримусться з MeToIo використання

тх у прочесi свост дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративtlих i соцiально-

;у"1,.;Ь;;--оу"-чiи, очiкувани_й строк корисного використання (експлуатацi,l) яких бiльше одного

року та BapTlcTb ,о"* Olnore 6000 .р"., ono придбаних пiсля 23.05,2020 року BapTicTb бiльше 20 000

грн,

первiсно Фоl.tд оцiнюс основгli заооби за собiвартiстю. У подаJlьШОМУ ocHoBHi ЗаСОбИ ОЦiНЮЮТЬСЯ

за Тх собiвартiстtо Mirryc будь-яка накопичена амортизацiя та буль-якi накопиченi збитки вiд

зN4еllше}Iня корисностi. Сума HaKon"uanoT амортизацii' на дац переоuiнки виключасться з валовоТ

балансовоТ uopro.ri'in;";i ;; чистоТ 
"у*", 

n.p.paxoBaHoT до переоuiненоТ су_ми активу. .Щооцiнка, яка

входитЬ до складУ власl]ого KaпlTaJly, пере1-1оситься до нерозподiленого прибрку, коли припиняеться

визt,lання вiдповiдt-tого активу.

Матерiальнi активи з TepMiHoM корисного використання

прилбаrlиi пiсля 23,05.2020 року вартiстю до 20 000 грн,,

матерiальним и активами (МНМД).

понад один piK, вартiстю до 6000 грн,, для

вважаIоться м€Ulоцlнними необоротними

3. 4. 2, П оdал ь ttt i в tttlt р п tllu.

Фонд не визнас в балаIlсовiй BapTocTi об'екта основних засобiв витрати на щоденне

обслуговуВання, ремОнт та TexHiuHe обслуГовування_ об'екта. L{i витрати. визнаються в прибутку чи

збитку, коли вони понесенi. В балансовiИ'"uрrЬ"ri об'екта основних засобiв визнаються TaKi подальшi

витрати, якi задовольllяють критерiям визнання активу,

3. 4, 3. Дм ор ttl uза l1ilt ос l l ов l t ltx з о со бiв,

Амортизаuiя основних засобiв здiйснюеться щомiсячно,

Для нарахуваI]ня амортизацiТ. осl-tовних засобiв використовуеться прямолiнiйний метод

HapaxyBaцI.1, uropr".uuiT. Лriорrизацiя нараховусться У вiдповiднос,i ло l.pyn основних засобiв i

TepMirry корисtlого використання за кожн"* об'aпrом основних засобiв до досягнення балансовот

BapTocTi об'скта нульового значен ня,

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

Дiапазон cTpoKi в корисного ви користан ня вкл lочае :

ЛЬ.рчп, НаiIменуваlllIя основн их засобiв
Земельнi дiпrпк"-

ъ
5

2
--:-
5

I
l2

Група 1

Група 3 Будiвлi,споруди
Група 4 Машини та обладндllц, 1nffi

комп'ютерноТ технiки)
Група 4 комп'ютерна TexHiKa
Група 5 Транспортнi засоби

Iнструменти, приЙlа, iнБнЙ
Iншi ocHoBHi засоби

Група 6
Група 9

BapTocTi.

Капiтальнi вкJIадення в орендованi примiщення амортизуються протягом TepMiHy ix корисногоВИКОРИСТаННЯ, АМОРТИЗаЦiЮ аКТиву починають, коли '"ir," 
"rue ;;й;;;", для lзикористаl]ня.Амортизацilо активу припиняють на одну з двох дат, яка вiцбуваеться ранiше: на дату, з якоl.а*тивкласифiкують як утримуваний дп, продuй, uбо 

"u'доrу,-, 
,поi ф"п""r.r, u".nu""o активу.

3. 4. 4. IIем аmер iал ь tti 0кпл rlв rt

нематерiальнi активи оцiнюtоться_ за.собiвартiстю за вирахуванням будь-якоi. ttакопиченоi.амортизацii та будь-яких накопичених збиткiв 
";д 

araпraння корисностi. Нематерiальнi акl,иви, якi
ffi;:Hi""IJoHn"uTi договiрних або iнших ЮриДичних прав, амортизуються про,гягом TeprvriHy

3,4,5, Зlпенlценr,я Kopucl!ocmi octtoBttttx засобiв ио l!€i,lапхерiальtttьt пкпtuвiвна коя<ну звiтttу дату Фонд оцiнюе, чи е якась ознака того, що корисtliсть активу j\to)l(eзменшитися, Фонд зменшус балансову BapTicTb активу оо .уr" його очiкуваного вiдшко7lування, якщоl тlльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування_ активу меl]ша вiд його балансовоi Bapr.ocTi. Такезменшення негайно 
_визнаеться в прибутках чи збитка*, 

"пщо 
актив не облiковуtоть за переоцitlеtlоtовартiстю згiДно з МСБо 16, ЗбитЬк 

'io .r."rЪ";;;й.r"с.i, визнан;; о;, актиl]у (за виttяткомгудвiлу) в попередНiх перiодаХ, Фонд сторнуе, якщо iтiльки;й;;;i-,;п"." поп.реднi оцitlки,застосованi on" ui::.1::ння сУми оuiпI:l_":lо"rlil;аr;ання. пiсля u"."u"", збитку вiд зменu:еttнякорисностi амортизацiя основних засо_бiв коригуеться в майбутlriх перiодах з метою розподiлеllня
ffi:iЪНТ;-!ilНffiТ 

BaPTocTi НеОбОРОТНЬ'о'unr"uy на системати.rнiй ocHoBi протягом строку

3.5. облiковi полiтики щодо illвестицiйноi llepyxoMocTi
3. 5. I. В uз палt t tя i н в ес m u цi й н o.i rt ерухом о с пt i
!О iНВеСТИЦiЙНОТ HePYXoMocTi ФОНд вiдttосить HepyxoMicTb (землю чи будiвлi, або .Iас.гl.tнубудiвлi, або ix поеднання), yip"ryuo"y на правах uпuс"осrlЪбо згiдно.;r;Й,;.;ро cPiHaHcoBy оре}lду зМеТОЮ ОТРИМаННя ОренДНих платеяtiв 

"U:_:Uii.:1"nn" ,uЙ".i пuпir,rу-i"Б""оо.о.llеl]ня обох цiлей, ане для: (а) використання у виробництвi чи при постачuпui ,o"upir; fi; luдuuпi послуг tltl дляадмlнlстративних цiлей, або (б) продажу в звичайному ходi дiяльностi.
Iнвестицiйна HepyxoMicTb визнаеться як актив тодi iтiльки.тодi, коли: (а) е ймовiрнiсl.ь того, щоФонд отримас майбутнi економiчнi вигоди, якi пов;язанi.з цi.r i,,u*.r"),i'И"о,о HepyxoMicTto, (б)собiвартiсТь iнвестицiйноТ HepyxoMo.ri 

"ornnu 
достов iptlo оцi н ити.

Якщо будiвлi вruIючають одну частинуJ яка утримуеться з метою отрима'ня орендноi.пла]-и таДРУГУ ЧаСТИнУ оп",j,lуr.:r:ч у процесi дi"ruпЪ.ri Ооuду або для 
.адriнiсrративних 

цiлеti, в
:ftЖ:iТХЪ"#й""3rýr";жт#Я:О'uп,у'"Ьрl;Ъ;;; оцiп..,i" ,u-"iо"оръ,*u,о.i." ;;;;;",

3, ý, 2. Пер в ic н а mа п о сл idy ю ч а о цi rt к о i t t в е с m lt tqi Й н ot tt epyxo",ll о с пl i
Первiсна оцiнка iнвестицiйноi HepyxoMocTi здiйснюсться за собiвартiстю. I}итрати lta операtlitоВкJIючаЮтЬся до первiсноi'вартостi, CooiBaP'i"o йооuп?iur."r"цiйноi нерухомос.гi включас цilrу ii.придбання та будь-якi u"rpur", якi безпосередньо вiднесенi цо придбання. Безпосередньо BiдtlecettiВитраТи охоПлююТЬ' напрИКЛаД' 

'"пu':ч:11 _За_llаДаНня 
проф..iйrii;-;;;^;;;их послуг, податки,пов'язанi з передачею права власностi, та rншl витрати на операцiю.
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Подальша оцiнка здiйснюсться за справедливою вартiстю, яка на дату оцiнки дорiвнюе первiснiй

BapTocTi за вирахуван}|ям накопиченоТ амортизацiТ,

3.б. облiкОвi полiтикИ щодо tlеобОротнI{х активiв, утримуваних для прода)ку

Фоt,lд класифiкус необоротний unr"u ,n утримуваний для прода)ку, якщо його балансова BapTicTb

буле в основному ЪiоrпооЬuуuur"", шляхом операчiТ продu'ку, а не поточного використання,

1,Iеоборотнi активи, утримуванl ono npoiun.y, Ь*i"r"iться i 
"iдобра",аються 

в бухгалтерському облiку

за найменШо* , дuЬ* u"n""""' балансовоЬ або справедливою вартiстю з вирахуванням витрат на

операцiт, пов,язанi з продa)кем. aropr".uuio nu такi'активиr. 1ilii::LlХ":;:б"ТОК 
ВiД ЗМеНШеННЯ

корисностi при гtepBicrroMy чи подальшому списаннi активу до справедливоТ BapTocTi за вирахуванням

витрат на продаrr( визIlасться у звiтi про фiнансовi результати,

3"?" Облiковi полiтlлки lllоло оре}tд

Фitrагrсова ореllда _ це оренда, за якоtо передаються в основному Bci ризики та винагороди,

пов'язанi з правом власностi Ija актив. Фонд як орендатор на початкул-"]ry-ll:р"нди визнас фiнансову

ореltду як активи та зобов'язання за сумами, що дорiвнюють справедливiй BapTocTi орендованого

майна на початок оренди або (якщо uo'r" ,anri за справедливу BapTicTb) за теперiшньою вартiстю

мiltiмальни* op.noJ"*-nnur"niiu. Mi;;;;;i оренднi'_ плur"п,i розподiляються MirK фiнансовими

витратами та зN4еllшеIjrIям непоauraп"* зобов'яЪань. Фiнансовi витрати розподiляються на кожен

перiод таким tlиноМ, щоб забезпечити cT€ljty перiодичну ставкллl,a,-"лl,-i, :: залишок зобов'язань,

I-Iепередба.,.пi op.,,on'i;;;r;r-i ;iдобрахtаЮться яК витрати в тих перiоДах, у яких вони були поне_сенi,

полiтика l]арахування амортизацIl на орендованi активй, що амортизуються, узгоджена lз стандартноIо

полiтикоtо Фонду щодо подiбних активlв,

Ореrrда активiв, за якою ризики.та винагороди, пов'.язанi з право_м власностi на актив, фактично

заJIишаlоться в орендодавця, класифiкусrоa, ,n операцiйна оренда, оренлнi платежi за угодою про

оllерачiйну оренду визнаlоться як витрати на прямолiнiйнiй ocHoBi протягом строку оренди, Щохiл вiл

ореlлди за угодами-про оп"роrliйну оренДУ ФОНД.ВИЗНаС :i..1Y:Y":::Ti':,."'"oBi 
ПРОТЯГОМ СТРОКУ

ореllди. Заr.рати, вк'ючаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, визнаються як

витрати.

3.8. облiковi полiтlлкl| Iцодо податку lla прибуток

витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з_ поточного та вlдстроченого

податкiв. Поточний податок визначасться як сума пооurй" на прибуток,_що пiдлягають сплатi

(вiдшкодуванню) щодо оподurпоuu'о.i'"р"Й-у'tзбитку) за звiтний ПеРiОД, ПОТОЧНi ВИТРаТИ ФОНДУ

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

tra дату балансу.

3.9. облiковi полiтики щодо ilIших активiв та зобов'язаrlь

3,9, ]. Забезпе.rенпя .
забезпечення визнаються, коли Фонд мас теперiш1'ю _заборгованiсть 

(юриличrгу або

конструктивну) внаслiооп *"r,ynoT подiт, i"nJJиrouipHicTb (тобто бiльше можJIиво, нiлс неможливо),

tllo погаtllення зобов'язання вимагur"*a'u"Оуru p",yp,i,, noTpi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i

мо)кна достовiрно оцi1-1ити оуму зобов'язання,

3,9,2, BttttЛпtllu ttрацiВttllксI!' 
,i,^",ui Rапення bHocTi та управлiнняна Фондi найманi працiвttики вiдсутнi, В_едення господарськоl дlял]

активамИ здiйснtоеться Компанi.,о зriдпЬ'{u*о"у УкраТни "Про iнстиryги спiльного iнвесryвання",

вiлповiдrно до tlиllllого законодавства Фонд сдиний соцiальний внесок не нараховус,

3.10. Iншi застосоваIli облiковi полiтлlки, що с доречIlими для розумiння фiнаllсовоi звiтностi

3.10.1 lохоdu llla вuпtрапхu

Фонд визнас дохiд вiд надання послуг, коли (або у мiру.того, як) BiH задовольняс зобовоязання

щодо викоIIання, передаючи обiцяну ;;;i;y irborb аЙв) йieHToBi. Актив передаеться, коли (або у

Mipy того, як) клiснт отримус контроль над таким активом, _ . Е ,__._. л _лл: лл_л_л.о__о р, .

fiохiл вiд продаrl<у срiнансових активiв визнаеться у прибутку або збитку в разi задоволення Bclx

t|аRедеl]иХ лалi умов: 
я 

^пеп)Iсян}{я 
гпошов э фiнансового активу;

а)ФонлПереДаедоговiрнiПраВаНаоДерх(ан}lяГрошоВихПотокlВВlДтакоГ(
б)ФонлПереДаВпокУпЦевiризикитапереВаГивiДволодiння,ПоВ'язанiзфiнансоВиМакТиВоМ;

lL



в) за Фондом не залишаеться aHi подаЛЬШО ytlng15 управлiнського персоналу у формi, яка
;fr :LЖ#ff Т#;"Тi"#ЖJlffi9Т***РiРЬ'"запроданимифirIансоuи,""i"ь,ffi ".u,",

г) суму доходу можна достовiрно оцiнити;
д) ймовiрно, ЩО До Фонду надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiею;е) витрати, якi були або будуть понесенi у зв'язку з операцiсю, мо)кна достовiрtlо оцirrити.ffивiденли визнаються доходом лише у разi, якщо:
- право Фонду на одержання виплат за дивiдендами встановлено;
- е ймовiрнiсть, що економiчнi вигоди, пов'язанi з дивiдендами, надiйдуть до ФонДу;- суму дивiдендiв моя(на достовiрно оцiнити.
Дохiд визнасться у звiтi пп|^rФ-lаlовi результати (звiтi про сукулнии дохiд) за уN,lовивiдповiдностi визначенню та критерiям визнання. Визнання доходУ вiдоуваеться одtIочасIlо звизнанням збiльшення активiв або зменшення зобов'язань.
витрати - це зменшення активiв або збiльшення зобов'язань, наслiдкомt якого с зменшення

"'u'n*.nXi'JЖJ;?J"HJ;Ж'*""-"Ж;:n"" po.nooiii о.оп,ur"лям вимог до власного капiт,алу.
, первiсним визнанням зобов'язання чи збiльшенням балансовоТ BapTocTi зобов'язання; або, припиненням визнання активу чи зменшенням балансовоТ BapTocTi активу.3.I0.2. Вumраmч за позuкOJ|ltl
витрати за позиками, якi не с частиною фiнансового_iнструме_нту та не капiталiзуються якчастина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Фонд nonirйi.y. витрати на позики, якi

ЖЖХННri#?ffi".Т"ff";|";u"ння, булiвн"чruu'u-# .;р;;,;;;r"*-ririбi-оваtlого активу, як

3. 1 0.3. YMoBHi зобов'язоtt ltrl пlа (.Kmtlпrr.
Фонд не визнае yMoBHi зобов'язання в.звiтi пр_о фiнансовий. стан.ФонДУ. Iнформацiя про y'ot]ljeзобов'язання розкриваеться, якщо мояfiивiсть 

",iбyir'"p.cypciB, ,ni "riib.Tb у собi економiчttiвигоди, не е вiддаленою, Фонд не визнае yMoBHi Ъпr""". Стисла iнформацiя про умовlrий активрозкривасться, коли надходження економiчних вигiд a йrоu,р*,"r.

4. OcHoBHi припущення, оцiнки та суджспня
При пiдготовцi фiнансовоТ звiтностi Фонд здiйснюс оцiнки та припущення, якi мають вплиl] наеЛеМеНТИ фiНаНСОВОiЗВiТНОСТiо ГРУНТУЮЧИСЬ На МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених KoMiTeToMз тлумачень мiжнародноi фiнансйоТЪвiтностi. очi;;'rr;д)(е+lня ь*у;;;;;;а попередньому лосвi,ltiта iнших фактораi, що,u i,"у,o,,"*ъ;;;;;;"";;.";;'., обrрунтоЬаними iза результатами якихприймаються судження щодо баланс_овоI BapTocTi u**.;u ;' ;"б;;;;;;;r. Хоча цi розраху}lкиоiвуються tIa наявнiй у керiвництва Компанii' ;,r6орrоrrii npo 

""r"""i' ,-о"ii, бuпr"rнi резулы.атиМОЖУТЬ ЗРеШтою вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв. bOnu.ri, о. ,uni;i;;;";;;'. особливо ва)кливими,ОбЛаСТi, ЩО Характеризуються високим'рi";.;;;^;;;;" 
"9*:Tr J;;";;;""уulення й розрахуrrкимають велике значення длlя пiдготоuки фiнансоuот з*iriю"тi за МсФз, наведенi нижче"

4.1. Суджеllня щодо операцiй, подiй або умов за вцсутllостi конкретних МсФзякщо немае МсФз, який конкретно 
. 
застосовуеться до операцiт, iншоi' подii. або умови,КеРiВНИЦТВО КОМПаНiТ .u"rb"ouy. .уд*.п"" пiд uu. ЪЪ;р;;r."rlя та застосування облiковот поri.,.ик",

frХl" l'irф""J#}Ъ jiix J:ffi,1: d;; "нн:: *т}""Ё#Ь on " п р и й н ятiя е ко н о м i ч н и * pl;;; ; ;,,,,
, подае достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошtовi llотокиФонду;
О ВiДОбРаЖае еКОНОМiЧНУ cYTHicTb операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридич}Iу форму;о с нейтрzlJIьною, тобто вiльною вiд упереджень;о е повною в ycix суттевих аспектах.
Пiд час здiйсн

джерел та BpaxoByc;Till*fiHi;:'d,:rlTBo КОМПаьIii посилаеться на прийнятнiсть наведе|lих далi
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а) вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про полiбнi та пов'язанi з ними питання;

б) визначення, критерiт визнанtIя та концепцiт оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв та витрат у

кон чептуал btl i й ocHoBi фi нансовот звiтностi,

пiд час здiйснення судження керiвництво Компанiт враховус найостаннiшi положення iнших

ор.uпiu,ъо розроблrюrь та затверджують стандарти, якi застосовуlоть подiбну концепryальну основу

лля розроблення "r.r,ouprl", 
iirry професiИну лiтЬраryру з облiку та прийнятi галузевi практики, тiсю

Mipolo, яко,о вони не суперечать вищезазначеним дх(ерелам,

операчiт, що не регламенryються мсФз Фондом не здiйснtовztлись,

4.2" Сулхсення ЩоДо справедливоi BapTocTi активiв Фонду

справедлива BapTicTb iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових ринках,

розраховуСться на ocHoui поточноТ р"ЙЬ"оТ BapTocTi на моменТ закритгЯ торгiв на звiтну дату, В

iнших випадках оцiнка справедливоТ BapTocTi грунтуеться на суд}кеннях щодо передбачуваних

майбутнiх .porцou"i noToцiB, iснуючоТ екЬномiчно'r'сиryачiТ, ризик.iв, властивих рiзним фiнансовим

iHcTpyMellTaM, та iнrших факторiв з врахуванtIям вимог мсФЗ l j <оцiнка справедливоТ BapTocTi>,

4.3. Сулження ЩоДо змill справедливоi BapTocTi фiнансових активiв

КерiвничтВо КомпанiТ вважас, що облiкоВi оцiнкИ та припущення, якi мають стосунок до оцiнки

Qlittаt1сових i,,.rpy*bnrio о" p"nnoui поr"руuuння не досryпнi, Ъ *o*ou"rr,t дя(ерелом невизначеностi

otliHoK, тому що:

а) вони з високим ступенем ймовiрttостi .зазнають змiн з плином часу, оскlльки оцlнки

базуються на п.рипушlеllнях .n"p,":111]ua 
КОМ111liiл_Т"l: :t"_:Т?:"-,"::i"л::' 

ВОЛаТИЛЬНОСТl' ЗМlН

вчUIютl]их KypclB, показникiв кредитоспромо>кностi .контрагентiв, 
кориryвань пiд час оцiнки

iHcTpyMeHTiB, Ь такоrк спечифiчних особливостей операuiй; та

б) вплив змiни в оцiнках на активи, вiдобрахtенi в звiтi про фiнансовий стан, а тако}к на доходи

(витрати) MorI<e бути значним.

якби керiвництво Компанiт використовувал.о iншi припущення щодо вiдсоткових ставок,

волатилы{остi, KypciB обмiну валют, np"!",no,o рейтингу контрагенто;.дати оферти i кориryвань пiл

.1ng gцiнКи illcTpyMeHTiB, бiльша uOo 1a.iru змiна в оцiнцi uapTocTi фiнанс.овЙх iHcTpyMeHTiB у разi

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

.lистий прибуток та збиток. __лт _л__.
Розумitо.tи ваrкливiсть використа}tня облiкових оцiнок * пр"Y1"-т.олщодо справедливоТ BapTocTl

фiнансових активiв в разi вiдсутностi вхiдних {uI]"* 
щодо справеллиlоi BapTocTi першого рiвня,

Керiвни*тВо КомпанiТ плануС використоВуватИ .оцiнки ,u' .улrпЪппя якi базуються на професiйнiй

компетеtlцlt праurвникiв пiдприсмства, досвiдi та ]иинули* ""1]_}.,,1..ТПО'* ' :."i:.|.T]u,T."""
розрахугrкiв ,u n'ооЪп.йЪор.Ь"ii фiнансових активiв. залучення зовнiшнiх експертних оцlнок щодо

таких фiнансових iHcTpyMeHTiB де оцiнка, яка базусться на професiйнiй компетенцiТ, досвiдi та

розрахунках е недостатньою, на думку n.piun"urua КомпанiТ е прийнятним та необхiдним,

викоllистання рiзних маркетингових припущень таlабо методiв оцiнки Tako)lt може мати значний

вплив rra пЁрелбачуваl{у справедливу BapTicTb,

4.4. Сулження щодо очiкуваних TepMiHiB утримування фiнаrrсових iHcTpyMeHTiB

Керiвllицтво КомпанiТ застосовуе професiйне судження щодо TepMiHiB угримання фiнансових

iHcTpyMeHTiB, що входять до скJIадУ фiнанЬових активiв, Професiйне судження за цим питанням

грунтуеться ,rn очiпчг ризикi" фiнансового iHcTpyMeHry, йоiо прибутковостi й динамiцi та iнших

(lак.горах. проте iснують невизначено"ri, ,*i *ожут" бути пов,яiанi з призупиненням :9tilл ii:l..i1
паперiв, що не с пiдконтролl,ним керlвllицтву Компанiт фактором i може суттсво вплинути на оцlнку

(li llансових i HcTpyMeHTi в.

4.5. ВикористанIIя ставок дискоttтуваIIня __v_1_,

Ставка дисконry - це процентна ставка, яка використовусться для перерахунку майбугнiх

гlотокiв доходiв в едиIlе значення теперiшньот (поточноi') BapTocTio яка с базою для визначення

ринковоТ *uрrо"riЪi.i""у з економiчноТ точки зору, в ролi ставки дисконry с бажана iHBecTopy ставка

доходу на вкладе;й капiтал у вiдповiдlli з piBHеM ризику подiбнi об'скти iнвесryвання, або - ставка
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доходу за irльтернативними варiантами iнвестицiй iз зiставляння рiвня ризику lla дату оцiлlки. СтавкадисконтУ мае визначатися з урахуванням трьох факторiв:
а) BapTocTi грошей у часi;

о,.",о1}"",1|JlhЁ;l:i"", 
якi залучаються для фiнансування iнвестицiйного проекту, якi вимагаюl_ь

в) факторУ ризикУ або мiри ймовiрностi отримання очiкуваних у майбутньому доходiв.СтаноМ на З1,12,2020 р, середньозв€Dкена ставка за портфелем 
лбанкiвських кредитiв унацiональнiй валютi в банках, у яких не введено тим.часову" адмiнiстрацirо або lle запровад)I(еноЛiКВiДаЦiЙНУ КОМiСiЮ, 

"'uno""'u I4,5 % рiчних. i,rqорruцiо, що використана дJlя визначеIlнясередньозваженоТ ставки одеРЖ.аТЗ. з офiцiйно.го сайту нБУ за посилаIIF'ямhttps://bank,gov,ualstatistic/sector-ГrnanciaI/data-.".tor-dnu-n.iut 
роздiл ''Вартiсть креди.гiв за да}lимистатистичноТ звiтностi банкiв УкраrЪи (без ypaxyBun"" о""рорафту)''.

4.б. Суляtеlrня щодо виявлення ознак знецiненlrя актиlriв
вiдносно фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, Фонд на да.гувиникненнЯ фiнансовиХ активiВ та на кожнУ звiтнУ oury й."u.rае piBeHb кредитного ризи|(у.Фонд визнае резерВ пiд збиткИ для очiкувачи} кредиТних збиткiв за фiнансовиlчlи акl.ивами, якiоцiнюютьСя за аморТизованоЮ вартiстю, у рЪзмiрi o.,i,iyuu""* кредитllих збиткiв за весь строк лiiфiнансового активу(при значномуЬОir"r"п"i np.j"r"o.o р".и*у/для кредитно-знецiнених фiнансовихактивiв) або 12-мiсячними очiкуваними кредитними збиткiми (уразi 

""."uu"o.o зростання креди,l.ногоризику).
зазвичай очiкуеться, що очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дiт мають бути виз1.1аtti до того,ЯК фiНаНСОВИЙ iHcTPYMeHT СТаНе ПРО.rРоч"пий. Як прuu"g,о,_предитний ризик значно зростае ще дотого, як фiнансовий iHcTpyMeHT Ё.uпa про.троченим або'буде nori'йo"'i"ri ч"u,r"ки затр1'l'киплатежiв' що с специфiчними для позич€Ulьника, 1наприклал, йiИ*.,r.о,rо модифiкацii абореструктуризацii).
Кредитний ризик за фiнансовим iHcTpyMeHToM I]важасться.низьким, якщо фittалtсовий iнструмен,гмас низькИй ризиК настаннЯ дефолту, позич€шыIИк мас потуЯ(нiй потеtrЦi-ТЙпопуuати своiлоговiрrliзобов'язання Щодо грошових потокiв у короткостроковiй.перспективi, а несприятливi зtчtittи веКОНОМiЧНИХ i ДiЛОВИХ УМОВаХ у довгостроЙвiй п.рЙ.пr""i молtуть знизи-ги,,ule не обов,язковоздатнiсть позич:tльника виконувати свот зобов'язанн, йоо" договiрних грошових потокiв.Фiнансовi iнструменти не ввu,каються такими, що MaloTb низький кредитний ризик лише наIiдставi того, що риi,5 лефолту за ними с ни)t(чим, нЬк ризик_ дефолту за iншими фiнаttсовимиlНСТРУМеНТаМИ ФОНДУ абО НiЖ КРеДИТНИй ризик ,ор".д"пцli, в якiй Фонд здiйснюс дiяльttiсть,. Очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дii не визнаIоться за фiнансовим iнс.груlчtентом гlрос.l.о ljaпlдставl того, що BiH вваrкався iHcTpyMeHToM iз n"."n", np:i:].:1, ризиком у лопередньоlчtу звiтttомуперiодi, але не вважаеться таким станом на звiтl;у 

^;Ы."' 
такому випадку Фоtlд з'ясовуе, чи MitJIoмiсце значне зростання кредитного ризlку з моменту первiсного визнання, а оr*е чи постала потребау визнаннi очiкуваних кредитних збйткiв за весь строк дiТ.

ОЧiКУВаНi КРеДИТНi ЗбИТКИ ВiДОбРаЖають власнi очiкування Фоtrду щодо кредитних збиткiв.Аналiз зростання кредитного ризику та моменту,J'астання дефолту N'оже базуват.исяна рiзноманiтних кiлькiсниi та якiсних п.ок.lзниках, одliак 
-мсФз 

9 лрипускас, що су.ггсве зростаllняриЗикУ вiдбуваеться При Прострочен"i ;; ]0;;i""]i"фз.п"о s.s.l r "йсdз я;, а дефолт (подiя
ffiХfi:ЙJЕЬ#"*ОЧеННi 

'"а 
90 днiв (пара.рuф вs.s,зi мсоз 9i. ц; так званi cпpoc,oBtIi

5, Розкриття iнформацiТ щодо використання справедливоТ вартос.гi
5,1, Методики оцiнювання та вхцнi данi, використанi для складання оцiнок за спраl]едлиt]оюBapTicTlo

ФОНД ЗДiЙСНЮе ВИКJIЮ""? 
9:1'-"P"PBHi оцiнки 

_слраведливот BapTocTi активiв та зобов,язаtlь, .гоб,гоTaKi ОЦiНКИ' ЯКi ВИМаГаЮТЬСЯ МСФЗ 9 Та МСФЗ lз 7;;;i про tрiнансовий cTa'l на KiHetlb l(о)l(ногозвiтного перiоду.
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вхiднiданi
метод оцiнки

(ринковий,
дохiдний,
витратний)

Методики оцiнювання

класи активiв та
зобов'язань,
оцiнених за

справедливою

ОфЦИпi курси НБУРинковийПrрrrсЙ та под€шьша оцiнка

внюе Тх номiнальнiй

грошових коштiв здiйснюеться за

справедливоIо BapTicTlo, 1nu

Грошовi кошти

ббiчiипi бiржовi курси
органiзаторiв торгiв на

даry оцiнки, за вiдсугностi
визначеного бiрясового
курсу на дату оцiнки,
використовуються цiни
закриття бiря<ового

торгового дня. ,Щанi про

вчиненi правочини поза

фондовою бiржею. Щанi

фiнансовоТ звiтностi
пiдприсмства (eMiTeHTa)

для визначення
iнтегрального iндексу

фiнансового стану

РинковийПфБГна-оuiнпа iHcTpyMeHTiB

капiталу здiйснюеться за Тх

справедливоlо вартiстю, .яка
зазвичай дорiвнюе цiнi операчiТ, в

ходi якоТ був отриманий актив,

Подальша оцiнка iHcTpyMeHTiB

капiталу здiйснtосться за

справедливоIо вартiстю на даry
оцiнки.

Iнструменти
капiталу

Щiни на ринку
HepyxoмocTi, данi оцiнки
професiйних оцiнlова,liв

Ринковий,
дохiдний

П"р"""' оцiнка iнвестицiйноТ

HepyxoмocTi здiйснюсться за

cobiuapricT*o. Подальша оцiнка

здiйснюсться за первiсною

вартiстю за вирахуванням

накопиченоТ амортизацl t.

Iнвестицiйна
ltepyxoMicTb

KoHTpaKTHi умови,
ймовiрнiсть погашення,

очiкуванi вхiднi грошовi
потоки.

Ринковий,
дохiдний

П"l*Й' оцitlка дебiторськоТ
заборгованостi здiйснюсться за

справедливоlо BapTicTIo, яка

дорiвrtюс BapTocTi погашення,

тобто cyMi очiкуваних контрактних

грошових потокiв на дац оцiнки,

Пiсля первiсtлого визtlання

подчulьша оцiнка дебiторськот
заборгованостi вiдбуваеться за

[ебiторська
заборгованiсть

KoHTpaKTHi умови,
ймовiрнiсть погашення,
очiкуванi вхiднi грошовi
потоки.

ВитратнийП"рui."а оцiнка грошовlгх

зобов'язань здiйснюсться за

вартiстю погашення. Поточнi

зобов'язанttя оцiнюtоться у
под€lJlьшому за амортизованою

Поточнi
зобов'язання

5.2. Вплlrв викорIlстанllrl закрlrтпх вхiднl|х даних (3-го рiвняr) лля перiодlлчних оцiнок

сIlраведлltlrоi BapTocTi lla прибуток або збиток

у результатi визначення справедливот BapTocTi частки у стаryтному. капiталi згiдно методики

вl4зlIачеI-1ня lпu."r",iiи"пЫ "p"-.O"i..BocTi 
пiдприсмства .а доп"Й" фiнансовоТ звiтностi, було проведено

уuiнку та доочiнку фiнансових активiв бо'ду, .onryyl' частку в статутному капiталi Тзов

кЕкобiзнессРiнанс> учiнено на l9 тис. грrI.; в cTaryTlloМy капiталiТзоВ (СТРдFIс) уцiнено на 125 тис,

грll.; частку u .ru.уrй*у капiталi ТзоЁ uКорпu,Й-погiстик> дооцiнено на суму б 649 тис, грн,
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У ЗВiТНОМv 2020- РОЦi ВiДбУЛОСЯ ПРИДбаНня 
_корпоративних прав, зокрема: частки в cTaTyT.llo'yкапiталi ТзоВ i<Еко9i.,]""фi;;;i,"""';r", 8 065 Ъ".i-'.р".; .частки в ста]утному капiт.алi .ГзоВКСТРАНС> На СУМУ t_!О_УЁ, 

'.Pn,; "u.rn" в статутному пuпirйi i;оЁ ,,i<dрБlн прдйм) на суму lТИС' ГРН' У ЗВiТНОМУ 2020 РОЦi ВiДбувся продаж корпораr""них прав _ частки в статутному каlliталiТЗОВ <КПП ЦЕНТЁ) 
"u 'Y'Y l+o17", .Р".; частки в cTiryr"oMy капiталi тзов,,стрднс,, на суму I5тис. грн.

5.3. PiBeHb icpapxiT справедливоТ BapTocTi, до якого налеlкать оцi

5,4, Рух активiв' що оцiнюються за справедл}lВою BapTicTlo з викорлtстанrrяМ вихiдltих даttI|х3-го рiвня icpapxiT

Класи акти"i"lГ
зобов'язань,
оцiнених за

справедливою

_вартiстю

1 piBeHb
(Ti, що мають

котирування, та
спостережуванi)

оцlнки спра ведлиllоi ваптос,гi

2 piBeHb
(Ti, що не мають
котирувань, ztле
спостереясуван i)

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

спостере)кувани Mt и)

Усього

flaTa оцiнки з1.12.19 з1.12.20 з1.12.19 з1.12.20 з1.12.19 з1.12.20 з1.12.19 з1.12.20{овгостроковi
фiнансовi
iнвестицiI:
iншi фiнансовi
iнвестицiТ

2 59з l7 l49 2 59з l7 l49!овгострокова
дебiторська
заборгованiсть

з 648 5 647 з 64в 5 64,|{ебiторська
заборгованiсть з
нараховаI{их
доходiв

7 l2з ,7
l23Iнша поточна

дебiторська
заборгованiсть

2l28 l20 lз2 2128 l20 lз2Поточнi
фiнансовi
iнвестицiТ

l5 0lб 824 l5 0lб 824рошовi кошти J l 507
з l 507

Класи активiв,
оцiнених за

справедливою
вартiстю з

використанням 3-го
iвня iepapxiT

залишки станом
на 31.12.2019 р.

придбання
(продокi)

залишки станом
на 31.12.2020 р.

ffовгостроковi
фiнансовi
iнвестицii:
iншi фiнансовi
iнвестицiI

+l4 556 1,7 149 +8 206 (ПридОiЙя часпtи
у статутному капi.галi);
+6.649 (Прибу.гок вiд
змlн1.1 справедливоТ
BapTocTi частки у
статутному капiталi);
-l55 (Продок частки у
статутному кап iтал i);
- I44 (Збиток вiл змiни
справедл и Boi' BapTocTi
частки у cTaTyTtloМy
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Примiтка

Класи активiв,
оцiнених за

справедливоIо
вартiстю з

використанням 3-го

рiвня icpapxiT

залишки станом
на 3 1.12.20l9 р.

Придбання
(пролшкi)

залишки станом
на 3 1.12.2020 р.

824 +6З7 (Прибугок вiд змiни
справедливоТ BapTocTi

акцiй);
-14 95l (Збиток вiд змiни
справедливоТ BapTocTi

акцiй);
-6Вб (Пролаяr акцiй);
+| 49З (Придбання

форварлних KoHTpaKTiB);

-685 (Реалiзачiя

форварлнюr KoHTpaKTiB).

Поточнi фiнансовi
iнвестицiт

l5 0lб l4 l9z

Справедлива BapTtcтb

Фiнансовi активи i зобов'язання
Балансова BapTicTb

3 l .l2.20l9 з|,l2.2020 3 l .12.2019 з1.12.2020

.Щовгостроковi фiнансовi iгlвестицiТ:
irllrl i rliiltяHcoBi iнвестицiт 2 59з 1,7 l49 2 59з 1,7 |49

3 648 5 64,7 з 648 5 64,7fl,овгостроко ва деб iTopcbKa

заборгованiсть

,| l2з
,7 12з

!'ебiторська заборгован icTb

за розрахуtlками з нарахованих

120 |32 2 128 l20 lз2
l tlша поточна дебiторська
заборгован iсr,ь 2 |28

l5 0lб 824 l5 016 824
IloTo.tt ti фiнаtrсовi iнвестиr{iТ

Грошовi кошти J l 507 J 1 507

14 560 зl 14 560 31поточtti зобов'язангlя

5.5. Illшli розкриття, що вимагаютьсЯ мсФЗ 13 коцiнка справедливоi BapTocTi>>

Справедлива BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB в порiвняннi з Тх балансовою вартiстю,

ffi020poкyнабаланcioблiкoвyвалиcЬДoBГoсTpoкoвiпoЗикинaсyМy5589тис.
грtl. Фоtlд проводить розрахуl{ок .-"oIT:::i::,::"з]'::},.y,J:J#'l 

:::;;"""в"HffH:в*;, "ffi;:*хт
;:'Б;Ёr;fiГil-;;,;ff'";.,"й-"i,iо"ор"жас .bapTicTb 

позик з врахуванням пРеМiТ абО ДИСКОНry,

Станомгrаз1.122020рокунараховаl]апр.*iонавiдсоткиiпозики становитьll4тисгрl,t,

Фонд створ,оa рa."ро пiд очiкуванi кредитнi збитки щодо виданих позик, Станом на 31 грулня

2020 рокУ резерВ пiд очiкуванl кредитнl збйтки на сумУ виданих позик нараховано в cyMi 56 тис, грн,

Фонд cTBoploc резерв пiд очiкуванi кредитнi__збитки щодо заборгованостi по вiдсотках за

ttаяв'остi пpocTpo'ettoT заборговагtостi nb uiд"оr*uх. У Фондi вiдсутltя прострочена заборгованiсть по

вiлсотках, тому резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки ulодо заборгованостi по вiдсотках становитльл<0>,

Керiвництво КомпанiТ вва)кас, що l]аведенi розкритгя щодо застосування справедливоТ BapTocTl е

достатнiми, i не BBalKae, що за ме)ками 6'inunJo*oi зuiтlrосri 
'.-"r"nuab 

будь-яка суттсва iнформаuiя

tцодо застосуваIIня справедливоТ uuр.оJri, яка моя(е бути корисною для користувачiв фiнансовоТ

звlтностl.
6. Розкрlrт.гя iнформацii, utо пiдтверджуе статгi поданi у фiнансових звiтах

6.1. !,охолll
Фонд складас Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупнi доходи i витрати) за методом

кФункrliй витрат).

|J"



ЩоходлI

т l

Код
звiту 20l9 р. 2020 р.
p,2l20 16 189

Iб l89

доходи вiд нарахованиilй"о*
!оходи вiд нараiБваЙх вБ..,r*

в по позиках
р.2220 1 359 l 685

чý l l83

на
1д

2l

Амортизацiя нарахованого дисконту
226 478

зl5
Jменшення резервч lla вiдсотки
rнlrriппчлr- 

-

I

р.2240 || 527 l52 283

670

5 l99 l55

3 480 7 285

2 848 l44 1,7з

29 075 153 968

о,-rr|iЪЪ;8iy,|ХХТ:ёНifu;iffi:,за 
<функцiон€шьним призначенням) отриманих Фондом за 20I9

Витрати

Витрати
Апмi

Код
звiту 20l9 р. 2020 р.

р.2lЗ0 175 426
l28 I5з
l0 l5
в 244
7 lз

22 l
p.2l 80 6 98б

6 986
р,2250 79 585

,79
529

56
р.22'70 20,792 |1 441

20 бз4 I55
бв5

l57 l5 095
l 698

вOв
28 032 18 452

f r но ицl.

2019 п. 2020 р.

,| lбl 426
7 1бl 426

l8



6,3, ПодатОк на прибутоК 
,л,,6.,тпr rr ep'g.Kv ? до пп. 141.6.1 п. 141.6

Фонд не мае витрат з податку на прибуток у зв'язку з тим, що вlдповrдно,

ст. l4l податкового кьксу укратни з"iл"нrюrься вiд оподаткування кошти спiльногоi""_._сJ::.т,"1,1

саме: коtIIти, Bttece'i засновниками корпоративного фонду, кошти та iншi активи, залученl вlд

учасникiв itlституту спiльного iпu".ryЙ'"r, оо*оо" _"* :1*_Т11,'л:l_"_Р.Тi 1 *'""u': _i":'У,З
спiлыtого iнвестування, доходи, HapaxoBaHi за активами iнстиryту спiльного iнвесryвання, та lншl

доходИ вiд дiяльнОстi iнститУту спiльнОго iнвесryвання (вiдсотки за позиками, оренднi (лiзинговi)

плателсi, роялтi тощо).

6.4" Фiнансовi активлt, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдобраяtеIIням

результату в прибутках або збштках

у *k."y . Ы^").нiстю актlрllого ринку . 
щодо ч:ч,"11':::т--]::у"::"-,:--,"U,ý:l"-х",:

:]iШiТ;'i;iЬ"','ili'.Ъ"*".';o"';;й "i;;;;о;;;iстю) 
вiлобрr*.,,u в 3-ому piBHi icpaPxiT,

! _L:--л--лл*: i.._^л-,,,,iТ _о

Станом на 3l, |2.2019 року на балаtrci Фонду облiковуються пото:l1iлt,:т::"l,:j::т#'J::IyI

l 493 тис, гр|I. та p"-i.uuio (liнансЬвих iнЪестицiй на суму 685 тис,

;;;-; ;;;,';;;; ,;rou.o"no дооLtiнку та yrriHKy поточу1 !1l:::л"::;'t;Тf,"Т.l'о;j""х"j:"-Т;
прдт,,,ЁлLЁх;{ЁilвiЬпйЁ;f; дйцiп.по пчбзl т"с, грн, тауцiненО На 14 95l ТИС. ГРН.' аТаКОЖ

iлбувся продalк на суму 686 тис. грtl,в вся
3l грулня 2019 ЗмilIа 31 грулня 2020

15 000Аrсцii
15 000

+6З7
-|5 бз1

0
ПрАТ "АЛЬФА ДЕВЕЛОПМЕНТ"

1б +808 824
(rбрgдрдrri контракти

15 016 х 824
Разопл

Станом на 3l. 12.202О року lJa балаrrсi Фонду облiковуються поточнi фiнансовi iнвестицiТ на суму

824 тис. грлt.

6.6. Грошовi коtllти
Станом гrа З1.1 2.2019 р. грошовi кошти за номiнальною вартiстю облiковуваJIись в cyMi з тис,

грtl.: на поточному депозитному рахункУ, вiдкритогчry в АТ <Приватбанк> - 2 тис, грн,; поточному

р,,*угr*у, вiлкритому в АТ кМегабанк> - l тис, грн,

Станом на з l. 12.2020 р. грошовi кошти за номiнальною вартiстю облiковувались в cyMi l 507 тис,

грtl.: }la поточному депози1.1lому paxytlкy, вiдкритому в Ат <привi]9.i:*:;,l_],9i *,, грн,; поточному

раху'ку, вiдкритому в дТ <Meiabunou - l тис. грн., поточному рахунку, вiдкритому в ДТ (ПУМБ) - 1

],ис. грll.

за даttими рейтингу гrадiйностi банкiв, що здiйснюсться рейтиl,I.9Yrvt jle:TcTBoMo яке внесене до

f{ерrкавttого ресстру уllовновa)кеttих рейтингових агентств нкцпФр, IIдт дТ <Мегабанк) мас

кредитний рейтинг i'"uЬст"цiИпого рiвня uaAA (бiльш детальний аналiз наведено у примiтui 7.3,1),

за даtIими рейтингу надiйностi банкiв, що здiйснюеться рейтинlоj"уj"уством, яке внесене до

!,ерlкавного ресстру уповнова)I(еlих,99йтинговик агентств irкцпог, tI .<:Iч,Б> 
мае кредитний

рейтигtг iнвостицiйtiоJ" рй"r-r"ддд (бiльш детальний аналiз наведено у примiтчi 7,з,l),

за даltими рейтинry ьrадiйностi банкiв, що здiйснюсть_ся рейтинговим агентством, яке внесене до

/_I,ерlкавrtого реес.гру уtlовнова)I(.п"*.р."r";;;;;;"i.]:,I*цпaо: дI 
l1пrватбанк> 

мае кредитний

рейтиttг ittвестиrliйн;;;;i"", rrаДД (Ьiльш детальний аналiз наведено у примiтшi 7,3,1),

19.
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б,7, Фiнансовi активи, що оцiнlоються за амортизоваtlою собiвартiстю
Станом на 31,12,2020 року еквiваленти грошових коштiв. на суму 2 тис,. грн. утриj'ую'ься увиглядi банкiвського поточного депозиту в АТ <<ПривurОu"пr, згiдно Д"Й;";;i угоди ло !оговору JФ91,1916 вiд21.1 1.20l9 року. Строк no*"p".nn" вкладу 23 лютого 202l року.Грошовi кошти на потоtIному депозитному paxyl,|Ky розмiщеlli у банку, який е надiйним.за даними рейтингу надiйностi банкiв, що здiйснюсться рейтинговиI' агентством, яке B*lece'e лоЩержавноГо ресстрУ уповновa)Кених рейтИнговиХ u..nr.r" нкцпФр, о;-,;; банк мае креди.гtlийрейтинГ iнвестицiйНого рiвнЯ uаАА (бiлЬш дет:tльнИй аналiЗ }Iаведено у примiтrri 7.з.l). Креди.гrrийризик визначений як низький, Враховуючи 

_той факт, rцо строк роa"iщa"п, коштiв на поточllоfulуДеПОЗИТНОМУ PaxYIJKY С. КОРОТКОСТРОКОВИй (ДО З-'х ,i.ru-irl ; ,"'r-;;;iБ"urо.п'ого поверl]еlIня
;:ffi',}.lfl"H}Tfr, 

очiкуваний кредитний збиток Ф;;;;; визнаний при оцiнцl цього (liнаtlсового

з1.12.2019 з1.12.2020
з 648 5 70з

,|
l23

2l28 l20 940

(864)
5 783 l25 902

Щебiторська заборгованiсть

станом наЗ1,12.2019 р.
- ТзоВ <Карпати-логiстик> видано позик на суму 3 483 тис. грн., нараховано премiю - l65,гис.грн.

станом на31.12.2020 р.
- ТзоВ кКарпати-логiстик> видано позикна суruу 5 589 тис. грн., нараховано премtiю- lIz[ .rис.грн,, нараховано резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки 

"Ъ.уrу - 56 тис. грн,
!ебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв станом на 31. l2.20l9 р,сru]адаеться з нарахованих вiдсоткiв за виданими позиками на суму 'l тис..рu., 

"rо"о, на З l. 12.2020 р.на суму 12З тис, грн, ПрострочеrlоТзаборгованостi за 
"uрu"о"uп"ми доходами у Фондi немас.Iнша поточна дебiторська заборгованiсть ФоtЗабОРГОВаНiСТЬ ФОНду не мас забезпеченн". просrро"."ЬiЁi::i_*ffffffiЖЖ:f,,,. *,'r';"Ь""Т;проводитЬ аналiЗ та оцiнкУ рiвня креДитногО ризикУ з викорисТанt,lяМ irIдивrдуального пiдходу доконтрагента.

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на з l. 12,2019 р. складаеться з:- заборгованостi фiзичних осiб 
'1,лu]a:у*"пi форварднi контракти на суму 2 l28 тис.грн. .га 

екороткостроковою, i щодо неТ е впевненlсть у погашеннi;
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на з l. 12,2020p. скJIадасться з:- заборгованостi фiзичних осiб за,ljlчvженi форварднi no".panT" на суму lЗ 877тис. гр}l. та екороткостроковою, i щодо неТ е впевненlсть у погашеннi;
- BHecKiB ДО НеЗаРееСТРОВаНОГО Статутного капiталу товариств на суму l 0з 657 тис. грll.;- заборгованостi за майновi права на суму 3 405 ти. грн..

;;;ж T:Ti""*ocTi, 
яка складаеться з розрахункiв за послуги на суму 1 тис. грrl..

л"оirор"iпоi;;а;й;Yi$ii"?l33#J'rfflТ":{'f ouinшaHi кредит"i .о"r*" цlодо iншоi пото,tнот

б.8. Власний капiтал

"ror-ifiXiI"J;:"'*'"';'r,P, 
Та З 1,12,2020 Р, заресстрований калiтал складав l50 000 тис. грlJ.
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31.12.202031.12.2019

Зарессrроuаний (пайовий) капiтал

Додатковий капiтал

Нерозполiлений прибуток

неоплачений капiтал

Вилучений капiтал
145 351

всього власнltй капiтал

6.9 торговелыrа та iнша кредиторська заборгованiсть

31.12.2019 31,.L2.2020

8 30

llша кредиторська заборгованiсть 14 552 1

бппговяrliсть 14 560 31

крелиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на

зuбор.ооа'оrri no uинагородi перед Компанiеlо, за депозитарнi послуги та

грll.

ltlша кредиторська заборгованiсть станом на зl.|2.20|9 р, скJIадаеться з заборгованостi перед

l.зоВ <ФК <Фittроял> за придбаllня акцiй ПрДТ "Дльфа деuелоп,е"т" на суму 14 552 тис, грн,

Itрелиторська заборгованiстi на кiнець .uirnoio перiолу ноQить поточний характер i не вважасться

за товари, роботи, послуги станом на 31,12,2020 р, склаласться з

компанiею, за депоз"тарнi послуги та нотарiальнi послуги на суму

31.12.20l9 р.
послуги бiржi

сruIадаеться з

на суму 8 тис.

прострочеllоtо.

I(редиторська заборгован icTb

заборгованостi по винагородi перед

30 тис. грн.

Iнша кредиторська заборгованiсть станом на 3|,12j020 р, складасться з заборгованостi за

придбання частки у статутному капiталi товариства на суму l тис. грн"

крелиторська заборгованiсть на кiнець звiтного перiолу носить поточний характер I не

вва)касться простроченоlо.

6.10. Звi.г про рух грошових коштiв за перiод з 01.01.2020 р. по 31,12,2020 р,

Звiтпрор}хГрошоВихкоштiвзаперiодз01.01,2О2Oр.по31.12.2020р.склалеНоЗаВиМоГаМи
мсБО 7 кЗвiт про рух грошових коштll])) за прямим методом, згiдно з яким розкривасться iнформашiя

про oclloBgi класи надход)I(ень гроtIIових коштiв чи виплат грошових ко.штiв на HeTTo-ocHoBi, У звiтi

вiдобраlrсено рух грош]ових коштiв вiд операцiйноТ та неоперацiйноТ (iнвестицiйноТ та фiнансовоТ)

ДiЯЛЬГtОСТi' 
: --- --:^.*, D ^тпr/i,яннi ппибч " tiяльностi, сума якого

операцiйна дiяльнiсть - полягас R отриманнi прибутку вiд звичайноl д

скоригованu nu u*орr"auцi,о нео.боротних активiв, витрати на оплату працi персон€rлу, сплату

подЬткiв, вiдрахуваttня на соцiальнi заходи та iншi витрати,

lнвестицiйtlа дiяльнiсть _ tle придбання та прода)к: необоротних активiв, у тому числl активlв

вiлнесених до довгострокових, 
.,u norou'""x фiнансЪвих.iнвестицiй, витр,атилна придбання оборотних

активiв, iнших вкJIадень, що не розглядаються як грошовi еквiваленти, отриманi вiдсотки та дивiденди,

отрl4маIlнЯ та погашеFlня позик' 
п\l/дчUq uи Rик.^tпис,l лли мiсце в результатiФiнаtlсова дiяльнiсть - це ttадход)кення чи використання коштlв, що Mi

eMiciT цirtних паперiв, викупу власних оiчiи, виплата дЙвiдендiв, погашеtlня зобов'язань за борговими

"'П""Ц' #;;Оо}l"rооrоuих коштiв вiд операцiйнот лiяльностi за перiод з 01 .0l .2020 р, ПО З|.12.2.020 Р,

ста'овить - звr ,".. .рr,, |u"rрочu"по1,-за п"рiол з 01.01.20l9 р. по з1,12,20l9 р, становить - 146 тис,

грtt, (витра'lання)' .йноТ 
дiяльностi у звiтi про рух грошових коштiв (за прямим

Рух коштiв у результатl операцl

методом) вiдобраrrtен ий наступt,lим чиl{ом :

2|"



Стаття Код 01.01.20l9_
з1,12,2019

01.01.2020-
з1.12,2020

р.3025 20

р.З095 l9 1,7 l
р.3 l00 l55 -400
р.3 l l5 -l0
р.3 I I8

-l0
р.3 l90 -20 l52
р.3195 -l46 -381

0l .0l .2020
з1.12.2019

р. по 3|,12.2020 р.

HJ^ r рUшUt их кOц.lтlв вlд l

по 31.12,2020 р. стаtlовить
te операцiЙноl' дiяльltОстi (tЬiнаЙовоТ Йльностi)
- l000 тис. грн. (надходяtеtlltя), за перiод з 01.0l

01.01.2020 р.
з1.12.2019

за перiод з
.2019 р. по

по 3I.12.2020 р.
З l ,l2.20l 9 р. е

Результатом чистого руху коштiв вiд дiяльностi Фонду за перiод з 0l .0 l .2020 р.е надходження грошових коштiв в cyMi l504 тис. rрп.,-ru'-п"рiод з Оt.оL.zОiЪ р. noвитрачання грошових коштiв в cyMi -410 тис. грн..
Грошовi потоки в iноземнiй валютi вiдсутнi.
б.14. ЗвiТ про власний капiтал за перiод з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р.облiК зареестрованого (пайового) капiталу, нерозподiленого приблку ,u ,,.оппurеного капir.а"гlуздiйснюстЬся вiдповiДно дО u"n"o.. законодавсТва УкраiнИ, BapTicTb Ъrur"И-власногО капiга.'у, якавiдображена у звiтi про власний капiтал 

"iдпоriдuu 
о-""йrrirу npo ,Рiпu""оЙИ 

"r.un, 
Фонду:Зареестрований (пайовий) капiтал станом на З l .12.20t'B р. Ътанов"r" r sЫооО тис. грн.Нерозподiлений прибуток станом на 3^1.12.20lB р_"ru"Ъп"ть З 5В5 тис. грн.Неоплачеrrий капiтал станом наЗ1.12.20lВ р. .r***., -I++ 085 тис. грн.Вилучений капiтал станом Ha31.12.201B р. Ьrо"о""r" -1 

'о' 
тис. грнВласний капiтал ста}{ом на 3l. l2.20l8p. Ёruпо."r, )-ggZтис. грн.Чистий прибуток за перiод з 01.01.20lФ р. по з1.1,i.ZОtЪ р. ."unou"Tb l 04З тис. грн.Iншiзмiни(спlсlнl.яак,цiй)заперiод.til.оr.iбjЫо.""зlJ2.20rяр.ru*й"лять_200тис.грll.

Зареестрований (пайовий) капiтал станом на З l ,l2,2019 р. сталlовить l 50 000 тис. грн.Нерозподiлений прибугок станом Ha_31.12.2019 р. .;;;;"" ть 4 428тис. грн.Неоплачений капiтал bru"o" наЗ1.12,20lЯ р. .rЙ*"r|" -lцц085 тис. грн.ВилУчений капiтал станом наЗ1.12.2019 р. bronor"r, -l sOB тис. грнВласний капiтал станом наЗ1.12.2019 р. Ётановиr, вЪjs тис. грt{.Чистий прибУгокза перiодз 01.01.2020 р. по 3 t.ti.ioii р.становить 1з5 516 тис. грн,Погашення заборгованЪстiз капiталу за перiод з 01.01.2020 р. по з 1.12.2020p. становить 1 000.гис.грн.

становить 164 тис ,v1,1U ly р. ло

Надхо,
Код 01.01.20l9-

з1.72.2019
01.01.2020_
з1.12.2020

р.3200 5з02 Bl0
р.З2l5 в03 l067
р.З225 720 Iзl8l5
р.32З0 5646
р.З25а 4l5
р,3255 -9649 -8205

Iншi платеяti
rrvх l(ollrTin пi

р.З270 -l7 -B8l
р.З275 -з4вз -2l06
р.3290 -l -l2Iбl5
р.3295 -264 885

Код 01.01.20l9-
зl.|2.2019

01.01.2020-
зl.|2.2020

р.3340 l 000
р.3395 l 000
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7" Розкрlлття iншоТ ilrформаuiТ

7"1 YMoBlli зобов'язанвя.
7"1"l. CydoBi позовu

Проти Фонду в звiтному перiодiв не було

не понесе iстотних збиткiв, вiдповiдно, резерви

Зареестрований (пайовий) капiтал станом наЗl,|2,2020 р, становить

НерозполiленийприбУгоксТаноМнаЗ1,12,2020р.становитьlЗ9944
Додатковий капiтал станом на з l,12.2020 р. становить 9l4 тис. грн.

Н.оппuч"""й капiтал станом на з l , 12.2О20 р. становить - l43 999 тис.

Вилучений капiтал станом на 31. |2.2020 р, становить ]l 198 
тис, грн

Власний капiтал отаном на з l . |2.2020 р. становить l45 35 l тис. грн,

l50 000 тис, грн.
тис, грн.

грн.

подано судових позовiв. Керiвництво вважас, що Фонд

у фiнансовiй звiтностi не створювалися,

особи - резиденти, корпоративнi

7,],2, опоr)аmкуваtll.,, 
l\/ плпqтrлппл,iv ?якоI якi дозволяють бiльш

внасл iдок rtаявностi в укратнському податковому законодавствl положень,

ttiж одиtl BapiaHT тлумачення, а тако)к через практику, що скпалася " ]]::]iб]",ному 
економiчному

середовищi, за якот податкоui органи довiлЪно тлумачать аспекти еконlм]чlоl дiяльностi, у разi, якщо

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

eKoHoMi.tHoT дiяльнБi-Ьопду, ймЬвiрно, що Фонд змушений буде сплати-ги додатковi податки,

LштрасРи та пенi. Така невизначенiсть може вплиFIути на BapTicTb (riнансових iHcTpyMeHTiB, втрати та

резерви пiд.зrtецiгtеtlI]я, а тако}к на ринковий piBeHi цiн на уiол". I-Ia лумку керiвництва КомпанiТ Фонд

сtlлатиВ ycl податкИ, томУ (liHaHcoBa звiтнiстЬ не мiститЬ резервiв пiд подu,повi збитки, Податковi

звiти MorKYro п"р"rпrДur"Ё, uiопОвiднимИ податковиМи органамИ протягоМ трьох poKiB,

7.1,З, Cпlltttittb повернеtttш dебimорськоt заборzоваttоспli пlо iншuх tlliltaHcoBltx акпtttвiв

внаслiдок ситуацiт, яка скJIЕшас_ь в економiui_укратни, а також як результат економiчнот

ttестабiльнОстi, щО скJ]алась на ДаТУ балансу, icHyc ймовtрнiсть того, що активи не зможуть бути

реалiзоваlli за TxHboto балаtlсовою вартiстю в ходi звичайнотдiяльностi Фонду,

cTynirrb поверне}lня активiв у значнiй Mipi зале_лtить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться поза

зоtIою oonrpon,o Ьо,rлу. Ступiнь no".p"""u, дбiторськоТ заборгован.остi Фонду визначаеться на

пiдставi обставиIt .,u i"iiЬр*uЙт, ,Ki ,,uru*,i на дац балансу. на лумку керiвництва КомпанiТ, вю(одячи з

tlаявних обстави' .,u iпфор*uцiт, кредитний ризик лля фiнансових активiв Фондом визначений як дуже

ltизький, тому кредиrп"Й .б"rоп'не був uиlнаний прЙ ouiHui цих активiВ. ВРаХОВУЮЧИ ТОЙ фаКТ, ЩО

tlоточна дебiторсь*а заборгованi.rо ОулЪ no.ur"rb у 2021 року, а строк розмiщення коштiв на

депозит}lоМу рахункУ е короткоСrро*оr'fr (З мiсяui), iЪтрок поверrIення вкJIаду 2з лютого 2021 року,

очiкуваний пр.,,t"r"йй збиток Фондом u"rпuп"и np" очiпчi цього фiнансо"ого активу становить к0>,

Враховуючи той факт, шlо довгострокова дебiторська заборгованiсть буле погашена у 202| роцi, i

беручи llo уваги """rublni..y 
e*onoMi.,Hy ситуаllilо в YKpaTHi, в т. tl. пов'язану з COVID-19, Товариство

створило резерВ olllKy'atlиx кредитних |O"rii" 
"..у*у.uборгованостi 

за виданими позиками в розмiрi

56 тис, грьt.

7.2 Irозкриття iнформаuiТ про пов'язашi сторони

Що пов'язаltих cTopit-t Фонду належать Компанiя та юридичнi

права яких облiковуються в Фондi,

КомпаlлiЯ та, зокрема, iT керiвlлик, мас вплив на Фонд внаслiдок виконання функшiй з. управлiння

активами та органiзачiт oiononobTi Оонду_ Прямi родичi керiвника Компанi'l' пов'язаностi не мають,

Протягом звiтного перiолу здiйснювал"", on.puuiT з HapaxyBunn" u""urороди КомпанiТ у cyMi 120 тис,

грtl. та проведеtlllя опrur"-u",,агороди КомпаtriТ на суму l28 тис, грн,

7.3. Цiлi та полiт1,1ки управлiнlля {liнансовими рtлзиками

управлiння ризиками мае першочергове значення для ведення бiзнесу Фонду i е вах<ливим

еЛеМеНТоМtТДiяльностi.ПолiтикаУправлiнняризикаМисКонценТроВаI{ананеперелбачУваностi
(liнаlлсових ринкiв i rlацiпе"а на мiнiмiзацirо потенцiйного негативного впливу на фiнансовi показники

Фонлу. Операr,ив'tИй i юрилИ"п"И попiРоль_ мае н.а MeTi забезпечувати належне функцiонування

вtlутрiшньОТ полiтики та проl{едУр. ]v|.rо,о мiнiмiзацiТ операчiйних i юридичних ризикiв,

I(ерiвrrицтво КомпанiТ визнас, що дiяльнiсть Фонду пов'язана з фiнансовими ризиками i BapTicTb

LIистих активiв у t.rестабiльному риl|к*оrу ..р"лоu"Йi може суттево змiнитись унаслiдоi_::a:"у
суб'сктивt.tих чинttикiв та об'сi<,ги"п"х чиi,п"кiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких заздалегlдь
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ffi:*ТiЯ:11lХ,f"lУ"1]]ИВО, 
,ЩО ТаКИХ фiНаНсових ризикiв вiднесено кредитний ризик, ринковий

полiтика з управлiння ризиками opicHToBatra на визнаtlеьtня, аналiз iуправлiнrJя ризикаl\lи, зякими стикаеться Фонд, на встановлення контролю за ризиками, а також постiйний монiторtttlг заpiBH.M ризикiв, дотриманням встановлених обмел(еlIь та полiтики у1-1равлiння ризика]чlи.Управлiння ризиками керiвництвом Компанii здiйснюсться на ocHoBi розумiння приLlинвиникнення ризику, кiлькiсноТ оцiнки його можливого впливу на BapTIcTb чис.гих активiв тазастосування iнструментарiю щодо його пом'якшення.
7, 3. l. KpeD umн u й р uз ltK
Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iнструмен.г не зN,lожеВИКОНаТИ ЗОбОВ'ЯЗаННЯ i Це бУДе пр":.1.:оу_ y}Iикнення ср;нЬпсовоБ.ё;;;i"rот сторони. креди.r.rrий

iHHr::HXTaШ:l#:iY(gXi"##fl,iHcTPYMeHTo', on поточнi ,о д"',,о.","i рu"у"п"-JБ,,пu*,
основним методом оцittки кредитних ризикiв Фоrrду с оцiнка кредитоспромоrt<tIос.гiконтрагентiв, для чого використовуютьс, пр.д"rпi рейтинги та-будь-яка iнша доступtlа iltфор,чrацiящодо ik спроможностi виконувати борговi.оЬоu'r.u"по. 

-

Станом на З1.12.2019 р.кредитний ризик по фiнаrtсовим ак.гивам, що оцiнююr,ься заамортизованою собiвартiстю, € низьким, що пiдr""РджуетьсЯ чиl{никами, якi враховують специфiкуконтрагентiв, загальнi_економiчнi умови та оцiнку rп'пъ.о.,"ого, так i прогнозного напрямкiв зп,tiltиумов станом на звiтну дату.
Щоdо Dепозumiв

при визначеннi рiвня кредитного ризику фiнансового активу у виглядi еквiвtt-лен.гiв гроtllоl]ихкоштiв' розмiщениХ.на депозй'ному рахуНку в АТ КБ <ПриватОЙ,iлОlrй",fru*оuп"i, в першу чсргу,данi НБУ, Вiдповiдно до цих даних складаються рейтинги банкiв. зu дurй" рейтингу 1.1адiйtrостiбанкiв, що здiйснюеться рейтинговим агентством, яке внесене до flержавI{ого реестру уповновu,l(еIlихрейтингових агентств нкццФр (hrtps://www.;;;;.;;;.;irating-agericies/ 
) дт кБ кПриватбанк) N,IaeКРеДИТНИЙ РеЙТИНГ i1,1ВеСТИЦiЙно.о pirH" uaAA (http:ЙtunJuro-rating.bilrus/rl_privatbank 

).. 02 грудня 2020 року Рейтинговий KoMiTeT рейтингового агентства кСт.андарт-Рейтинг> tlрttйtляврlшення про оновлення кредитного рейтингуАТ КБ кПриватбанк> ,u-"ou,o"-bllolo шкалоlо наpiBHi uaAA, Позичаль,"п ubo окремий'борrо.йИ i,r";;r;;. з реiiтиttгопl ttаАЛ хараr.'еризус.гься /lужевисокою кредитоспромоlкнiстю порiвняно з iншимЙ "укра[нськиr" 
по."ч-ониками або борговимиlнструментами, Знаки <<*> та (-) позначають промiя,""й рЪИr"пговий pi""", 

"й"осllо ос}lовного рiвня.Стабiльний прогноз вк:вуе на вiдсутнiсть на поточний 
'омент 

передумов для змiни рейтингу протяt,омроку.
Враховуючи проведений аlrалiз, кредитний ризик визначений Фондом як ду)ке низький,ВРаХОВУЮЧИ Те, ЩО TePMiH РОЗмiщення на поточному депозиIi ;;;";;;;p,iri}ui вiд да,ги бrr_паrrсу (ло

3,];l?-,1l;i,l il#*""ЪТfi?#:*"НОГО Повернення коштiв з поточ}lого депозиту, cyN,ra збиз,ку вiл

Щоdо попхочнuх paxyttKiB
при визначеннi рiвня кредитного ризику фiнансового активу у виглядi еквiвалентiв гроt-tlоlзихкоштiв' розмiщених на поточному рахункУ в АТ <iМегабанк> Oyn" фu*о.;;; першУ чергу, данi HI]Y.ВiДПОВiДНО ДО ЦИХ ДаНИХ СКJIаДаЮться рЪЙтин.и банкiв- Cu о*"r" рейтингу t-lадiйностi банкiв, щоздiйснюсться рейтинговим агентством,,. ЯК€ внесене до, !ерлtавного ресстру уповноt}а)l(еllихРеЙТИНГОВИХ аГеНТСТВ НКЦПФР (httpsi/www 

ф;Ъ.;;".;а/rаtiлg-аgепсiеs/) дт кмегабанк>) ма€КРеДИТНИЙ РеЙТИНГ iНВеСТИЦiйНОГО . . РiВня t,ЙДД . hЙp,z7**nu."*p"п-rnti,lg.coll/rtts/гatirlg_

ll,t_r1];:i:iТ"кыitiПgi-krеditпу'-Йi;пgi_ЬuпКЪч_uЬ-,r"g.ьr,,к_"J""l.rЬ_с",IЙstrоkочii_krеditllir_rеit
02 грудня 2020 року Рейтинговий KoMiTeT рейтингового агентства Рд ''Експер,г-Рей,гинг''прийняв рiшення про оновлення кредитного рейтип.у ат кмегабаttк> за нацiон:шьl]ою tlJkzmolo наPiBHi uаАА, ПОЗИЧЙЬНИК абО ОПР""Й Оор.о.lИ ii;.;y;;;, з рейтиttгом uаАл характеризус.гься /ly)KeвисокоЮ кредитоспРоможнiстю порiвнянО з iншими"украh,сlкиr" по.""-о"иками або борговимиlнструментами, Знаки <<*> та к-> поiначають промiя<п"й рЪИ.""говий piBeHb вiдtlосtlо осtlовного рiвня.Стабiльний прогноз вказуе на вiдсутнiсrо 

"u 
поrо"ний момент передумов дляt змiни рейтилtгу протяI,омроку.

при визна,lеннi рiвня кредитного ризику фiнансового_ активу у виlтядi еквiва-лен,l.iв гроulовихкоштiв' розмiщених на поточному рахункУ в АТ кПУМБ> були .й;";;;';;;рrУ чергу, дtанi tJБУ.Вiдповiдно до цих даних ,*uдй,r." р"йr""." банкiв. Зu дu""r" рейтингу надiйност.i банкiв, що
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здiйснюеться рейтинговиш,t агеIlтством, яке внесене 
. 
до ,щер>кавного реестру уповнова)кених

рейтинговИх агентст; н*ЙЙЙоР (https://www.nrrn,",gou.ua/rating-agencies/) АТ кПУМБ> мае кредитний

рейтинг iнвестицiйн-о piu'"" (uйiД https://www,cЙdibrating.ualЙrate-history/2116l9l)'

03 Вересня 2о20 рокУ Рейтинговий KoMiTeT рейтингового агентства Рд "Кредит_РейТинГ"

прийняв рiшення про оrIовлення кредитнЬю рейтитY дТ KYHiBepcM банк> за нацiональною шкалою

rIа piBHi uaAAA. п";;;;;"п uOo Ъкремий борговиИ iнструмент з рейтингом uаААА характеризуеться

ltайвишtоtО кредитоспРомо)кtllстЮ nop,"r,o"oT iншими_укрынськими позичальниками або борговими

iнструrvентами. знаки (+) та (-) познача,оrо п|,оI.1т_11::.::]""говИй |i"_"::_"llTocнo 
ОСНОВНОГО РiВНЯ'

Стабiльний прогtIоЗ вказуС на вlдсутнlСть на потоЧний момент передумов для змiни рейтингу протягом

polty"

Ц]оDо l1озuк _л_jл___,_tt "

Станом r.ra з l . 12.2о20 року в активах Фонду с позики, що виданi ТзоВ "Карпати-логiстик" iз

TepMittoM повернення 2В.02.2022 piK на суму 5 703 тис, грн,

за результатаIvlи проведеIlого а_налiзу, .враховуючи 
пiдходи затверllе:i влФондi у меll(ах системи

управлirtня p"."ou*", i"piun"uruo компЬiliт'зробйло висновок, що з дати первiсного визнання (видачi

гtозики) кредитttий ризик позиччUIьника не зазнав зростання i с низьким, Вiлсутнi факти, якi б свiдчили

про ризик u.u"попЪ",tя зобов'язання. Проте, беручи до уваги ::"]f,::,::у,економiчлry 
сиryаuiю в

YKpaTHi, в т, ч. пов"язанУ з COVID-19, Товариство.створило резерв очiкуваних кредитних збиткiв на

"уйу.uборгованостi 
за Ь"да,,",и позиками в розмiрi 56 тис, грн,

До заходiв мiнiмiзацiТ впливу кредитного ризику Фонд вiдносить:

- встановлення внутрiшнього обмелtеrtня обсягу дебiторськот заборгованостi в активах;

- диверсифiкачirострукryриактивiв;
- аrrалiз платоспромохtностi контрагентiв; .. ..
_ здiйснення заходiв щодо недопущення наявностi в активах Фонду простроченот дебiторськот

заборгованостi.

у Фонду для вllутрiшньот системи заходiв iз запобiгання та мiъriмiзаЦiТ ВПЛИВУ РИЗИКlВ cTBoPeHl:

система управл irlня ризи кам и, BHyTpr шrr i й аудит (контроль),

Фонд використовус наступнi методи управлiння кредитними ризиками:

. лiмiти щоло боргових зобов'язань за кJ]асами фiнансових iHcTpyMeHTiB;

.лiмiтищоДоборговихзобов,яЗанЬПереДоДНИМкоНтраГенТ"Y9!:асоцiЙованоюгрУпою);

. лiмiти ulодо вкл&денIr у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за

I-1аrliонал ьною рейтинговою ш калою;
. лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами,

7, 3. 2. Р uп ко в u ti р ttз t,tK

РинковлtЙ ризиК - це ризиК того, щО справедли.ва BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вlд

(litлансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змil,уинкових цiн, Ринковий ризик охоплюе три

тиllи ризику, ,пr"й цiновий ризик, валtотний ризи1]1_lla,о,повий ризик, ринковий ризик виникас у

зв'язкУ з ризиками збиткiв, iy*ounen"* коливанняМи цiн на акцiТ, вiдсоткових ставок та ваJIютних

KypciB, (Dонд нара)I(атим9l,ьсЯ nu р"ппоЪi p"."n" у .u'o.ny , iнвЬстицiями в акцiТ, облiгацiТ та iншi

(lirlatlcoBi iнструменти, . . ^у,г-л..i __л,,,л-i плтлrl?
IttшиЙ цirtовиЙ ризиК - це ризик того, щО справедлива BapTicTb або майбрнi грошовi потоки вiд

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

уttаслiдоК вiлсотковоГо ризикУ чи ваJltотного ризику), неза"пеrкно вiд того, чи спричиненl вони

Llинниками, характерними для onp"oгo фiнансовЬго iнЪтрумента або його eMiTeHTa, чи чинниками, що

впливаютЬ nu u.i nbilOiii ф"о".""i iнструмеrtти, з якими здiйснюються операцiТ на ринку.

основгtим методом оцiнки цiнового ризику с аналiз чутливостi. СеРеЛ МеТОДiВ ПОМ'ЯКШеННЯ

Lliнового ризику Фо'lд використовуu-о"""рЬ"фiкачirо активiв та дотримання лiмiтiв на вкпадення в

а*цiт rа inbi qriЙапсовi iнструменти з нефiксованим прибутком,

Валютttий ризиК - lte ризиК того, lцО справедлив" -"p,i-"]:..19:,yuou"ni грошовi потоки вiд

(littансовоГо iHcTpyMerlTy коливатимуться внаслiдок змiн валlотних KypcIB,

валютнi ризики виника}оть у зв,язку з володiнtjям фiнансовiY" il:l,::рууентами, 
номiнованими в

iноземнiй валlотi. Фонд не illBecTye поЙ," в банкiвськi д,по,",", цiннi "i:.:y,i",:u 
iншi фiнансовi

i;;ir;;"r" nori"ouu"i 
'u 

iноземнiЙ валютi, тому не с чутливим до вадIотних ризикlв,
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Вiдсотковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiс.гь або майбуr-нi грошовi гtотоки вiдфiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок *--i" 
-р""пових 

вiдсоткоо"* .ruroK. Керiвtrиц.гво
ý"JTJ i'"Ъ:Х'ff#;ý?"Н, 

"if 
х"#х1 i*; : у;;й; ; ; ffi J",и с ь i це 

" 
nn 

" " 
u,", * я к н а до х од и Фо нду,

усвiдомлюючи значнi ризики' пов'язанi з коливаннями вiдсоткових ставок увисокоiнфляцiйномv.середовищi, яке е властиви{ лля фiнансовоi; ."Ъ*rГ'Украi.ни, керiвttиц.гвоКомпанiТ прийняло pi"nn, 
""Бu"..у*ати.у борго.i .БоЬuJо.пння у нацiональнiй валtотi з фiксова'оtовlдсотковою ставкою, Керiвництво Компанii'здiliснrое ,o"irop"n. Jiд"*поu^'р"."пiu та контро.ltюе i'xмаксим€lJIьно припустимий розмiр, У разi зростання ,iд.оrпЬоr* ризикiв Фонд'мас HaMip позбува.I,исяОоргових фiнансових iHcTpyMeHT;B з бiкЬо"ut,оо ;й;;;;;.",о ставкою. Монrториtlг вlдсоткоl]их

i,х1l'i"J#Т,Ж;ffi-r"ffi;Ж'iiнки впливу Мо,n.,lиВих змiн uiд.о.поu"* ставок на Bap.t,icTb

дктиви, якi нараrкаються на вiдсотковi ризики
з1.12.2019 з1.12.2020

2 I 505
2 1 505

0,0000I% 1,04оh

оприЛЮДненою iнформацiею НБУ, Фонд визна€, що.ооrру'r;;;';;,Н"ru^iu. ЖiНl,"i or,l:,,;:ставоК на +6,б проце[lтниХ пункти. ПроведеrrиЙ аналiз .,1)in""o..i .u."о"uп"И на припуUlеннi, що BcilНШl ПаРаМеТРИ' ЗОКРеМа ВаЛlОТНИЙ КУРС, ЗаЛИШаТИМУТЬСя trезмiнними, i показуе моrкливий вплив змiлtивlдсоткових ставок на6,6 процентних пункти nu ropbi"r, чистих активiв Фонду.

"io.o.Yoo##".1J[l"" 
СПРаВеДЛИВОТ 

T|]:::i..,9:P_|o:"* фiнансових iнс,грумеtlтiв з rpiKcoBaHoto

ы:ж::;,*ii"fi"ff#iffi 
"Ш#fiТ";:#ji'#ТЧ;,"' j'J,H'-ffi:"";"f*,*;:1;"":;,il,:fi ;

7. 3.3. Р ш uк лiкв id носmi
Ризик лiквiдностi - ризик того, що Фонд матиме Труднощi при викоrrаннi зобов'lIзань,

;lTJ#ffi"ft3J:Ж"-1XШ. ЙбО"'"'u"Й"", Що погашаються шляхом поставки грошових коштiв або

Фонд здiйснюе.контроль лiквiдностi шляхом_плаllуваtltlя поточноТ лiквiдностi. Фоllд аttаliзуеТеРМiНИ ПЛаТеЖiВ, ЯКi ПОВiЯЗа"i ' ДЙl'орською заборгоЪа,ri.Jl" - il,_r"y1 фitlансовим" unr"uu"i",зобов'язанН ями, а такоЯ( прогнознi потоки грошов}lх коштiв вiд операцiйноi (iнJестицiйноi) дiяльностiý

"rо"-"Jffr#НХ"lН.Жffi;Н:"r}ifiJiilН': 
за фiнансовими зобов,язаннями Фонду в розрiзi
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Середньозваженi
ставка

На 31.12,2019

Тип активу

На З 1.12.2020
Мо)слIивi кЪлива"но нкових ставок

- 5,5Уо ПУНКТИ



Вiд 1 року
до 5 poKiB

Бiльше 5
poKiB

ВсьогоPiKo що закiнчився
3l грулllя 2019 року

До1
мiсяця

Вiд 1 мiсяця
до 3 мiсяцiв

виз
мiсяцiв до 1

року
в

Торговельна та iнша
кредиторська заборгован icTb

в

14 552l4 ))Z

L4 552 14 560
Всього 8

Вiд 3

мiсяцiв до 1

DокY

Вiд 1 року
до 5 poKiB

Бiльше 5
poKiB

ВсьогоPiK, що закiн,lився
31 грулня 2020 року

_
Торговельt|а та lHlпa
коедитоDська заборго Balt icTb

Доl
мiсяця

Вiд l мiсяця
до 3 мiсяцiв

30
JU

I tlша поточ}]а кредиторська
заборговаttiсть

1
l

1 31
Всього 30

7.4. Управлitlня капiталом 
--- ^t<---. : *лл-i.., '..

Фонд розглядас управлiння капiтаJIом як систему принципiв та методiв розробки i реалiзаuiТ

управлitrських рiшень" пЬв'язагlих . опйr-оним Фо_ппiryu""" капiталу з рiзноманiтних джерел, а

Taкo)l( забезпечеttlrям ефективl]ого його використання у o,,nono"i Фонлу, Ключовi питання та поточнi

рiшення, Lt(o uпп"uuБrО на обсяГ i струкryРу капiталУ, а також джерела його формування,

розглядаlоться управлitlсьп"* ::|1:п-оЙ, 
ЙЬ*апi,м ,io:.::ilii л:"l,,т:, передбачае, чiтку

постаI{овку цlлеи l завдань управлlння капiталом, а такоr( non,p:j: 
л',1 :1,.a:'О"'uННЯМ 

У ЗВlТНОМУ

перiодi; удоскоljrtлення методип" u".пuч"пня й аналiзу використання ycix видiв капiталу; розроблення

.uiun rnoi' стратегiт управл i ння кап iталом,

Управлiнський персонал здiйсt-lюе огляд струкryри капiталу на кiнець кожного звiтного перiолУ,

При rrboMY проводиться аналiз uupro.ri nunir#y, ИЪ:lол_СТРУктура та моя<ливi ризики, На ocHoBi

отриNlаl]их висrIовкiв Фонд здiйснюс регулюваIjня капiталу шляхом зtiлучення додаткового капlталу

або фiнансуваllня,.а TaKo)I( виплати ди.вiдЁндiв r. i"li:",:: iснуючих позик, Фонд може здiйснювати

регулювання кап|талу шляхом змlни струкryри капiталу, i"",e,.u управлiння капiталом може

коригуватИсь з урахуВанняМ змill В операuiЙнО*у с.релоu"щi,.,"пд,пцiях ринку або стратегiТ розвитку,

УправлiнllякапiталомФоНДУспряМоВанонадосяГНенНянасТУПнихцiлеЙ:
. збереrГи спроможнiсть Фонлу продовжуват1 _,uoo 

дiяльнiсть так, щоб BiH i надалi

забезпечуваu дохiд on, yru.""KiB Фонду та виплати iншим зацiкавленим сторонам;

о забезпечити наJIежний прибуток учасникам Фонду завдяки встановленню цiн на послуги

Фонду, цо вiдповiдаtоть рiвню ризику;

. дотриr\4аtlllя вимог до капiталу, встаllовлених регулятором, i забезпеченI{я здатностi Фонлу

(lуrrкчiоrrувати в якостi безперервного дitочого пiдприсмства,

Фонд ввах<ае, шlо загu,lь}lа сума капiталУ, управлiння яким здiйснюсться, дорiвнюс cyMi капiталу,

вiдобраrкеного в балансi.

СклаДВЛас}IоГокапiталунаДатУсрiнансовоТзвiтностi-l4535lтис.грн.:
- ЗаресстроваtIий капiтал (пайовий капiтал) _ l 50 000 тис, грн,

- llерозполiлений прибуток - |З9 944 тис, грн,

- Додатковий кап iтал - 9 l 4 тис, грtl,

- 1-1еоплачениГл капiтал - (-l43 999) тис, грн,

- Вилучеt-tий капi,гал - (_l 508) тис, грн,

розмiр заресстрованого пайового капiталу вiдповiлас вимогам, встановленим для паиових

dlОrtДiВ' 
-z^,^^---^""^,п^-i-опrr , бпrrпi с rbiHaHco, ly (капiтал о синонiмом

КонцепцiеюзберехсеннякапiталУвФондiефiнансовакоНцепцlякапlТzu
Llистих активiв або власно.о папiталу, прибуток с збiльшенням фiнансовот_суми чистих активlв за

перiол). Отлсе, Фонд здiйснюс управлiння капiталоr, ,na 
"np"obun" 

на збереження спромолtностi

ФондУ продов)I(увати своЮ дiяльнiсть так, щоб забезпечувати дохiд для учасникiв Фонду та виплати
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основними норматив1'о-правовими актами, що регулюють llорядок визllачеLlня BapTocTi чистихактивiв iнститутiв спiльного iнвестування та порядок, строки подання та скJlад iнформацii. прорезультати дiяльностi та розрахупоп .upro.Ti чистих unr"uiu iнститутiв .,ii,o,,o.o irtвесrуваttttя с,вiдповiдно, рiшеннЯ нкцпФР u;д зо,оZ.ZОl3 р. JФ IЗЗО,,Про затверд,,(еН'я Полоrкен1-Iя гlро поря/]оквизначення BapTocTi чистих активiв iнститутiв спiльного itrr""Й;;;;r,"'1Ь'.ri"uми) та рiшеtlняНКЦПФР ВiД 02'10'2012Р, ЛЪ I343 КПРО Затвероr-"""" Полоrкення про порядок складанtiя .l,aрозкриття iнформацii компанiями з управлiнп, uп."uu"и та особа",", що здiйснlоють управ.,tittняактивами недержавних пенсiйних фондiв, та подання вiдгIовiдних 71oKyMeHr.iB до Нацiоtrальttоi.коrиiсij'зцiнних паперiв та фондового ринку) (iз змiнами).
BapTicTb чистих активiЬ - u"n".,""u, що визначасться як рiзниця мiяс cyMoto активiв ittс,гиr.у.гуспiльного iнвестування з урахуванням ix ринковоi BapTocTi i розмiром aобоu'r.uпо lllсти.гу,'у сгliльt-tогоlнвестування.

;-,ЖJ"J#TXH"J#^!];f""" КеРiВНИЦТВО КомпанiТ аналiзуе BapTicTb капiталу та ризики, що

""","ilo;illrlXi;l
u"r"#,|filН-'"'#а:#,;'J;;iiJ;^",#:L"*ЖПеРВиlrного розмiщення iнвестицiйних сертисрiка,гiв.

Iнфорlvtацiя tцоdо склаdу mа розlиiру вumрап1, якi вiош,коdовуlопlься за рахунок акпluвiв clloHdy,ВИМОГИ ЩОДО СКJIаДУ 
'u РО"РУ ";paTi.:y ч";Й; Й],уigо9ччi за рахунок iнституту спiльногоiнвесryвання, ВстаНоВленi рiшЬня''йкцпог ,Ь lзЪв:оlз м l468 кпро iu.*"рдr*"*,ня положеllняпро скJIад та розмiр витрат, що вiдшкодовуlоться за paxy}lo*. активiв i""r"ryry at-liльного ittвестуваttllя>(iз змiнами). Так, 

ilт:lу-""ий розмiр винагороди комtlаtлii.з управлiння ак.гиtрозрахоВаноi у спiвЫдноl"ili до BapTocTi ,,"Ёr"* uпr"uiu'iнституту ;,i;;;;""iН"ffiJ,iT':'-o"J':''#;перевищувати l0 вiдсоткiв середньорiчноТ BapTocTi u".r"* unr"uiu i".r"rуrу".пiльного iнвестуваllняПРОТЯГОМ фiНаНСОВОГО РОКУ, IНШi ВИТРаТИ (KpiM винu.ороо"'поrпанii з управлiння ак.гивами, llодат.кiв r.aЗбОРiВ' ПеРеДбаЧеНИХ ЗаКОНОДавством Украrни) n. пJЙ"i n.p"""*i.ul" 
'i" 

u;o.o.niu середньорiчноiBaPTocTi ЧИСТИХ аКТИВiВ iНСТИТУТУ СПiльного i"о."rуЙ,'"-проrr.о, фiнансового pol(y. загальгrа сумавитрат, якi вiдшкодовуються за рахунок активiв Фо"ду за зЫтrlиИ 
".pi;;;';;;;; е 426 182,99 грн., в .г"ч.сума винагороди компанiiз управлiння активами - l 5З 102,gg.p*r. 1щЬ ";;;.Ъ l О/о вiдсередньорiчноТBaPTocTi ЧИСТИХ аКТИВiВ iНСТИТУry СПiл""о,о Й.rу";;;r;;;irа iнul_их витрат (оплата послуг баtlкiвсlькоi.установи' депозитарiЮ, аудитора, бiржi, зберiгача, ,ор.ооцо; - 27з08ь,06;р;.'(,чо 

"-unae 0,З8 О/о вiдсередньорiЧноi BapTocTi чистих-аК,""i" in"r"ryTy спiлiного iнвестування). Опке, склад та розмiр витра'Фонду вiдповiдають вимогам законодавства про дiяльнiсть iнститутiв спiльного iнвесryванrrя.IНфОРМаЦiЯ ulО_dО ВidПОВidносmi розlиiру акmu,вiв ФонБу л,tiнiл,сulьлlому обсяzу акmuвiв.вимогами ч.2 ст. 41 Закону Украiни <Про ii.r"ryr" спiльного in"."ryuu,.,nru вiд 05.07.20l2 р. J\! 5080-VIвстановлений мiнiмальний розмiр активiв пuио"о.оl"йr"цiи"о"о ф;йу,";;i nou"".n дорiвнюватиl250 мiнiмальних заробi,п"" n,u, y"i-,""no,y розмiрi, встановленому зако}Iом на де}lь реестрацii.Фоlrду(01.11.2010 Р. - l lЗЗ 750 Йl. O".rip активiв Фонду складас I45382 тисМiНiМальнийобсягактивiвоонду. '' - --"'IY Чl\rrlDrD ЧUПЛУ UrulаДаС t4) JU2 ТИс. грн., що tlереl]llщус
Iнфор"uацiя ttlodo iнвесплiцiйноi. полimltкu. Iнвестицiйна полiтика Фонду полягае в розмirценlliкоштiв спiльного ir

:iT_":,"jT:,,y i "пi,'i,Т_J"'ffi"Т;;'":"ý;".ldТiЁ"li,-i]lr"ж;ru:,;ш,хr:;;НН'СПlВВlДНОШеННЯ МiЛС ix ДОХiДНiСТЮ Та НаДiйнiстrо. О";;;;i";lапрrlми iнвестицiйllоi. дiяльностi, ризики,

Значення показн"па cTaгIolvr на
З1.12.2019 р. 31.12.2020 р,Сума активiв, грн,
2з з95 з66.59 l45 382 42,7.12Сума зобов'язань, грн,
l4 560 799.7l зl 365,79BapTicTb чистих активiв, грн.
8 8з4 566.88 l45 35 l 06l ,33

знаходяться у обiгу, од. 4 407 000
Ном iнальна BapTicTb одного i"ББЙЙ"о-

з2,з49l
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tl{o пов'язанi з iнвестуванням та обмеrltення
I нвестицiйною декларацiсю.

7.5. Подii пiсля датlл Балансу
Мiж датою складаtlня та затверд>ltенн

}la показники (liHaHcoBoi звiтностi ,u 
"nono,

Голова Правлiння

Головний бухгалтер

Затвердrкую:

Генеральний директор
аудитор (сертисРiкат АПУ серii А М 0035 l9)

м.п.

itlвестицiйноi дiяльностi Фонду визначаються його

l жодних подiй, якi б могли впли}lути
вачiв, не вiдбувалося.

Г. Ю. Баскiн

I. В. Наконечна

В. О. Озеран

ъ_}ка

,Iiдрj]дiлi.i}lвfiсI

,*Эrrо

1jl PMa "fiя:hQq7r&/&^fl_ \9оl.''Чltrffif&h. \z
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