
Аудиторський висновок
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

цtодо рiчноi фiнаrrсовоТ звiтностi Пайового венчурного iнвестицiйного фонду
н ед и верси фi ко ва rIого в Irду за крито го типу <<Ка рпати-Вен чур>>о

аI(тIlви ,Iкого перебувають в управлiннi ПриватtIого акцiонерного
товариства <<Itомпанiя з управлillttя активами <Карпати-iнвест>>

cTaIloM на 31 грудня 2020 року

АDресапt aJld umорськоzо в uсн ов ку:
нацiональtrа комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку,
FIаг"ltялова Рада Приватного акцiонерного товариства <компанiя з

управлirrня активами <Карпати-iнвест>>

Звiт з аудиту {lirtaHcoBoi звiтIлостi
ДJ'лска
ми гlровели аудит фiнаr-rсовоI звiтностi Пайового венчурного iнвестицiйного

фондУ недиверСифiкованого вИДу закритого типу <Карпати-Венчур>> (надалi -Фонд), що складасться зi звiту про фiнансовий стан ФоН{У станом на З 1 грудня2020 р,, i звiту гrро суку пний дохiд за 2020 piK, звiту про змiни у власному капiталi
за 2020 piK, звiту про рух гроrцових коштiв за 202О piK та примiток ло фiнансовоiзвiтtlос.гi ФоFIду, вклIочаючи стислий виклад значущих облiкових полiтикФонду.

На trашУ Д}мку, cPiHaHcoBa звiтlliстЬ, Що додаеться, вiдображае достовiрно, вycix суттевиХ аспектах фiriансовий стан ФондУ станом на З 1 грудня 2О2Ор., його
фiнагrсовi результати i грошовi потоки за pik, що закiнчився з€}значеною датою,

,- ВiДПОВiДrrО ДО МiЖНаРОДНИх стандартiв фiнансовот звiтностi (мсФз) та вiдповiдас
вимо.ам законодавства УкраТни, що регулюс питання бухгалтерського облiку та
cPi нансовоТ звiтностi.

Основа Dля DyMKu
Ми провели аудит

аулиту, огJ]яду, itlшого
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контроltю якостi,
надання впевненостi та супутнiх цослуг, що прийнятi в
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",; ь", ffi ,;'#. 
J#звiтrrостi", 706 (переглянутий) "Пояснювальнi параграф , ,чпараграфи з iншихпитань у звiтi незалежного аудитора", а також Рiшення Нацiональноi koMicii зt{iнних паперiв та фондового ринку (НItЩпФр) ''Про затвердження Вимог доаудиторського висновку, що подаеться до Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв тафондового ринку при розкриттi irrформацii про результати дiяльностi iнститутiвСПiЛЬНОГО iНВеСТУВаННЯ (Пайових та корпоративних ;пu..r"чiо";;"Й;; такомпаrtiТ З УПраВлiння актиВаМИ" вiд 11.06.2013 р. j\b 991. нашу вiдповiдальнiстьзгiдlrо З цими стандартами викладено в роздiлi <вiдповiдальнiсть аудитора зааудит cPiHaHcoBoT звiтностi> нашого звiту.

I!{И е незалежнимИ пО вiдношенню ло ФоНflУ згiдно з Мiжнародногокодексу етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики длябухга-гrтерiв ("Колекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в YKpaiHi доr{ашого аудиту фiнансовоi звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етикивiдповiдrrо до цих вимог та Кодексу рмсЕБ. Ми вважасмо, Що отриманiIlами аудиторсьtсi докази е достаТнiми i прийнятними для використання ix якоснови для Hai]Joi думки.

C,YtltmeBa НеВСl3ltаЧенiспtь, u4о спlосу€mься безперервttоспli Diяльноспоiзвертасмо увагу на ситуацilо щодо майбутньоi невизначеностi, пов'язаноi iззапроваджеrIням урядом Укратrrи обмеженL, встановлених пiд час карантину узв'язку зi спалахом KopoHaBipycy у cBiTi. В резулътатi цього виникаеневизI{аЧенiсть, що може поставити пiд cyMHiB ,дurrri.r, ПрДТ куД <Карпати-iHBecT> продов}кувати на безперервнiй ocHoBi вiдображати активи ФоН!У засправедливою BapTicTto, Вплив такот майбутньоi невизначеностi наразi немо)(ливо оt-{iнити, Нашу Думку щодо достовiрного вiдобрах<ення фiнансовоiзвiтностi iз врахуванням зазначеноi невизначеностi не було змiнено.

Iнша iнфорлtацiя
I{аша ДУМка щодо фiнаrrсовоТ звiтностi ФоН{У не поширюеться на iншуirrформаitiю i мИ не робимо висновок з будь-яким piBHeM впевненостi щодо цiеТirlrrloi irlфОРМаЦiТ, Система бухгалтерського облiку Фонду с адекватною. уФоIJДr ЗасТосоВУIотЬсЯ ПроцеДури внутрiшнього контролю (аудиту). системауправлir.rl{я ризи](ами ФоНДУ с прийнятною.
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Кл ючо в i п uпхоння ауd umу
клrочовi rrитання аудиту - це питання, що, на наше професiйне судження,були найбiльш значущими пiд час нашого аудиту фiнансовот звiтностi запо'о,tний перiодц, ldi питання розглядалися в KoHTeKcTi нашого аудиту фiнансовоiзвiтrrос,гi ФоIJдУ в rliлому та при формуваннi думки щодо неi; при цьому ми невисловлIоемо окремоТ думки tl(одо цих питань.

вilповilшtьнiспlь управлiнськоzо персоtt(ulу пха muж, kozo наdiлеttо
ttа ctв utцultl Ll lxовlt овоJrcенням ct, зо фiнattсову звimtiспlь

управлiнський персонал сDонду несе вiдповiдальнiсть за складання i
лостовiрrlе поданIlя фiнаr-rсовот звiтностi вiдповiдно до МсФз та за таку систему
внутрiшнього коrIтролю, яку управлiнський персонал визначас потрiбноIо длятого, щоб забезпеLIити складання фiнансовоi звiтностi, що не мiстить суттсвих
викривJIень внаслiдок шахрайства або помилки.

11ри складаннi фiнансовот звiтностi управлiнський персонаJr Фонду несе
ВiДПОВiДаЛЬНiСТЬ За ОЦiНКУ ЗДаТностi ФОНДУ продовжувати свою дiяльнiстъ набезперервнiй ocHoBi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються
безперервнос,гi дiяtльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть
дiяльlrостi як осI{ови для бухгалтерського облiку, KpiM випадкiв, якщо
управлirrський персонал або планус лiквiдувати ФонД чи припинити дiяльнiсть,
або не мас itrших реальних альтернатив цьому.

Ti, кого надiлено найвищими повноваженнями у ФондI, несуть
вiдгrовiдшrьнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Фон{у.

вiDповiDальtt iспtь ау0 umора за ауdum фiнансовоt звimносmi
FIаrшими 1_Iiлями с отримання обгрунтованоi впевненостi, що фiнансовазвiтнiсть ФондУ у цiлому не мiстить сутт€вого викривлення внаслiдок

шахрайсТва абО помилкИ, та виПуск звiтУ аудитора, ЩО мiститЬ нашУ Д}мку.обгрунтована впевненiсть е високим piBHeM впевненостi, проте не гарантуе, щоаулит) проведеIJий вiдповiдно до мсА, завжди виявить суттеве викривлення, коли
воно icHye, Викрив,uення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вонивважаються сут,тевими, якщо окремо або в сукупностi, як обrрунтовано
очiкуст,ься' вонИ можутЬ вIlливатИ на економiчнi рiшеннЯ користуВачiв, щоприймаються на ocHoBi цiет фiнансовоi звiтностi Фонду.

Виконуtочи аудит вiдповiдно до вимог мсА, ми використовуемо
професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з
аудиту. KpiM того, ми:

Текctпt'1ьоеodoк1lцg111111,niа,@oю,,УкpЗахidАуduпt,,,lg,0t,202t
l|uKopttclпattllя пlet{cll1y у t,liло.llу або у ч'асtllul,i бч, пu"оrовоi'зеоdч не dозволяеmься.
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д- g!rr\vllJ \аудиторСькi гIроtlедурИ у вiдrrовiдь на цi ризики, а також отримусмо аудиторськi
докази, U{о е лостатнiми та приЙнят}Iими для використання ik як основи для нашоIдумки, Ризик не|]иявJIеI]ня су,гтсвого викривлення внаслiдок шахрайства е вищим,нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включатизмову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердх(ення або нехтуваннязаходами BrryTpi шнього контролю ;- отримуемО розумiннЯ заходiВ внутрiшНьогО контролЮ Фонду, щостосуються ауди,гу, ДЛя розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдалиобставинам, а не дJIя висловлення думки щодо ефективностi системиBHyTpi шнього контролю ;

- оl_(iнюемо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик ФондУ таобгрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацii, зроблених
управл i нським персоналом 

;

- ДОХОllИМО ВИСНОВКУ ЩОДО ПРИйНЯТНОСТi Використання управлiнськимперсоналом ФоНЩУ припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи длябухгалтерського облiку та, на ocHoBi отриманих аудиторських доказiв, робимовисновок, чи icHye суттева невизначенiсть щодо подiй або умов, що можеIIоставити пiд значний cyMHiB здатнiсть ФондУ продовжувати свою дiяльнiсть набезперервнiй ocHoBi, Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такоТ суттевоТtlевизначегtостi' ми повиннi привернути увагу В нашому звiтi аудитора довiдповiдrlих розкриттiв iнформацiт у фiнансовiй звiтностi Фонду або, якll{о Taki
розкриття iнформацiт с неналежними, модифiкувати свою Думку. Нашi висновкигруI]туIоl,ься FIа аудиторських lIоказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора.BTiM майбутнi подiТ або умови можуть примусити ФоНД припинити cBoloдiяльlriсть на безперервнiй ocHoBi;

- оцiнюемо загальне гIодання, структуру та змiст фiнансовоi звiтностiФонду вклIочно з розкриттями iнформацii, а також те, чи показуе фiнансовазвiтlliсть операцiТ та подiТ, що покладенi в основу iT складання, так, щоб досягrидостовiрного подання.
N4и повiдомляемо тим' кого надiлено найвищими повноваженнями уФондI, разом з iншими питаннями iнформацiю про запланований обсяг i часпроведення аудиту та cyTTeBi аудиторськi результати, вклIочаючи будь-якi cyTTeBittедолiки заходiв внутрiшrrього коFIтролю, виявленi нами пiд час аудиту.ми також надасмо тим' кого надiлено найвищими повноваженнями уФонлI' твердження, що мИ виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо
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якi могли б

а також, деIle застосовно, ш(одо вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку Bcix питаI{ь, iнформацiя щодо яких надаваJIась тим, кого надiленонайвиrцими tIовноваженнями у ФондI, ми визначили Ti, що були найбiльш

ЗНаЧУЩИМИ ПiД ЧаС аУДИТУ фirrаНСОВОТ звiтностi поточного перiоду, тобто Ti, якi склIочовиМи питанНями аудИту, МИ описуемО цi питанНя в нашОму звiтi аудитораKpiM випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне
розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаемо,
Iцо таке питаrIFIя не слiд висвiтлlовати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдкитакого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iHTepeciB
громадськостi.

II. Звiт щодо вимог iнших закошодавчих i нормативIIих aKTiB
OcHoBHi BiDoMclcпli про iнвесmuцiйнuй фонd:Повне найменуВання: ПайовиЙ венчурниЙ iнвестиЦiйний фоr-rдIrедиверсифiковаrrого вИДу закритого типу <Карпати-Венчур>> Приватного

акцiонерного товариства <компанiя з управлiння активами <карпати-iнвест>
(гrалалi - ФОНД).

Тип, ВИд та Krrac фоНду: закрИ тий тип, недиверсифiкован ий вид.
fiaTa та номер свiдоцтва про внесення iнвестицiйного фонду до еДРIСI:

16.07.2012 р. М 75-1.

Реестрацiйний код за CЩPICI: 2ззО75.
Строк дiяльностi iнвестицiйного фонду: 20 poKiB.

OcHoBtti BiDoMocпli про компанiю з управлiння окпluвалIu:
повне найменування: Приватне акцiонерне товариство '.компанiя з

управлi ння активами'.Карпати-iнвест'' (надалi - компднIя).
Itод за СлРПоУ : 22ЗЗ47 5З.
Вили дiяльнос,гi за КВЕ!: управлiння фондами (КВЕД - 66.30), трасти,

фонди та подiбгli фiнансовi суб'скти (КВЕ д- 64.з0), iнша допомiжна дiяльнiсть улd\^лi /l\.,,л.-ллсферi tРirrансоlзих послуг, KpiM страхування та пенсiйного
66. l 9)

70.22).

та консуJIьтування з питаI{ь комерцiйноi дiяльностi

Мiсr(езнаход)Itення КоМПАНIi: 79018, Львiвська
Гоrlовацького, бу л. 2З А.

забезпечення (КВЕД -
й керування (КВЕ! -

обл., м. Львiв, вул.

TeKcпt tlboeo aon
BuKop'ctпctttHя шекспlу у tliло.м1l iбо у uor,rru,ti dei пuсьtиовii'зеоdu не Оозволяеmься.
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],l, ФоН! rra Дату Балансу облiковуе iнвестицiйну HepyxoMicTb, залишковавар,гiсть яtкоl'складас 917 тис, ГРН., що на 7 тис.грн. бiльше, нiж у 2О19 р. Оцiнката критерii визнаннЯ iнвестиЦiйноТ HepyxoMocTi у загалъному вiдповiдаютьвимогам мсБо 40 <Iнвестицiйна rrepyxoMicTb)).
1.2. Оцiнка та визнання фiнансових iнвестицiй на дату Балансу здiйсненiФондоМ вiдповiдно до вимог МСФЗ 9 ''Фiнансовi iнструменти''.Fla дату балансу у складi довгострокових фiнансових iнвестицiй (iнших

':H::iT#:.;;:Hi:;;H# 
суму 29 l04 тис.грн., що на з 2зgтис. грн.

- ЧаСТКИ В СТаТУТНОМУ КаПiТалi iнших пiдприемств (тзов ,,карпати_логiстик" _ l1 l57 тис. Грн., ТзоВ ''Екобiзнесфiнанс'' - 16 858 тис. грн., ТзоВ"KOPBIH прАIzм'' - 1 тис. грн.) на суму 28 0l б тис.грн.;- акцiт (АТ "Зеленбуд" - 24 тис. грн., АТ 'оЛьвiвський Елегант'' - 2Зб тис.грн.) на суму 26О тис. грн.;
- майно Bl права на суму 828 тис. грн.
1'з' Оцiнка Та Визнання дебiторськоi заборгованостi у Фон!I здiйснюетьсявiдповiдrrо До вимог мсФЗ g "Фiнансовi iнструменти'', з урахуваннямособливостей оцiнки та розкриття iнформацii щодо дебiторськоi заборгованостiвстаIlовлених itlшими МСБО (МСФЗ).
у складi довгостроковоi дебiторськоi заборгованостi облiковуетьсязаборгованiсть (за виданими позиками Тзов О'Карпати-логiстик'' 

у cyMi 52 2з5тис, tрн,, АТ "Львiвський Елегант" у cyMi 5 gB7 тис. грн., за вiдчуrкенi форварднiконтракти фiзи,rними особами у cyMi 476 тис. грн.) на загальну суму 58 698 тис.грIl., Iцо на l0 446 тис. грн. бiльше, нiж у 2019 р.У складi дебiторськоi ,uбор.ооuностi за розрахунками з нарахованихдоходiв облiковуеться заборгованiсть з нарахованих вiдсоткiв за виданимиПОЗИКаМИ 'ГЗОВ "КаРПаТИ-ЛОГiСТИк", АТ "Львiвський Елегант,,у cyMi 1 152 тис.грtl., що на 98l .гис. грн. бiльше, Hixt у 2019 р.У СКЛаДi iНШОТ ПОТОЧНОi Дебiторськоi заборгованостi облiковуетьсязаборгоВанiстЬ за вiдчуженi форвардНi контракти, нерухоме майно та iH. у cyMi9l78 тис. грн., що на б 577 тис. грн. бiльше, нiжу 2019p.ФондоМ були визнанi очкуваннi кредитнi збитки щодо дебiторськоiзаборгованостi у cyMi 640 тис. грн.
1,4, I-porшi та ik еквiваленти, вiдображенi у складiФонду, на звiтну дату склали 7О тис.грН., Що на 58 тис. грн.

оборотних активiв
бiльше, HilK у 2019
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роцi, що пiдтверл}кеFIо даними бurпБББv'A\/r\vrrv лQrl,уlNlл Ua'Kltscb*ol Виписки З ДеПоЗиТноГо рахУнкУФОFlДУ у АТ КБ ''ПРИВАТБАНIt''.
].5. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, То групи вибуття(квартирИ) склали 9 |57 тис. ГрН., що на l 2g4 тис. грн. менше, нiж у 2Ol9 р.Or{iHKa та визнання необоротних активiв, утримуваних для продах(у, та групвибуття на дату Балансу здiйсненi ФондоМ у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ 5<Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть>.1,6, Бухгалтерський облiк власного капiталу здiйснено Фондом

ВiЛПОВiДrrО ДО ВИМОГ РОЗДiЛУ II "Особливостi бухгалтерського облiку власногокапiталу iнстиryтiв спiльного iнвестування" Положення про особливостiбухгалтерського облiку операцiй iнститутiв спiльного iнвестування,
ЗаТВерДжеНоГо рiшен*tям НкЦПФР вiд 26.11.2013 p.Ns 2б69, зареестрованим уMiHicT,epcTBi tостичii Украiни l9. 12.2013 р. за j\b 21 56/24688(iз змiнами).

ФоНД на дату балансу мас пайовий капiтал на суму 40 000 тис. грн.lrlвестицiйнi сертифiкати ФондУ випущено на сумарну номiнальну BapTicTb40 000 ТИС, ГРН" (СВiДОЦТВО ПРО ресстрацiю випуску iнвестицiйних сертифiкатiв,
Засвiд'lgце НItЩПФР, реестрацiйний номер 00544 вiд з0.10.20lз р.). Iнвестицiйнi
сертифiкати ФоН{У розмiщено на сумарну HoMiHaJIbHy BapTicTb 40 000 тис. грн.

1,7, Нерозподiлений прибуток ФоН!У станом на з1.12.2о20 р. становить66 605 тис, грн,, Що узгоджусться iз залишками нерозподiленого прибутку напочаток звiтного року (47 770 тис. грн.), сумою чистого прибутку вiдображеного
у звiтi про фiнансовi результати (звiтi про сукупний лохiд) за2О2Ор.(1S 835 тис.грrl,), який визначений згiдно з вимогами мсБО 1 ''Подання фiнансовоiзвiтt,tос.гi",

1,8, Визlrання, облiк та оцiнка зобов'язань протягом 2о2О р. та на датуБаЛаrrСУ В ЗаГаЛЬНОМУ здiйснюваJIась в ФОн!I вiдповiдно до вимог мсФз g
"Фiнансовi i нструмеIIти''.

1,9, Поточнi зобов'язання iзабезпечення (роздiл III пасиву балансу)ФондУ складаIоть 1 67l тис. ГРН., що становить 1,54 уо вiд загальноi суми
пасивilз.

!о складу поточних

| заборгованiсть:

- за товари, роботи, послуги у cyMi 1 б00 тис. грн. (за винагородоюкомпАнIi - 64 тис, Грн,, за придбанi майновi права на HepyxoMicTb Тзов, <Максимус плIос)) - l 526 тис. грн.' з оплати комунЕLлЬних послуг- 10 тис. Грн.),
що на 4l б .гис. грн. менше, нiж у 2OI9 р.;

зобов'язань ФОН{У вiднесено поточну кредиторську
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вiдземельноi 
i:::.::' |YMi 

4З тис, грн., що на б тис. грн. бiльше, нiж у 2019 р.;- iз внутрiшнiх розрахункiв у cyMi 3 тис. грн. (за компенсацilю витраткомпАнIеIо), що на 2 тис. грн. бiльше, нiж у 2019 р.;

]..'11'_::::""' 
зобов'язаНня з придбання у фiзичних осiб акцiй простих

грн., Iцо на 2 тис, грн. бiльше, нiж у 2019 р.
l ,l0, f,оходи ФоНДУ, вiдобраrкенi у Звiтi по фiнансовi результати (звiтi просукупний лохiд) за 2020 р., визначаIоться вiдповiдно до вимог мсБо (мсФз).

!ОХОЛИ ФОНДУ На ЗаГаЛЬНУ СУМУ ЗЗ 661 тис. грн. характеризуються наступними
t]оказниками:

- iншi операuiйнi доходи (вiд оренди' вiд нарахованих вiдсоткiв зазалишками коштiв на поточних депозитних рахунках) - lg2тис. грн., що на 2 437тис" грн. менше, нiж у 20l9 р.;

- iНШi ДОХОДИ (ВiД РеаЛiЗацii необоротних активiв, утримуваних дляпродажу, вiд реалiзацiТ форварлних KoHTpaKTiB та корпоративних прав, дооцiнка
фiнансових iнвестицiй) - 12 922 тис. грн., що на 16 901 тис. грн. менше, нiж у2019 р.

оцiнка та критерiТ визнання витрат ФОН,ЦУ протяг ом 2О2Ор. вiдповiдаютъвимогам МСБо (МСФЗ). Витрати ФоНДУ на загаJIьну суму 14 826 тис. грн.характеризуються наступIlими пок€}зниками:

- irlшi фiнансовi доходи
позиках, премiя по позик ах) - 2О
201 9 р.;

(вiд нарахованих вiдсоткiв по депозиту та по
547 тис.Iрн., що на 5 22l тис. грн. бiльше, нiж у

КОМПАНIi, амортизацiя
iнвестицiйноi HepyxoMocTi та
iH.) - 709 тис. |рн., що на 116

по позиках, витрати вiд зменшення
(за позиками)) - 8 557 тис. грн., що на

- адмiнiстративнi витрати (винагорода
iнвестицiйноТ HepyxoMocTi, утримання, продаж
необоротних активiв, утримуваних для продажу та
тис. грн. менше, нiж у 2019 р.;- фirrансовi витрати (дисконт
корисностi дебiторськоТ заборгованостi
5 383 тис. грн. бiльпrе, нiж у 2019 р.;- iHrшi витрати (уцiнка фiнансових iнвестицiй, витрати з продажукорпоративних прав, собiвартiсть реалiзованих форвардних koHTpakTiB таtlеоборотних активiв, утримуваних для продажу, витрати, пов'язанi зi списання
заборгоlзаностi за форвардними контрактами, витрати вiд зменшення корисностi
активiв) _ 5 5б0 тис. грн., tцо на l5 898 тис. грн. менше, нiж у 20l9 р.
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irrвестицiйrrоТ дiяльностi ФоН!У у cyMi 7 362тис. грн.
вiдображеrri у Звiтi про фiнансовi результати доходи, витрат и та балансовий

прибуток (збиток) ФондУ вiдповiлають даним аналiтичного та синтетичного
облiку.

1,1 1, Порядок визначення BapTocTi чистих активiв ФондУ вiдповiдас
ВИМОГаМ СТ, 49 ЗаКОНУ УКРаiГrИ "ПРо iнститути спiльного iнвестування,,
ВiД 05 '07,2012 Р, М 5080-VI (iЗ ЗМiНаМи), Положення про порядок визначення
вартос,гi чистих активiв iнститутiв спiльного iнвестування, затвердженого
рiшеtlttям нкцпФР вiд 30.07.20lЗ року Jф 1336, зареестрованим у MiHicTepcTBi
юстицiТ УкраТни 21.08.20i3 р. за Ns l444l2Зg76 (iз змiнами).

1.I2. Склад та структура активiв, що перебуваIоть у портфелi Фонду,
склада€ l08 276 тис. грн., у т.ч.:

- iнвестицiйна HepyxoMicTb - 9l7 тис. грн. (0,85 %);
- довгостроковi фiнансовi irlвестицiT (iншi фiнансовi iнвестичii) - 29 IO4 тис.

грн. (26,88 %);

- довгострокова дебiторська заборгованiсть _ 58 698 тис. грн. (54,2l %);
- лебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв - I l52

тис. грн. (1,06 %);

- iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 9 178 тис. грн. (8,48 %);- грошi та Тх еквitзаленти- 7О тис. грн. (0,06 %);
- необоротнi активи, утримуваrli для продажу та групи вибуття - 9 i 57 тис.

грн. (8,46 %).

Склад та структура активiв, що перебуваIоть у портфелi Фонду, вiдповiдас
вимог,аМ ст, 48 ЗаконУ Украiни "Про iнститути спiльного iнвестування''
вiд 05,07,2012 р, Jф 5080-VI (iз змiнами) та Положення про склад та структуру
активiв iнститутУ спiльного iнвестування, затвердженого рiшенням НКL{ПФР вiд
l 0,09,20 l 3 рокУ J\Ъ 17 5З, зареесТрованим у MiHicTepcTBi юстицiТ УкраТни
0l . 10.201З р. за Ns 1689/2 422l (iз змiнами).

1.13. Сума витрат, якi вiдшкодовуються за рахунок активiв Фонду, -з52 547,18 грн,, - не перевищуе 5 % середньорiчноi BapTocTi чистих активiв
ФОНДУ (4 S54 916,9 ГРН.) ПРОТЯГОМ фiнансового року та вiдповiдае положенню
про скJIад та розмiр ви],рат, що вiдшкодовуються за рахунок iнститутiв спiльного
iнвестуваttня, затвердженого рiшенням нкцпФр вiд 1з.08.201з р. Jф 1468,
зареестрованим у MirricTepcTBi юстицiт Украiни 03.09.20lЗ р. за м 15 |6124048.

вiд
вiд
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плат у мiсячному розмiрi, встановленому законом на день реестрацiт Фонлу
(l3'08,2004 Р, - 256 250 ГРН.) ЯК iНСтитуту спiльного iнвестування, тому вiдсутнi
пiдс,гави для лiквiдацiТ ФоНДУ вiдповiдно до ст. 41.2 Закону Украiни ''Про
iнституr,и спiлл,ного iнвестування" вiд 05.07 .2О12р. м 5080-и.

1,15' {,пя проведеннЯ внутрiшнього аудитУ (контролю) ФондУ укомпАНIi запроваджена посада внутрiшнього аудитора , якпЙ призначасться
Загальними зборами учасrтикiв компАНIi. OcHoBHi завдання, фуr*цlТ, порядок
органiзацiт ,га проведення робiт службою внутрiшнього аудиту Фонлу
регулюсться Положенням про службу внутрiшнього аудиту Приватного
акtдiонергIого товариства "Компанiя з управлiння активами ''Карпати-iнвест'', щозаl,верджено Наглядовоtо радою ПрАТ куА О'Карпати-iнвест'' 

(протокол
засiдання j\lb 2зl12 вiд28.\2.2012 р.).

2, l о полl iMcHa iнф орлоо,цiя
2.1. у процесi виконання процедур аудиту фiнансовоi звiтностi Фонлу

IIами встановлено tIаступнi пов'язанi особи ФОН{У:
N
'з/

п

l

I;tеlr,ги(liкаrtiйний кЬл
за СllРПОУ

кlридичноi особи,
шtо:tо яltоi iclrye

пов'язанiсть

повrtа назва lорlлдичttоi' особи, щодо
якоi' icll1,c пов'язалIiсть

М iсцезtrаходження
юридичноi особи, щодо
якоi icHye пов'язанiсть

Частка в статутному
(lондi (капiталi), %

05528639 Товариство з обмеженоtо
вi/tltовiдальн icTto кКарпати-логiстик>

возвз, vкраТй;ьББй
обл.. Жовкiвський р-н,

с. Малехiв,
вул. Т. flороша, буд. 20А

з7,5983

операцiй з пов'язаними сторонами (зокрема, афiлiйованими особами) не виходять
за MerKi нормальноТ дiяльностi ФОН!У.

2.2. Вiдrrовiдно до мсА 560 "Подii пiсля звiтного перiоду'' у процесi
ВИКОНаННЯ ПРОЦеДУР аУДИТУ фiНансовоТ звiтностi ФОНДУ, нами не встановлено
ПОДii ПiСЛЯ ДаТИ баЛаНСУ, ЯКi Не були вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, проте
\lox(yTb мати суттевий вплив на фiнансовий стан.

2,з" Вiдповiдно до мсА 24О "Вiдповiдальнiсть аудитора, Що стосустъся
шахрайства, при аудитi фir,rансовот звiтностi" аудиторський ризик суттсвого
викривлення фiнансовот звiтностi, розрахований у робочих документах аудитора,
iДеНТИфiКОВаНИй Та ОЦiНеНИй як середнiй та складасться з: властивого ризику(середlriй piBeHb), ризику контролIо (середнiй piBeHb) та ризику невиявлення
(середнiй piBeHb).
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3. OcHoBнi BidoMoctlli про ауdumорську фiрл4у
ГIовне найменування tоридичноТ особи вiдповiдно

докумегtтiв: Госпоdарське mоварuсmво з обмеuсеною
ауdъппорс ька, фi рм а < УкрЗах idAydum >.

Код за еДРПоУ: 20В33340.
номер i дата видачi Свiдоцтва про внесення

Та аУЛиr'орiв, виданого ДПУ: Свidоцпlво про
ауduплорськоi' diяльtлосtпi J\b 054 ] Bid 2б,0I.200Iр,

до установчих
вidповidальнiсmю,

до Реестру аудиторських фiр*
внесення в Реесmр суб'екmiв

ВiДОМОСТi ПРО ГОСПОДаРСЬКе товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
аудиторська фiрма "УкрЗахiдАудит" BHeceHi до наступних роздiлi Рееструауziиторiв та суб'сктiв аудиторськоi дiяльностi: "суб'екmu ауdumорськоi'
diялt,носпli"; "Суб'€кmLl ауduпlорськоi' diяльносmi., якi lиаюmь право провоdumч
обов'язковuй ауdum фiнансовоi. звimносmi''.

FIoMep та дата Видачi Свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролlо якостi,
виданого АПУ: Свidоъlmво про вidповiОнiсmь cLtcmevйLl конmролю якосmi м 0б00,
вidповidНо do рiu,tення дПУ Bid 26,05.20lб р. М 325/5.

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

Озераtt Волоdъи,tuр Олексанdровuч, серmuфiкаm cepii'A м 0035]g, вudанuй
25'06,]99В Р,, У РееСtПРi аУdumОРiв mа суб'екmiв ауdumорськоi, diwtbHocmi; розdiл
к Ауduп,tорu> Jф ] 009б 2,

Озеран Алла Волоduл,tъtрiвна, серmuфiкапl cepii, А Jw 004]IB, вudqнuй
2В'01,2000 Р,, У PeecmPi aYdumopiB mа суб'екmiв ауdumорськоi, diяльносmi; розdiлкАуdumорu> М ]009б3.

Мiсцезrrаходження юридичноТ
l72, кв.52,

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

Фактичне мiсцезнаходження юридичноТ особи:
Руmковтtча, 7, офiс l Ia.

790] ], Jи, Львiв, вул,

4, OatoBHi BidoMocпli tlpo уrиовu Dоzовору на провеdення ауDumу
лудиторська перевiрка проведена Аудиторською фiрмою''УкрЗахiдДудит''

згiдно договору J\Ъ 10 вiд 1 березня 2010 р.

Ауд", було розпочато 05
скJ]адений акт приймання-здачi

сiчня 202l р. та закiнчено 19 сiчня 2О2l р., про що
виконаних робiт.

Текcпlt1ьozodo\,n,nnn'oю.,УкрЗахidАуdum,,'Ig.0l'202I
BltKopttcпlattllя lпексll1у у tliло.п,tу або у ч'асtltut,i dui пr"ол,овоi'зеоdч не dозвс,lляепlься.
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з яких один
передано Фонду, а Другий залишасться Аулиторськiй фiрмi.

Аулитор (сертифiкат А J\& 00411S)

Геrlеральн ий директор,
Аудитор (сертифiкат cepiT А М 00З

м.п.

А. В. Озеран

В. О. Озеран

Аулиторський висI{овок наданий 19 сiчня 2O2l року

TeKcпl tlbrleo
BuKopttcпtctttllя пlексll1у )) tliло,l,t1l або у часmtttti без пuсьмовii'зеоdч не dозволяепlься,
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Додаток l

ло Наttiоtrшыtого положеllllя (стаrпарт5,) бухгштерського облiку
| "Загмыri виrtоги ло фillаttсопоТ

Дата (piK. rtiсяtu,. чис

Пiлприспtство ПВIФ "Карпати-Веltчур" ПрАТ КУА "Карпати-illпест" за (:ДРП()У

Територiя м, Лt,пiп, i]мiзtlичttий райоtl за КОАТ}/У
ОргаrriзаrtiйlIо-праRоRа форýtа госполарlоRаllIlя - nKttiolteptte товаристло за КОПФГ
вил екоttомiчttоi лiялt,ttостi 1.праплittltя (lоttлалtи за КвЕд
()ерелttя кiлt,кiсть праttiвttикiвI

Алреса, телефоtt 790l8, lr, Лl,пiв, пул. Голопаtш,кого,23а, (032) 242-6]-06
()лиltиttя вимiру: тис, грlt, без лесятttопого зllака (oкpiM розлi"q),IV Звiп,про фirlаrrсовi рсзулt,тати (.]uiп, про с),lryпltий лохiл) (форпrа Nч 2),

ФotttoBi поквttики якого llаволяться п грипtlях з копiйкаilи)
Склалеttо (зробити позllачl(у "v" у оiлпопiлlliй клiтиrlrti)
]а полоп(еllllяNlи (стаllлартами) бухгалтерсl,кого облiку
зl vilrt tlролttиvи стаllлар гаillи 4littalrcoпoI звir rtocTi

Ба.паltс (Звiт про фirrансовиii стан)
lta 3t грудня 2020 р.

Фоllrrr Nl l rto.r lа ]lК\',i{ Г lS0l0r-ll--T-__-l

Коли
2I-01-0l

223з4,7 53

46l0l36300
230

66.з0

дктllп Кол рялкп
На по.lаток

звiтllого леDiолу
lla kirleru,

звiтllого псDiолу
I ) J 4

I. }lсобоllотlli пктивtl
ieblaTeDiшt,lti аmиви: l 000

первiсllа варт 00l
tlя 002

005

i засоби 0l0
первlсlIа BapтlcT 0ll
зllос 0l2

Ittпестиt Liйttа ttepуxolticTt, 0l5 924 91,1

псDвlсllа RaDTlcTL 0lб l 028 l 068

зllос 0l7 l04 l5l
Щовгостроковi бiологiчrli аtсиви 020

,Щопгосцlоковi фirrаtrсовi ittвестиtti'i:
якi об,rtкопt,юrt,ся ]i метолом ччастt в капiтшi itttltих пiлприtrtстп

l 0з0 l40

ittttli фittаltсовi iltпсстиrtii l0_-]5 25865 29l04
довгосmокопа лебiтоuсt,ка забооговаttiстt, l 040 48252 _58698

вlлстро,lеl ll полflткопl актиRи l 045

lttttti tteoбopoTtti актипи l 090 0 0

}'сього за Dозлi,qоьl l l 095 75I8l 887l9
l l. C)бoooтrti aKTtrnrt

Запаси l00
поточlti бiологiчtti активи ll l0 0 0

Дебiторсt,t<а забоDгопаltiсть за пllолукtliю. товаDи. Dоботи, послуги: l l25 0 0

Дебiторська заборговаrtiсть за розрахуIIками
за пилаllипlи аRаllсапlи ll30 0 0

з бю,uсетолl l l35 0

l lзб 0

з llарiхоRаllих лохолlR 40 l7l I15

lltttta поточttа лебiторська забоDговаtttстl, 55 260 l 9l78
Поточlri rbitlartcoBi iltвестиttii 60 l43 l

DоlllI та lx екRlвалеIlти: о5 70

рах\,ltки в баttках 67 |2 70

Витрати rlайбl,тr rix перiолiв 70

ltttlti оборотtli активи 9с) 0

}'сt,ого lit Dо]лi.цOýl ll 95 {2 l5 l 0]00
I l I. Нсоборотrri aK],llRllt vl,pltýlyвatti л.пл п|lоллж)i

тпг вltбчпя l200 l0{5l 9l57
Бпtl ttc, lзl)ll 898,17 l l)827б

v тч f п()латl(ч lta пllибrrток



/

Г, Ю), Басrtirr

l В llакоllечltа

В, О, Озсраtt

l{a xittetlb звiтttого

ll l. llоточrri ]обов'я]ttlttlя i забсзпсчсttttя

lttrtti потсlчtti ]обов'я]аltlIя

}'сього зп |)о]дi.qопl lII
I\'. i}обов'язаrrrrя, пов'я ]лlti ] llсоборотItlIпlII aKTllBпDltt,

\/. rlttcTa RaDTicтb актllRiR IlслсDfiавttого псttсiitllого

ъ
\9\

\;l,
'ВЕС't ];,,,

41'r\,-a(i_--:,а\,',/"

бЁýр
r/ /l _Iл \/

Керiвttиt<

Гоlопttий бl,хга.птер

\], л,

Затвсрлlttую:

Гсt tсралыlltii дирсктор
а)/дитор (ссртифiкат АПУ

NLп,



!ата (piK, мiсячь, число)
Пiлприсtrлство ПВlФ "Карпати-Всrrчур" ПрДТ'КУД "Карпати-iltвсст" за (-'ДРП()У

Коди
21,01,0I

ттffi

Звi,г про фiнансовi результа,trt (Звiт llptl сукуlIний лохi11)
за 2020 р.

форплаN|r2 кодзаДКУЛ Г- lЮЮШ _-l

I. ФIнАнсовI рЕ:]ультАтI4

Стаття I{ол рялка l}а звiтttий перiол i}а поперелttiй перiол

1 2 3 4
Llистий дохiл вlл рсмiзачii пролукчii (ToBapiB, робiт, послуг) 2000 (

Собiвартiсть рсал iзоваttоТ лролукчiI (ToBapiB, робiт, послуг) 2050
Ва,повп ii:

п рибуток
2090

0
збиток ,no ý 0
llшl олсрацlйllI доходи 0 I92 262|)

A,llt i t r iстративt li Bllтpa-l,tl з0 709 825
Витрати lta збут 21,50 ()

lttшi опсраuii.itt i ви-l1;ати 2l80 725
Фillа ltcoBtt ii Dеll,л bTtlT вiд опеDа ttiй ltoi дiялыl ocTi:
п pl tбуток 2l9() l 079
збитtlк ] lO{ 5l7 0
Доход вiд участi в капiта_пi 2200 0 0
lttшi фitlallcoBi доходи 2220 2054] l 5з26
Ittuli доходи 2240 l 2922 2982 3
tDit tattctlBi вtt-t,llати )]i/l 855 7 ]()98
Втрати вiд участi в капiталr ?255 0
Ittшi витрати 2270 5560 2l458
tDiltattcoBtt й результат до оподаткуваIl |lя :

прибуток 2290 l 8835 2l672
збt.tток 2295 0 0

Витрати (дохiд) з податкч lta прибvток 2з 0о 0 ()

Прибуток (збиток) вiд припиttсltоi дiялыtостi пiсля оподаткуuаttttя 23о5 0 0
LIлcTttii фillatlcoBltй Dезt,льтат:

прибуток 2350 l 8835 2l612
зб иток 2з55 0 0

lI. с)/купtII,1I)i дохlд

l l L Ел Е \ l Ен,г1,I ol l Е р.\ lU lri н | lx в1,1тр,ц,l,

С-гаття Кол рялка .}а звiтtl и й перlол .la пotlepelltiii ttepit_lл

1 ) J 4
Дtltlцi t tKa (уцir l ка) t tсобороl,t t их ак-rи Bi в 2400 () t)

Щооцittка (уцirrKa) (littattсtlвих ittcTpyMcllTiв 2405 о ()

[-lакопичсlti KytlcoBi рiзtrицi 24l0 0 0
LlacTKa ittшого сукупllого доходу асоцiйоваltих та спiлыtих пiдприсмств 24l5 0 0
lltший сукупllий дохiд 2445 о ()

l ll tu tt й сl,куп lt п ii дохiд до оподатNyвtlII пя 2450 0 0
Податок tla прибуток, пов'язаllий :з iltшим сукупllим доходом 2455 ()

I ll tll lt й сl,купtt lt ii дохiд п iсля оподвткчвдll !lя 2;l(l0 0
]]l'кr,пIlиii дохiд (с},лrа рядкiв 2350,2355 та 2460) 2465 l883-5 2l672

Найrtеtlуваttttя показttl|ка l{ол рялка i}а звiтrlиii перiол l}а поперелlliй перiол

l 2 3 4
Матсбliалыtiзатllати 2-50() {)

Витраr,и lla оплату працi 2 505 0
Вiдirахуваttttя tta соцiалыli заходи 25l() ( ()

Дrttl1l1ц зllц1, 25 l5 41 46
Ittuli олсрачiйtti витlrати 2520 662 l 504
Разоrt 2550 709 l 5S0

(.

с



I\i. ро.]рАх},нок покАзн I I KI в п PI l Б},тковостI Акцl j'i

llлзва cTaTTi h'ol ря.lка lla звiтllиii перiоlr '}а поперелrliii перiол

, J 4
-срсдllьорlчllа кlлькlсть пDостих акцtи 2600 ()

Скори говаttа ссрс,rttьорiч tta кiлькiсть простих акцiй 2605 0
Llистиii прибlток (збиток) tta t-lдttу просry акцiю 26 |0 0,00000с 0,000000
C'Ktlptl гtlBitt l t t i,i ч лlс-ги й л Dи бутtlк ( зб ttток ) t ta t,lдt t\, гt Dtlст\, a Kцi ttl 26l.s 0,000000 0,000000
Щивiдсtlли lta одtlу просry aKuiKr 2650 о.000000 0,000о00

Ксрiвttик

Головний бухгалтер

Я"inryБl
\
l!ъ
ý,

/

Г, К), Баскirl

L В, Накоllсчtlа

В. О, Озеран

Затверлжуlо:

Генермьний директор
аудитор (сертифiкат АПУ cepii А М

к
/щ _U
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Лата (piK, Mic., число)

за елРПоУПiлприслrство ПВIФ "Карпати-Веrrчур" ПрАТ КУА "Карпати-irrвсст"

звiт про рух грошовlrх коштiв (за прямltпt методоNl)

за 2020 р.
Форлlа Nс ] ко.1 за ЛКУЛ

Керiпttик

Головl!ий б5тгалтер

!l, п,

Затверлrl<уtо:

Генеральний лиректор
аулитор (серти(liкат АПУ cepii А N9 0035

м, п,

г--ТOЪЙ

В, О, Озеран

l t, Р},х NolllTiB у рсзультлтi itlпccTIrttiйtloT лiяльtlостi

Надхо,lжеllllя Bir реалiзаttii:

lllаlIсових lllвестиl(lи

tIl. Рух K0lllтiR у рсзультатi фiltпttсовоiлiялыtостi
Налхо,tlliеttttя вiл:

Llucmuit р.ух KolllпliB вid фiпOнсовоl diяльпоспti
KolllTlB fa ll]lтllии

.пltIIIori KoIltTiB llil початок
ltи 8алютllих ку|)сlR Ila ]алиIIlок к

ф

*>g-;ý
1'bBtB

)111415з



Вшлучс-
IlIlit

ыапirа.л

Рсзсрп-
l IIt l-|

капiтя.r

а (yrtirrKa)

астка itttttoгo сукупttого

Сl,лла чистого прибутку,

llалеп(llа ло бюл){ет), Riл-

Супtа чистого прибутку,

BltccKtt y.lacttllKin:

Вttески ло lсапiталу

Вилучеtlttя частttи

в капiтшi

При,rбаttttя (пролаж)

llекоl11)ольоOаllо'|' частки в

бщtý
ty" л \d;Ёч-/ь А,d^ \l,g/ Ё, lУdу/Ё \.

*о3/ ъуd&flL \Ё
"r\ ГЖhЬ*/ь-

i-.ьыs

Дата (piK. ьtiсяttt,. число)

Пiлприспtстпо ПВlФ "Карпати-Веtlчур" ПрАТ КУА "Карпати-irrпест" ]а €'ДРl1(')\'

Звiт про власний капiтал
за 2020 р.

Форпrа Nч 4

С),лrа чистого прибутку rta

створеllIlя спеtliмьttих

Керiвttик

Головttий бухгалтер

[l.п.

Затверлll<yю:

Гсttсралыtий дирсктор
аудитор (ссртиd)iкат АПУ

м.п.

Коли
21,01,0l
2233475]

Г--lsjjjJ-_-l

&:ззоls1



Прlь,lli,пlкlt do фittаttсовоi звitлtносmi зо piK, 1цо закittчuвся 31 zруDня 2020 року

1.1. Iнформацiя про Фонд
повttе rlайменувалlня: Пайовий венчурllий iнвестицiйний фопд педиверсифiковапого виду

закритого тшпу <Карпати-Венчур>>_Приватного акцiонерного ТоЪариства <Компанiя з управлiння

u пrй ru * 
" 

кКарп ати- i r-I вест)) ( надал i _ Фонд),

Щата ресстрачiТ Фонлу : l 3,08,2004 р,

1-ип, вид та клас Фонлу: закритий тип, недиверсифiкований вид.

!,ата та номер свiдоц,гва про внесення-iнвестицiйного ФондУ до еДРIСI: |6,01,2012 р,, Nэ 1З75-1,

Ресстраuiйгtий код Фонду за еЩРIСI: 23З0'15,

Строк дiяльностi iнвестицiйного Фонду: 20 poKiB 
.

Мiсцезнаход)l(еFlня Фонлу: 79018, УкраТна, м, Львiв, вул, Головацького,23А,

CTopiHKa в lHTeptleTi Фонду: karpatyinvest,com,ua,

Алреса .n.nrpoi, noT пошти Фонлу : karpaty, inv@gmai l,corn,

Пайовий капiтал Фонду стаI-Iовить 40 000 тис, грн,

спосiб розьлiщеt-tttя випуску iнвестицiйних сертифiкатiв Фонду: приватне розмlщення,

Г{oMittarlbtta BapTicTb iнвестицiйного сертифiката Фонду - 1,00 грн,

l{iлькiсть iнвестиrriйних сертифiкатiв Фонду _ 40 000 000 шт,

Форм а i снуван ня i нвестицiй bl их сертиф iKaTiB_ Фонду _ бездокументарна,

Форма випуску iнвестицiйних сертисРiкатiв Фонду - iMeHHi,

розмiщеtlо iнвестицiйних сертифiкатlв Фондом загальною номiналыrою вартiстю 40_099тис, грн,

Перелiк власникiв iменних iнвестицiипих сертифiкатiв Фонду станом на З1,12,2019 р, та

3 l .l2.2020
31.12.20l9 з1.12.2020

l 1 669 024 4 069 024

l0 452 630 8252 бз0

5113з46 5 llз346
llDA l КуА (KapпaT}!_111BgUl))

Петрук C.l.
5 965 000 9 l65 000

2 з00 000

2 800 000 l l 100000

4 000 000
40 000 000 40 000 000

1а I*t,"р,аlдiя про KoMпallilo з управлiнrlя активамt|

АктивамИ ФондУ управляе Приватне акцiоllернел:"лilр::]::-.:То*uuнiя з управлillня

актлrвами "KapпaTll-ii ub.r" (rлалалi- Компанiя), код за еЩРПОУ: 22ЗЗ4'75З, 
лл_,, ,*л,,_,, _о _л,iб ,

ocHoBtti види дiяльrrостi ltомпанiТ: управлiння фонлами (КВЕЩ - 66.30),.ТРаСТИ, фОНДИ Та ПОДiбНt

(lirraHcoBi суб,скти ]кrЕдl - 64.з0), inru допоriхiна дiяльнiсть у сферi фiна,:::11 ".lЗII:.,,ТН
cTpaxyBallHo .Гu п"".iйногО забезпеченНя (ItВЕД _ 66.19), консультування з питань комерцlиноl

дiяльгtос,гi та l{еруванllя (КВЕД -,о,")' 
,л''.iопrнпстi ня rbo iяльнiсть з управлiнняJlirrеrrзiя rta здiйснеtrня професiйнот дiяльностi на фонловому ринку _ дl

активами iнсr-и.гучiйrлих iltBecTopiB (дiяльнi"r". управлiння актиВаМИ); СеРiЯ Afl Ns 034370 ВИДаНа

I-1aLtior]a.llbHoto коплiсiсtо з цil-tьlих паперiв та фондового риt|ку 05,06,20l2 р,; строк дiТ лiцензiТ з

05.06,20 l 2 р. rlеобrчrеrl<ений.

2. Загальllа основа {lорпrуванllя фiнансовоi звiтllостi

2.1. [ocToBipHc ltодання та вiдповiднiсть мсФз
Фitlансова звiтt-tiсть Фонду с tPiHaHcoBoto звiтгtiстю загЕU]ьного призначення, яка

MeTolo достовiрного поданllя сРiнансового стану, (liнаtлсових результатiв дiяльностi

потокiВ ФоrlдУ для задовОпa,,1,' iнформачiйttих'потреб широкого кола корисryвачiв

l"

tl14l\l и еко}|ом i,t|,t их рiшень,
I(онttепr,уаЛьFlою octloBoro фiнансОвоТ звiтностi Фонлу за piK, що закiнчиlс1 3l грудня 2020 року,

с MirKlrapoдt-ti с,гандартИ фiнансовоТ звiтностi (мсФз), вкJIючаючи Мiяснароднi стандарти

бухгалтерсооо.о ooni?y' (мсЬо) та__тлумачення 1tiтмФз, пкт), виданi радою з мiжнародних

стандартiв бухгалтерського облiку 1вмСьО1, в редакчiТ чиннiй на l сiчня 2020 року, що офiцiйно

o,rp"n,bo*,.rlili на веб-сайтi MiHicTepcTBa фiнаноiв Украiни, _ |__лл:_лл лл.

Iliдгот.овлена Фондом фirлансова звiтнiсть чiтко та без буль_яких застереItень вiдповill:л?:i-

вимоI.ам LIинних мсФЗ з врахуванl-tям змit-t, внесених рмсБо, дотримання яких забезпечуе достовlрне

сформована з

та грошових
при прийняттi



подання iнформацii в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречноi', достовiрноi', зiставttоi'та зрозумiлоi.iнформацiТ.

При формУваннi фiнансовоi'звiтностi Фонд керувався TaKo)I( вимогаj\,Iи rlaLlio.tlttltbtIиxзаконодавчих та нормативних aKTiB щодо оргаrIiзацil' i веденнялбу*.-r.р.uкого облiку та складаIlняфiнансовоi звiтностi в YKpaTHi, якi не протирi.lать вимогам мсФз.

.о.поо'.u'Ё,l?"u'#;i"ilН:Т,Х1" 
27 МСФЗ l0 Фондом визначе}lо, що BiH с iнвестлtцiйtlим суб,скr.ом

а) отримуе коштИ вiд iHBecTopiB з метою надання i'M послуг з управлiння iнвестицiяtiчIи;б) зобов'язусться перед своiми iнвесторами, що мета його бiзнесу полrIгае у ittBec.гyBattttiВикJIюч.Iо Для оТриМаНня ДохоДУ вiд збiльше''"о пйi'-у, i""."r"u;й доходу або обох вrадiвдоходу;
в) вимiрюе та оцiнюе результативнiсть cBoix iнвестицiй rra ocHoBi сIIраведливоi. вартос.гi.Вiдповiдно до параграфа 3l м,9ФЗ .l0 (iз врахуванням поло)l(еl'ь rIараграфа З2 Фонд неКОНСОЛiДУС СвОi дочiрнi пiдпрЙсмства. HaToMi.ro, ЬЙ'оцiпr. i".;;;;;l;;Ъ дочiр*,. пiлприсмс,I.во засправедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiпки вiдпо";о;; мСФз 9, мсБо 28.2,2, мсФз, якi прийнятi i вступають у силу длrI рiчних перiодiв, якi по.lинаIоться з l сiчrlя 2021року i пiзнiше

На дату затвердження. цiсi cPiHaHcoBoi звiтлlостi Рада з МСФз в рамках Рс(lормrи lBoRОПУбЛiКУВаЛа ПОПРаВКИ ПРИйНЯТi .ru"o, на 3 l . tz.zotzo,bi,"nr"r,,u .ItaTa яких FIe FIастала:_ мсФЗ 9 <Фiнансовi iнструменти>, МСБо 39 кФiнансо_вjлillгруlчtе}lти: Визнаtttlя ,l,a otlirlKa>,МСФЗ 7 КФiНаНСОВi. iНСТРУМеНТИ: Розкритгя iнфор*uчliь та мсФз lб кореr;да), що доповнк)юl.ьвипущенi у 2019 goui та зос"ред,ку,оть увагу на наслiдках реформи базоuо.о'рiu"" проче'l'них с'авокна фiнансовiй звiтностi KoMпalrii; якi 
'ви_ни-;;;;";;;,'"ппр"-u^,-Ь.rЬ""и 

показIlик tlроцентнот
iiliýJ;,"-i""*r'#.:JrX;".?"'#;;. О" Обu""'"Пi" 

'ПРЬц."riо 
.u 

-,Рiпuп.Ъu", 
ак],ивом замittено

Поправки ло фази 2 розглядають питання, якi Mo>кyTb l]пли}lути на фiнансову звir.r.riс.l.ь пiд часреформи базового рiвня проц,п,"йЪ,u"оп, включаючu, насл[дки змitt логовiрllих гроlllовtlх по,гоl<iвабо вiдносин хед,'(ування, що виникають внаслiдок замiни базового рiвlчя процеtIтrtоl. стаljки. заJIьтернативною базовою ставкою (проблеми i. .uriibb;."
на етапi 2 свого проекту Рада внесла змiни до вимог зазначених стандартiв, що cTocyloTbcrl:

_ змiни договiрних грошових потокiв - компанiт не доведеться припиняти виз}lання або коригува.гиОалансову BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTP 4I; .;;,;";; вимагаються реформою, а замiсть цьогооновить ефективну процентну ставку, щоб пiлоОр*"r" ,й, до аJIьтернативttоi'базовоi.ставки;
облiк хедясування - компанii'не доведеться припинrlти облiк хеджуваrl}Irl виключно To]vly, ulo l]oнaвносить змillи, якi вимагае реформа, якщо хедкування вiдповiдае l,r;;;;;;;"},on,' oon,ny хед)I(уваllня;l розкриття iнформацii - компuпi, no"""Ha буле рЪТпр"*ur" i"форrЬцir' про l-toBi ризики, щовиникаютЬ внаслiдок ресРорми, та про те, як вона управляе Ь"р"*одо' до ilльтернатив[lих c].al]oK.поправки до Фази 2 поширюються.лише на змitlи, якi вирtагае реформа базового рiвня tlроцеI{.гl{ихставок до фiнансових iHcTpyMeHTiB та .iдпо."п *"Ы;;;r;r.
- мсБо lб KOcHoBHi засоби> - поправки_заборо1-1яlоть ко.мпанiТ вираховуl]ати з BapTocTi осttовtlихзасобiв суми, отриманi вiд реалiзацlТ,'"иr1l:_"Ы i|Jл"r.riu, коли l(омпанiя готус актив до його

Щ:ill:ifiX|i|fi%Xi;flaToMicTb 
КОМПаНiя визнае TaKi надход)I(енI|я вiд продаrку та пов,язttнi з гlип,Iи

_ мсБО 37 кЗабезпечення) - лоправки уточнlоlоть, що (витра'и t,la вико}lаFIня договору)) являю.I.ьсобою витрати, безпосередньо пов'яза,ri . до.Бr"й _* тобтЬ ,,оо дЪдurповi ви.грати викоt,lаllнядоговору (наприклад, прямi витрати на працlо i мЬтерiали), або р";";;' ;;,-r"* ,".рu', яI<i r,акож
ff ffi:lНi:;,ý';Ж;"iНН"#:,$$Ё'**, d;;;;; ам ортизацii об,скта ос IJo в tI и х засоб i в, tло

- МсФЗ 
' 

-оu^:,Т::11.-.б-iзуесп - АктУалiзацiя посилань в МСФЗ (IFRS) 3 на ItонцегlтуальlliосновИ пiдготовкИ (l.iHaHcoBoi звiтllостi, ,,. .йiп,оr;" ;;;; до облiку ono Ьd'uо"пнrrя бiзнесiв. /{одаrrоВИНЯТОк ЩОДо зОбов'язань iумовних зобов'язань ЦaИ-a",rrrоr< л_ерелбаruu, що'.rосов}lо деяких видiвзобов'язань iумовних зобовйзань 
"p.*ir"..1";;;i"Бйc МСФЗ (lFRS) З, гIовиtlt.tа IlосиJlа,гися наМСФЗ (IAS) 37 <<]3ý911ече""", 
-L"пЬредбаченi 

.ооЬuЬЪппо та Flепередýд.lg11| акт,ив1.|,, або наРоз'яснення кТМФЗ (IFRIC) 2l йй;;;, а Не на концепйrнi засади фi"lri"."т звiтttостi 20l8 року.
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.МсБоlкПоДанняфiнансовоТзвiтностi>_попраВкИроз'яснюЮтькритерiйУМСБоlдЛя
к.rlасифiкашiт зобов'язання як довгострокового: вимога до суб'екта господарIовання мати право

вiдкласти погашеll}lя зобов'язанttя принаймнi на l2 мiсяцiв пiсля звiтного перiоду,

ФонДоr(iнtосВПЛиВТаКИхзмiннайогофiнансовузвiтнiсть.
2.3. Валюта IIолання звiтttостi та фупкцiоttальна валlота, сryпiнь округленIIя

Валюта подання звiтtlостi вiдповiдас функuiональнiй валIотi, якою с нацiональна валюта УкраТни

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

2.4. Приrlуrцен}lrl про безперервнiсть дiяльностi

Фirlансова звiтнiсть Фонду пiдготовлена виходячи з припущен.ня безпер,р:п::11, 
^:::.::?,::i

вiltповiдtlо до якого реалiзачiя активiв i погашення зобов'язань вiдбувасться в ходl звичаи}{оl

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

u"пддк}l якби Фоtlд не мiг npoooun "r" под-оrе здiйснення фiнансово-iосподарськоТ дiяльностi

вiдповiiно до г|р14 нци п i в безперервностi дiяльностi,

2.5" Рiшеrllrя про затверджеItllя фiнаllсовоТ звiтностi

Фitlансова звiтtлiсть Фонду затверджена до випуску _(з метою оприлюдне":Ф r1,:liву1r1,?i

I(омпаrriт l5 сiчня zozl року. Hi учасникi Фонлу, Hi iншi особи не мають права вносити змlни до цlеl

(litrallcoBoT звiтtlостi пiсля ji затворд)кення до випуску,

2.6. Звiтн ll ii перiоlr (ti rlaH совоi звiтllостi

звi,гtlим перiодом, за який формусться фiнансова звiтнiсть, ввrDкасться календарний pik, тобто

гrерiол з 0l сiчня по 3l грулня 2020 року,

3. CyTTcBi поло}кеtlltя облiковоi полiтикlл

3. t. OclloBll оtlillкио застосоваIIа прII складаllнi фiнансовоТ звiтностi

l_{я фiнансОва звiтнiстЬ пiдготовлеtlа на ocHoBi iсторичноТ собiвартостi та справедливоТ BapTocTi

або аплортизаLtiiiноТ coбirlapTocTi о*р.*"*-6iно,,"оuих iHcipyMeHTiB вiдповiдно до МСФЗ 9 <Фiнансовi

iнструменти>. оцiltt<а справедли{JоТ BapTocTi здiйснюсться з викори*1::уj:]одiв оцiнки фiнансових

iнструплен.гiu, ооrоопй',i- 
-йСоз lj коцiнки за справедлиВОЮ ВаРТiСТЮ>. TaKi МеТОДИ ОЦiНКИ

вкJlIочак)].Ь використання справедл"поТ uuproaTi, як цiни, яка була б отримана за продаж акrи11, або

сtIлачена за передачу зобов'язання у звичайнiй операuiТ мiж учасниками ринку :1 jTy ?,т]:-"
Зокрепла, виI(ористаtшя бiржових котирувань. або даних про поточну ринкову BapTlcTb lI]шого

аrtалогiчного за характером iHcTpyMe"Ty, аналiз дисконтованих ГРОШОlУl.ПОТ9ПiВ абО l"Чi_Y:l'"i
в}lзtlаче|]I,iя 

"проuйп"uБт 
uuprobii. ПЁрелбачувана справедлива BapTicTb фiнансових активlв l

зобов,язаtlь визначасться з ви*орисruппr, пuruЙт iнформЬuiт про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки,

3.2. Загttльнi положснtIя Iцодо облiкових полiтик

3. 2, ], о с н о в п Ql о р tlt1l в п tt t ш о бл i ко в tbv tlол itll ltK

облiковi полiтики - KollKpeTHi пригtчипи, оснОвИ, ДОМОВЛеНОСТi, ПРаВИЛа Та ПРаКТИКа, ЗаСТОСОВаtll

суб'ект.ом господарюВанI-Iя при *oou;Hl iu подuппi фiнансовоТ зuirнЪстi. мсФЗ наводить облiковi

гtолi,гики, якi, за o"anounn* 
'рмсьо, 

дають змогу скласти таку фiнансову звiтttiсть, яка мiститиме

дlоречl{у та достовi'р,iу iпqормацirо про операtlit', iншi подiт та умови, до яких вони застосовуються,

TaKi полiтио" *" ariд auarоaо"упати, якшlо вплив Тх застосування е несуттсвим,

облiкова полiтика Фонду розроблена та затверджена керiвництвоy компанiт вiдповiдно до вимог

мсБо 8 коблiковi llолiтики, змit-tи в облiкових оцiнках ru пой"лп"> та iнших чиtll{их мсФз,

3'2.2,IH(lop,ltctlliяllpo3J1,1illuBoблiKorluxttoлitll'.Kax
ФондобираеТаЗас'госовуссвоТоблiковiполiтикипослiДовнодляподiбнlл:::tiТ:;.У'"*

гrодiй або умов, якщо мсФз koНkpeт}lo не вимагае або не дозволяс визIlачення категорli статgи, для

яких itttlli полiтики Mo)t(yTb бути доречними,

3. 2, 3, Сllпltпевiспtь 11ш zрупуван пя

t-Ia доречнiсть irrформаuiТ у Фондi мас вплив iT характер i ,lT::::lb, Iнформацiя вважаеться

cyT-l.CBolo. якtцо li опущеtlня або викривлення Mo)l(e впли}lути на економiчнi рiшення кориотувачiв,

гtрийtlя.гi tta осгIовi фiнаtlсовоТ .uirnb.ri.-CvrTcuicr. олliнюсться в конкретних умовах значущостi

iнфоршлачiТ u auna1,r,obTi вiд вели,lини об'скта, що оцitllосться iдопустимостi помилки,

Вiдповiдно до облiковоТ полiтики Фонду встановлено наступнi критерiТ порогу сутгевостi,

з"



Операцii, об'екти оОлiкуi сЙЙ
звiтностi, за якими

встаIIовлю€ться порiг
База для влlзtlаrlення порOry cyTTcBocTi

Господарськi оперйПТЙП
пов'язанi зi змiнами у складi (pyci)
активiв, зобов'язань, власного

В iдхилення бБ;".ойБ"р.о.ri
фiнансових активiв вiд ix

Справедлива BapricTo акrи"у 1обТББЪбмiф

Го.подuр.rпЙБuцiТБ пЙТ
щодо доходiв i витрат

доходiв 
. 
(наприклад, чистий лохiд вiд реалiзацil.продукцii (ToBapiB, робiт, послуг)) i вiлловiдно

витрат .(rrаприклад, собiвартiсr,ь реа.ltiзовано'i.
!р_одукцii (ToBapi в, роб iT, п gслуг)) п iдп рисмстваIншi господарс.пi оп"рцiТ -о подii

на визначення поСтатгi Балансу (ЗЫту про
фiнансовий стан)

CTaTTi Звiту про фiнансовi
результати (Звiту про сукупний
лохiд) Фiнансовий реп,лrrа, вЦ IIе операtliйtrоi'

iH вестицi йrlоi) дiял bHocTiCTaTTi Звiту про ру:< грошових
коштlв

Сума 
.ll4cTo|o Йу гроtхових кOrLr,гiБ-ffig

операцiйноI (iнвесi.ицi й rloi) дiял brrocTi
Розмip вла ,,о.о ЙпilЙiБ

3.2.4. Форма mа назвrl фittансовuж звimiв
Перелiк та назви форм фiнансовоТ звiтностi Фонду вiдповiдають виIчIогам, I]стаtIовленим

Y#J:]i?"l,;:'ffiЁi uЙ"Ь'" оо фiпuп"о""т ;;i;;";, Ъu форno"' йр",i.ок, що розробленi у
3.2,5, Меmоlч поDанпя iпфорлtацit у t|tiпttttcoBltx звimаж
Згiдно мсФЗ та враховуrочи НП(С)Бо,I. Звiт про сукупний дохiд передбачас гIодання ви.гра.г,

::;Ё,#*ii:Жif,:";f#Y,rff, КЛаСИФiКацi'ю. o"no"uno. nu 
","ro!i .<<(lyrrKrlii ви,грат> ilбо

.ооiuuр.о"rirЙ Й"р"*ад, витрат 
"".J,fH:ЪfrL'#H#;'^,X'fJ;:n:o 

до ii^фуrlкчiй ,in'uo..,.n,,"

представлення грошових потокiв вiд операцiйнот дiяльностi у Звiтi llpo рух гроt]lових t<ot.tlTiBздiйснюеться iз застосуI3анняМ прямого,"rоду, згiдно з якиМ розкривасться iн(lорrvацiя про oc'oBtriru]аси надходх(ень грошових коштiв чи виплат грошових KollTi_B.. Iнформацiя про ocHoBHi вl,tдигрошових надходд(ень та грошових виплат 4rорrу.rrЬо 
"u 

пИ.rпri облiкових'зuп".iu Фоlr2lу.3.3. облiковi полiтиклl щодо фiнансових iHcTpyMeHTiB
3, 3. I. В ш н а н ня mа о цi нка ф i t ttt н.с о в ttx i t t с tttpyM е t t п t i в

""."".}.Х"&Ъfl ffii'"Жi"il#;:"" фiнансових- i,,.rpyr.nTiB Фонд здiйснюс l,x класифiкацitо т-а

Фонд визнае фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi вiдповiдtlо до МСФЗ, тодi iлише тодi, коли Фонд стае стороною контрактних положень щодо фiнансового i1-1cTpyMellTa.!о фiнансових активiв наJIежать:. грошовi кошти та ix еквiваленти;. дебiторська заборгованiсть;
о цiннi палери, якi утримуlоться до погашен}lя;



За строком виконання rPiHaHcoBi

строком виконання зобов'язань до l2

о цiннi папери, призначенi для перепродажу;

. iншi фiнагrсовi активи.

.Що cPi гraHcoBl,tx зобов о язан ь вl(л ючаються :

с фiltансовi зобов'язаllня, приз}Iаченi для перепродаrlry;

о фiнансовi гарантiТ;
о iншi.
ОпераrliТ з прилбання або

за датою розрахунку.

продall(у фi нансових iHcTpyMeHTiB визнаються iз застосуванням облiку

активи та фiнансовi зобов'язання подiляються на поточнi (зi

мiсячiв) та довгостроковi (зi строком виконання зобов'язань

бiльше l2 мiсяLtiв).

Фонд класифiкуе фiнансовi активи як Taki, що оцiнюються у подальшому за амортизоваtlою

собiвартiсiю або .u 
"прuuaлпивою 

вартiстю, на ocHoBi обох таких чинникiв:

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

б) характеристик контрактних грошових потокiв фiнансового активу.

Фонд визгtас Taki категорiт фiнансових активiв:

cpirtaHcoBi активи, rцо оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдобрa)I(енням результату

переоцittки у прибутку або збитку;

фittаlrсовi активи, що оцiнlоtоться за амортизованою

Фонд визгtае Taki категорiт срiнансових зобов'язань:

собiвартiстю;

фi rrarrcoB i зобов' язан tlя. оцi нен i за амортизованою соб i вартiстю;

фirlаrrсовi зобов'язанtlя, оцiгrеrti за справедливою вартiстю, з вiдобра:кенням результату

гtереоцiltки у прибутку або збитку.

пiд час первiсгtого визнанllя фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Фонд оцiнюс ik за

TxHboto справедл и вою вартiстю.

ФiltансовиЙакТиВоЦiнюстьсязааМорТиЗоВаноюсобiвартiстlо'яКЩовiнпридбаВасТьсязМеТоЮ
одерх(ання договiрних грошових потокiв i логовiрнi умови придбання фiнансового активу генерують

гроtttовi потоI(и, KoTpi с суто виплатами ocнo3nolcy1r,1" ,u проц,п'iв на непогашену частку основноТ

суми.

3,3,2, Гроtt,tовi Koшlltlt пла txtti еквiвалеtttllu

Гроrловi кошти складаIоться з коштiв на поточних рахунках у банках,

Еквiва.ltенти грошових кошlтiв - це kopoTkocтpokoвi, високолiквiднi iнвестицiт, якi вiльно

конвертуtоТься у вiдоПлi сумИ грошlовиХ коштiВ i якиМ'притаманНий незначНий ризик змiни BapTocTi,

Iнвест.иt-(iЯ визначасl.ьСя зазвичай як еквiвалент грошовИх коштiВ тiлькИ в разi короткого строку

погаttjенFIя, }Iапрl4клад, протягом не бiльше Hi>l< три мiсяцi з дати придбанttя,

грошовi коt]lти та Тх еквiвалеl]ти мо}куть утримуватися, а операцiт з ними проводитися в

tlаltiонйьнiй валютi та в iноземнiй валютi,

гроrловi коtuти та Тх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання

а кти вам и.

Гlодальtла оцiнка
ttopt iнальнiй BapTocTi.

гроltlових коштiв здiйснtоеться за справедливою вартiстю, яка дорlвнIое lx

Подальша оцiнка еквiвалентiв грошових коштiв, представлених депозитами, здiйснюсться за

амортизованою соб i вартiстю,

IIepBiclla .га подальLша оцiнка грошових коштiв та Тх еквiвалентiв в iноземнiй валютi

здiiiсt,ttосться у (lуrrкrriьr,алонiи валtотi за офiчiйними курсами Нацiонального банку Укратни (нБу),

У разi обмеrt<еttгtя права використання коштiв на поточних рахунках. в у банках (наприклад, у

випадкУ гlризнаtlеrlllя НБУ в баrrr<iвськiй ycTaHoBi тимчасовоi адмiнiстрацiТ) шi активи можрь бути

класифir<овагti у складi необороr,,"* uпrйuiв. У випалку прийL-lятт] 1Р.Y*,liч::::,,:l"r_":квjдацirо
баlлкiвськот установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв, визнання lx як активу

пl]ипинястьй i т* BapTicTb вiдобраlIсасться у складi збиткiв звiтного перiолУ,

3,3.3, Фiнаttсовi 0.Ktlttlв.!,, 1.110 оlqirtююtлtься зо Lм.орлlлuзованою собiварtlliсmю

/Io фiнансових активiв, що оtliнtоtоться за амортизоваlлою собiвартiстю, Фонд вiдносить

t) с б i tlttl р с ь ку з о б о 1l z о в п t t i с ttt ь з п в ч D о tt ttrlt lt 11 оз и r(олl 1,1,

5.



Пiсля первiсного визнання Фонд оцiнюе позики за аl\4ортизоваlJоlо собiвартiс-гlо шJIяхOмдисконтування.
Застосовуючи аналiз дисконтованих грошових потокitз, Фонд l]икорис.говуе oll'y .tи кiлькаставок дисконту, KoTpi вiдповiдають переваэкаючим на ринку Hopмalvt доходу длrl фiнаtIсовихiHcTpyMeHTiB, якi мають в основному подiбпi й;"; i.*u}uпr"р".тики, включаюtlи кредитllу якiсr,ьiHcTpyMeHTa, зzUIишок строку, протягом 

"кого 
ставка вiдсЬтка за контрактом е фiксованоtо, а ,l,a*o)l(залишок строку до погашення основноТ суми.

Щля розрахунку теперiшньоТ (поточноi) вар,гостi майбутrriх грошових потокiв (щодо позик)Фонд викОристову€ середньозВаженУ ставкУ за портфеЛем KopoTкocтpoкoB1,ix банкiвських кредлtтiв у
;LTiXffilrlJ}iY,} 

В баНКаХ, У '*"* не t]ведено тимLIасову aдruririicTpartiro або не заtlроl]ад)I(сIlо

Фонд оцiнюс станом на
розмiрi, що дорiвнюе:

кох(ну звiтну дату резерв пiд збитки за фiнансовим iнструмеttтопл у
- 12-мiсячНим очiкуваним кредиТним_.збиткам у разi, якtцо кредИr.гrий ризиК на звir.ну даlу неза:}нав зI{ачного зростання з моменту первiсного визнанrIя;
- очiкуваним кредитним збиткам за весЬ строк дiТ фirlансового iHcTllYMell.,.y, якщо кредлl,t.ttийризик за таким фiнансовим iHcTpyMeHToM значно зрiс iз MoMeH,Iy первiс*tого визнаltня.У випадку фiнансових активiв кредитним збитком етеперiшня варr.iс.гь рiзницi tvil< договiрнимtи

;:iБ:-,^K,liiHJoXl#T;}Ж# f"T:i:* 
На КОРИСТЬ ООНДУ 

'; ;";;Ъ;;оi,, i ,.ро,оl]ими llотокачlи,

Станом на кожну звiтну даry Фонд оцiнюе, чи зазIlав кредитttий риз1.1к за (;itlaHcoBl.tMiHcTpyMeHToM значного зростання з моменту первiсного визнання. Гiр" u"nouaHHi такоi.оtliнки ФондЗаМiСТЬ ЗМiНИ 
'УY:,_:л"ii{ВаНИХ 

КРеДитних збиткiв використову. йiuу ризику наста}{llя де(lол,гу(НеВИКОНаННЯ ЗОбОВ'ЯЗаtlЬ) ПРОТягом очiкува""- ;;ЪЙоiт qri"u".oro.o'iHi.py'eHTa. 
f{ля викоl.,аttняTaKoi ОЦiНКИ ФОНД ПОРiВНlОС ризик ,,i:т1:jлa"ф*:' ; ,b;,;;;;;;";"i;;;;."To' ста'ом на звiтt_tудату з ризиком настання лефолту за сРiнансовим iHcTpyMe'Tojvl станом на дату перtliсttо.о визtIаttttя, iВРаХоВУС При цЬоМу обГрунтовано необхiд"у r.а пiдru"роп,у.опу ;"O.p",i*i;, lцо с достугttlокl безнадмIрних витрат або зусиль, i вказуе на значне зрос.аt,,но кредит'ого ризику з iчIоме}I.гу первiсt-tоговизнання.

Фонд вважае, що кредитний риз_ик за фiнансовим iHcTpyMeFl,],oM lie зазнав зl,аtll.,ого зрос,I.а1-1ня змоменту первiсного визнання, якщо було .'".o"u"q що фiнаuсо."й i".rfrr.n, ,u. низький piBeHbкредитного ризику станом на звiтну дату.
У випадку фiнансового активу, ll{o е кредитно-знецiне}lим c'a}loM l-ta звiтну дату, але l]e епридбаним або створеним кредитно-.""цi"""";Ф;;;;";", unr"uor, Фонд оцitttос o.tiKyBtttti кредитttiзбитки як рiзницю мiж валовою балансовою вартiстю активу та теперiшньоtо Bapr.icTto очiкуtзаltихмайбутнiх грошових потокiв' дисконтованою за первiсн_ою ефlект,ивноlо с.гаl]кою вiдсотка за

РifН::"#*ffЪ"r".*УДЪ-ЯКе 
Коригування визнаеться в прибутку ,оо ,б;;;r- прибуток або зби.гок

. На поточнУ дебiторськУ заборгованiстЬ за виданимИ позикамИ Ф_онд с.гвор}ое резервочlкуваних кредитних збиткiв на суму заборгованостi в розмiрi 0,5 

';;l;;;rr,,-oop.y.. На прострочену лебiторську заборгованiсть за виданими позиками Фонд створюе резервочlкуваних кредитних збиткiв на суму заборгованостi вiдповiоriо о".].р;;i;';р".,,.рочеlli]я:

ро.riii;';rУ;;Ь#ЪТfi""НЯ 
платеяtiв - нараховусться резерв очiкуваtlих кредитt]их збиткiв у

- бiЛЬШе l2 МiСЯЦiВ ПРОСТРОЧеННЯ ПЛаТеЯtiВ- нараховуеться резерв очiкувалtих креllит,н!|х збtt,.кiву розмiрi l00 % вiд суми боргу;

!ебiпюрська заборzовttнiсmь за mоварrt, послу2tt, lt(ц)uxoBaIturl,ttt Bi1coпtKп,ltlt
Безумовна лебiторська заборговаtliсть визнае'о", ,n ак.гив тодi, коли Фонд стас c'opo',o'договорУ та, внаслiдок цього, набувас юридичне право одер)I(ати грошовi кошт,и.
Первiсна оцiнка дебiторськоТ заборгованостi здiйснюсться за справедливою BapTicTlo.

"r"о#:Н,rJ,"Ч;;Т?;ЪВИЗНаННЯ 
ПОД:rЛЬШа оцiнка дебiторськоi заборговаtlостi вiдбувасться за

. 
Поточну дебiторську заборгованiсть без встановленот с.гавки вiдсотка Фонд оt.littюс за cy'oloпервlсFIого рахунку факryри, якщо вплив дисконтуванtlя е несут.гсl]им.
{ебiторську заборгованiсть без встановленоТ ставки вiдсотка, щодо якоТ icHye розтермiнуваtrняплатежiв, Фонд оцiнlос за сумою договору, якщо вплив дисконтування е несутт€вим.



lla кох<нУ звiтнУ дату ФонЛ оtiiнюС наявнiстЬ ознаК знецiнення фiнансового активу або групи

фirrансових anr"Biu. оцirrка змеl{шення корисностi фiнансового активу в результатi дiт крелитного

ризику вклlочае данt, якi пiддаються спостере)кенню, про наступнi подiТ:

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

- rtегативнi нацiональнi або мiсцевi економiчнi умови (збiльшення рiвrlя безробiття, зния(ення

ДОХОДiВ)' 
я очiкуваних кредитних збиткiв за торговою ДебiТОРСЬКОЮФонд застосовуе для оцlнюванн 

lабезпечень.заборгованiстю rlрактичнi прийоми з використання матрицl з

Фонд вlакОристовус для оцiнювопп, l2-мiсячних очiкуваних кредитнрtх збиткiв або очiкуваних

крелитних збиткiв ,u Ъ".о строк дiт за фiнансовим" uni""ur" свiй власний iсторичний досвiд

*р.о"r""" збиткiв. Залеrlсгtо вiд диверсифiкованостi своет клiентськот бази суб'ект госПоДар}овання

викорис.'овуе вiдповiдrri групи (вил фiirансовосого активу, тип дебiтора, TepMiH заборгованостi), якщо

його iс.горичний досвiд кредитних збиткiв указуе на значно вiдмiннi закономiрностi збиткiв для рiзних

заборгованiсть по нарахованих вiдсотках за виданими

np.j"rn"* збиткiв вiдповiдно до cTpoKiB прострочення

клiснтських груп,

На прострочену поточну лебiторську
IIозиками Фонд створюе резерв очlкуваних
платежiв: 

|^^т^лLrАlIцQ ,пятежiв - напаховчсться кредитних збиткiв у-1-3мiсяrriПросТроЧеllняплатежiВ_НарахоВУсТЬсяреЗерВоЧlкУВаних
розмiрi l0 % вiд суми боргу;

- 3-6 рriсяrriв прострочення платеrкiв -
розмiрi 20 Yо вiд суми боргу;

нараховуеТься резерВ очiкуваниХ кредитних збиткiв у

- бiльLuе б мiсяцiв прострочення платежiв - нараховусться резерв очiкуваних кредитних збиткiв

у розмiрi 50 % вiд суми боргу.

ПоточtлУ дебiторсьКу заборгОванiстЬ фiзичних. осiб за реалiзованими форварлними

контрактаМи та кварТирамИ ФонД групуе в зале,n(ноСтi вiД наявноiтi прострочення та TepMit,liB

простро'ен,,, nnur.n,iB i cTBoprou p"."pu очiкуваних кредитних збиткiв на непрострочену суму

заборгованостi в розмiрi 0,57о вiд .y*u бор.у, тi на прострочену суму заборгованостi вiдповiдно до

cTpoKiB простроче1-1tlя платеrкi в:

-1-12 мiсяцi гlростроченIlя плате>l<iв - нараховуеться резерв о,liкуваних кредитних збиткiв у

розмiрi 2Yо ьiдсуми боргу;

- бiльtле l2 ruliсяrriв простроtIеtlня платеrкiв - нараховуеться резерв очiкуваних кредитних збиткiв

у розмiрi 5 % вiд суми боргу.

1.1a поточну дебiторську заборгованiсть за придбаl;ими майновими правами щодо квартири

Фонд cTBoPIoC резерВ очiкуваниХ кредитниХ збиткiВ в розмiрi 0,5 Уо вiд суми боргу,

IJa поточttу дебiторську заборгованiсть за внесками. до незаресстрованого статутного капiталу

],а сtlлачеllИми аваllсаМи за акцiТ ФонД створюе резерВ очlкуваниХ кредитниХ збиткiВ в розмiрi 0,| Уо

Bi,lt суми боргу.

У зв'язкУ з поtUиреlt}lяМ CoVID-19 icHyc ризик_ середньосТроковогО та довгострокового

tlегативlJого впливу на cBlToBy.no"oriny i"no"oriny УкраТни_зокрЬма, На поточну лебiторську

заборгованiсть Фоttд створюс резерв o.iinyuu""* крёлитних збиткiв пов'язаl;их з COVID-19 в

розмiрi 0,5 % вiД суми боргУ 
тного пепiопч амс фiнагrсових активiв

JlкiцоПроТяГоМl{астУПllоГозвiтногоперiолУаМортизоВанаВартlсТь
зрOстас, i/laHe зростаllня *or,,*,u об'сктивно пов'язати з подiею, яка вiдбуваеться пlсля визнання

збитку вiд згtеtliней, l irlri про фiнансовi результати, збиток вiд знецiнення вiдновлюсться через

вiдобраrtеtrня результаrу у прибу,гку або збитку,

з.з,4. ФittollcoBi (l0ll1lrBu, ltqo оцitttоtопtьслt за сttравеDлuвоlо Bopпxictlxlo, з вiDобраэlсеltllллl

l)сз|lлLllчпllt1l пepeolliltt<u у ttpuбltlllK1l nsg зблttllку 
браrкенням результату

fiо (liнансових активiв, що оцitjюIоться за справедливою вартlстю, з вlдо

n.p.o,,inn!l у прибуr.ку або збитку, вiдltосяться акцiТ та паТ (частки) господарських товариств,

Гliсля llервiсljого визнання Фонд оцiнюс Тх за справедливоtо вартiстю,

СправеллиВа BapTicTb акLliй, якi BHeceHi до бiржовОго списку, оцillюсться за бiржовим курсом

оргаrt iзатора торгi вл t.

Якшlо на балаttсi облiковуються акцiТ,

Meнtxa 5 0/о активitl Фонду, та змiна BapTocTi
для яких не icHyc активного ринку або частка яких

,n"* na буде мати суттевого впливу на показники звiту

7,



про фiнансовий стан, балансова BapTicTb таких
BapTocTi.

акцiй вваll(аеться набзlижеttою /lo сllравед.llивоi.

справедлива BapTicTb визначасть.ся як цiна, яка була б отримана за продаll( активу або сгtлачсназа передачу зобов'язання у звичайнiй оп"рuцii.. *irn" учп"""ками ринкУ на даr.у оцiнки. OrliHKaсправедлиВоТ BapTocTi базуетьсЯ на припуЩенrti, що операцiя i,r'npoiurny активу або передачi
::9":'л::::lяллв.rлбУдетьс" ъбо на осНоВному .ринку для цього актиl]у або зобов,язаlIIlя, або заВlДСУТНОСТl ОС[lОВНОГО РИНКУ - У НайВИГiДНiШОМУ Ринку llля цього аl(тиву або зобов,язаllFIя.Основний або найвигiднiший-ри"оп ,u. бути доступ""Й on, Фонду.

Yci аКТИВИ Та ЗОбОВ'ЯЗаНня розпо*.::"":.:,iIт"::рii в 
1,1е,жах 

iерархii.справедливоI BapTocTi, якуможна описати на ocHoBi найнижчих piBHiB вхiдних даних, якi е ва_l*ливими лля оцiнки справед.пивоi.BapTocTi загаJIом:

1 piBeHb - цiни котируванttя (некоригованi), на актив}lому ринку д"rlя iдентичt{их активiв абозобов'язань.

. 2 piBeHb - методики оцiнки, для яких найнижчий piBeHb вхiдних даних, який е ва)lUlивtll\l llляоцlнки справедливоТ BapTocTi, пiддаеться спостере)(еч,"ю, nporo або опосередковаl|о.

. 3 piBeHb - методики оцiнки, для яких найниrкчий piBeHb вхiдtlих даних, який е ва)lU|ивtli\l лляоцlнки справедливоТ BapTocTi, не пiддаеться спостереr,tенirю.
Справедлива BapTicTb активу або зобов'язання оцiнюсться iз викорис.ганняNl гlрипущеllь, яl<iвикористовуI]атимуть учасники ринку пiд час u"=nuu"n.

У-РаХУВаННям того, що учасники р"нку буду,, дi;;; ; ";Jo"il:L ti:":fii"i"J',"";1[T']l],1i'l]a.]ФОНД ВИКОРИСТОВУе. МеТОДИКИ ОЦiПп", ,ni Ъiд"о.ЙuЙr, 
'пurrпим 

обставинам i для яких iсtlую.ьДОСТаТtli ДаНi ДЛЯ ОЦitlКИ СПРаВеДЛИвоi bapTocTi, ,un""r-o"o використоl]уючи вiдllовiднi вхiдrнi дlrrli,якi пiддаються спосТереженню' та мiнiмiзу;;"-;;;;;;Jiuп"" вхiдних да}lих, якi tte пiддакlr.ьсяспостереженню.

filн#iffiхъffi,#}#:flчl";л"j:л::|::1:,:::::I:Iт..о вiдрiзняrеться вiд справедлиtlоi,

$:,ж;*lffi ##т#i##",i,;,;;i::*:::фу"::у:i:,Ц;Т,Жi:Ыi;Хli'*Т:i',.#;fi i;
;#:"*'ж,'жн*##i,{;t}:::;::уул*::1,:ir;;;J;/# l'i^iХХil;",]Ё;У;ilil#";УJ:,:5:

; ;;;"; ;; i 
"#; ; ;; -; i;lыЁ" ъжi;"jl$;JliПпr, оi.л.,-..лл-i л:___-__

чплulyl ullpat
:::{}:.Yr_,:11'.ТТ l_._Уб' 

екта Jос подарlован llя пол я гас у в из на ч ert н i ittrtтегральноi' ха рак,|,ер t.l c,l-t l l(иокремого пiдприемства як об'скта i

tvvr t, vlalrJ lrJ!cluullpuNIt-l)(1locTl Та qtHaHcoBoi. стiйкостi.

Г;*:iж:#:,"Т""Н:У..::|?::i]]зi.. о-lр]о.ri частки у cTaTyTlJoMy капiталi окремогоокремого

Jъ

гI lдп р и с lvlcTI]a:

I{ормативне
значенllя

Критерi й в iдп9з 1д116".;
Lloplvl ати вному знаtlе}l tIlo

(так) (Hl)) yMoBIle
позllачеlJня

1 >l 1,1 0,9 l(non
2

J
>0 1,1 0,9 l(uO.

l\oeq lцlент платоспромояtностi (автоном ii.) >0,5 1,1 0,9 I(nnu.

4
Коефiцiент забезпеченостi ,ru."""-
оборотними запасами >0,1 1,1 0,9 Кзабе.

5 коеФlцIснт рентабельностi активiв

СпDавеллип2 пяптiптr о-,,iЁ лR:-

>0 1,1 0,9 I(p.",UпpаBeдЛивaваpтiстьaкцiй,oбiгякихЗyПиl{енo,уToМy.rиcлiцiнrtи-"ffi;;
включенi до Спискч eMiTeHTiB, що ,u.r" оз"uп" фiктиЬностi, ia акцiй;i;;; ;;"- прийняr.о рitлеttня
}ТtrНJr;iТll"r;".::*:i"r*.'1а:11u_.о iз урахуванIlям наявl]остi cTpot<lB l]lдllовлеFlllя обiгчТаКИХ Цiнних паперiв,'пu"Ъпо",i фЙ.;;;;i;;;,i,5.ii ,*;Т#iЖ:;' Ёry;li"}',{-';]_'T;;i,,x'J:rочlкування надходження майбутнiх економiч""* .".iд.

ФiНаНСОВi аКТИВИ (аКЦii), ЯКi ОЦiНЮtоться за справедливою BapTicTlo з визtlаlIllrlм 
'ереоцiгtки у;fiЖl"3#Jjl9rН'r;iiйtr"* 'УП"П""О, 

таlабо ,Ki Й*ото o.'un" срiктивностi, облirtовуlо.]-ься за

^ Якщо протягом наступtlого звiтгtого.. перiоду обiг акцiй, я.ких було зугlинено вiдtlов"лlое,гьсяЗГlДно з рiшенням НкЦПФР, TaKi акцii 
"a"l;;ri;;r.r' n"p"i.*,o ,,о 

"прur"д 
ливiй Bapr.oc.t.i за



}lаяl]ностi лаl]их фiнансовот звiтностi або iншот фiнансовот iнформачiт, Вiдновлення корисностi та

збиток вiд зtIецittення фiнансового активу вiдображасться у звiтi про фiнансовi результати,

BapTicTb фiнансових активiв (акчiй), якi оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням

переоцiгtки у склалi прибутку/збитку, обi. ,n"* зупинено, таlабо якi мають ознаки фiктивностi,

таlабо акцiт, щодо "n"i ,r|"ипято рiшення НКЦПФР про заборону торГiВЛi, ОбЛiКОВУеТЬСЯ ЗГiДНО З

рiшенням Правлitlня.

змiна справедливот BapTocTi фiнансових активiв (корпоративних прав) вiлобраяtасться в

звiтttоплу poLti * O}*ronr"p"onory облiку пiсля оприлюднення фiнансових звiтiв eMiTeHTiB за

rrопереirriЙ звiтний piK за рахунками доходiв або витрат,

3, 3. 5. Зо(lов n яз(! t t t tя

I(релиторська заборгованi_сть визнаеться як зобов'язання тодi, коли Фонд стас сторо}rою

дlоговору та, внаслlдоп uobao, набувае юридичне зобов'язання сплатити грошовi кошти"

Пото.tгtiзобов'язання_Цезобов'язаlлня,якiвiДповiдаютьоднiйабоДекiлькомiзнижчеНаВеДеНих
озtlак:

.Керiвt-tицтвоКомпанiТсподiвастьсяПоГасИТизобов'язанняабозобов'язанняпiДлягае
погашен}llо Ilротягом дl]анадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiолУ;

о Керiвttицтво КомпанiТ не мас безумовного права вiдстрочити

протягом щонайьлеlлше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiолу.

[-IoTo.tHi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання

погашення зобов'язання

зобов'язань
поточrti зобов'язаllt-tя оцitttоtоться у подirльшому за амортизова}{ою вартlстю,

l loTo.1lty креди.горську заборгованiсть без встановленот ставки вiдсотка Фонд оцiнrос за сумою

пеllвiсного paxytlKy сРактури, якLцо вплив дисконтування с несуттевим,

3, 3, 6, Зz о р tпal l ! я (l i t t о t t со в uх п Ktlt tlB iB mа зо бо в' язаt t ь

Фirlансовi актl4ви та зобов'язаI]}Jя згорта}оться, якщо Фонд мас юридичне право здiйснювати

залiк визttаttих у балаtrсi сум i мае HaMip або зробити взаемозiцiк, або реалiзувати актив та виконати

зобов' яза гt гIя одноt|ас1-1о

3.4. облiковi полiтlлки tllодо oc}IoBlIllx засобiв та нематерiальllих активiв

3,4.], Вttзttоl!ltя t,tчo otlittKa oclloBll,N засобi,в

Фонд визгtас матерiалt,ний об'екТ осl{овниМ засобом, якщо BiH утримусться з MeToIo використання

Тх у прошесi свосТ дiяльностi, наданIlя послуг, або для здiйснення адмiнiстративtlих iсоцiально-

ny',',,.y|n,"* фугrкшiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацii) яких бiльше одного

року та BapTicTb on"* бirйе 6000 .pn., ono придбаних пiсля 23,05,2020 року BapTicTb бiльше 20 000

гр}l.

первiсно Фоrlд оцirrюе осгlовtti засоби за собiвартiстlо. У подаJlьшому ocHoBHi засоби оцiнюються

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

з]\4е}lшlе[tня ltорисгtостi. Сума накопиченот амортизаuii' на дату переоцiнки викпючасться з валовот

бшансовоТ uuproc.,i-ln;";i.; чистоТ "уr", 
п.р.рахованоТло переоui"еноТ суми активу,,Щооцiнка, яка

входить до складу власllого капlталу, переlrоситься до нерозподiленого прибутку, коли припинясться

виз}lа1-1ня вiдповiдtлого активу.

Матерiалt,нi активи з TepMiHoM корисного використання

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

ма,герiалbttt4ми активами (MFlMA).

3. 4, 2. П о d rь1 ь ttt i в t,t tlt р а tltu.

ФоttД l{e визIlас в балаllсовiй BapTocTi об'скта осt{овних засобiв витрати на щоденне

обс.ltуговува1.11-1я, peMol.tT та Textli""e обслуговуваннялоб'екта. I-{i витрати. визнаються в прибутку чи

збttтку, коли воllи noi.""ni. в балансовiй BapTbcTi об'екта основних заСОбiВ ВИЗНаЮТЬСЯ TaKi ПОДаЛЬШi

витратl4, якi задовольtlяють критерiям виз}lаl]ня активу,

3, 4, 3, Д,tЛ О 1l tl t uз о l\ilt о с, l о в l l l,Lt з о с о б i в,

Амор,гизачiяосгtовнихзасобiвзДiйснюетьсяЩомiсячно'

/1ля нарахуваltня амортизацiт основних засобiв використоВУСТЬСЯ ПРЯМОЛiНiЙНИЙ 
'_ТОД

}IapaxyBatlll, u*opr".uuiT. Н*орrизацiя нараховуеТься У вiдповiднос,i до l.pyn основних засобiв i

TepMirly корисtIого використання за кожнin,, об'uпrом основних засобiв до досягнення балансовот

BapTocTi об'скl-а I]ульового зtlачення.

I Iри розрахунку амортизованоТ BapTocTi лiквiдацiйна BapTicTb основних засобiв прирiвнюсться

понад один piK, вартiстю до 6000 грtI., для
вважаються малоцiнними необоротними

9"



до нуля.

ЛЬ .pyn"
Група l

Група 3

Група 4

Група 4
Група 5

Група 6

Група 9

А

Дiапазон cTpoKi B корисного ви користання вкл lочае :

}{араховуеться в першому мiсяцi використання об'скта в роз,r,riрi 100 % його
Амортизацiя МНМА

BapTocTi.

Капiтальнi вкладення_ в орендованi примirrlення амортизуються протягом термilчу ix корисноговикористання. Амортизацiю активу почи'ають, коли ui,," Йuс ;iЙ;""nn для використ.аllня.Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiцбувасться ранiшlе: на дату, з якоl.ак.гивкласифiкуlОть як утриМуваний для продDIiу, абО на да;у, з oKoi' np"n""o.r, u"r,,u,-,nu ак.гиву.
3. 4, 4. Немаmер iал ь t ti а кп1 tt в tl

амортизацiТ та будь-яких накопиче1-1их збиткiв 
"iд 

ara"raнF'я корисностi. Нематерiальнi акl.ивtt, яt<i

ffH:Hi""I.Г;"?"""Ti ДОГОВiРНИХ абО iНШlИХ 
'ОР"д"u""* прав, амортизуються про'ягом Tepb,riHy

3,4,5, З,пенluеl!ня Kopac\ocmi oct,toBlttbu засобiв m(l tIеп,lпmерiпльttttж oKпtltBiBНа кожну звiтну дату Фонд оцiнюе, чи е якась озl{ака того, що корисltiс.t.ь аl(тиt}у l\lo)Keзменшитися, Фонд зменшуе балансову BapTicTb unr"ry до суми його orinyiu"o.o вi,lшко2lуI]анрlя, якщоl тlльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування_ ani"uy меllша вiд його бzurансовоl. Bapr.ocT,i. 1-акезменшення негайно_визнасться в прибутках чи збитках, rп*о актив rIe облiковуtоть за гtерсоцitlеltоlовартiстю згiДно з МСБо 16, ЗбитЬк uiд .""nr"n,;;;;;.r"cTi, визtrан ий для активу (за виltяткомгудвiлу) в попереднiх перiодах, Фонд сторнус, якщо i тiльки onu,o .rii,iпися полереднi оцitlки,ЗаСТОСОВаНi ДЛЯ ВИЗНаЧеННЯ СУМИ ОЧiltl3УоЬ"uiд,uпЙуuання, пiсля n"rnu"i. збитку вiд змеtltltеtlнякорисностi амортизацi" основних засобiв коригусться" в майбутнiх перiодах з метою розподiлеttня
ffi:frТý;-!ilЖffiТ 

BaPTocTi НеОбОРОТНЬ'О" unr"uy на систематичнiй ocHoBi гIротягом сl.року

3.5. облiковi полiтикll щодо illвестицiйпоi llepyxoMocTi
3, 5. l, В uз па tt t tlt i нв ес m u цi йн oi. rt еружом о с tпi
,Що iнвестИцiйноi Hepyxo'ocTi Фонд вiдносить HepyxoMicTb (зеп,Iлlо чи буlliв,,li, або час.гиtлубулiвлi, або ix поеднання), yip",ynu"y на праваХ uлuс"осriЪбо згi,цноtrl.ол,о'про фiнансову ореItду зMeToIo ОТрИМання орендних платежiв 

"9:_:dii.:i.nno "Й"ri пuпБ-у-i"Бl"оо.о.llення обох цiлей, ане для: (а) використання у виробництвi чи при постач"-,;i-;;;;;ir,"fr; luдuп"i посJlуг tltl дляаДМlНlстраТиВних цiлей, або (б) продall(у в звичайЪому ходi дlяльностl.
Iнвестицiйlrа HepyxoMicтb визнаеться як актив тодi iтiльl<и.тодi, коли: (а) е ймовiрнiсl.ь.гого, щоФонд отримае майбуiнi економi,llli,и.оди, якi пов'язаlli.з цiсrо itlвестицiйноlо liepyxorvricT.ro, (б)собiвартiсТь iнвестицiЙноi HepyxoMo.ri *ornnu достов i рно оцi tt ити.
якщо будiвлi включають одну частину, яка утримуеться з метою отрима}ltrя ореllдltоi.пла,ги ],аДРУГУ ЧаСТИНУ О'".л:,Т_I:l1!]аННЯ У ПРОЦ".i Дirri"Ь.ri bouoy або для 

'адri"i.rрптивних 
цiлей, в

ЯfiЖНХЪ"&,"3"ýr";3ышJ#:Ъа;;Ы;;;;;"й "ч1"*ЬЬ,i"",о^uiооорu)l(аIо.гься onp.,o,
3. 5. 2, Перв ic нп mо п осл idy ю rt а о цi rt ка i t t в е с m lt tqi ri н oi t t ерухолtо с пt iПервiсна оцiнка iнвестицiйНоi' HepyxoMocTi здiйсНю€т|сЯ за собiварr-iстю. I}и,грати Ila опеllаtlitоВкЛючаЮтЬся до первiсноi' BaPToc'i, cooi'aP'i";; й;;;п"о'iji*,о".r"цiйноi, Hepyxo'ocTi в*лю.tас цitrу ii.придбання та будь-якi u",рuЪ"' якi безпосередньо вiднесенi до прl.tдбання, БезгIосередньо вiднссеtliВиТРаТи охоплюють, наприкJIад, винагороди за l{адання професi;;-;;;;Йних посJlуг, tlода.гки,пов'язанi з передачею права власностi, та iншi витрати на операцitо.

""о.."I:iil'"ТШЖfr#'*'#trJJ";Ж:ii'""jiНою 
BapTicTto, яка lla дату оцiнки /lopiBrrtoe первiснiй
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3.6. облiковi полiтики щодо необоротIIlIх активiв, утримуваних для продажу

Фсltlд класИсРir<ус необОротний актиВ як утримуВаний для продtDку, якщо його балансова BapTicTb

буле l] основному вiлшкольrуuur".' шляхом операцiт продажу, а не поточного використання,

Iiеоборо,гtri активи, утримуванi дл_я про;;У, Оцiпоrоrься i вiдобра*а,то"" в бухгалтерському облiку

за наймеl{шо, a oub"'uan"u"n, балансовою або справедливоIо вартiстю з вирахуванням витрат на

оrlерацiТ, пов'язанi з продa)кем. Дмортизацiя на TaKi активи не нараховусться, Збиток вiд зменшення

корисltостi при первiсliоrу .," под€tльu]ому списаннi активу до справедливот BapTocTi за вирахуванням

витрат на продarl( визltасться у звiтi про фiнансовi результати,

3"7" облiковi полiт1,1ки lцодо орендI|

Фittансова ореtIда - це оренда, за яко}о передаються в основному Bci ризики та винагороди,

пов'язанi з правоМ власностi l]a актив. Фонд яК орендатоР на початкУ строку.ореliди ви3нас фir]аноову

ореllду як ак1иви ,га зобов'язаl]ня за сумами, Йо лорiuнюють справедливiй BapTocTi орендованого

майrtа tla початок оренди або (якщо uo'r," lu,,"nri за справедливу BapTicTb) за теперiшньою BapTicTlo

мittiмt...пьни* op.uori"* nnu."rniu, Мiнiмальнi оренднi плаrеrпi розподiляються MirK фiнансовими

витратаNlи та зN49rIшеIjtlям Ilепогашених зобов'яЬань. Фiнансовi витрати розподiляються на Ko)KeI{

перiодt таl(им tlином, щоб забезпечити сталу перiодичну "1тII "-,,1"-"л:-1, :,l, 
,-",ок зобов'язань,

I-IегlередбаЧ.r,i ор.,iлi,i-пла.,-еlпi вiдображаються як витрати в тих перiоДtlх, у яких вони були понесенi,

ГIо.пiтика Liарахування амортизацiТ на орендованi активи, що амортизуються, узгоджена iз стандартноtо

полi,гикоtо сЁоlrлу u_tодо подiбних активiв,

Ореtlла активiв, за яl(ою ризики та винагороди, пов'язанi з право_м власностi на актив, фактично

заJlиtl]аlоть.п о орйооuuчr, класифiкусrоa, ,n операцiйна оренда, Оренлнi платежi за угодо}о про

оllерашiйну оренд(у l]изнаlоться як витрати tla прямолiнiйнiй ocHoBi протягом строку оренди, Щохiд вiл

ореl{ди за угодами npo оп"роuiйну оренлу оЬнл.визнас "i.1|]y"1,:lTiii,:,"oBi 
протягом строку

орa,,л". Заr:рати, вклюLlаlочИ амортизацiю, понесеНi при отриманнi дохоДу вiд оренли, визrIаються як

витрати.

3.8. облiковi полiт1,1ки lцодо податку ша прибуток

IЗитратИ з поДаT'кУ на прибуток яt]ляють собою cyrvly витрат з_поточного та вlдстроченого

rlодат*iв. Поточний податоl( визначасться як сума подurпiu на прибуток,_що пiдлягають сплатi

(вiдLшrtодуВаннtо) Lцодо опоДurкоuuноrО uр"бутку'(Збитку) за звiтниЙ перiод, Поточнi витрати Фонду

за IlодаткаN4и розраховуються з використаI{ням податкових ставок, чинtlих (або в основному чинних)

tla даl,у балансу.

3.9. облiковi полiтlлки lцоло illurих активiв та зобов'язалtь

3, 9, ]. З обез п elr et l Lrrl

забезпечення виз11аються, коли Фонд мае теперiшню _заборгованiсть 
(юриличну або

коlJструктивну) внаслiдок I\4иtIулоТ подii, icHye 
'Имовiрнiсть 

(тобто бiльше можливо, Hirlc немояtливо),

tl'o погаtl'еllltя зобов,язанFlя вимаaur"поa'u"Оуrтя pecypciB, KoTpi втiлюЮТЬ У СОбi еКОНОМiЧНi ВИГОДИ, i

Mo)l(l-|a лостовiрно оцitlити суму зобов'язаtlня,

3, 9, 2, В ч ttл п ttt t t tt р ct t1i,в l l !,t,l{1,11,1

t{a Фондi rrайманi працiвники вiдсутнi, Ведення господарськот дiяльностi та управлlння

активами злiйснrоеться Компанiсlо згiдt,tо dunony Укратни "про iнстиryти спiльного iнвесryвання",

вi;tповiltно до чиLlIlого закоllодавства Фонд единий соцiальний внесок не нараховуе,

з.10. Iншi застосоваIli облiковi полiт1,1ки, що с дореlIrl1,1ми для розумillня фiнаllсовоi звiтностi

3, l 0. 1 /f oxol tt t110 в lrlrlpп l11,1l

Фоtlд вt,,зlлаб дохiД вiл надаьtня послуг, коли (або у Mipy того, як) BiH задовольняс зобов'язання

tllодо викоllаl]ня, tlередаlоllИ обiцянУ г,o"ny.y (тобтЬ актив) клiентовi. Актив передаеться, коли (або у

Mipy того, як) клiент'отримус контроль над таким активом,

/{охiл tзiд гtродаll<у срitrаrlсових активiв визнасться у прибутку або збитку в разi задоволення Bcix

tIаведеLlих /tал i умов:
а) Фоrrд передас договiрнi права на одер)I(ання грошових потокiв вiд такого фiнансового активу;

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

в) за {Dоrrдом не залиLUасться atti подальша участь управлiнського персонаJIу у формi, яка

зазвичай пов'язаl{а з володiнням, aHi е(lективний по"iроло за проданими фiнансовими iнструментами,

i н tзестlа цi й ною l]epyxoM iстю або i н tll и м и активам и;

г) суму доходу 1\4o)I(Ha достовiрно оцiнити;

л) ймовiрtrо, що до Фонду ltадiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiсlо;

lb



е) витрати, якi були або будуть понесенi у зв'язкУ з операцiею, Nlожна достовiрно оцitIити.
Дивiденди визнаються доходом лише у разi, якщо:
- право Фонду на одержання виплат за дивiдендами встановлено;
- с ймовiрнiсть, що економiчнi вигоди' пов'язагli з дивiдендztrчtи, надiЙдУть до Фонду;- суму дивiдендiв можна достовiрно оцiни.ги.
Дохiд визнаеться у звiтi пп_оллfllаllовi результати (звiтi про сукулний дохiд.) за уlvовивiдповiдностi визначенню та критерiям визнання. Визнаrtня Доходу вiдоувасться од}Iочасllо звизнанням збiльшення активiв або зменшення зобов'язань.
витрати - це зменшення активiв або збiльшення зобов'язань, rtаслiдком якого с зменшеннявласного капiталу, KpiM як унаслiдок здiйснення po.nooiry дер)t(ателям виNlог до власного каlliт.алу.ВИЗНаННя Витрат вiдбуваеться одIlочасно з: 

J АvН'r\qlvJrЛtvr DnlYl\Jl 
]

о первiсним ви3нанням зобов'яза}lня чи збiльшенням балансовоi BapTocTi зобов'язання; абоо припиненням визнання активу чи зменшенням балансовоi'вартостi акr.иву.
3,10,2. Вumраmч за позltкOJ|rlt
витрати за позиками, якi не с частиною фiнансового_iнструмеtlту та не кагIiталiзуtоться якчастина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Фонд капiтЙiзус витрати на позики, якi

ЖЖ'.Нilri#?ffi".Т"ff;iз"ння, будiвн"ц."о^"а 
";р;а;Ы;;;iфi-;;.;,;;;,;;;;;;, ,-

3,10,3, YrпOBtti зобов'лtзалtlлl mо aоmlrBu.
Фонд не визнас yMoBHi зобов'язання в.звiтi пр_о фirrансовий. стан.Фонду. lгrфорrчrацiя про yMoI]Heзобов'язання розкрива€ться, якщо мо)Iulивiсть .йй;'ресурсiв, ,ni n.,.i]b*oTb у собi економiчttiвигоди, не с вiддаленою, Фонд не визнае yMoBHi Ъпr"u". Стисла iнсЬормацiя про умовlrий активрозкриваеться, коли надходження економiчних вигiд a Иrоu,р,r"r.

4. OcHoBHi припущеutrя, оцiнки та суджеlttlя
при пiдготовцi фiнансовот звiтностi Фонд здiйснюс оцiлIки та припущеrtня, якi маю'ь вплиli наелементи фiнансовоiзвiтностi, rрунтуючись на МСФЗ, мсБо та тлумаченняlх, розроблених KoMiT,e..'oMз тлумаченЬ мiжнароднОi фiнансоЪОТЪвiтностi. Оцi"пЙ'ru^Йдя(еfitlЯ bu.yrru"o ,,,u non.p.OlJboMy .цосвiдiта iнших факторах, що ,Ь iснуючих 

"б.;;;;"";"*,"Ё-ъ, обгрун.гоЬа,r,,"ri" I за резульl-атами якихПРИЙМаЮТЬСЯ СУДЖеННЯ Щодо баланс_овоi BapTocTi un*riu ,;" ;"а;;;;;;;r. Xo.ra цi розрахуllкибазуються на наяв_нiй у керiвництuu Kornu"ii ЙЪ"р;;;ii про 
"br"""i",-o-ir,6un'".tгli резуль.га.гиМОЖУТЬ ЗРеШТОЮ ВiДРiЗНЯТИСЯ ВiД ЦИХ РОЗрахункiв. bbro.ii, д. ,uni.yor-.r,,#'. особливо ва}кJlивими,областi' Що характериЗУюТЬся u"'on"' piu;;;.*;o;;ri,,u ооrr.ri;;;;;;;"пущеt{1_1я й розрахуrtкиМаЮТЬ ВеЛИКе ЗНаЧеННЯ ДЛЯ ПiДГОТОВКИ фiНансовоi звiтностi за мсФз, наведенi ни)I(че,

4,1, СуджеIIня щодо операцiй, подiй або yмol} за вiдсу,гlIос.гi коllкре.гних МСФЗЯкщо немае МСФЗ, який конкретно 
. 
застосовуеться до операцii, iгtшоI' подii. або умови,КеРiВllИЦТВО КОМПаНiТ ЗаСТОСовус .yorn""no пiд .,u. роJрЪбп""rtя та застосуваннrl облiковоi. поjtiт.ики,щоб iнформацiя була доречною для потреб nop"JryJ*iB для прийняЙя економiчних pitleHb тадостовlрною, У тому значеннi, що фiнансовi звiтнiьть: "

, подае достовiрно фiнансовий стан, фiналIсовi результати дiяльностi та грошовi потокиФонду;
, вiдображае економiчну cyTHicTb операцiй, irtших подiй або умов, а lle лиluе lоридичtlу форму;о с нейтрЕUtь}|ою, тобто вiльною вiд упереджень;. е повною в ycix суттсвих аспектах.
Пiд час здiйснчrня.:Ilт:""" керiвництво КомпанiТ посиласться на llрийнятнiсть лlаведеtлих далiджерел та враховуе ix у низхiдrrому порядку:
а) вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов'язанi з ними питання;

*""ч.?оliilН:ЪЖrlЪЖi:"ЖiХнJol1,1опч"пrii,оцiнки активiв, зобов,язань, доходiв ].а ви.грат у
пiд час здiйснення судя(ення керiвництво Компанi'i' враховуе tlайосr.анtliшi llолоrttеrlttя illtllихорганiв, що розробляlоть та,u,",рл,пуйть стандарти, якi застосоlзують подiбну ко'цептуаJlьну oc}ioBy
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lulя розроблення стаtlдартiв, iншу професiйну лiтераryру з облiку та прийнятi галузевi практики, Ticto

Miporo, якоlо вони lle суперечать вищез€lзначеним джерелам,

ОперацiТ, що не регламеlIтуються мсФЗ Фондом не здiйснюв€цись,

4.2. Сулясенltя щодо справедливоТ BapTocTi активiв Фонду

с'раведлива BapTicTb iнвести_цiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових ринках,

розрахову€.гься на ocHoBi поточttот p",ibuoi BapTocTi на момент закриття торгiв на звiтlrу даry, В

iнtлих випа,]ilках оцiнка справедлиВоТ BapTocTi грунтусться на судженнях щодо передбачуваних

майбутrliх .por,ou"i потокiв, iснуючоТ екЬномiчноii сиryаuiТ, р"з"кiu, властивих рiзним фiнансовим

iHcTpybleHTaM, та iнших факторiв з врахуванням вимог мсФЗ 1j коцiнка справедливоТ BapTocTi>,

4.3.СУляtенНяЩоДозмiIlсправеДливоiвартостiфiнансовихактивiв
I(ерiвrtичтВо КомпанiТ BBaxtae, цо облiкоВi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до оцiнки

с11itrансових ;,,.rpyrbnriu, о" p"nnoBi котирування не лосryпнi, Ъ -o"ou", джерелом невизначеностi

ottiHoK, Tol\4y що:

а) BoH14 З високиМ ступенеМ ймовiрносТi .зазнаtоть 
змiн з плином часу, оскlльки оцlнки

базуютьсЯ lla припуШtенняХ .Keplв11l1]Ba 
Ком_п111л-т"1: вiдсоткових ставок, волатильностl, змlн

вzultотниХ курсlts, поt<азникiВ кредитоспРомоясностi .контрагентiв, 
коригувань пiд час оцiнки

iHcTpyblet-tTiB, а такохс специфiчttих особливостей операчiй; та

б) вплив змiни в оцiнках на активи, вiдобраlкенi в звiтi про фiнансовий стан, атакож надоходи

(ви,грат,и) Morl<e бути значним,

ЯкбИ керiвничтВо КомпанiТ використовуваJl.о iншi припущення щодо вiдсоткових ставок,

волатильllосr.i, KypciB обмiну ваJlют, пр"л"r"о.о рейтингу контрагенто;.дz.'lи оферти i коригувань пiд

'ac 
оt,liнки irtcTpyMeH...iB, бiльt_ltа uoo *"iru змi"а u оцiнцi BapTocTi фiнансовик iHcTpyMeHTiB у разi

BiltcyT.HocTi ринкових котирувань мала б iстотний unn"u на'вiдображений у фiнансовiй звiтностi

.tистий прибуток та збиток,

Розумiючи важливiсть використаtlня облiкових оцiнок * "11:It"-:.llоlо 
справедливоl BapTocTl

с|tittаlлсових активiв в разi вiдсутностi вхiдних ai-i".1.щодо 
справедливоТ BapTocTi першого рiвня,

КерiвництВо КомпанiТ плануе використоВувати .оцiнки 
.Г" 

,,vr*liiл-:*iлбтJ,ться 
на професiйнiй

компетеFIцlt працrвникiв пiдприемства, досвiдi та ]4инулих 
"_"1].1_.,1_.ТаКО}К ' ""i:|1:]u,:,n"'

розрахугrкiв 
.ru *оо"п.йЪuрrЬ"ii фiнансових активiв. залучення зовнiшнiх експертних оцlнок щодо

таких фiгtаьtсоtзих iгtcT,llyMlettTiB де оцiнка, яка базуеться на професiйнiй компетеltцiТ, досвiдi та

розрахунках е недостатньою, nu oyrnyi"piuH"Ltrua КомпанiТ е прийнятним та необхiдним,

Iзикористангtя рiзних марI(етиLlгових припущень таlабо методiв оцiнки Tako)t може мати значний

вIIлив tlа г,Ёредба,{ува}lу справедJlиву BapTicTb,

4.4. СулжеtIня ЩоДо o.riKyBallиx TepMiHiB утримування фiнансовlлх iHcTpyMeHTiB

I(ерiвrlичтво Коплгtаtlii застосовус. професiйне судкення щодо TepMiHiB утримання фiнансових

iнструпlегtтiв, rt.o входять до складу с|tiнаньових активiв, Професiйrrе судження за цим питанням

грунтуеться tta оцiнцi ризикiв сРiнансового itrcTpyMeHTy, йоiо прибуткоЬостi й динамiцi та iнших

(laKTopax. Гlроте icHyloTb невизtlачеllо.ri, ,ni *oniyro бути пов'яiанi- з призупиненням обiгу цiнних

rlаперiв, що l{e с пiдконrрол1,1jим -.р,;;;,й' ioMnaniT 4un,opo* i Moxte суттево вплиtlути на оцiнку

(liltаtlсових i HcTpyMeHT,i в.

4.5. BllKopllcTaнtlя ставок дисконтуваIl}Iя 
- -^у,Ё.

Ставка дисконтУ - це проЦентна ставка, яка використовусться для перерахунку майбутнiх

rloTol<iB доходiв в едиIIе значенI{я теперiшньоi'(поточноi') BapTocTi, яка е базою для виз}Iачення

ринковот .uрrо"riЪi.i..у з економiчноТ точки зору, в ролi ставки диOконry с бая<ана iHBecTopy ставка

^оходу 
rla вкладе;й ;;iЙ у .Йпоuiдпi з рiвнем.ризику подiбнi об'окти iнвесryвання, або - ставка

доходу за альтерна'ивllими uuрiuпru*,iiпuеЁr"цiи iз зiставляння рiвня ризику на дату оцiнки, ставка

д1lско1-Iту мас визtj?ltIатися з урахуванням трьох факторiв:

а) BapTocтi грошей у часi;

б) BapT.oc.'.i д)I(ерел, якi залучаtоться для фiнансування iнвестицiйного проектУ, якl вимагають

рiзrri piBHi компеltсаuiТ; . 9Е .

в)факторУриЗИкУабомiриЙмовiрностiотриманняочiкУванихУмайбУтньоМУДохоДlВ.
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СтаноМ на 31J22020 р, середньозв€D*ена ставка за портфелем 
.банкiвських креди.l.iв унацiональнiй валютi в банках, у яких не введено тим,часову. aдMriHicr.parriro або tle загlроl]ад)I(сllолiквiдацiйну комiсiю, .ru"o""nu l4,5 и pi"n"*. i,r6oprouirl, Що "inopr.ru,]a дJIя визl]ачеllнясередньозваженоi ставки од'р'yт1. з офiцiйно.го сайту rlby за гlосилаll}lямhttPs://bank,gov,ua,/statistic/sector-financial/data-r..tor-dnu-n.iut 

роздiл,,вартiсть кредитiв за даFIимисТатистичноi звiтностi бан Ki в УкраТни (без ypaxyBun 
", 

оu.рорафту)''.

4.6. Судясеlrня щодо виявлення ознак злlецirlснlIяl активiв
вiдносно фiнансових активiв, якi оцiнrоються за амортизованою BapTicTto, Фонд lla да'увиникнення фiнансових активiв та на ко)кну звiтну йу *."uuac piBerrb кредитного ризику.ФОНД ВИЗНаС РеЗеРВ ПiД ЗбИТКи для очiкувачи} кредитгIих збиткiв за (litlaHcoB1,1]vtи aK1.1.iBaivttt, якiоцiнюються за амортизованою вартiстю, у фзп,liрi ori*iyuu""* кредит1'их збиткiв за .]ecb стllок 21ii.фiнансового активу(при значному.Оirrr.""i пр"д"rr,о.о р"."пуlдля кредитно-знецiнених фiнансовихактивiв) або 12-мiсячними очiкуваними кредитними збитками (уразi п..йr"оrо зроста1-1ня креди.I,'огоризику).

Зазвичай очiкусться, що очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дii маю,гь бути визtlаtti до того,як фiнансовий iH<

того, ,к 4inu".o"l'/T;bfrH","*HTЁJ,i"fffl""#",r;i"JT:H;,:,T;l;;;i,rxi;T,i;j::;
ПЛаТеЖiВ' ЩО е СПеЦИфiЧНИМИ ДЛЯ Позич€шьника, 1наприклад, ЙiиЪ,r"*,"я молифiкацii. абореструктуризацii).

Кредитний ризик за фiнансовим iHcTpyMeHToM ввzDкаеться.низьким, якrцо сЬiнаtIсовий iнс,грумен,гмас низький ризик настання дефолту, позич€tльFlик мас потуItнiй потегrцi--u'Йпоr,у,зати своi.договiрlliзобов'язання щодо грошових потокiв у короткостроковiй,перспективi, а несприятливi зл,lirtи векономiчних i дiлових умовах у довгостроковiй nap"nanr"ui ,ion,yr:o оr'".u,r", але не обов'язкtlвоздатнiсть позиччrльника виконувати своi.rобоп'r.u"";;;;; договiрttих грошових потокiв,Фiнансовi iнструменти не ввu'каються такими, Що MaIoTb низький кредитний ризик лиtllе напiдставi того, що р"iи5 лефолту за ними с ния(чим, нЬк ризик_ лефолту за iншtими фiьtаtlсовимиlнсТрУМентами Фонду або HirK кредитний ризик ,op".o"nuli, в якiй Фонд здiЙснюс дiяльнiсr,ь.. Очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дiТ не виз'аlоться за фiнансовим itIcTpyrvre'l,o' tIl)ocTo наПlДСТаВl ТОГО' ЩО BiH ВВаЖаВСЯ iHcTPYMeHTbM iЗ 
""aon", предитним ризиком у попередtll,о'у звi.t.tlомуПеРiОДi, аЛе Не ВВаЖаСТьСя Таким станом на звiтну oory.'V такому о"подпу"Фоtlд з'ясовус, чи мirло

ШXXiil;:i,',ffiЖ;.J&'##::a**"iЖ.''KnJP"bno.o визнtlнн,l, i оr,,,tе Ll1.1 llocTiula потреба

Очiкуванi кредитнi збитки вiдобраяtають власtti о.liкуваl.tня Фоltду щодо кредитtlих збиткiв,Аналiз зростання кредитного ризику та моменту . 1-1астання деrРолrу jvlo)l(e ба:зуваr,исяНа РiЗНОМаНiТНИХ КiЛЬКiСНИi Та ЯКiСНИХ п.оказникаЬ однак мсФз 9 _припускас, що суттеве зростаlIняризику вiдбувасться при прострочен"r.,,:; 
lr;1r."]i":о_.ч"* S.S.T r 'ЙС,БЗ qi, а дlе(iолт (гrодiя

ffiХfi:Х?"rdЕЬ#"СТРОЧеННi 
''аgОДНiв 

(пара.рuф Ёs.s.зj мсоi9i.^"ц;так званi сгIрос.t.овt'i

5, Розкриття iнформацiТ щодо використаннrl справедллIвоТ BapTocTi
5,1, Методики оцiнюванн,r та вхiднi дuпi, 

""Kopr,lcTaHi длrl склilдаllrlяI tlцitlок за сIrравсдлlлвок)BapTicTlo

ФОНД ЗДiЙСНЮе ВИКЛЮ""? 
9:._n_.p"pBHi оцiнки.с_праведлиt]оi вар,гостi акr,ивiв та зобов,язаrtь, .гобт.оTaKi ОЦiНКИ' ЯКi ВИМаГаЮТЬСЯ МСФЗ 9 та МСФЗ lj 7;;Й про фirrансовий cr.aH на кiнець l(ожноt,озвiтного перiоду.

класи активiв й
зобов'язань,
оцiнених за

справедливоIо
Методики оцiнювання

метод оцitlки
(ринковий,
дохiдttий,

витратний)

I]хiднiланi

ГрошовiкошЙ
грошових коштiв здiliснtосться за
справедливоlо BapTicTlo, яка

ц!]99]* номiнальнiй ва

курси НБУ

|4



метод оцiнки
(ринковий,
дохiдний,
витратний)

методики оцiнювання

класи активiв та
зобов'язань,
оцiнеttих за

справедливою

Офiчiйнi бiржовi курси
органiзаторiв торгiв на

дату оцirки, за вiдсугностi
визначеного бiряtового
курсу на дату оцiнки,
використовуються цiни
закриття бiрясового
торгового дня. ,Щанi про

вчиненi правочини поза

фондовою бiряtою. Щаrri

фiнансовоТ звiтностi
пiдприсмства (eMiTeHTa)

для визначе}lня
iнтегрального iндексу

фiнансового стану
п iдприсмства (ем iTeHTa

РинковийПервiсна оцiнка iHcTpyMeHTtB

капiталу здiйснюсться за Тх

справедливоlо BapTicTlo, .яка
зазвичай дорiвнюе цiнi операцiт, в

ходi якоТ був отриманий актив,

Подальшlа оцiнка iHcTpyMeHTiB

капiталу здiйснtосться за

справедливоlо вартiстю на дату
оцiнки.

l нструменти
капiталу

I_[irlи на риI{ку
HepyxoмocTi, даtti оцiнки
професi йних оцiнtовачiв

Ринковий,
дохiдний

П"р*i."u оцiнка itlвестицiйноТ

HepyxoмocTi здiйснtоеться за

собiвартiстю, Подальша оцiнка

злiйснtосться за первiсною

BapTicTlo за вирахуванням

накопиченоТ амортизацt i.

Iнвесr,иr(iйна
ttерухопл icTb

KoHTpaKTHi умови,
ймовiрнiсть погашен}{я,

очiкуванi вхiднi грошовi
потоки.

Ринковий,
дохiдний

П.,рrспа оцiнка дебiторськоТ
заборговаtlостi здiйснtосться за

справедливоlо BapTicTto, яка

дорiвнюс BapTocTi погашення,

тоб,го cyMi очiкуваних контрактних
грошових потокiв на даry оцitlки,

Пiсля первiсного визнання

подальlха оцirtка дебiторськоТ
заборгованостi вiдбуваеться за

BaHoIo BapTicTloаМорТИзованOlо tJatP l l9l lt,.

.Щебiторська
заборговttll icTb

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

ВитратнийПервiсна оцittка гроlllових

зобов'язань здiйснюеться за

BapTicTto погашення. Поточнi
зобов'язанttя оцiнюlоться у
подальшому за амортизованою

Ilоточ н i

зобов'язагt н я

5.2. ВltлlIв BllKol)I,1cTaHlIя зaKpIlT1,1x вхiднllх даних (3-го рiвня) для перiодlIчllих оцiноlс

сtIравсдJII,1llоi BapTocTi lla прибуток або збиток

у результа,гi визначеrlня справедливот BapTocTi частки у стаryтному. капiталi згiдно методики

в1.1зtlачеlll|я lпu..r"r,iи"п;';;;;;rб;;uо.ii пiоприсмства.за даними фiнансовоТ ЗВiТНОСТi, бУЛО ПРОВеДеНО

дtoot.tiHtcy т,а yuitlr<y (liнансових активlв Оонлу за звiтний 2020 piK, зокрема: частку в отаryтному

каtliталi ТзоI] ''Карпати-логiстик" дооцiнено на 2 009 тис. грн.; частку в стаryтному капiталi ТзоВ

"IlкобiзлtессРillаtлс" yuiHeHo на 29ll тис, грн,

у 2020 роui вiлбулося збiльt-llен1,1я Llастки в статутному капiталi ТзоВ кЕкобiзнесфiнанс> на суму

l46 тис, грrr.; гrрилбання корпоративtlих прав ТзОВ ,iКuрпu.1"-погiстик> на суму з25 тис, грн, та ТзоВ
,,KoPBIIl tIрАим,'lIa сумУ l тис. грн.; прода)I( корпоративних прав ТзоВ-кГазапарат> на суму 140

l,ио. гl]ll.
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5.4. Рух акти
3-го рiвня iepapxii

5,3, PiBeHb iepapxiT справедливоТ BapTocTi, до якого наJIежать оцiнки
Класи акти*Б-

та зобов'язань,
оцiнених за

справедливою

_ вартiстю

спра вед.ll ll lroi ва ;rr.ocTi
1 piBeHb

(Ti, що MaIoTb
котирування, та
спостережуванi)

2 piBeHb
(ri, що не мають
котируваIJь, аJIе
спостережуванi)

З piBelrb
(Ti, rцо }le мають
котирувань i не е

спостереr(уваним и)

Усього

{ата оцiнки з1.12.|9 31.12.20 з1,12,19 з1.12.20 31,12.19 зl,12.20 з1.12.19 з1.12.20lнвестицiйна
HepyxoMicTb

924 9l,/ 924 917!овгостроковi
фiнансовi
iнвестицii, якi
облiковуються
за методом
участi в
капiталi iнших
пiдприсмств

l40 l40{овгостроковi
фiнансовi
iнвестицi[:
iншiфiнансовi
iнвестицii

25в65 29l04 25в65 29l04flовгострокова
дебiторська
заборгованiсть

48252 5 в69в 48252 l sBbqB!ебiторська з.а-

боргованiсть за
розрахунками з
нараховаI{их
доходiв

l7l l l52 1,7 l l l52Iнша поточна
дебiторська
заборгованiсть

260l 9l 78 260l 9l 7вПоточнiфiнан-
coBi iнвестицiТ

l43 l 828 l43 l 82liрошовl кошти l2
Необоротнi ак-
тиви, утримува-
Hl для прода)ку,
та групи вибуггя

,70

l2 70

10451 9157 l045l 9l575.4. Рух акти

Класи активЦ
оцiнених за

справедливою
BapTicTto з

використанням 3-го
iвня icpapxii

залишки станом
на З 1.12,2019 р.

Придбання
(продалti)

залишки станом
на 3 1.12.2020 р.

!овгостроковфЬ
HaHcoBi iнвестицii,
якi облiковуються
за методом участi в
капiталi iнших
пiдприемств

- l40 (tlрола)l( час.1.1(и

у cTaTyTtlojvly
tсапir,алi)

1б

_ l40

Примiтка

l40
0



Класи активiв, l

оцiнених за 
l

справедливоlо | Залишки cTatloм

вартiстюз | Ha31.12.20l9p,
використанrrям З-го 

|

рiвrlя icpapxiT l

Придбання
(прола:кi)

- +з2з9

залиrшки станом
на 31.12.2020 р.

Примiтка

29l04 -2Фt (Збиток вiд 
I

змiни справедливоТ 
l

BapTocTi частки у l

стаryтному капiталi); 
]

+2009 (Прибугок вiл 
l

змiни справедливоТ
BapTocTi частки.у
стаryтному капiталi);
+ 472 (ПридбанIrя
частки у стаryтному
капiталi);
+22l (Прилбання
акчiй)
+828 (Переведено
майновi права з

поточних фirlансових
iнвестицiй)

/]овгостроковi
фilrансовi
iнвестицiт:
iI.trrri (lirlaHcoBi
iIrвестицiт

25865

l4з 1
-60З (Витрати вiд

розiрвання
форварлних
KoHTpaKTiB)
+25l 1 (Придбання
майнових прав)
-25l 1 (Переведення
майнових прав в

необоротнi активи

утриманi для
продa)Itу, та групи
вибутгя)
+В28 (Переведено
майновi права до
довгострокових
фiнансових
iнвестичiй)

Ilоточнi фilлансовi
ir-lвестицiт

143 1

(DitraHcoBi аI{,I,иви i зобов'язаttltя
31.12,20203 l .12.201931.12,20203 1 .l2,20l9

I ttвестиtli йна нерухом icTb

ffовгост,рокоtз i cPi HaHcoBt

itltзестltцiТ, якi облiковуlоться за

методом участi в капiталi iнших
п lдприсмств

25865

f]овгост,роковi фi HaHcoBi

i ttвестиrlii: iHrrri фi HaHcoBi

itIrзестицiт

fl,oB гостроко tза деб iTopcbKa

заборгованiсть
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Фiнансовi активи i зобов'язання
Балансова
BapTicTb

Справедлива
BapTicTb

Б:Lлаllсова
BapтicTb

Справедл иtlа
ва Dтiс,гt,

з1,12.2020
з1,12.2019 зl,l2.2020 з1.12,2019

!ебiторська заборгован icTb
за розрахунками з нарахованих
доходiв

17l ll52 1,7l l l52rнша поточна деб tTopcbKa
заборгованiсть 260l 9l78 260l 9l 78Поточнi ф iHaHcoB iТвестчцiТ 14зl l4з l
Грошовiкошти

12 70 |2 10
Необоротн i активи, угримуванi
для продаrку, та групи вибуття l045l 915,7 I045l 9l57поточнi зобов'язання

2077 l67 l 20,1,7 l6] l

Станом на З l. 12.2о2О року на балансi облiковувались довгостроковi позики на cyivly 54 l4() Tylc,грн, Фонд проводить розрахунок амортизоваrlоi'вартостi маибутнiх гро.tlових поr.окiв з виданих tlо:]икта нарахоВаних дохоДiв по позиКах i вiдобРажае вартiСть-позиК з врахуванням пpervrii або дисl<он.lу.СТаНОМ На 3 1, 12,202О РОКУ сУма np."ii .ru"овить 4 бвб тис грrl., сума дисконту стаlJовить 72 тис. грt.t.Фонд ствоРюе резерВ пiд очiкуванi кредитнi збиткИ щодо видаНих позик. CT.artoMt на З l гру,,lня2020 рокУ реЗерВ пiд очiкУва''i пр.д"rпi.о,irй 
"u'.r;;;;o;""x tlозик Hapaxo'atlo в cyMi 54l тис. грн.Фонд створюе резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки ll{одо заборговаttос.l.i по вiдсо,гках занаявностi простроченоi заборговu'о"i no uiдa*пu-. У О",rо, вlдсутl,я пpocl-poLlel.ra заборгованiст.t, t-loВlДсоТках' ТоМУ резерi,, 

Tff_lIYBaHi кредитн.i збитки щоло .uоорговаt'остi tlo вiдсотках ст,анови.гl, к0>.КеРiВНИЦТВО КОМПаНiТ ВВаЖае, ЩО НiВеленi po.np"r.1loooo застосування справедливоi. Bapr.ocT.i сДОСТаТНiМИ, i Не BBarKae, Що за меr(ами бiпuпЁоuоi."ir"Й .-;;;;;;;';;;r:;-. су.п,свit irlформацiящодо застосування справедливоТ BapTocTi, яка мо,,(е Оуi пор"сFIою для корис,l.уваtliв фirrаrrсовоiзвlтностl.

6, Розкриття iнфорпIацiii що пiдтверджус cTaTTi подаlli у фillалlсових звi.гах
б.1. Доходи

_ Фонд скJIадаел Звiт про фiнансовi результатикФункцiй в_и-грат). Розшифрувu""о до*одiв 
"i 

"и.ра,Фондом за 20l9 piK ,азаZоiб p;n пuйл."о в таблицi.

(Звiт лро сукупнi доходи i витрати), за ксРункrliональниtчI гlризначенllrlм))
за iчlсl-одом
о,],ри,\tаl Iих

Щоходи
rHllri ппрпqrrirY-i

Itод
звiту 20l9 ;l. 2020 р.

р,2l20 2629 l92

2з96
Z)5 l69

р.2220 l5з26 2054,1
22

l 045з l255"7
4в5 l 7990

р,2240 2982з l2922
862з 4
l7266 l0
з9з4 2009

l 0899
47778 336б l
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6.2. Витрати

Витрати
Код
звiтy

2019 р. 2020 р.

p.2l30 825
,l09

Адмiнiстратлtвlti BllTpaTllu в т. ч.

I]иrtагорода коплпанiT з управл!t!цIзцf!gеNIд 5l9 355

Амортизацiя 47 4,7

l]итрати I,Ia комунальнi послуги 13 l9

I]итtlати на послуги аудцfglq в l5

I]итрати на послуги HoTapiyca 22 l03

Витрати 1,1a утри Ma1,1 ня,
тя rtегrбппотrrих активiв

пролап,у i нвестицi й rtоТ HepyxoMocTi
. чтDимуваних для продажу |,l1 142

I1 6 rбепiга.tа 8 4

24
13итрати гtа iHrli послуги (торговця, бiрrкt, оцltIки
l I,'l,\vxar]\4 п го м а й rla)
I l!,llll р.21 80 125

,l25собiвартiсть реалiзоваrrих необоротllих активlв,

<DillaHcoBi вIлтрати р.2250 3098 8557
3098 80l бп

В-,раrи Й зменttlення корисностi дебiторськоТ
заборговаt-tостi (за позиками) 54l

Illtlli llllTpaTl,t
p.22'l0 2l458 5560

\/,,; .l. i ll и з664 291
1,7266 140

l]итtlати з проltа)I(у l(орпоратиI}t|их t]paq
глк rhопвапл tl их KoHTDaKTI в 528 603

l00
l]итрати вiд змtенLltення Kopl4сtlocTl активlв

собiвар,гiсть реалiзоваttих tлеоборотl{их активlв,
vтпи N,{чRя них лля пDоДа)(У 3999

i]й.раr", гtов'язалti зi списаt.trlя заборгованостi за
.Ьлrл.оп п rrt; л/ ll клLlтпяктяl\ilи 42,7

26l06 l4826
Всього I}lrTpaT:

розшисррува1-1ня витрат Фонлу за методом характеру витрат наведено в таблицi.

6.3. Полаr,ок на прибуток

Фоtlд tle N4ae витраl.з податку на прибуr,ок у зв,язку з тим, що вiдповiдно до пп, ,a1.9_1 
1,11.1:9_",,

l4l llода'коuо.о подЁксу УriраТни звiльtlяtоться вiд оподаткування. кошти спiльного lцвесryвання, а

cai\4e: коIхтИ, BHeceHi засновllиками корпоративногО фонду' пойr" та iншi активи' залученi Вiд уT асникiв

itлституту спi.ltьного irtBec,ryBaHHo, до*оо" вiд здiйЪнепЪо оп"рuuiй_з активами iнстиryry спiльного

itlBecTyBattt_tя, доходи, HapaxoBaHi за активами itlституry спiльного iнвесryвагlня, та iншi доходи вiд

дiя.llьtlостi irrс.гиrуr.У спiльt-tогО iнвестуванlrя (вiлсоткИ-зi поз"*аМ", оре"днi (лiзинговi) платеrlсi, роялтi

тottto).

6.4. Необоllотнi ак,г1lви, утриN,lуванi для продажу

Стаtлопл на з l . |2.20|9 р. на балагrсi Фонду облiковуються активи, якi вiдповiдають вимогам

визtIання необоротl,tих аttтивiв, утримуваних для продФку у cyMi 10 451 тис, грн, у 2020 р, переведено

майttовi права I.Ia квартир" у необорЪтнi активи, утримуванi для продalку, на суму 2 5ll тис, грн,,

реа-лiзоuаriо необоротriих активiв, утримуваних для прода}ку на суму З 999 тис. грн,

у 20l9 р. нарахОвано llодаТку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельноi дiлянки у cyMi 172

-I,ис. гl)l]. i витрат lta утримаllьlя необоро*"* активiв у cyMi 22 тис, грн,, якi збiльшили BapTicTb

альlIl в

ви llлаги праLIi Bt.t икам

амортизаttiя
itlrлi ви

Всього вtr,грат:

l9.

CTaTTi



необоротних активiв, утримуваних для продaя(у. Станом
облiковуються активи, якi вiдповiдають вимогам визнан'я
продаrl(у у cyMi 9 l57 тис. грн.

Ha_ 3l ,12,2020 р. на балаrrсi Фоtlду
ttеоборотttих активiв, у.гримуваних /]ля

б.5. Нематерiальнi активи
Станом на 31.12,2019 р та З1,12,2020

активи. р. на балансi Фоrrду не облiковую,гься tlеiчlатерiальtti

б.6. OclloBHi засоби
Станом на 31. l2.2o19 р та 31,12,2020 р. на балансi ФондУ не облiковУю.гься ocHoBHi засоби.
б.7. Iнвестицiйна HepyxoMicTb

6.8. Фiнансовi активи, що оцiнюються за
результаry переоцiпки в прибутках або збитках

справедллtвоIо Ballтicr.lo, з вiдображеlltlrlпl

Назва суб'екта господарlоваll ня
Частка у статутному капiталi ТзоВ ''Газапарат''

частка у статутному капiталi Тзов О'карпати-логiстик''

Частка у статутному капiталi ТзоВ '.Екобiзнесфi"п""J

Частка у статутному капiталi Тзов ,,KOPBIH прАЙм"

з 1.12.20l9 з1.12.2020

l40

882з ll157

l 7003 I б85в

l

24 24

l5 2зб

2б005 28276

Станом на 3 1, 12,2019 р, на балансi Фонду не облiковуuч,_l.u майновi права, cTaHoNI rra з l . l 2.202ороку на балансi Фонду облiковуються майновi;р";;; йj Bz8 ,".. .р".
Станом на 3 l, 12,2019 рокУ на балансi Фонду оопiпоuуЪrься поточt-ti cpiHaHc<lBi iнвестицii на суму14Зl тис, грн, Протягч_29)0 р, вiлбулос, пр"дбu""" noior""* фiнансових iri.""."цiИ rla cyMry 25l lТИС' ГРН' Та РеаЛiЗаЦiЯ ПОТОЧНИХ фiНаiсових iп"".r"цiи-Й'"у",у 25ll тис. .рн., переве,цеtlня маiittовихправ дО довгостроКових фiнаНсовиХ iнвестицiЙ на cyruy BZB ,".. гр1,1. ,га вiд""с",iuо на t]иl.рати у зв'яtзкуз розiрванням форвардних KoHTpaKTiB суми бо3 тис. грrr. 

-" ''

б.9. Грошовi кошти
Станом на З1,12,201 9 р, грошовi кошти за номillальноtо вартiстю облiковуl]аJlись lla pilxytlKax,вiдкритих в АТ КБ кПриватбанпrr, йrочпому депозитному paxy'K у - l2тис. грн.Станом на З1,12,2020 р, грошовi кошти за номiнальноlо вартiстю облiковуваJlись lla paxylIKax,вiдкритих в АТ КБ <Приватбанпri, йrЬr"ому депозитному paxytlKy - 70 тис. грн.

20

НайIменуваllня показнлl ка з1.12.20l9 з1.12.2020Iнвестицiйна

31 грудня2019 Зrчliна
Форварднi контракти

3l гр.удlня 2020
60з -60з 0

Майновi права

Разом

828
+25I I

-ззз9 0

б1431 х



б.10. Фiнаllсовi активлtо що оrliнюються за амортизованоlо собiвартiстю

CTattoM rta з l. |2.2020 року еквiвалентИ грошовиХ коштiв на суму 70 тис, грн, угримуються у

виглядi банкiвського поточного o"no.".y в АТ КБ кПриваrблт:: :::1ч,ДодатковоТ 
угоди до

[оговору J\Ъ 67579l вiд 23. \2.2020 року. CipoK повернення вкладу 25 березня 202l року,

Грошовi кошти lla поточному депозитному рахунку розмiщенi у банку, який с надiйним,

за даttими рейтингу надiйностi банкiв, що здiйснюеться рейтинговим агентством, яке внесене до

/{ерrкав1,1ого реестру уповнова)(9н.их,_рейтингових 1je:.T:TB 
нкL\пФр. ry:ii, банк мае кредитний

реiiтинг ittвестиt{iйtiоiо pi"n, uaAA (бiльш детаJIьний аналiз наведено у примiтui 7,3,1), Кредитний

ризик вlлзrIачелlий як ttизький. враховуrочй той факт, .що :]t_::,ry}::""::: 
коштiв на поточному

депозит}Iому рахунку с короткостропо*И too Зх мiЪяцiЬ;. n'о*п""iстю щоденного повернення коштiв

за бахсаьttlя*, о,-,iпуr'о,.t"И Ь.о"rгiий збиток Фондом визнаний при ouiHui цього сРiнансового активу

становить к0>.

fiебiторська заборгованiсть

f{овгострокова дебiторська заборгованiсть Чонду скJIадасться з

премiт на суму виданих позик та rIарахованих доходiв по нихо а саме:

станом rra 3 1.12.2019 р.:

- Тзов <Карпаги-логiстик> видано позик на суму з,l 8,79 тис, грн,, нараховано премiю _ 4 12з

позик на суму 5 '7З2 тис, грн., нараховано премiю - 518 тис,

грll.
станом rra 31.12,2020 р,

- Тзов кКарпати-логiстик> вида}lо позик на суму 48 029 тис, грн,, нараховано премiю _ 4 686

1.ис. грl]., nupn*ouuno резерв ltiд o.tiKyBar;i кредитнi збитки на суму - 480 тис, грн,,

- гlдТ кЛьвiвський Елегант> видано позик насуму б 120тис. грн,, нарахованодисконт -'l2тис,
гр}l., HapaxoBatlo резерв пiд очiкувагri кредитнi збитки на суму - бl тис, грн,,

- заборгованостi фiзичltих осiб за вiдчуженi форварлнi контракти на суму - 476 тис, грн,

/]ебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв станом на З1,12,20l9 р,

складастьсЯ з нараховаНих вiдсоткiв за виданими позиками на суму l7l тис, грн" станом на 31,|2,2020

р. - на суму l rSZ ,".. i:|ii. Про.rро.,"поi.i'dор.ованостi за нарахованими доходами у Фондi немас,

Itttла потоtlна дебiторська заборгованiсть Фонлу е KopoTкocTpoкoBolo, ,Щебiторська

заборгованiсть Оонлу пБ пlо. iuб.rп.ч.ппi. Про.rро"еноТ деЬiтоry:I:l:,9,:у:ованостi не icHyc, Фонд

Ill]ово/lить аtlалlз r.a'"otliHky рiвня кредит}lого ризику з використанням iндивiдуального пlдходу до

контрагеlj,га.

Illtлa поточна лебiторська заборговаrtiсть стагlом на 3 l ,12,2019 р, складасться з:

- заборгованостi фiзи,lних осiб. за вiдчуженi Фоlуплнi yi:|.iT]I. i нерухоме майно на суму

2598тис.ГрН'ТаскороТкосТрокоВою'iщодонеТевпевненiстьуПогашеннt;
- iншот заборгованостi, яка скJIадасться з розрахункiв за послуги та сплачених aBaHclB на суму

3 тис. гlэн.

Iнlла поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31,12,2020 р, склалаеться з:

- заборгованостi фiзи.tних осiб за вiлчулtенi Фоryl,плнi l"_T|_1IIi,] 
нерухоме майно на суму

4 308 тис, грll. та с короткостроковою, i Lцодо неТе впевненiсть у погашеннl;

- BHecKiB до ljезареестроваtlого статутного капiталу товариств }{а суму 4 963 тис, грн,;

- itlLLtoi заборгованостi, яка складасться з розрахункiв за послуги lla суму б тис, грн,

виданих позик, HapaxoBalrol

тис. грl],

- ПдТ кЛьвiвський Елегант> видано

31.12.202031.12.2019

f]o вгострокова дебiторська заборговаliсть

7Щебiторська заборгован icTb

за розрахуllками з нараховаttих доходiв

ПЙu noroчHa лебir,орська забО

О.liкуlзаtti кредитtti збитки щОДО

заборговаltос,гi

Балансова BapTicTb l}сього:
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Станом на 3 l грудня 20 року резерв
дебiторськоТ заборгованЬстi cTaHob".i бЯ r"..

б.11. Власниil капiтал

пiд очiкуванi кредитнi збитки
грн.

щодо ittttloi пoтoчHoi'

Станом Ha31.12.2019 р. та З1.12.2020р. заресстрований та сплачеttий
Структура власного капiталу:

капiтал складав 40 000.гис. грtl,

з1.12.2019 3|.l2.2020!gццй (пайовий) капiтал

Всього uru.пйй r.uпirч,

КDелитопс
з1.12.2019 з1,12.2020

20lб i 600

з внугрiшнiх
J/ 4з

I з

25
lrl 207,7 167 l

6. 12. Торговельна та iHura кредl|торськil заборгован icтb

КpeдитopcьказaбopгoвalticтьЗатoBapи'poбoти,no",
заборгованостi по винагородi перед Kornu"i.,b ;9 

"r;,у i,;;"". грLl. та з придбаних майtlовt-tх прав на
х;f]i;:fiъ}1"-:J;жJ#пilff:j:i:у!""'^!,;! j:::il' , з оплати за KoMy'zuIb'i пос.пуги 6 ,гис,ГРН, КРеДИТОРСЬКа заборгова"нi.., ,u |о.рахунками . o.on,"ll, ilHilifi :"#Ё:ilJНi;ХТ'#J,Jfi;на нерухоме майно, вiдмitlне вiд земельноi!iляrl.ки,.r";;i З7 ти.с. грtr., TepMill сгlлаl-и я*ого 29 сi,tt-tя2020 р, Кредиторська заборгоuu"i"r, з,внутрiшнi" pbrpu*yl,Ki. 

"клuдоJri.я з заборговаtlосr.i закомпенсацiю витрат Компанiею на суму I.тЙс. .pn. lпLu"предиторська заборгованiст,ь складас'1,ся зЗабОРГОВаНОСТi За ПРИДбання у фiзи,,ни*Ъсiб акцiй';;; i",.u""* 1.1a суму 2з тис. грн.Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги cTaHoN,I з1.12.2020 р. сl(Jlадаеться ззаборгованостi по винагородi перед Kornu"i.,b чqйi а;,"". гр}l. та з придбаних 
'tайнових 

llpat] наHepyxoMicTb ТзоВ <Максимус nn"u на суму l 526"Tic. грн., з оtIлати за l(ojvly'aJlbtti гtосllугlr I0 тис.грн, Кредиторська з1!19_JоваЪiсть за ро.рu"уппuми з бюджЁтом складасться з зuборгооа"остi з гlода.гкуна нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельноiiiляlжи,."";;' 4З ти.с.грлl., TepMiH сплати я*ого 29 сiчня202l р, Кредиторська забор.оuu"i"" 
.: "Yyir;r, 

pй"-y"niu .*uойr., з заборговаltосr-i закомпенсацiю витрат Компанlею на суму 3 ту.. грн. Iнша кредиторська заборгованiсr,ь склада€l.ься зЗабОРГОВаНОСтi за придбання у фiзичilих o.iO uп,iЙ';;;;;; iменtlих на суму 2з тис. грн., частки уСТаТУТНОМУ КаПiТаЛi ТОВаРИСТВа }la сУму I Т".. .р"lr;;;;;;;;r" за послуги на суму l .гис. грll.

uuu*uУffiff|ý:"#:;:ГОВаНiСТЬ На КiНеЦЬ звiтного перiоду }Iоси,],ь по,,,оч,-,ий характер i не

б.13. ЗвiТ про руХ грошовиХ KoulTiB за перiод з 01.01.2020 р. по 3l"l2.2020 р,Звiт про рУх грошоВих коштiв за перiод з 01.0 1.2020 р. по з 1.12,2020p. складено за ви]чlOгамимсБО 7 кЗвiт про рух грошових коштiв> за прямим методоNl, згiдно з яким рЬ.пр"uо...ься iнфор,чtацiяпро oc}lo.Hi класи надходжень грошових коштiв чи виплат гроtllових t<otrlTiB }la tlеl"го-осllовi. У звi.l,iвiдображено Рух Грошових Коштiв вiд операцiйrtот та неоперацiйноi (iнвестицiйr.rоi. та (liHarlcoBoi.)дiяльностi.
Операцiйна дiяльнiсть - полягае в отриманнi прибутку вiд звичайноj.дillльtlост,i, cyruIrt якого

;:;:НЁТiЙ"НiН;ХХ'frJff'.:ХНЪ,Н?Ll#f-" }|а оплагу гtраrli n"p.o,iu.,,y, 
".;;;;,y

. Iнвестицiйна дiяльнiсть - це придбання,та й;;;;,,"".оборотних активiв, у тому числi аt<т.ивiвВlДНеСеНИХ ДО ДОВГОСТРОКОВИХ' Та ПОТОЧНИХ фiНаНСЪВ"* iП"..r"чiй, витрати *,u пр"лооt,ня оборо,гltих
НiliЖi;i:Нft:,Х? ЩО fiе. РОЗГЛЯДаЮТЬСЯ ЯlС ГРОШОВi .Пuiu-.".ц Й;";; вiдсот*и .,.о д".iдl.,,д",

Фiнансова дiялыliсть * це надходх(е.ння чи використанLlя KotllTiB, lцо маtJIи pt iсце в резулы.а.гieMicii цiнних паперiв, викупу власних акцiй, u"nruru'oiuii"n,oio, ,'o.u,rr"ui, .оБоr'r.ur,о за борговими
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Стаття Код
01.01.2020-
зl.|2.2020

01.01.20l9-
31.12.2019

р.3095 22
p.3l00 -5-1,7 -l403
p.3l l5 -16"| -1 53

Йбов'язанllя з податкiв iзборiв
р.3195 -122 -1556

Чrtстиii рyх KorlrTiB вiд oпepallii'tHoT дiялыlостi

цiнними паперами.
Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйноТ дiяльностi за перiод з !],01,2020 р, по 3

сl.ановить - '722тис, грн. (витрачання), за перiол з 01.01.2019 р. по з1,12,2019 р, становить

гпtl. ( витDа,lання).,г" \ 
'-IHoT дiяльностi у звiтi про рух грошових коштtвРух коштiв у результатl операцlи

методом) вiдобралtений наступни м ч иllом :

1J22020 р.

- l556 тис.

(за прямим

зl
Чистий

l2.20l9 р.

рух грошових KoLuTlB вlд не

lrо 3l.|2,2020 р. стаIlовить

витрачанllя гроtIIових коrштiв в cyMi -26 тис, грн' 
I-poiuoBi потоки в itлозеплнiй валютi вiдсутнi,

6.14. Звir.про власIIlлli капiтал за перiол з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р,

облiк заресс1ровагlого (пайового) капiталу, нерозподiленого прибрку та неоплаченого капiталу

здiйсttlосться вiдповiдt,Iо до чинного законодu*a,uu УкраТни, BapTicTb статей власного капiталу, яка

вiдобрах<ена у звiтi nio uпu"п"и капiтал вiдповiдас балансу (звiту про фiнансовий стан) Фонду:

Зареестрова""Й 1пайоо"й) капiтал станом наз1.12.2018 р. становить40 000тис, грн,

IlерозполiЛений прибУl,ок станоМ на з 1.12.2018 р. становить2'7 2|6 тис, грн,

I]лЬсrrий капiтал станом на з 1.12,20|8 р, становить 6'1 216 тис. грн,

Чистий пр"буrоп за перiод з 0l ,0l .20l9 р. по 3 l , l2,20l9 р, становить21 6'72 тис, грн,

Iнttliзпцiни(сгtисанняакLriй)запорiол.оt,оt,20l9р.поз1.12.2019р,становлять-l 
ll8тис,грl-t,

Заресстрований (пайовий) капiтал станом на з l . l 2.20 l 9 р. становить 40 000 тис, грн,

I{ерозподiлеtrий прибуток cTaFloM на з l . |2.2о:19 р. становить 4'7 'l'70 тис, грн,

I]лЬсrrий капiтал станом наз1,|2,20|9 р. становить8'7'l'70 тис, грн,

чиотий прибутоl< за перiод з 01.01.2020 р. по з l. |2?9?9 р. становит" l! !:: тис, грн,

Заресстрований (пайойй) капiтал станом наЗ1122020 р. становить 40 000 тис, грн,

IлерозпЬлiлеtlий прибуток станом на з l . 12,2020 р. становить 66 605 тис, грн,

[]ласtlий капiтал cTal-|oM на 3l. |2.2о20 р. становить l06 605 тис, грн,

7. Розкрllття iнrшоi illформаuiТ

7.1. YMoBlli зобовоязання

7,1,1, CyDoBi tlозовu

проти Фонлу в звiтному перiолiв не було подано судових позовiв. КеРiВНИuТВО КОМПаНiТ ВВаЖае,

Lцо Фоriд n. поп..ъ i.rbinr* iб"rпiu, вiдповiдно, резерви у фiнансовiй звiтностi не створюваJIися,

7. l, 2. О п oDo l11 KyBпlr п rr

Внаслiлок ttаявнос,гi в yt<paTHcbKoMy податковому закоtIодавствl

ttixc одиtl BapiaгtT -глуI\4аче1-1tIя, а Taкo)l( через практику, що склzшася
положень, якi дозволяtоть бiльш
в нестабiльному економiчному

l ý']о тип гпrt (напхоп)l(еННя

Стаття Кол
01.01.2020-
3|.|2.2020

01.01.2019-
31.12.2019

р.З200 l0 ||421

р.3205 68,76 1l53

в p.32l 5 1l578 l03 16

р,З225 l41 5 l 4863
llадхол>rtен ня в iд дери вати Bt в

р.3250 229 l 092
Itlшi tlадходrкеrtня . . ._

Ви,грачангtя на придбання dliнqrtсових tнвестицtи

IМгD.г|аlп]я на пр"дбап", нЩ
р.3255 -692 -26,1,11

р.з260 _3098 -5 88

р.32,75 1 0538 _9135

Ittшi платеlкi р.3290 -5000 82,7

р.3295 780 1530
Чllстlлii рyх KourTiB вiЩ

2з

I]итоа.Iання tla оплату ToBapiB (робiт, послуг)



середовищi, за якоi податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчllоt'дiяльностi, у разi, я*щоподатковi ограни пiцдадуть cyMHiBy певне тлумачеtlня, засгlоваtlе tla оцiгrцi керiвницт.tlа korvrпarlit.

ff"#J#]TfiJ;J.H"".;J;Hv;H:,,J:;., ,*о Фонд змушJ":,,U,]1.л.л::,uт;rЁ;;п, no.i 1одаl-ки, trr lllа(lи
пiд .п.цi".;п;, ;,;u*ож на ринк"""*llЦЦil,:"Н';:j}:"ilТ.frffтJffi;;,:,жj1,1Ъ;н;
::,11]1: 

y"i податки, тому фiнансова звiтrriсr, u. ,i.i"ri p...puiu пlд noiur,,oBi збиr,ки. гIодаr.ковiзвlти можУть перегляДатися вiдпОвiднимИ податковиМи органамИ протягоlи трьох poKiB.
7,1,3, Сmупiнь повернешш dебimорськоi заборzовпttосtпi tпtt itttttttx фittпttсовttх rtKtttttBiBВнаслiдок ситуацi'r, яка скл€tлась в економiцi Украi'l{,и) а такоя(,lK результа,г eKoHopt i,tttol.нестабiльностi, що cкJ]zu]acb на Да'Гу балансу, icrrye ймоriiрнiсть.гого, що ак.гиви [lc зlvto)I(y1-1, бу,гиреалiзованi за'liHbotO балансовоЮ вартiстЮ в iодi зriи.tайrtоj.дiя.ltьнос.гi Фонду.
СТУПiНЬ ПОВеРНеННЯ аКТИВiВ У Значнiй Mipi залеrlси,гь вiд ефективгtостi заходiв, яl<i з'аходяr.ься позаЗоНоЮ конТроЛlо ФондУ, Ступiнь ПоВ:--qнення дебiторсьйi заборговап,о"ri'"Бu,,оу визtlачас.гься напiдставi обставин та iнфьрмацii; якi наявtti_на дату балансу. На думку керiвllицтва Компаrri'i., в1.1ходячи знаявних обставин та iнформацiТ, кредитн ий ризиi дл; d;i;";or"x пп,,.ивiо Фоtrдорt визltачеtlиЙ як lly)Keнизький, тому кредитний збиток ire був виiнаний при оцiнцi цих активiв. IЗраховуючи .гой 

факт, щопоточна дебiторська заборгованiсть Ьуде. погашена у 2020 року, а строк розruriщеннlI коштiв надепозитному рахунку е короткостроковий (3 м.iсяцi), i Ьтрок повернення вклалу 20 березня 2020 року,очiкуваний кредитlIий збиток Фонiом визнаний прЙ оцi"цi ц"о.о фiнансового un.."uy сr.аt,овить к0>.7.2 Розкриття illформацiТ про пtrв'язаIli стороlrи
,Що пов'язаних cTopiH Фонду належать Компанiя та юридичrti особи - резидеI]т.и, корrIораr.ивttiправа яких облiковуються в активах Фонду, а саме:

м
з/п

Найменування юриди чноi особи-
власника icToTHoT участi

Itод за
едрпоу

Розмiр частки,
гр}i.

Вiдсоток у
cтalyTlloMy
капiталi, 0%

l 055286з9 5094576, l 0 з7,596з

ПРОТЯГОм 
'uiЙ'.Б п.рiоду здiис";";;#;"Щу! l",i.Ъilfifiil"}j,,f."J;:il'\.ж;;i,;,;}}ъц,i,"Jiгрн, та проведення оплати винагороди Комгlанii 'rrал 

CYN'у з09 тис. грl]., 1-1l)оt]едеllнявнутрiшньогосподарських розрахункiв на суму 46,".. .р". ,u uiд*iоiу..;;; .";;;rг I(омпаttii.на cyMry 45тис. грн.

7,3, Щiлi та полiтиклt управлiння фiнансов}lми ризлIкапll.t
Управлiння ризиками_мае першоLIергове значе}IlJя для ведеltня бiзнесу (DонДу i с ваlt<.llltвимелементом iT дiяльностi, Полiтика vправлiння p"r"nu*" сl(онцеtlтроваllа tla ttегlередýд,lуваttос"гiфiнансових ринкiв i нацiлена на мiнiмЬацi. поr.",]iи"Ь- ,ФОНДУ, Опфативний i rориди,,п"и пЬп.роль мае uu ",.,1'lЖX;:;fffr"ilJilljiЪHJ..Ш;:Ii:;внутрiшньоI полiтики та процедур. ,.rо. ."iпiri.uцiiЪп"iuцiИп"* i tоридичгtих ризикiв.КеРiВНИЦТВО КОМПаНiТ ВИЗНае, ЩО ДiЯЛЬнiсть Фонду. поu'rзu"о з фiнансовиfutи ризиками i Bapr.icTbчистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi Mo)l(e су]-гево зtчtiнитись угrаслiлок вrlливусуб'сктивних чинникiв та об'сктив""* .,"йrr"пlr, uipJizl"icrb i"Hanp;r;;..;;r",]y яl(их зазда_пегiдь

ffi:;ТiЯ:l1Н,ff}]j:ИВО, !О Таких бi"uн"оrЙii р"."-;" ,io;;;;;; ;; 
"Ъ,"r""п ризик, 1lиttt<овий

Полiтика з управлiння ризиками opicHToBatla на виз1-1аLlення, аttалiз iyripaBлitrllrl ризикаNrи, зякими стикаеться Фонд, на встановлення контроJIю за ризиками, а тако)к постiйний моt,ir,орtttlг заpiBHeM ризикiв, дотриманням встановлених обмежень,u ,ioni,r"n" управлiнгrя ризиками.управлiння ризиками керiвництвом Компанii здiйсrlюеться tla осгtовi рсlзум iння гIриtlи,lвиникнення ризику, кiлькiсноТ оцiнки його ,оп*"uоБ впливу на варт.iс.гь чис.гих активiв r.aзастосування iнструментарiю щодо його лом'якшення.
7, 3. 1, Kped ltпlH tt й р uз ltK
кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про (liнансовий iнструrurен.г не зl\lо)l(евиконати зобов'язання i це буде причиною_лвиJtикнення сРiнЪнсового зби.гку iншоi сторони. Креди,гtttлй

iýifrr::HXTaШre#:iY(PiT""Ж#,iHcTPyMeHT;, ;;';",o'Hi та д",,u.й-,l pn"y"n" ;а;;;;-,
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ооновгtим методом оцiнки кредитних ризикiв Фонлу_ е оцiнка кредитоспромолtностi

контрагентiв, для чого викОристовуються кредитнi рейтинги та будь-яка iнша досryпна iнформаuiя

Lrlодо Тх спромо)(ностi виконувати борговi зобов'язання,

CTatloпl на З|.12.2020 р. кредитний ризик по фiнансовим активам, що оцiнюlоться за

амортизоваtlою coбiBapTicTto, € н.изьким, uto пiлru"рд)кусться чинниками, якi Bpaxo"y,1"_"::l":9]]:y

nonipoa"nriB, загальнi'a*опоri,-,пi умови та оцiнку як поточного, так iпрогнозного напрямкlв змlни

умов ста}{ом lla звlтну дату.

IJ]odo dепозutlliв

при визrtаченнi рiвня кредитtIого ризику фу1I:оu:.о активу у виглядi еквiвалентiв гроtшових

коtll,гiв' розмit_l.1егlих на депозиТпоrу pu*ynny u Ат КБ. кПриватбанк> були BpaxOBaHi, в першУ ЧеРЦ,

даrli нБу. вiдповiдно до цих даних 
"ппuдuоrr.я 

рейтинги банкiв. зi даними рейтингу надiйностi

бarlkiB, rlto здiйснюсться рейтинговим агеllтством, як9 внесене ло .щержавного_ресстру уповнова)I(ених

рейтиttгов.и* ur.,1r"ru ЙЙцпор (https://www.,,,r.n-,..gou.ua/rating-agencies/) АТ КБ КПРИВаТбаНК) Мае

кредитнии реитинг ,пu""r"uiйпоrЬ pfun, uaAA (http:/starrdard-гating.bizlrus/rl_privatbank),

02 грулrlя 2020 року Рейтиttговий KoMiTeT рейтингового агентства <Стандарт-Рейтинг> прийняв

рitлеtlllя пl)о оновлен}lя кредитного рейтингу Дт КБ кприватбанк> за нацiональною шкitлоlо на

piBHi LraAA. По.""-о,,"п ubo оор.rий'борговйо i":Try:5 з рейтингом uaAA характеризуеться дуже

високоtО кредитосrlРомо)кнlстю порlвняно з iншими украТнськими позич,lльниками або борговими

iнстllупtеьtтами. Знакtr (+)) та u-u по."uчоrrrlп"rl:jl.а_1g:r""говий piBeHb вiдносно основного рiвня,

ст.абiльrrий прогtIоз вказус на вlдсутнlсть }la поточний момент передумов для змiни рейтинry протягом

року.
Враховуlочи проведений аналiз, кредитний ризик визначений Фондом як ду)ке l{изькии,

враховуючи те, Iцо термiн.розмiLцення на поточному депозитi складас три мiсячi вiд дати балансу (до

25.03.2O2l р.) i с моlitливiсть щодеIjFlого повернення коштiв з поточl.Iого депозиту, сума збитку вiл

знеrtiненt,tя визl]ачеLIа lla piBHi 0О%,

lI]odo 110злtк

CTat.toпl rla з l. |2.2о|9 року в активах Фонду с позики, що виданi ТзоВ <Карпати-логiстио iз

TepMittoM nou.p".nnrlr.ro,zoZl piK на суму 48 1ig тис,.рп., Т.оВ кЛьвiвський Елегант> iз TepMiHoM

,,о."р,,.,-,,,, 30,1 1,202l pir< на суму б l20 тис, грн,

За результ.атаN4и проRедеl]ого аналiзу, врахо_вуючи пiдходи .".:"|Y:_.:i:Pono' у мех(ах системи

управлitttrя ризикаN4и, керiвниuтво ко*пЬiriТ'зробЙло висновок, що з дати первiсного визнання (видачi

гlозики) крелитttий ризик позичаJIьника не зазнав зростання i с низьким, Вiдсутнi факти, якi б свiд,tили

Ilpo рl4зик ,,"u"попЪп*lя зобов'язання, Проте, беручи до Уu1l1 l:,]*la:у,^економiчну 
сиryацiю в

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

суму заборговаrtостi за видаlJими позиками в розмiрi 54 l тис, грtл,

llo заходiв мiнiмiзацiт впливу кредитl]ого ризику Фонд вiдносить:

- встаноl]лс1-1l]я вtлуr,рitлttього обме>tсеrtня обсягу дебiторськот заборгованоотi в активах;

- д}lверси(liкачirо структури активiв;

- аналiз пJIатоспромолсностi контрагентiв;

- здiйснення заходlв
заборговаttостi.

щодо недопущення наявностi в активах Фонду прострочеrlоТ дебiторськоТ

мiнiмiзацiТ впливу ризикiв cTBopeHi:
у Фоrrлу лля BtlyTpiurttboT сист9ми заходiв iз запобiгання та

система yll 1lаtiл i rrtl, ризи Kal\4 и, BHyTpt ш н i й аудит (контрол ь),

Фоrлд ви користовус наступ н i 1\4етоди управл iння кредитними ризиками:

. лiмiтИ щодо боргОвих зобов'язань за класами фiнансових iHcTpyMeHTiB;,

. лiмiти *ооо Оор.ових зобов'язань перед одним контрагентом iабо асоцiйованою групою);

. лiмiти u,ooo 
-Ъ-оо.по 

у фiнансовi iltструменти в розрiзi кредитних рейтингiв За

llаttiогlал btзoto рейтинговоrо шкалою;
. лiмiти щодо llозмitllеI-Itlя депозитiв у банках з рiзними рейтингами,
7. 3. 2. Р tt t t Ktlв tt ti р tlз tt,K

Риttковиii ризиК - це ризиК того, LцО справедли,Ва BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд

c]littatlcoBoгo iHcтpyMeHTa коливатимуться вllаслiдок змiн ринкових цiн, Ринковий ризик охоплю€ три

1-иIjи ризику: iнr-rlий цitlовиЙ ризиl(, валtотний ризик та вiдсотковий ризик, Ринковий ризик виникас у

зв'язl(У з риз1,1камИ збиткiв, iy.'ounen"* l(оливанняМи цiн на акцiТ, вiдсоткових ставок та вzUIютних
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fl,НlB;"fl::ЁrJ;flЗffi:МеТЬСЯ 
tla РИНКОВi ризики у зв'язку з iнвес,гицiями в акцii,, облiгацij,та irrrrri

Iнший цiновий ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбу.гtri грошовi 
'отоки 

вiдфiНаНСОВОГО iHcTPYMeHTa КОЛИватимуться внаслiдок змiн ринкових tliH (oKpirvI тих, ш{о виllикаtоl.ьунаслiдок вiдсоткового ризику чи вiulютного ризику), незалелсtIо вiд iо.Ъ, u" спричинеt-ti в()llичинниками, характерними для окремого фiнансовЬго i"bapyranTa або йоt.о емi.геtI'Г., rlц чинникаfulи, щовпливають на Bci подiбнi фiнансовi iHcTpyMeHT и) з якими iдiй.r,,о,оr.ься оtlерацii' tla ригtку.ОСНОВНИМ МеТОДОМ ОЦiНКИ ЦiНОВОГО РИзику е аналiз 
.чутливостi. серед методiв по]tl,якlllеllняцiнового ризику Фонц.використовуе д"""рЬ"фiкацirо uй"u,о та дотримаtIня лiмiт,iв }la вru]аденllя вакцiТ та iншi фiнансовi iHcTpyM"nr" . 

"Ьбiпiоuuъ"ri,йil;;"r.валютний ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi гроrrlовi потокtt вiдф l на нсового i нструменту кол ивати муться внасл iдок з, i * ua*orH их курс i в.
валютнi ризики виникають у зв'язку з володiнttям (liнаl-tсовиtчIи iнст.ру'ен,Iами, ttомtiноваtlишtи вiноземнiй валютi, Фонд н,е iHBecryc norr" в банкiвськi д"по.",r", цiлrнi 

-папери .га ittшi tPiHatrcoBiiнструменти HoMiHoBaHi в iнозем"iй 
"urюri,,оrr;;';;;;;;"", до вiullотFlих ризикiв.ВiдсотковИй ризик - це ризиК того, щО справедлиВа BapTic.I-b або майбу.l.нi грошовi гttlтоки вiдфiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок iiiп 

-р"'пових 
вiдсоткоо"* .ruuoK. l{ерiвtlиц.гво

ýHT':Jr""Xa"#Ы?"blj;i".,"#xl }H;::l;;й; ;;;;;,ись i це un,"uu",lu,,," як -la ll.,ходи (Dонду,

УСВiДОМЛЮЮЧИ ЗНаЧНi РИЗИКИ, пов'язанi з коливаннями вiдсоткових cT.al}o* увисокоiнфляцiйному.середовищi, яке е властивич д{я фirrаrrсовоi .""r"r,Г'УкраТни, керiвttиц..воКомпанiТ прийнялО pir"nn' 
";;-;.;irати.у борго"i .БоЬui'r.uння у нацiональнiй валlотi з cPiKcoBaHotoв lдсотковою ставкою. Керiвництво Ком пан ii' здiйснlое мон iTrМаКСИМ€ШЬНО ПРИПУСТИМИй РОзмiр. v p".i .pob,""ii, ,l;;;;:НХЪ',JffitrЁJJ^'fi:-JilЬТ;;ý;iЖJ;оорГоВих фiнансових iHcTPYMeHTiB з фiKbouo,io*o ;;;;;;""",о c'a'Kolo. монi.горилIг вillсоткових

9'X'#T"J#T,Ж;ffi-i*fii}"""r'i||-" ВПЛИВУ МО,,gIИВИХ ЗМiН uiд.о.поu"* сl,авок на Bap.t,icT.b

Активи, якi нараrкаються на вiдсотковi ризик и

з1.12.2019 31.12.2020
12 "l0

l2 70
0,0lo^ 0,06О/о

iнформацiсю НБУ, оопд 
""Ъп;;;;;Ь,ру".оuu"о ,";;,;i .";хЖ."'"" fill"Ji":ЖJ:il1;];процентниХ пункти, ПроведенИй аналiЗ чутливостi заснований t,u np".y*"nuT,'u,o Bci iншi параме,гри,зокрема валютний курс, з€rлишатимуться незмiнними, i-йпuaуu мо>*ливий вплt't} змtillи вiлсо.гкоl}ихставок на 5,5 процентних пункти на BapTicTb u".r"* uпr"uiоЪоr,оу.

МОЖЛИВа ЗМiНа СПРаВеДЛИВОi 
'it]:::..9:o:o:"* фiнансових itlcTpyMetrTiB з tpiKcoBaltottlвiдсотковою cTaBKoIo розрахована як рiзниця мiяс дисконтованими гроlilовиiчIи потокаNIи за дitочоtо

fri""::'"Х#,,i"ЦI,"J#ffJИМИ 
ГРОШОВЙМИ ПОТОками у разi змiни ;ЙЪ;;;;i ставки ,n й,п"",

Вiдсотковi ризики
Тип активу Середн ьозвап,"па

ставка
На 3 l. 12.2020
моrкливi коливанй

+ 5,5уо IIУНкти

l4,5уо

На 3 1.12.2019
можливi колипанн"

+ 6,6уо ПУНкти

26



7. 3 
" 
3, Р tB ttt< лi квid ttосtloi

Ризик лiквiдностi - ризик того, що Фонд матиме

пов'язаних iз фiнаrrсовими зобов'язаннями, що погашаються

iншого (li наtlсового активу.

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

поточноТ лiквiдноотi. Фонд аналiзуе

та iншими фiнансовими активами,

вiд не операцiйноТ (iнвестичiйно'i)

Фонд здiйснIое контроль лiквiдноотi шляхом планування

r,ермiни платежiв, яlti повiязанi з дебiторською заборгованiстю

зобов'язаt-tгlями, а такоя( прогнознl потоки грошових коштiв

дiяльt-tос,гi.

Irrtрормаrtiя Lliодо недисконтованих платеrttiв за фiнансовими зобов'язаннями Фонду в розрiзi

cтpoki в погашеrl ня п редставлена наступ ним чиllом :

PiK, шtrо закitl,1lлвся
3l грулrlя 2020 року

Доl
мiсяця

Вiд l мiсяця
до 3 мiсяttiв

Вiд 3

мiсяцiв до 1

року

Вiд 1 року
до 5 poKiB

Бiльше 5
poKiB

Всього

Торговельrtа та iнulа
кредиторська заборговаtt icTb

,74 |526 1 600

I(релитоllська заборгован icTb

за розрахуIlками з бюдrкетом
4з 4з

I{релиторсr,ка заборгован icTb

iз внутрiшtriх розрахуrlкiв _
аJ

J

l 24 25

I]сього l2l 1 550 |6,7l

PiKo ltlo з:tкilt,l1,1вся

3l грулllя 20l9 року
До1

мiсяшя
Вiд 1 мiсяця
до 3 мiсяцiв

Вiд 3
iчriсяцiв до 1

року

Вiд 1 року
до 5 poKiB

Бiльше 5
poKiB

Всього

Торговельttа та iHtua

кредиторсыtа заборгова н icTb

20lб 20]t6

3,7
Itредrлторська заборгован icTb

за розрахуIlками з бtодrкетом

5l

l
I(релиторська заборгован icTb

iз BHyTpi rшtt ix розрахуrrкiв

l

l tлша поточна кредиторська
заборгованiсть

2з
2з

2017
Всього 20,7,1

7.4. Уп равлitlllя lсапiталопr

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

уtlравлittсt,trих pirшetlb" пьв'язаllих з оптим€tльllим форйуванням капiталу з рiзноманiтних джерел, а

'a*o)* 
забозпечеtttlям ефективl,{ого Ио.о ."*о|;;;;r;' у оirпопо..гiФонлу, Ключовi питання та пото,lнi

рit-tlеtlttя" ttlo onn"uoio* 
'-Ia 

обсяГ i структуру капiталу, а також джерела його формування,

розглядаlоться управлitlсь-"y ::у,1::тi:_л*:-т,::,лf.р111lly л:Т'т:' ПеРедбаЧае. ЧiТКУ

tlocTaHoBl(y цlлеи l завдаtIь управлlння капiталом, а Taкo)l( контроль за Тх лотриманням у звlтному

гlepiotti; удоско',алення методики визнаLIеIIня й аналiзу використання ycix видiв капiталу; розроблення

зага.lt ь Hoi' стратегiТ уп ра вл i t-t н я кап iтал ом,

УправлitlсЬоuй пер"оНал здiйснrОс огляД структурИ капiталУ на кiнець кожного звiтного перiолу,

IIри rrboMy Ilроводиться агlалiз llapTocTi капiт#у, й'о,о 
"руотура 

та моrкливi ризики, На ocHoBi

отрl4маllих o""r,o,,niu оонд здiйсгrrос регулIоваt{ня капiталу шляхом залученtя додаткового капlталу

або фiнагrсУвit}lня,.а TaKo)I( випJlати д"uiдбпдiu..:"l1:::л-й i,nyrо""* позик, Фонд може здiйснювати

реI,улlоваl]tlя капll-zulу шляхом зl\4 lни струк'ури капiталу. i""",.o управлiння капiталом може

коригува.Ись з урахуВанняМ змll-t В операчiЙнОппу ..р"лоu"щi,,"пд,пчiях ринку або стратегiТ розвитку,

УправлiнttякагliталомФоrIДУсПряМоВаНоНаДосяГНенНяНасТУПНихцiлеЙ:
о зберегти спромоrкнiсть Фонду продов}кувати свою дiяльнiсть так, щоб BiH i rrадалi

забезпечува. дохiд дп, yuo.,-,"KiB Фонду та виплати iншим зацiкавленим сторонам;
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a забеЗпеЧити на пe)kHuil пвtлR
Фонду, *" ";o"blifiL*Ж'|Ш":l|ri'"- 

УЧаСНИКаМ ФОнду завдяки вс,гаllовлеlittlо цitl tla гlослуги

дотримання вимог до капiтz
функцiонfr;;';;о"rl о..п.frр"';;;fr*.j:;ifiil"#fr#:rЛЯТОРОм, i забезпечення здаT,нос,гi ФоlIду

вiдобр1?:i"НТЁhН:i:u'-'Пu СУМа капiталу, управлiнllя яким здiйснюсться, дорiвнtое cyMi капiталу,

Склад власного капiталу на дату фiнансовоi звiтгtостi ( l06605 .гис, грн.):
- Зареестрований капiтал (пайовий капiтал) - 40000 тис. грн.
- Нерозподiлений прибуток - 66606тис. грFl.
Розмiр зареестрованого i сплаченого пайового капiталу вiдповiдае ВИlЧlОГаМ, Bc.r.aFIoI]JIeH}livl llляпайових фондiв.
КОНЦеПЦiеlО ЗбеРеЯtеННя капiталу в Фондi е фiнансова концепцiя ltапiталу (капiтал с синоrtiмомчистих активiв або власного капiтал11. прибуток a aойir.пням фiнансо"оij .у"," Llистих активitз заПеРiОД), oTrKe, ФОНД ЗДiйс"ru ynpu"ni";; ;;;;;-;;;';;; спрямо.ване на збереrкеljl]rl спромоrlttIос.гiPonoy продовжувати cBolo дiяль"i,т" так, щоб_заО..п.чу.urи.дохiд дJ]я учасllикiв Фонду та виllлати

lЪЖff"'#';Х'*':',Н^!];i:""', КеРiВНИцтво Компанil' аналiзус BapTicib капi,гit_лу та ризики, що
основними норматив'о-правовими актами, Що регулюtоть порядок визначення Bapr.ocTi чис.гихактивiв iнститутiв спiльного ii,""сry"ан"я та порядоп, ..pon" пода}lня та скJlад irrфор'rацii. проРеЗУЛЬТаТИ ДiЯЛЬНОСТi__Та_!ОЗРаХУ"ок 

"apro"Ti 
чистих un..""i, i".-;r;l; .,iiro,,o.o irtвестуваttrtя с,вiдповiдно, рiшення.нкцЁоЁ ,io зо.оz.)Оl3 р. JrГч l3з;;;пр" затверд)(еFtrlя Полоrlсе|]ня гlро поря/lоквизначеIiня BapTocTi чистих активiв iнституiiв спiлr"о.о'l,-,п".rуБ",r",,"rir'змttнами) та рiшеtlняНкЦПФР вiд 02'10-'2012P' лlЬ l34' кПро'затвеБоl-."", Полоl*енttя про порядок склада}Illя l.арозкриття iнформацii компанiями з управлiн", ;;;;;и та особаr,", що ,rr,i,.i.,.r,or,,.b управлillняактивами недержавних пенсiйних фондiв, та подання вiдповiдних документiв до 1-1ацiоtrальrrоi.комiсii.зцlнних паперiв та фондового ринкуu 1iз зЙiнамlf,

BaPTicTb ЧИСТИХ аКТИВiв - Величина, що визначаеться j:.|]::"* Mi>l< cyMoto aKTl.tBiB ittс.глtrу.гуспiльного iнвестування з урахуванням ii ринковоТ BapTocTi i розмiром зобов'язЪнь lljституту сгtiльногоlнвестування.

. BapTicTb чистих активiв Фонду
номiнальноТ BapTocTr.

в розрахунку }la один iнвестицiйrlий серr.ифiкат в",цо йй

u"""#fi;:Н;"'#Ё#,;',fi;i'"J;^",#:L"*"flпервинного розмiщення iнвестицiйrlих сертиtрiка.гiв.

Iнформацiя tцоdо склаdу mа розtиiру.вL!п,!раl1,1, якi вiDшкоdовуlоп.lься за paxyllol{ aKпlttBiB c[,loHOy.Вимоги щодо скJ]аду та розмiрv ,"i*,,;,ý ,_";й;,йlЬrпоооЬанi за pu"y"on iнст.ит.уту спiльногоlНвесryваНня' ВсТаноВленi рiшенням'НКL{ПФР 
"iоlз.Ъii:оЁ;Ё;й;',;frЁ;"J;"ерд)I(еt,llя полоrкеtIняпро сшад та розмiр витрат, що вiдшкодовуlоться за рахунок, акr,ивiв iнстиrуrу сгliльного iнвестуваttt'я>1tз змlнами). Так, м1l1имальний розмiр винагороди KoMllattii з упраl]лIння ак,гив.розрахоВаноТ У спiввiдноlllеннi до варЪстi ,,"Ёй';;;;;;";".титуту сlliльt'ого lЖ"Ш;J-ii;T:,*'H;ПеРеВИЩУВаТИ l0 ВiДСОТКiВ СеРеДНЬОРiЧноi BapTocTi 

"""r"*'un,,,""i. i".;;;r;у""пi.rIьного iнвестуваtlняпротягом фiнансового року, Iншi витрат" 1KpiM ,ин;.";;;;';"мпанi'i'з 
управлiннrI ак,гивами, 

'1ода,l,кiв 
r-aзборiв, передбачених законодавством Укра'i'ни) n. ";й;; переви[Itувати 5 вiдсоткiв сере,lньорiчноiBaPTocTi ЧИСТИХ аКТИВiВ iНСТИТУТУ c"i'iHb.o j;og.ry.;;;,"'nporo.o" tрiнаtlсового pol(y. загальrtа счмавиТрат' якi вiДшкодоВУlоться за рахунок активiв Ф";дr;;;;ir*,"и перiЬо,.йuоlu 707 з12,08 l.pH., в:г.ч.сума винагороди компанiТ з управлiння актива ми - зSi lв4,9Ъ грн, ("rb 

"-й^. бjl ивiд середньсlрiчноi.

Зна.Iеttttя покоaпчr,* стаt{ом l{a
з1.12,2020 з1.12.2019

l 08 275 288.84 89 848 944.,72Сума зобов'язаrlц
I 670 106,90 2 0,1B 948,62

l 06 605 l 81,94 ц_]69 996,10Кiлькiсть iнвйrицйн"* йрrфййБ, що
знаходяться у обiгу, од.

40 000 000
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BapTocTi чистих активiВ iнститрУ спiльного iнвесryвання), сума iнших витраТ (оплата послуг банкiвськоТ

уOтанови, о"по."ruрЙl Йl,ipi * i" j -зsZ 547, i8 грн, iщЬ скпадае 03б Уо вiд середньорiчноТ BapTocTi

tlистих активiв iнсr-и.гуту спlльного IHBecryBaHHil,, dT:, 
:клад 

та розмiР ВИТРаТ ФОНДУ ВiДПОВiДаЮТЬ

ви могам закоI{одавства про дi яльн icTb i нститугi в спlльного l нвестування.

Iнr|lrlр.л,tаъliя tt.lodo BidlloBidHocпli розмiру aKпtttBiB Фоrйу M.ittiлlaLtbHoMy обсryу qKylcлa, Вry,о_уllи ч,

2 ст. 4l Зuпоr,у' Y,rpui,," кПро i".r"rуr" спiльного' iнвесryвання>вiД 05.07.20l2 р, Ns 5080-VI

вста',овленlлй мiнiмальниИ розмiр активiв пЪйоuоrо iнвестицiйного фонду, який повинен дорiвнювати

l250 рriнiмалоп"* .ujоОЙп"* nnu, у мiсячному розмiрi, встановленому законом на день реестраuiТ Фонду

(lз,Oв.2004 р. - ZЁВ 250 грн.). Розмiр активiв Фонду складае l08 276 тис. грн., що перевищус

мittiмальttий обсяг активiв Фогtду.

IHr-llo11,1latliя. tцоdо irtBectlltttliйHoi' полitlluкu. IнвестицiЙна полiтиКа ФондУ полягае в розмlще}Iнl

коtлтiв спiлt,ltого iilвестуваьrrlя Фоtrду в активи, скJlад та струкryра яких не суперечать чинному

законодавству iякi,,.1о поrдrд особи, яка здiйснюс управлiння активами, забезпечують оптим€tльне

сrliввiдrtоШеttня Mirt< Iх дохiдьriСтю та надiйнiстrО. OcHoBHi напрями iнвестицiйноТ дiяльностi, ризики,

Ltlo пов'язапi з i,,*ecTyuun"r, та обмех<еt-tня iнвестицiйноТ дiяльностi Фонду визначаються його

l нвесr,ицi й Hoto декларацiсю.

ння фiнансовоТ звiтностi вiдбулися подiТ,

О,онлу та економiч9фiшення корисryвачi в,

7"5. Подii пiсля дати Балаllсу
MirK датою скJIадання та за,

вплинути на поlсазtlики (li

Го.гtова I-Iравл iння

Головtlий бухгалтер

Затверлrкую:

якi б могли

Г. Ю. БаскilI

I, В. Наконечна

В. О. Озеран
Генеральний лиректор
аулитор (сертисРiкат АПУ cepiT А Jф 0035l9)
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