
Аудиторсъкий висновок
(звrт нЕзАлЕжного АудиторА)

шцодО рiчноТ фiнансоВоТ звiтнОстi ПайОвогО венчурного iнвестицiйного фондуIrеди версифiкова lrого виду за критого ти пу <<лео-iнвест> а кти ви я кого
перебувають в управлillнi ПриватIlого акrцiоrlерного товариства <<компаlriя з

управлiНня актиВами <<Карпати-ilлвест)> стаIIом на з1 грудня 2020року

Аdpесапl ауd umорсt Kozт в uсttoвку :
нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку,наглядова Рада Приватного акцiонерного товариства <компанiя з

управлirrня активами <Карпати-iнвест>.

Звiт з аудиту фirlансовоi звiтlrостi
Д),мка
ми провели аудит фiнансовоi звiтностi Пайового венчурного iнвестицiйного

фонду недиверсифiкованого виду закритого типу <Лео-iнвест> (надалi - Фонд),
lЦО СКЛаДаеТЬСЯ Зi ЗВiТУ ПРО фiНаНСовий стан ФОНЩУ станом на з 1 грулн я 2о20 р.,i звi,гу про сукупний дохiд за 202О piK, звiту про змiни у власному капiтал i за 2о20pik, звiту про рух грошових коштiв за 2020 pik та примiток ло фiнансовот звiтностiФонду, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик ФОН!У.

На HarIry Думку, cPiHaHcoBa звiтнiстЬ, Що додаеться, вiдобрах(ае достовiрно, вycix сут,гсвиХ аспектах сРiнансовий стан ФондУ станом на 31 грудня 2О2Oр., його
фirrансовi результати i грошовi по'оки за pik, що закiнчився зазначеною датоIо,вiдповiдrlо До Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi (мсФз) та вiдповiдас
вимогам законодавства УкраТни, що регулюс питання бухгалтерського облiку та
cPi lraHcoBoT звiтностi.

Основа dля Dуллкu

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi,
аудит,у, огляду, iншого IJадання впевненостi та супутнiх послуг, що прийнятi вякостi нацiональниХ згiдно з рiшенням АудиторськоТ палати УкраТни вiд08,06,20l8 р. J\ъ 36l, зокрема Мiжнародних стандартiв аудиту (мсА) 700
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питаI]ь у звiтi незалежного аудитора)), а також Рiшення Нацiональноi KoMiciT зцiнних паперiв та фондового ринку (НItЩпФр) кПро затвердження Вимог доаудиторського висI]овку, що подаеться до Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв та
фондовоГо ринкУ при розкриттi irrформацiТ про результати дiяльностi iнститутiвспiльного iнвестування (пайових та корпоративних iнвестицiйних фондiв) таКОМПаНiI З УПРаВЛiННя активами) вiд 11.06.201з р.м 99l. нашу вiдповiдальнiсть
згiдно з t{ими стандартами викладено в роздiлi <вiдповiдальнiсть аудитора зааудит фiriансовоi звiтностi> нашого звiту.

Ми с незале}кними по вiдношенню ло ФоНЩУ згiдно з Мiжнароднимкодексом Етики Професiйних Бухгалтерiв, включаючи мiжнароднi стандартинезалежностi, Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (<кодексРМСЕБ>) та етичFIимИ вимогамИ, застосОвнимИ В YKpaiHi дО нашого аудиту
фiнансовоТ звiтностi, а також виконЕuIи iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цихВИМОГ Та КОДеКСУ РМСЕБ, МИ ВВаЖаемо, що отриманi нами аудиторськi
докази € достатнiми i прий'ятними для використання ik як основи для нашоТ
дуIики.

су m mев а Н е В uз l t а Ч е tt ic Пt Ь, u4 о с mо су €mь ся б ез п ер ер в lt о спl i d iшt ь н о сm i
звертаемо увагу на ситуацirо щодо майбутньоi невизначеностi, пов'язанот iззапровад}кенням Урядом Укратни обмежень, встановлених пiд час карантину узв'язку зi спалахом KopoHaBipycy у cBiTi. В результатi цього виникаеневизнаЧенiсть, що може поставиТи пiД cyMHiB здатнiсть ПрДТ куД <<Карпати-

iHBecT> продовЖуватИ на безперервнiЙ ocHoBi вiдображати активи ФоНЩУ засправедливою вартiстю, Вплив такот майбутньоi невизначеностi наразi неIvfо)(ЛиВо оцit-tити, Нашу Думку щодо достовiрного вiдображення фiнансовоiзвiтtlостi iз врахуванням зазначенот невизначеностi не було змiнено.

IHoctct iнформацiя
I]аша думка щодо фiнансовоТ звiтностi ФоН!У не поширюеться на iншуiнформацiю i ми не робимо висновок з будь-яким piBHeM впевненостi щодо цiсiiНШОi iНфОРМаЦiТ. Система бухгалтерського облiку Фонду е адекватною. уФондI застосовУються процедури внутрiшнього контролю (аудиту). Система

управлirrня ризиками ФОНДУ с прийнятною.

TeKcm r|boeo ao,o
l}uKclpttctпctttllя пlеl{сп1)) )) t,liло.l,t1l Обо 1, or,rnru,ti беi пuсьмовii'зеоdч не dозволяеmься.
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Кл ючов i п uпlон ня ауd uпху
клtочовi питання аудиту - це питання, що, на наIпе професiйне судження,бУЛИ НаЙбiЛЬШ ЗНаЧУЩИМи пiд час нашого аудиту фiнансовоi звiтностi запоточний перiод, I_{i питанFIя розгля далися в KoHTeKcTi нашого аудиту фiнансовоiзвiтностi ФондУ в цiлому та при формуваннi думки щодо неi; при цьому ми невисловлюсмо окремоi ltумки щодо цих питаць.

вidповidа,льнiспlь управлiнсько?о персон(аlу mа muж, ко?о наdiлеttо
tta йв uсцtи| Ll повновоJtсеtlнял|Lr, зо фiнансову звiпоttiсmь

УправлiНськиЙ персонаJI ФОНДУ несе вiдповiдальнiсть за складання iлостовiрrlе подаI{ня фiнаr-rсовоi звiтностi вiдповiдно до МсФз та за таку системувнутрiшнього контролю, Яку управлiнський персонал визначас потрiбною длятого, щоб забезпечити складання фiнансовоi звiтностi, що не мiстить суттсвих
викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

при складаннi фiнансовот звiтностi управлiнський персонаJI Фонду несе
ВiДПОВiДаЛЬНiСТЬ За ОЦiНКУ ЗДатностi ФОНДУ продовжувати свою дiяльнiсть набезперервнiй ocHoBi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються
безперервнос,гi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть
дiяльtлостi як основи для бухгалтерського облiку, KpiM випадкiв, якщо
t,правлiнський персонал або планус лiквiдувати ФонД чи припи нитидiяльнiсть,
або не мас iнших реальних альтернатив цьому.

l-i' кого надiлено найвищими повноваженнями увiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування
ФОНДI, несуть

Фонду.

вidповidальнiсmь ауdumора за ауоum фiнансовоi звimносmi
Нашими цiлями с отримання обrрунтованоi впевненостi, що фiнансовазвiтtliсть ФондУ у цiлому не мiстить суттсвого викривлення внаслiдок

шахрайства абО помилкИ, та виПуск звiтУ аудитора, ЩО мiститЬ нашУ Д}Мку.обгруllтована впевненiсть е високим piBHeM впевненостi, проте не гарантуе, щоаудит, проведеI{ий вiдповiдно до мсА, завжди виявить суттсве викривлення, коли
воно icHye, Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вонивважаються суl,тсвими, якщо окремо або в сукупностi, як обrрунтовано
очiкусться' вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, щоприймаrоться на ocHoBi чiст фiнансовот звiтностi Фонду.

Викоtrую,tи аудит вiдповiдно до вимог мсА, ми використовуемо
професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з
аудиту. KpiM того, ми:
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.Jlлr\vrrJ \а},диторСькi процедурИ У вiдповiдь на цi ризикИ, а такоЖ отримусМо аудиторськi
докази, UIо е достатнiми та прпйнятними для використання ix як основи для нашоТ
trу*Iки, Ризик невиявлення су'тевого викривлеFIня внаслiдок шахрайства е вищим,rtiik для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включатизмову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтуваннязаходами внутрiшнього контролю;

- отриМусмО розумiннЯ заходiВ внутрiшНьогО контролЮ Фонду, щостосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдалиобставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи
BHyTpi шнього контролю ;

- оцlнюемо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик ФондУ таобгрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацii, зробленихr,правл i нським персоналом 
;

- ДОХОДИМО ВИСНОВКУ ЩОДО ПРИйНЯТНОСТi Використання управлiнськимперсоналом ФоНfiУ припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи длябухгалтерськоt,о облiку та, на ocHoBi отриманих аудиторських доказiв, робимовисновоко чи icHyc суттсва невизначенiсть щодо подiй або умов, що можепоставити пiд значний cyMHiB здатнiсть ФондУ продовжувати свою дiяльнiсть набезперервнiй ocHoBi, Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такоi суттсвоТI{евизнаЧеностi' мИ повиннi привернутИ увагУ В нашомУ звiтi аудитора довiдповiдних розкриттiв iнформацii у фiнансовiй звiтностi Фонду або, якщо Taki
розкри,г'я iнформацiT с нен€шежними, модифiкувати свою Думку. Нашi висновки
груI]туIоТься на аудиторСькиХ доказах, отриманИх до дати нашого звiту аудитора.BTiM майбутнi подiI або умови можуть примусити ФонД припинити cBoloдiяльгliсть на безперервнiй ocHoBi;

- ОЦiНЮСМО ЗаГаJIЬНе ПОДаННЯ, структуру та змiст фiнансовоi звiтностiФонду включно з розкриттями iнформацii, а також те, чи показуе фiнансовазвiтнiсть операцiТ та подiТ, що покладенi в основу iT складання, так, щоб досягги
лостовiр1-1ого подання.

МИ ПОВiДОМЛЯСМО ТИМ, КОГо надiлено найвищими повноваженнями уФондI, разом з iнrrlими питаннями iнформацiю про запланований обсяг i часпроведеНня аулиТу та cyTTeBi аудиторськi результати, вклIочаючи будь-якi cyTTcBi
недолiки заходiв внутрiш*rього коFIтролю, виявленi нами пiд час аудиту.

Ми такоЖ IJадаемо тим' кого надiлено найвищими повноваженнями уФондI, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо
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-

незале)ItНостi, та повiдомЛяемО iM прО ual .r*Унки й ir-i 
"-ання, .

обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незаJIежнiсть,
якi могли б

а також, де
I{e застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

з перелiку Bcix питаIlь, iнформацiя щодо яких надаваJIасъ тим, кого надiлено
tlайвипlимИ IIовнова}кеннями у ФОНДI, ми визначили Ti, що були найбiльш
значущими пiд час аудиту фirrансовоi звiтностi поточного перiоду, тобто Ti, якi склIочовиМи питанНями аудИту. МИ описусмО цi питанНя в нашому звiтi аудитора
KpiM випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне
розкриття такого питанIlя, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначасмо,
що таке питання не слiд висвiтлtовати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки
такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iHTepeciB
громадськостi.

II. Звiт uIодо вимог iнtших закоllодавчих i нормативних aKTiB
OcHoBHi вidомоспti про iнвесmuцiйнuй фонd:повне найменування: Пайовий венчурний iнвестиц iйний фооrдIrедиверсифiковаrIого виду закритого типу <лео-iнвест> Приватного акцiонерного

товариства <компанiя з угтравлiння активами <карпати-iнвест>.
Тип, ВИД та клас dlонду: закритий тип, недиверсифiкованийвид.
/{ат,а та номеР свiдоцтва гIро внеСеннЯ iнвестиЦiйногО фонду до еДРIСI:

a4"07.20l2 р. J\b 00069.
Ресстрацiйний код за eflPICI: 2З300069.
Строк дiяльностi iнвестицiйного фоrду, 25 poKiB.

ocHoBHi вiDоллосплi про коlппанiю з управлiння окmuвалrа:
повне найменування: Приватне акцiонерне товариство ''компанiя з

управлiгr}{я активами <Карпати-iнвест> (надалi - компАнIя).
Код за СДРПоУ : 22ЗЗ47 53.
Види дiяльностi за КВЕ{: управлiння фондами (КВЕД - 66.30), трасти,

фонди та подiбнi фiнансовi суб'скти (КВЕ! - 64.30), iнша допомiжна дiяльнiсть усферi tрilrансових послуг, kpiM страхування та пенсiйного забезпечення (квЕл -б6,19) Та КОНСУЛЬТУВаНrlЯ З питаI{ь комерцiйноТ дiяльностi й керування (квЕд _
70.22).

МiсцезнаходженнЯ КоМПАНIi: 79018, Львiвська обл., м. Лъвiв, вул.
Головацького, бу д, ZЗ Д.
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1,1, оцiнка та визнання фiнансових iнвестицiй на дату Балансу здiйсненiФОНДОМ ВiДПОВiДНО ДО ВИМог МССDЗ g О'Фiнансовi iнструменти,,. на датуБалансу У складi довгострокових фiнансових iнвестицiй облiковуються iншi
фiНаНСОВi iНВеСТИШiТ (частки у статутному капiталi тзов <длекс со> _ 2 485 тис.грtr,, ТзОВ <Арiяl Моторс> - 1 086 тис. грн., ТзоВ <<Галавтосвiт>> - l з76тис. грн.,ТзоВ (РЕНТГРУП) - 2о10 тис. грн.) на загаJIьну суму б g57 тиС. rрн., що наl 086 тис. грн. бiльше, нiж у 2019 р.

1,2, ОЦiНКа Та ВИЗНаННЯ лебiторськоТ заборгованостi у ФонщI здiйснюетьсявiдповiдно до вимог мсФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти'', з урахуваннямособливостей оцiнки та розкриття iнформацii щодо дебiторськоi заборгованостi
встаI{овлених iншими МСБО (МСФЗ).

у складi довгостроковот дебiторськот заборгованостi облiковуеться
:ебiторсЬка заборГованiсть за наданИми позиками ТзоВ <<Алекс СО), ТзоВ <ДрiяМоторс>, ТзоВ <Галавтосвiт>>, ТзоВ (РЕнТГРУП) в cyMi 82 848 тис. грн., що на727 тис. грн. менше, Hix< у 2019 р.у складi дебiторськот заборгованостi за розрахунками з нарахованих
:оходiВ облiковУсться лебiторська заборгованiсть ТзоВ <<Алекс СО), ТзоВ <ДрiяМоторс>, ТзоВ <Галавтосвiт>>, ТзоВ (РЕНТГРУП) на суму 5 063 тис. грн., що на3 578 тис. грн. бiльше, нiж у 2019 р.

у складi iншоI поточнот дебiторськоi заборгованостi облiковуетьсязаборгованiсть за iнформацiйними послугами Агентства з розвиткуiнфраструктури фондового ринку Украiни, депозитарними послугами пдт<Нацiональний депозитарiй УкраТни>>, за винагородою компАНIi на суму 1 тис.грн., що не змiнилась у порiвняннi з 2019 р.
ФОНДОМ були визнанi очкуваннi

заборгованостi у cyMi l 7l5 тис. грн.
кредитнi збитки щодо дебiторськоi

l,з, Бухгалтерський облiк власного капiталу здiйснено Фондом
ВiДПОВiДrrО ДО ВИМОГ РОЗДiЛУ II "Особливостi бухгалтерського облiку власногокапiталу iнстиryr,iв спiльного iнвестування" Положення про особливостiбухгалтерського облiку операцiй iнститутiв спiльного iнвестування,
ЗаТВерДЖеtIоГо рiшегtням НкЦПФР вiд 26.1|.2ОlЗ р. Ns 2669, зареестрованим уMiHicTepcTBi tостичiТ УкраТни |9.12.2O13 р. за j\ъ 21 56l24688(iз змiнами).

ФОНД На ДаТУ БаrlаНСУ Мас заресстрований пайовий капiтал на сумуЗ0 000 тис. грн. Iнвестицiйнi сертифiкати ФонДУ випущено на сумарнуllомitlальну BapTicTb 30 000 тис. грн. (Свiдоцтво про ресстрацiю випуску
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rtомiнальну BapTicTb 14 250 тис. грн.
Неоплачений капiтал ФОНДУ склав

порiвняннi з 20l9 р.

15 750 тис. грн. i не змiнився у

1.4. Нерозподiлеrrий прибуток станом на з1.12.2о2О року у ФОНДIстаI]овитЬ 62 909 тис. ГРН., щО узгоджуеться iз з€tлишками нерозподiленогоприбутку на початок звiтного року (5s 973 тис. грн.), сумою чистого прибуткувiдображеного у звiтi про фiнансовi результати (звiтi про суку пний дохiд) за2020 р, (з 9Зб тис" грн.), який визначений згiдно з вимогами МСБО 1 ''Подання
ф i нансовоi звiтностi''.

1.5. Визrrання, облiк та оцiнка
Балаr-rсу в загаJIьному здiйснюв€ulась
''Фi HaHcoBi iнструмеrIти''.

1.6. Поточнi зобов'язання
ФОНДУ складають 17 7l0 тис.
пасивiв.

зобов'язань протягом 2020 р. та на дату
в ФоН!I вiдповiдно до вимог МСФЗ 9

: i забезпечення (роздiл III пасиву балансу)
грн., що становить 18,67 Yо вiд загаJIьноi суми

До складу поточFIих зобов'язань ФондУ вiднесено iншi поточнiзобов'язання з заборгованостi за придбання частки в статутному капiталi Тзов
'<РЕНТГРУП), За iMeHHi iНВеСТицiйнi сертифiкати на суму 17 710 тис. |рн.о що незмiнилась у порiвняннi з 2019 р.

1,7, !охоли ФОНЩУ, вiдображенi у Звiтi по фiнансовi результати (звiтi просvкупний лохiд) за 2О2о р., визначаються вiдповiдно до вимог мсБо (мсФз).
Доходи ФоFIдУ на заг€шьну суму l8 448 тис. грн. характеризуються наступнимипоказниками:

- irrшi фiнансовi доходи (лоходц вiд нарахованих вiдсоткiв по позиках,премiя по позиках, амортизацiя нарахованого дисконту по позиках) - 17 Збо тис.
Фн., Iцо на 5 000 тис. грн. менше, нiж у 2Ol9 р.;- iншi доходи (доходи вiд дооцiнки та вiд реалiзацiI фiнансових iнвестицiй)- l 088 тис. грн., що на 564 тис. грн. менше, нiж у 2019 р.оцiнка та критерii визнання витрат ФОНfiУ протягом 2020 р. вiдповiдаютьвимогам мсБО (мсФз). Витрати ФондУ на загальну суму 14 5l2 тис. грн.характеризуються наступними показниками:

- адмiнiстративнi витрати _ 2о2 тис. грн., що на l0 тис. грн. бiльше, нiж у20l9 р.;

- фiнаrrсовi витрати (дисконт по позиках, амортизацiя нарахованоi премiТпо позиках, витрати вiд зменшення корисностi дебiторськоi заборгованостi за
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що на 12 З48 тис. грн. бiльше, 
"l* у

- iншi витрати (витрати з продажу корпоративних прав) - l тис. ГРН., що наl30 тис. грн. менп]е, нiяс у 2019 р.
Чистий прибуток ФондУ у cyMi 3 9зб тис. грн. сформов аний за рахунокзбиткУ вiд опеРацiйноi дiяльноСтi ФОН!У у суМ i -202 тис. грн., прибутку вiд

фirlансовоТ дiяльностi ФоНffУ у cyMi 3 05l тис. грн. та прибутку вiд iнвестицiйноi
дiяльностi ФОНДУ у cyMi 1 087 тис. грн.

вiдобрахсенi у Звiтi про фiнансовi результати доходи, витрат и та балансовийприбуток (збиток) ФондУ вiдповiдають даним аналiтичного та синтетичного
облiку.

1,в, Порядок визFIачення BapTocTi чистих активiв ФондУ вiдповiдасвимогам ст, 49 Закону Укратни "про iнститути спiльного iнвестування''
вiд 05,07,2012 р, JФ 5080-VI, Положеt,lню .'ро порядок визначення BapTocTi чистихактивiв iнститутiв спiльного iнвестування' затвердженого рiшенням нкцпФр вiдз0,07,20l3 р,м 1з36, зареестровано в MiHicTepcTBi юстицiI Украiни 21.08.201З р.за М |444/2З976.

1,9, АктИви, щО перебувають у портфелi Фонду становля ть 948б9 тис.грн., структура яких представлена наступним чином:
- довгостроковi фiнансовi iнвестицiТ (iншi фiнансовi iнвестичii) - 6 957 тис.грн. (7,З3 %);

- довгострокова дебiторська заборгованiсть _ 82 848 тис. грн. (87,ЗЗ %);
- лебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв - 5 06зтис. грн. (5,З3 %);

- ittша поточна дебiторська заборгованiсть - 1 тис. грн. (0,0 l %).
Склад та структура активiв, що перебуваIоть у портфелi Фонду, вiдповiдае

ви1\,IогаМ ст, 48 ЗаконУ Украiни "Про iнститути спiльного iнвестування''
вiд 05,07,2012 р. Jф 5080-и (iз змiнами) та Положення про склад та структуруактивiв iнституту спiльного iнвестування, затвердженого рiшенням НКLIГIФР вiдI0,09,20lЗ рокУ ,]\lb l75з, зареестрОваниМ у MiHicTepcTBi юстицiТ Украiни0l . l0.20l З р. за М l 689/2 422l (iз змiнами).

1.10. Сума витрат, якi вiдшкодовуються за рахунок активiв Фонду(22 280,00 грн,), не перевищус 5 % середньорiчнот BapTocTi чистих активiвФондУ протягом фiнансового року, яка становить з 965 745,5З грн. та вiдповiдае
положегtнlо про склад та розмiр витрат, що вiдшкодовуються за рахунокIнститутiв спiльного iнвестування' затвердЖеного рiшенням нкцпФР вiдlз,08,20l3 р' J\ъ 1468' заресстровано в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 0з.09.201з р.

20l9 р,;
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1.1l. обсяг i розмiр активiв ФоНДУ у cy'i 94 869 426,26 грн. перевищус
мiнiмальниЙ обсяГ активiВ ФондУ |25О мiнiмальних заробiтних плат умiсячrtому розмiрi, встановJIеному законом на день ресстрацii Фонду
(04'07 '2012 Р,- l З77 500 ГРН.) ЯК iНСТИтуту спiльного iнвестування, тому вiдсутнi
ПiДСТаВИ ДЛЯ ЛiКВiДаЦiТ ФОНДУ вiдповiдно до ст. 4|.2 закону укратни ,,про
iнс,гитуr,и спiльного iнвестування'' вiд 05.07 .2O.2p.Ns 5080-и.

|.l2. У ФондI здiйснюсться внутрiшнiй аудит. Для проведення
вну,грirпнього аудиту (контролrо) ФондУ у ПрАТ куА <<Карпати-iнвест>
запроваджена посада внутрiшнього аудитора, який призначаеться Наглядовою
радоIо ПрА'Г куА <Карпати-iнвест>>. OcHoBHi завдання, функцii, порядок
органiзацiт та проведення робiт службою внутрiшнього аудиту Фонду
регулюсться Положенням про службу внутрiшнього аудиту Приватного
акцiонерrIого товариства "Компанiя з управлiння активами <Карпати-iнвест>>, щоза],верджеrIо I-{аглядовою радою ПрАТ куА <Карпати-iнвест> (протокол
засiдаrtня м 23ll2 вiд 28.12.2О12 р.).

2. !опом illcHa i нформа цiя
2.1. у процесi виконання процедур аудиту фiнансовоi звiтностi Фон{у

намИ не встанОвленО пов'язаНi особИ ФондУ (частка ФондУ не переви щуе 2О О/о

i бiльше статутного капiталу).
2,2, Вiлгlовiдно /]о мсА 56О "Подii пiсля звiтного перiоду'' у процесi

виконанн,I процедур аудиту фiнансовоТ звiтностi Фонду, нами не встановлено
подij' пiсля да,ги балансу, якi не були вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, проте
можуть мати суттсвий вплив на фiнансовий стан.

2,з, Вiдповiдно до мсА 240 <Вiдповiдальнiсть аудитора, Що стосусться
шахрайства, при аулитi фiнансовот звiтностi> аудиторський ризик суттевого
викривлення фiнансовот звiтltостi, розрахований у робочих документах аудитора,
iдеrr,гифilсований та оцiнений як середнiй та склада€ться з: властивого ризику(середнiй piBeHb), ризику контролю (середнiй piBeHb) та ризику невиявлення
(середнiй piBeHb).

3, OcHoBtti BiOoMoctlti ttpo ауdumорську фiрлtу
Повне найменування юридичноТ особи вiдповiдно

документiв: Госпоdарське mоварuсmво з обмеасеною
ауdumорс ька ф ipM a к УкрЗ ахidАуdum >.

Код за СДРПоУ: 20В33340,

до установчих
вidповidальнiспtю,

Тексtпt1ьсlеоdoк1,мgt1l111,ni,i@oю.,УкpЗахidАуйtm,,,20,0l.202t
BuKolэttcпtctttHя l11eоcll1y у 1,1iлo.1,t1l або у ч'осtttut,i dei пuсоrовоi.зеоdч не dозволяепlься.
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номер i дата видачi Свiдоцтва про внесення до Р.е.rру аудиторських фiр,та аулиторiв, ВИДоНоГо АПУ: Свidоцmво про внесення в Реесmр суб'екmiв
ауdumорськоi'diяльносmi Np 054] Bid 26.0I.200I р.

ВiДОМОСТi ПРО ГОСПОДаРСЬКе товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
аудиторська фiрма "УкрЗахiдАудит" BHeceHi до наступних роздiлiв Реестру
аулиторiв та суб'ектiв аудиторськоТ дiяльностi: "Суб'екm.Ll ауdumорськоi.
diяльноспti"; "Суб'€кmLt ауdumорськоi' diяльносmi, якi fulаюmь право провоdumч
обов'язковuй ауdum фiнансовоi. звimносmi''.

FIoMep Т8 Дата ВИдачi Свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi,
Виданого АПУ: Свidоъlmво про вidповidнiсmь сuсmеJйч конmролю якосmi ]ф 0б00,
вidповidно do рiulення дПУ Bid 2б.05.20Iб р. NЬ 325/5,

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

Озераt-t Волоdшцuр Олексанdровuч, серmuфiкаm cepii'A м 0035]g, вudанuй
25,0б,]99В Р,, У PeccmPi aYdumoPiB mа суб'екmiв aydumopcbKoi,diщbHocmi; розdiлкАуdumорu> М 1009б2,

Тuвончук олексiй Iвановuч, серmuфiкаm cepii' А м 000847, вudанuй
29,02,]99б Р,, У PeccmPi аУdumОРiВ mа суб'екmiв ауdumорськоi, diяльносmi: розdiлкАуduп,tорu> М 1009б7,

Мiсцезнаходження:7902], м, Львiв, вул. Кульпаркiвська, б. I72, кв.52.
Фактичне мiсцезнаходженн я: 790t ], м. Львiв, вул. Руmковuча, 7, офiс I Ia.

4. OcHoBHi вidолсоспti ллро умовч dоzовору на провеdення ауdumу
АулитоРська перевiрКа провеДена АудИторськоЮ фiрмою''УкрЗахiдДудит''

згiдно з договором }Jb 28 вiд 9 липня 2012 р.
Аулит було розпочато 06 сiчн я 2О21 р. та закiнчено 20 сiчня 2O2l

складений акт приймання-здачi виконаних робiт.
ФirraHcoBi звiти ФОНДУ наведенi у додатках.
Аулиторський висновок вiддруковано у двох примiрниках, з яких

передано Фонду, а Другий залишасться Аудиторськiй фiрмi.

р., про що

один

Аулитор (сертисРiка.г cepiT А М 000S47)

Генеральний директор,
Аулитор (сертифiкат серii А М 00З519)

м.п.
Аулиторський висI{овок наданий 20 сiчня 20Z Г/оку

О. I. Тивончук

В. О. Озеран

Текcttlt1ьоzodoк1l.л.1g111111lniо,@toю,,УкpЗахidАуdum,,,20.0l.202l
BuKopltctttctttllя l11експlу у t,liло.llу або у ч'асшrtt,i бчi пuсоrовоi'зеоdч не dозволяепlься.
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Долаток l

ло Наttiоttuыtого полоп{с||t|я (стаtrларц,) бухгштерсr,кого облiку
l "Загшьrri ви[lоги ло d)iIlallcoBo] звiтllостi"

Дата (piK, ьtiсяtu,. чис
Пiдприсrtство ПВIФ "Лео-irrпест" Пр,\Т КУА "Карпаr,и-ittвест" за €|!РПОУ
Територiя пt, Львiв. i]алiзtlичttий райоrr за КОАТУУ
Оргаrriзаrtiйlrо-правова форrrа госпо,liрlоRlllIlя - aKtLioltelltte товаllиство за КС)ПФГ
Вид eKottortiчttoi лiя"лt,ttостi 1,правлiltttя (tоttлаrtи за КВЕД
(|ерслtrя Ki-lt,KicTt, праttiпltиttiв'

,Мреса. Te,retltolt 790l8. rr. Лr,вiв. Bt,,r, Гilлсrваrп,кого, 2]а. (0З2 )242-6]-06
Олиttиllя виьtiр1, ; тис, грll. без лесяткопого зtlака (окрiпt розлiлу l\r :}BiT1, про фillаrrсовi резl,льтати (,}Bi'ry, прtl сl,rryпllий лохiл) (tPoprra Nл 2),
гро||lов| покfrllики якого llаволятl,ся в фипltях з копiйкалtи)
(|клалеrrо (зробити позllачку "\," у вiлпоRiлltiй клiтиrllli)
за полоп(е| lllям и (стаtпарталrи) бухгштерського обл iKy
за мiжtlпролttими сrаtиартпми фitlаllсопоi зпiтtrостi

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

ФормаNl колза!К)'! Г |80l00Т--_-.l

ло
Коли

21.01.0l
22334,1 5з

46l0l36300
230

66,30

дктtlв Кол ряпка
На по.tаток

звiтtlого псuiолч
Ня Killctu,

,iтlrпгп пппiппw

2 3 4
l. IIc

:leMaTeDiшbtti аlсиви l 000 0

l00l 0

амортизаl uя l 002 0
-lезаперtttсlti капiтшt,tti itlпсстиtti]' l 005 0
)cttoпlti засоби l0 l0 0

перRlсllа naDтlcтl, l0l 0
зllос l0 l2 0

lttпесl,иt tiйttа ttepyxoMicTt, l0l 5

допгостllоtiопi бiологiчt ti аttтиви l 020
.Щопгосцоковi фirrаlrсовi itlвестиltii:
якi облtковуюгl,ся за метолоv y,lacTi п капiтмt itttltих пiлприсмстп

l 030 0

ittttti r|,ittattctlпi ittпесl,иtttl l 035 587 l 695
довгострокопа лебiторсt,t<а забоDговаt ticTb l 040 83575 8284t
Вiлсцочеrri полатковi аmиви l045
lrtllli ttеобоDотtti активи l 090
Усьоrо зл розлiло*l I l 095 8944б 8980s

l I. Оборотrri aKTtlBи
l]апаси l l00
поточlri бiологi lll0
Щебiторсr,ка заборговаlliстt, ]а пролуt<ltiю, топаDи. Dоботи. послуг l l25
Щебiторсr,ка заборгопаttiстt, за розрахуttками:

за вилаllилlи аRа||сами l30
з бюлrlсетопl ]5

],,ч, ] полатl(у lta ttрибчток 36

з ]lараховаllих лохолlп l40 l 485 506]
l lllla поточllа лсоlтоDсl,ка 55 I l

поточtti cbitrarrcoпi ittвестиlti'i 60 0
Гроrrri та ix екпiпалеltти: 65 l cl

1lахуllки п баltt<ах 61 I
()

Вит 10 ()

l t tttti оборотtti актипи 90 0 0
}'сt,ого la роrлi.лоrr ll 95 l 487 506.1

lII. [lсоборотlri пNтllпlI! yтpltýlyDatti лця пIlоллну,
lп г|)чпlt вttбуття l 200 0

Б1.1ц ttc, l 300 909Jз 94869

I

леl)вlсIIа папт!стl,

аltrи Rи



/

l l. ДовгостDоковi ]обоD'язяlIllя i забезпсчсtttlя

IIl. Поточlli зобов'язаttttя i забезпечсtt

lttttti поточtti зобоR'язаllllя
Усього зл |)о]лiлом lIl

l\/. l]обов'яздttltя, поп'язаtti з ttcoбopoTttttпttl 8KTlln8Ntllr

{!:9"хýу
Fхi#-sзёr,/ А, \*т

,:,..\ \\ ' /;

Kepi вlrик

Головttий бухгмтер

ь1, п.

Затвсрлжую:

Гсttсралыtий директор
а\/дитор (ссрти()i кат АПУ

I{, л,

Г. Ю). Баскilr

l. В, Накоrtечllа

В, О, Озсраrr



Датз tplK. \llсяuL. .lllcJo)
Пiлприсплство ПВIсD "Jlco-lttBccT" ПрДТ КУД "Карпати-rlrвс.ст" за СДРП()У

Код|t

21.01,0l
22зз47 5з

Звiт про фiнансовi результатll (Звiт про сукупний дохiл)
за 2020 р.

ФормаМ2 кодзаДКУД W
I. ФIнАнсовI рЕ:}},"ц ы,Атl,|

( ]таття Кол рялка .}а звiтrrий перiол l}а поllерелlriii перiол

1 ) 5 4
rJистий дохiд вiд рсмiзацii продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) 2000 ()

Собlвартiсть 1эca,,li зоваttоi про,rукшii (ToBapiB, робiт, послуг) 20,50 ()

LIистi пoltccclli збитки за страховиi\4и виплатами 2070 0
Ва.пови ii:

прибуток 2090
0

:]б иток 2095
l]ш l опсраtllи lll доходl,t 20

Длмittiстратнвtti влтратп 30 202 l92
витрати tta збчт 2 50 0
Ittшi опсрацiйtri витрати 80 0
(DittattcoBlt й резyльт2lт вiд опе Jrацiii ltoT дiяльttостi:
прибуток 2l90 0 0
збиток 2l95 202 l92
Дохiд вiд участi в капiталi 2200 0
Ittшi dlittallcoBi доходи 22?0 l 7360 22360
Ittшi доходи 2240 l ()tjtJ l6,52
llittattcoBi вrtтi:lати 2250 l 4309 |96l

в|д yLlacTl в капlталl ),){< 0
ltlшi витрати 227о I I]l
(Di Il а II со в Il ii pclvJl ьтат до о п олilтк,|,в1l It II я :

П Рпб1,16ц 229о з 936 ) l7)a
lб иток )f()< 0 0

IJитlrати (дохiд) з податку t ta лрибутtrк 2 30() 0 ()

Прибуток (збиток) вiд припиllсllоТ дiяльtttlстi пiсля олодаткуваttttя 2 зо5 0 ()

tlиcтttй фitlltllcol}lt ii Dе]t,льтат:
л рибуток 2350 3936 z1728
збиток 2]55 0

l l. (]},куп tI|4I)i lK)x Iд

l I l. Е.п EN,I E}ITI'I oll EPAttl ii н IIх вII,гр.\т

Стаття Кол ряrка
'}а звiт,lrиii лtрiо.1 .}а поперелlliii перiол

l J 4
Дооцirlка (ушittка) ltсоборотltих активiв 24о0 0 0
Дооцit tKa (ччi rrKa'1 фit tаttсових ittcTpyпtctlTiB 2405 0 0
I]акtlличеtti KyllcoBi рiзrrичi 24l0 0 0
LIacTKa ittшого сукупlIого доходу асоцiйоваttих та спiльtrих пiдпl)исмств 24l5 0 0
Ittший счкупttий дохiд 2445 0 0
l ll tu lt й с\,кt,п ll и ii дохiд до оподilтк},в1l l| |tя 2150 0 0
Податок tra прибуток, пов'язаltий з illшим сукупIIиl\,{ доходом 2455 0 0
I tt ttl lt ii сl,кt,л lt ш ii дохiд пiсля 0II0ла Iк\,l]аII llя 2160 0
)1,Kl,пllrrii лохiл (сl,пrа рядкiв 2350,2355 та 2460) 2465 3936 2172

Hliirtetl,|,Balltlя покаlll ll Ntl Кол ря,rка .}а звiтtlий перiол }а поtrерелrriii перiол

l ) 3 4
Матсрrалыti затрати 2-500 о
Витрати tta оллаry працi 2505 0
вiдрliхуваttttя tta сrrцiальtti заходи 25 l0 0
Дмортизачiя 25]5 0
Itrrli опсрачiiitti витllати 2520 202 l92
Рлзоrl 2550 202 l92

с

с
(.

с



I ч, ро:]рАх},нок п Ol(Al]H 1,1 Kl в п р ll Б)"гкOво(-т l,\ кцl ii

[iдзвл cTaTTi Кол рялыа l}а звiтlrrrй перiол l}а поперелtliй перiол

1 ) J 4

]сосдltьооiчttа кiлькiсть ппостих акцiй 2600 0

]кориговаttа ссрсдlIьорiчllа кiлькiсть простих акчiй 2605

Llистий ппибчток (,rбиток) 26l0 0.о0000( 0.000000

Скориговаttлtй чистий прибуток (збиток) tta олllу просту акцiю 26l5 0,00000с 0"000000

дивiдсltди tra одltч просry акцiю ,/ 2650 0,000000 0,00000(

ж
l(срiвttик

Головttлtй бухгалтср

м, п,

Затверлжуlо:

Генеральний директоl)
аудитор (серти(li кат Д ПУ

i\4. Il,

Ф

m ;j}
*,, /
,: l!

Г, К), Баскirt

I. В. Накоtlсчltа

В. О. Озеран
|t 1-11r_Ч}ir

\:ъТъъl_



Лата (piK, лtiс,, число)

за СЛРПОУПiлприслlство ПВIФ "Лео-irrвест" ПрАТ КУА "Карпати-illвест"

Керiвttик

Голопl|ий бухгалтер

м, п.

Затверлrкylо:

Генеральний лиректор
аулитор (сертифiкат АПУ

м. п,

Звiт про рух грошових коштiв (за прямипt i\|етодопl)

за 2020 р.
Форпrа Nч 3 кол за flКУЛ Г-йо,й

В, О, Озеран

l. Рух tcotttTiB ч результптi oпcpartiitrtoi лiялыlооi

l l. Рl,х KorrlTin у рсзультвr,i ittnccTlrttiitttoT лiялыtостi
налхолжеttttя вiл реалiзаltii:

Llчспtп{t l)yx ко1.1пiа Bid iнвеспчt|iйноi 0iяльноспli
Ill. Рух KorrrTiп у рсзультятi (tittаttсовоiлiялыtостi

lttttti ttалхолiкеltttя

'}а.пltttlок l(oIIlTirr llil

ýя*ч5g
t}/ -r \
7.\ -,}, l /)д\ ъ--, ,/,*\_ -/*

l л, е. льв\9



Дата (piK, мiсяltl,, число)

l1iлприслtство ПВlФ "Лео.irrпест" ПрАТ КУА "Каlrпати,ittвест" за СДРПОУ

Звiт про власний капiтал
за 2020 р.

Форма Nл 4

KepiBl tик

Голопttий б5,хгалтер

Затверлхtую:

Гсltсралыtий ли
аудитор (ссртифi

коли
21.0I.0l

22334,1 5з

Г-----l8jjjJ-l

l<l
l=!

гrýj

м

tlrrIItй cyKyпlttlii дохiл

ttMelktla ло бюлrlсеry вiл-

BttccKIr учасltrlкiв:

Вltески ло капiталу

,pttA|I.пBICr",

iJз < z ,rъ

ýrчrsз

з ., 1.1if,ýt9l\l, п

Cl,bra чистого

створеlllIя спсt(iальttих



I Пpttлim,Ktt do Qlirtппсовоt звiпtttосmi зо piK, lцо закittчuвся 31 zруdня 2020 року

1.1. lнформаltiя про Фонд
1]oBtre ltайменуваrrirя: Пайовиli венчурllий iцвестицiйний фонд педиверсифiкованого виду

заl(рI.1того т,.rпу uлео-illвест>> Приватного акuiонерного товариства <компанiя з управлiння активами

кКарпати-itIBecT) (l;алал i - Фонд).

l{а,га ресстрацiТ Фонду: 04,07.2012 р.

Тип, вид та клас Фонлу: заttритий тип, недиверсифiкований вид.

/]ата т.а }loyep свiдоцгва про внесення iнвестицiйного Фонду до еДРIСI: 04.07.20l2 р., No 00069,

Рессr,раuiйttий код Фонду за е.ЩРIСI: 23300069,

Строк дiяльностi iнвестицiйtлого Фонду: 25 poKiB

МiЬцезнахоll)t(еLlня Фонлу: 790 l8, YKpaTtta, м, Львiв, вул, Головацького,

CTopitlKa в ItlTeplteTi Фогrлу: karpatyinvest.colт.ua,
Длреса елеl(троIltlоi поruти Фонлу: karpaty.inv@grnai|,corn,

[Iайовий капiтzut Фонду стаIlовить 30 000 тис, грн,
розмiщення.

2зА.

спос iб розм i щен t,tя ви пуску i н вести цi й н их сертифiкатi в Фонду: приватне

I,-IoMirla.llbHa BapTicTb iнвеотицiйНого сертифiката Фонду - 1,00 грн,

I(iлькiсть it;вестиttiйllих сертисрiкатiв Фонду - 30 000 000 шт,

Фор п,l а i crtyBaH ня i н вести цi й rl их сертиф iKaTi в Фогtду - бездокументарна.

Оорма unny.ny iнвестицiйtlих сертифiкатiв Фонду - iMeHHi,

Розмitцеttо irtвестиrliйн"" ."pr"6inoiiu Фопдом загrшьною номiналыtою вартiстю l4 250 тис, грн,

заt.альttа ttомitlальtlа uapricio нерозмiще,лих iнвестицiйних сертифiкатiв Фонлу становить l5 750

1,ис. грll.

2. Загальtlа осIIова форпtуванllя фiнаltсовоi звiтllостi

2.1. /{ocToBipHe rlолання та вiдповiдlliсть мсФз
ФlittaHcoBa звiтttiсть q)oFtlly с tPiHartcoBoto звiтгtiстю загального призначенняо яка

ме,гоlо ,ltосговiрного IlоданI]я (litlаt,tсового стаllу, (liнагtсових результатiв дiяльностi

rtoTot<iB ФоtrдУ ltля задlовОлеl]LlЯ iнформашiЙних потреб широкого кола корисryвачiв

Перелliк в.ttасtlикiв iмеtttлих iнвестицiйних сертифiкатiв Фонду станом на 3l,|2,2019 р, та

12,2020

1.2. lпфорпtаttiя про КопrпаtIiю з управлiнrIя активамl|
дк.t.ивами ФондУ управляс ПриЪаiпе акrцiоIlерне T,oBapl|cTBo "Компанiя з управлillllя

аl(.гI,tвап,trл .'Карпат1,I_iilвЪст" (налалi- Компанiя), код за СЩРПОУ: 22зз4,75з.

ocHoBtli види дiяльtlостi i{омпанiТ: управлiнilя фонлами (КВЕЩ - 66.30), ТРаСТИ, фОНДИ Та ПОДiбНi

(lir;allcoBi суб'сктИ iкввдt - 64.30), i,,bu допоriхiна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, KpiM

с],рахуваl{Ня та пенсiЙного забеЗпеченнЯ (ItвЕД - 66.19), консульryвання з питань комерчiйноТ

дiяльлtос,гi та керуваllIlя (|{ВЕЩ -70.22).
Jl irtеrrзiя tta здiйснеtrня професiйноТ дiяльностi на фондовому ринку _ дlяльнlсть з управлlння

ак,Iивами iгrс.ги.гуuiйних iг,весrЬрiв (лiяльнiсть з управлiн1_1я активами); серiя дд }lъ 0з4з70 видана

I-|attiotta_llbtloto Koпticicto з цiнних паперiв та фонлового ринку 05,06,20l2 р,; строк дiТ лiцензiТ з

05.06,20 l 2 р, rlеобпrеiltений.

сформоваttа з

та грошових
при прийняттi

tl 1-1 ]\l 1.1 eKo1,1oM i,t lз их pi шеtlь.
Коьtt]егlr.уальною octloBolo фiнансовоТ звiтностi Фонлу за piK, що закiнчиlс1 31 грудня 2020 року,

с Мiжнаролlii стаIJдарти фiнЬнсовоТ звiтноотi (мсФз), вкJIIочаючи. Мiяtнароднi стандарти

бухгалrерЬ,,кого облiку' (мсЬо) та тлумачення (ктмФз, пкт), виданi радою з мiжнародних

сr.анлаllr.iВ бухгалтерСького облiку (pMibO), в релакЧiТ чиннiЙ на l сiчнЯ 2020 року, що офiuiйно

о,, рrп,irл,,"tt tt i на всб-сайтi М i н icTepcTBa ф i rtarlci в YKpaTtl и.

[liдl.отовлена Фондом фitlансова звiтrtiсть чiтко та без буль-яких застереясень вiдповiдае BciM

виiчIогам tlиL|них мсФЗ з врахуваIJl-tям змiн, внесених рмсБо, дотримання яких забезпечуе достовiрне

l.

Псрелirс BлacltlIlciB

Т.ОВ "Apri"l"""p."

з 1.12.2019 з1.12.2020

l 040 000 1 040 000

xatlиrrr Я.l lз 2l0 000 lз 2l0 000

l)азоп,t:
l4 250 000 14 250 000



подання iнформацiТ в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречноТ, достовiрноТ, зiставноТiнформацii.

Пр" формуваннi фiнансовоi звiтностi Фонд керувався 1.aKo)I( виlvогаNlизаконодавчих та нормативних akTiB щодо оргаrriзацiт i веденttя бухга.гl,герсьrсого об,,riку
фiнансовот звiтностi в YKpaTHi, якi не npor"piuur, вимогам йсоз.

та зрозумiлоi'

ttatliotla.tlbttиx
,|-а скJlалаilня

Вiдповiдно до параграфа 27 МСФЗ l0 Фоrrдом
господарювання, тому що BiH:

визначе}lо, шiо Bitr с itrвестиLliйtlиrur суб'скr.ом

а) отримуе кошти вiд iHBecTopiB з MeTolo надання i'M llослуг з управ.lliння iлtвестицiярtи;
б) зобов'язусться перед своТми itlвесторами, що Nlе,га. його бiзнесу гIолягас у ittBcc,гyBatttliвикJIючIIо для отримання доходу вiд збiльшеtlня капi,галу, iнвестицiйrrого доходу або обох видiвдоходу;
в) вимiрюе та оцiнюе результативнiсть cBoii iнвестицiй lra ocHoBi справедJlивоi' BapT.oc.t,i.
ВiдповiднО до параграфа 31 мсФЗ l0 (iЗ врахуваннЯм поло)I(ень параграфа З2) Qrоrrд неконсолiдуе своi дочiрнi пiдприемства. HaToMicTb, Ооilд Ьцiнюе i"u..r"цlЙ u дочiр*,u lliлt.lрлlсмtс,t.tзо засправедливою вартiстю з вiдобраrке}lням результату переоцiнки вiдпо.iдп--о дЬ мсФз 9, мсБо 28.
2,2, мсФЗ, якi прийlrятi i вступаtоть у c','Jly для pi.lllllx перiодiв, llKi по.tиIlilt'l,ься з l сiчllя2021 року i пiзнiше
На дату затвердження цiеi' фiнансовоi' звiтностi Рада з мсФз в paМl(ax РеtРорп,Iи I[]oiiопублiкувала поправки прийнятi .rо"о' на 3l. 12.2020,еqlективrlа дlата яl(их 1-1e llac.l.alla:
- МСФЗ 9 <ФirrаНСОВi iНСТРУМеНТИ>, МСБО 39 <ФiHattcoBi iнс,груrчtелt.ги: I]изtlанttя l.a otlittKa>,мсФЗ 7 кФiнансовi iHcTpyMe"r", Ро.прlаття iнформацii.> .га МСФЗ Iб кОрендtаD, Що доtIовll}оrсl.1.ьВИПУЩеНi У 2019 РОЦi Та ЗОСеРеД'*УlОТЬ УВаГУ На наслiдках реформlи Ou.o,ro,]u"piu"o прочеl]1,1_1их с.гаl]окна фiнансовiй звiтностi компанii якi 

"виrrикають, 
йпй, 

"uприклад, 
базовий |lоказtIиl( tlроцсн.гtlоi.ставки, який використовуеться для обчислення процен,гiв ," 

",Рiii"".Ъr"' 
аl(,гивоfu| зарtitrсноальтер}lативною базовоlо ставкою.

Поправки до фази 2 розглядають питання, якi MorItyTb вгlли}Iу,ги гrа (;iHatlcoBy звir.нiсть гtiд часреформи базового рiвня процентних ставок, вкJ]ючаючи ,u.riдп" l,i;, ;;;;;Ь,Iих l.poшloBttx поr-окiвабо вiдносин хеджування, що ви}lикають внаслiдок замl1-1и базового рiвttя rlроцеtlr.ttоi.стаI}ки. зальтернативною базовою ставкою (проблеми iз замiною).
на етапi 2 свого проекту Рада внесла змiни до вимог зазначених сr.андарт.iв, що с.госую.гься:
змiни договiрних грошових потокiв - компаtliт не доведеться припиняl.и визнання абокоригувати балансову BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB для змiн, що ,"'ru.п,оrr.я pecPopivttllo, азамiсть цього о'овитЬ ефективну Ьроa""r"У ставку, ЩОб вiдобрази,ги змiгtу до itль].ерIJаr.ивноI'базовоl.ставки;

облiк хеджування - компанii не доведеться припиняти об.гliк хед)l(уванlIя l]иl(Jlюt|llо Tolvt)/, uloвона вносИть змiни, якi вимагае petPopMa, 
.як,,lО хед,*уваtlнЯ вiдповiлаЪ iнrrrим кри.герiяrчl облiкухедя(ування; i розкритгя iнформацiТ - компанiо ,,оuин"а Oio. роrпривати itIформацilо rtpo ttoBi рt,зики,що виникають внаслiдок реформи, та про те, як Bolla управляе переходоNl до аль,герна,Iиl]tlих cl.al]OK.Поправки до Фази 2 поширtоються лише }Ia зrчIiни, якi l]иNlагае реtРорп,rа базовоl.сl рiвняпроцентних ставок до фiнансових iHcTpyMeHTiB та вiдносиll хед)I(уваннrl.

- мсБО l б KO.HoBHi засоби> * попр.авки забороняtоть ко.мпанij' вираховува-l.и з вартос,гi
::::i:,::л._1ТбiВ СУМИ, ОТРИманi вiд реалiзацii вироблених предмеl.iв, t<о.ltи r<oplпablio го'ус аl(,г'lв доиого цlльового використання, HaToMicTb компанiя визнае TaKi 

'надходп,""ir, 
.,*'l]одo,l(у l.a tlов'я:]аlli зними витрати у прибутку або збитку.

- мсБО З7 <ЗабезПечення) - поправкИ уточнюlотЬ, lцо (I]итРаl,и }la l]и,коllаtltlЯ llог.,l]ору)являютЬ собою витрати, безпосеред"оо nou'ora"i a доaоuооо', - тобто uбо доllо'*оl]l витраl.и викоllаlIнядоговору (наприклад, прямi витрати на працю iматерiiли), або ро.подlr'ii,r"* u".rpol., яl<i l.ttKolKбезпосередньо пов'язанi з договором (напри*uд, ро.пЬдiл амортизацii'об'скт.а осllовtlих засобiв, щовикористовуеться при виконаннi договору).
- мсФЗ З <Об'еднання бiзнесу> - Актуалiзацiя посилаl]ь_в.мсФЗ (IFIi.S) З на Концеtlт.уzulьtliоснови пiдготовки фiнансовоI звiтностi, 

"" 
,riu,о,оrи вимог до облiку on" оЫЙ"оtlrtя бiзttесiв. f{олirrlовинятоК щодо зобоВ'язаtJЬ iумовниХ зобов'язанЬ. I-{ей виняТоп,.,.р"дiбuчitс, що cтOcoBtlo дсяких видiвзобов'язань iумовних зобовhзань органiзацiя,,*ulu.lo.ouyc МСtDЗ (IIIRS) З, гtовиtttlа l|осиJlа.гися l]a
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мсФз (lдs) з1 кзабезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи" або на

Роз'ясttеrtгtя ктмФЗ (lFRIC) 2l <Збори n, n n" на Концептуальнiзасади фiнансовоТзвiтностi2018 року.

- мсБС l <Подагtня (liHaHcoBoT звiтностi> - поправки розlяснюють критерiй у МСБО l лля

класифiкаЧiТ зобов'язаtлнЯ як довгосТрокового: вимога до суб'скТа господарюваIlня мати право

вillкласти погilшlеl1I-Iя зобов'язанttя принаймнi на l2 мiсяцiв пiсля звiтного перiолу,

<Ilонд оцitttос вплив таких змiн на його фiнансову звiтltiсть.

2.3. I]алlота полаllня звiтllостi та функuiо}lальна валlота, сryпiнь округлепIIя

Валtо,га подаlltlЯ звi.гttос,гi вiдповiдае функчiонаЛьнiй валlоТi, якою е нацiональна ваJIюта УкраТни

- гривня, склаltена у тисячах гривень, округлених до tllлих тисяч,

2.4. П ри llylrleн Ilr| п ро безперервн icTb дiяльностi
(DittaHcoBa звiтнiст,ь Фоttд1, пiдготовлеt-|а виходячи з припущен.ня безперерв1,1остi .дiяльностi,

вi/tповiлtlо д0 якого реалiзачiя активiв iпогашення зобов;язань вiдбуваеться в ходi звичайtlот

дiяльнос.гi. Фirtансова звiтнiсть не вкJIlочас коригування, якi необхiдно було б провести. в тому

випадку, якби Фоtlд не мiг продов)Itит" подuпirе здiйснення фiнансово-господарськоТ дiяльностi

в i,ltповiiно до прl,{ н ци п i в безперервностi дiял bHocTi,

2.5. Рiшеllllя про затвердя(еtлllя tPiHatlcoBoT звiтностi

cDittaгtcoBa звi,гltiсть ФоtIду затверд)l(ена до випуску (з метою оприлюднення) керiвllиком

KoMпarlij, 19 сiчr1я 202l року. Hi учасники Фонду, Hi iншiо.Ъб" не мають праВа ВНОСИТИ ЗМiНИ ДО ЦiСТ

(lirtarlcoBoT звiтttостi пiсля iT затвердження до випуску,

2.6" Звiтнllii пеpiolt фillаllсовоi звiтllостi

звiтt lим перiолом, за який формустьоя фiнансова звiтнiсть, вважаеться каJIендарr{ий pik, тобто

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

J. CyTтcBi положсtltIя обrriковоI полiтиK1l

3.1. OclloBtl оtlillки, яка зilстосоваIlа пр!| складаllнi фiнансовоТзвiтllостi

1{я фiнансОва звiтt.tiстЬ пiдготовлеtlа на ocl-loBi iсторичнОТ собiвартостi та справедливоТ BapTocTi

або амортизаLtiйнот собiвартостi окреплих фiнагlсових iHcipyMellTiB вiдповiдно до МсФз 9 кФiнансовi

iп.rруrЬпrи>. Оцitlка справедливоi BapTocii здiйснюеться з використанням методiв оцiнки фiнансових

iHcTpyпletlTiB, дозволених мсФЗ l} коцiнки за справедливою вартiстю>, TaKi методи оцiнки

вкJllочають використаlIня справедливоi BapTocTi як цiнЙ, я.ка була б отримана за продa)к актиlv, 
1бО

сtIлачена за перелачу зобов,язаtlня у звичайнiй операuiт мiж учасниками ринку 11 ai:l ?:]:-"
Зокреп,tа, ur,,орr.ru,iпя бiржових котируванЬ. або даних про поточнУ ринкову BapтlcTb llJшого

аtlалогiчгlсlt-о.u *opunrapo* iHoTpyMeHTy, апалi. дисконтованих грошових потокiв або iншi моделi

виз}tаLlеlllJя сllраведливоi BapTocTi. ПЬрелбачувана справедлива BapTicTb фiнаtlоових.активiв i

зобов'язtttlь l]изllачасться з виl(орисruп"о* l-,uruйт iнформачiт про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки,

3.2. З:tt-ttльlli пtlлонсенпя lltодо облiкових полiтик

3. 2. ], о сн о ва rРо p,ttlt в а tt t t я о бл i ко в шr пол itll ч к

облir<овi полiтики - KollKpoTHi пригtципи, основи, домовленостi, правила та практика, засто_сованi

суб'сl<r.ом госпоllарIоВаl]ня прИ складанr-,i та подан*i фirlансовоТ звiтностi. мсФЗ наводить облiковi

гlолir.ltки. якi, за висllоl]l{ом рмсБо, дають змогу скласти таку фiнансову звiтнiсть, яка мiститиме

ltopeчliy та ltocToBiprry iHcPopпlattito прО операtliТ, iHlui подiТ та умови, до яких вони застосовуються,
'I'aKi по.lliтиtси tte слiil застосовувати, якlltо вплив Тх застосування е несуттсвим,

облiкоrза полiтика Фоьrду розроблеttа та затвердя<ена керiвництвом Компанiт вiдповiдно до вимог

мсБо 8 <облiковi 1-1олiтиt<и, йi,,"'u облiкових оцiнках та помилки> та iнших чинних мсФз,

3. 2, 2, I t t rll о р.лл 0 L|irl ll l) о зJl,t. i l t lt в о бл iKo в t tx п ол ittt tt ках

Фонд обирас та застосовус своТ облiковi полiтики послiдовно для подiбних операuiй, irtших

гrодiй або yNlo3, якtllо мсФз konkpeT*,o не вимагас або не дозволяс визначення категорiт статей, для

якtлх itttl,ti гlо"пiтики NIo)I(yTb бути доречними,

3, 2, 3. С.|, ttl ttt с,в i с tl,t ь tll о 2 ру l l у в о, l l l 1,1

I-{a доре.lt-tiс,гь iгrформашiТ у Фондi мас вплив ii характер iсуттевiсть,.Iнформацiя вваrItасться

cyT,I,CBolo, якшtо jj'опущеtIня або виt<ривлення мо}ке вплинути на економiчнi рiшення користувачiв,

гrрийttя.гi tta ocгtoBi (lit,laHcoBoi звiтtлостi. CyTTeBicTb оцiнtосться в конкретних умовах значущостi

iнформашiТ o.ona1,nobTi вiд ве;tичини об'скта, що оцiнlосться iдопустимостi помилки,

[]iдгrовiltно до облiковоi гlолir-ики Фонлу l]становлено насryпнi критерiТ порогу cyTTeBocTi,

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

встановлюеться порiг с
База для t}l,tзHarIellllrl порогу суr-гсвос.гi

Господарськi операцiТ i подii,
пов'язаrli зi змiнами у складi (pyci)
активiв, зобов'язань. власного

BapTicTb вiдповiдно B"iЙ
зобов'язань, або власного капiтаrlу

В iдхилення балансовоТ uapro.ri
с!iнансових активiв вiдli
справедливоi

Справедlлива вартiс.гь активу ("бk-rl. 
"бr"ф

Господарськi операцiТ та подii
щодо доходiв i витрат

а чистого прибу.гку (зби.гку)

доходiв (наприклад, чистий дохiд вiд реа,,Iiзацii.продукцiТ (ToBapiB, робiт, послуг)) iвi:tповiдно
витрат (rrаприклад, собiвар,riсть реалiзоваttоТ
п родукцii (r,oBap i в, роб iT, п осrrуг)) гl iilп р lt смстваIншi господарськi операцiТ та подii Обсяги дiяльностi 

"ц"р,r*,,.*ц Й;,*р -r"*уоб'екта облiку на рiшенrtя кop""ry.ouiB ,r.a iгlLlli
якiснi (lактори, що Mo)I(yTb вплива,ги
на визIJаLIенця порогу су.rгевостiСтатгi Балансу (Звiту про

tРiнаrlсовий стан) власllого капiталу, tсласу зобов'язаtlь

зобо в'яза н ь
Статгi Звiту про фiнансовi
результати (Звiту про сукупний
лохiд)

Сума чистого доходу uИ р"-irацi'i пр"ду-цП

i нвестицiй ноi) дiял bHocT.i
CTaTTi Звiту про рух грошових

9]gцi Звiту про власний капiтал |glryцр власliого кагli,галу cDo
3.2.4. Фор,лt0 mч ttазвч фiноttсовltх звimiв
перелiк та назви форм фiнансовот звiтtlостi Фонду вiдповiдаю-гь Виfulогаlчt, t]стаllовленtlм

:l;1:]il?"l,;:.ffiЁ "ймЬги !о фiнансовот звiтностiu, Ъu ,рор*,"' йо;,Ё;''il; ;;;;Ъ;::; ,
3.2.5. Меmоdu поdанttя iпфорrлtацii у фiппнсо6rLy звiпlм
Згiдно мсФЗ та враховуючи НП(С)Бо 

.l. Звiт про сукуп}lий дохiд llередбачас tlоланllя ви.l.ра,г,визнаних у прибутку або збитку, за класифiкацiею, o.'"ouu,,o,o на методi ''(lуtlкцii' ви.гра.г'' або"собiвартостi реалiзацiТ'', згiдно irn"" витрати класифiкуrоть вiдповiдно до i.x tЬункцiй як час1.'lllисобiвартостi чи, наприклад, витрат на збут або адмiнiсrрЬr,i.,,у дiяльнiсть.
представлення грошових потокiв вiд операцiйнот дiяльностi у Звiтi про рух гро|.llових t<otlr.iBздiйснюеться iз застосуванням прямого,"rоду, згiдно з яким розкривас].ься iнфорrчIацiя гIро oclloBttiruIаси надходя(ень грошових коштiв чи випла' грошових кЬшriъ. lп,,1,Ьрruчir'про'о.пЪurii-.чu,"грошовиХ надходя(енЬ та грошовИх виплаТ формуеться на пiдс,l,авi облiкових .uir.io бо,,ду.
3.3. облiковi полiтики щодо фiнансових illcTpyпleHTiB
3.3, 1, В uзнання пха о цiнка r|iпаttсовuх ittctltpyMettпtiB
В момент первiсного визнання фiнансових iHcTpyMeHTiB Фонд здiйсrlюс Тх класифiкаtlilо r,aвизначае модель подальшоТ оцiнки.
Фонд визнае фiнансовИй актиВ або фiнансОве зобов'язанttя у балансi вiдповiдгrо ло МСсDЗ, тодi iлише тодi, коли Фонд стае стороною контрактних поло)кень щодо фiнаrrсового illс.грумеt'та.
Що фiнансових активiв н€uIежать:
о грошовi кошти та ix еквiваленти;
о дебiторська заборгованiсть;
о цiннi папери, якi утримуlоться до погаlllенt,я;

Розмiр
порогу

счттгвостi

з%

l0%

2%

0,2 Уо

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%



. l.tiHHi папери, призначенi для перепродil(у;
о ittшti фir-rансовi активи.

flo сРirrансових зобов'язань включаються:
о cbiltaHcoBi зобов'язаljня, призначенi для перепродажу;

r cbiHaHcoBi гарантiТ;
о itltrli.

ОпераLtiТ з придбання або
за датою розрахуllку.

За строком виконаlltlя cPiгraHcoBi

строком виконаtIня зобов'язань до 12

продa)I(у (liнансових iHcTpyMeHTiB визнаються iз застосуванням облiку

активи та фiнансовi зобов'язання подiляються на поточнi (зi

мiсяuiв) та довгостроковi (зi строком виконання зобов'язань

бiльше l2 мiсяцiв).

Фонд t<ласифiкус фiнансовi активи як TaKi, що оцiнюються у подаJIьшоNIу за амортизовано}о

собiвартiсiю або .u .прuu.лпивою вартiстю, на ocHoBi обох таких чинникiв:

а) молелi бiзttесу суб'скта господарlоваlJня для управлiння фiнансовими активами; та

б) хара ктеристи К KoI ITpaKTll их гроtllових потокi в фiнансового активу.

(Dонд визгtас Taki категорiт фiнансових активiв:

cPilrarlcoBi аI(тиви, ш(о оцiнlоtоться за справедливою вартiстю, з вiдобрDI(енням результату

переоцirtки у прибутку або збитку;

(ii rrallcoBi акти ви, що оцiгtюlоться за амортизованою собi вартiстю;

Фоtlд визгtас Taki категорiт фiнансових зобов'язань:

фi lrartcoBi зобов'яза н t-tя, o1_1i негl i за амортизованою собi BapTicTlo;

cpirrarrcoBi зобов'язання, оцillенi за справедливоIо вартiстю, з вiдображенням результату

переоrцittt<и у прибутку або збитку.

пiд час первiсl,tого визнаljLlя фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Фонд оцiнlое ix за

Тхllьою справедл и вою вартiстю.

Фillансовий актив оцiнrосться за амортизованою собiвартiстю, якщо BiH придбавасться з MeToIo

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

гроrrrовi потоки, koTpi е 0уто виплатами ocнoвnoi'ayr" та процентiв на непогашену частку основнот

сум и.

сDоtlд визllас резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовим активом, якиl-,t

обл i ковуеться за а l\l о ртизо ва tlою BapTicTlo.

3.3,2, Гроtt,tовi Komttltt,t tllo i|xtti еквiвплеttпlч

I'рошовi кошти сI(Ладаються з коштiв на поточних рахунках у банках.

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

конвер1уtоТься у вiдоп,li супли грошових коштiв iяким притаманний незначний ризик змiни BapTocTi,

lнвесr.ицiя визначас1ься зазви.iай як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi короткого строку

Ilогаlllеl{1,1я, 1lапрl4кJIа/l, протягом не бiльше нiл< три мiсяцi з дати придбання.

ГроLшовi Kotl]Tl4 та Тх еквiвалеlJти мо)куть утримуватися, а операцiТ з ними проводитися в

ttat,liotlrutbHiй валrо,гi та в it,tоземlriй валютi.

I-рошовi коtUти та Тх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання

а кти вам и,

Ilодальtша or(itlKa
ttoM iнал ьн iй BapтocTi.

гроll;ових коштiв здiйснtосться за справедливою вартiстю, яка дорiвнюе Тх

подальtша oLtiHka еквiвалеtlтiв гроl1Iових коштiв, представлених депозитами, здiйснюеться за

а l\4ортизо ва Hoto соб i вартiстю.

IIepBicHa .га подiцьttlа otliHKa гроIIIових коштiв та Тх еквiвалентiв в iноземнiй валютi

здiiiснrосться у (lуrrкrriоttальнiй валlотi за офiчiйними курсами Нацiонального банку Укратни (I-1Бу),

У разi обмеrI<енttя права використання коштiв IJa поточних рахунках у банках (наприклад, у
випаДl(у гtризнаtlgtl1.1я t-lБУ в банкiвЬькiй ycTaHoBi тимчасовоТ адмiнiстрацiТ) ui активи MolKyTb бути

к.ltаси(liковагti у склалi необоро,r""* uпrйuiв. У випадку прийняття НБУ .рiшення про лiквiдацiю

баlrкiвЬькоТ ycru,,ou,n та вiдсутiлостi ймовiрностi повернення грошових коштiв, визнання Тх як активу

tIрипиl{ястьсlr i Тх BapTicTb вiлображасться у складi збиткiв звiтного перiолу.
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3,3,3, Фiнаttсовi акmu0,1, u|о otlitttotoпtbclt зо 0лtорпlt.tзов(ltl()lо coбittttpmicпtto
!о фiнансових активiв, що оцiнюються за аNIортизованою собiвартiстtо, (Doljll вiдносиr.ь

d е б i пло р с ь ку з аб о р z о в а t t ic m ь з а в ltd п п uлt ч п (l з at KOJ|I rl.
пiсля первiсного визнання Фонд оцiнюс позики за амортизоl]аtlоIо собiвартiс.гtо tuляхомдисконтування.

Застосовуючи аналiз дисконтованих грошових потокiв, Фонд використовуе олну чи Ki,rtbKaСТаВОК ДИСКОНТУ, KoTPi ВiДПОВiДаЮТЬ ПеРеВarкаючим на риtlку нормам дохо/lу для фiнаllсових
i:::lly:":iB, якi мають в основномУ подiбнi умови i характ"р"стики, вклюt'аtоtlи l(pellиTlly яttiсr.ьlHcTpyMeHTa, залишок строку, протягом якого ставка вiдсотка за Koц1paKToM с фiксованоrо, u ,,:uno",
з€шишок строку до погашення ocHot]HoT суruи.

!ля розрахуtrку теперiшньоi (поточноi') BapTocT,i майбутлriх грошових по.I.сlt<iв (Lrцо;ltl ltозик)Фонд використовуе.середньозвa)l(ену ставку за портфелемl короткострокових банкiвських t<редлtт.iв унацiональнiй валютi в банках, у "n"x не введено тимчасову адмiнiстрацitо або lle запроl]аll)l(сllолiквiдацiйну ком iciro.
ФОНД ОЦiНЮе СТаНОМ На КОЖНУ ЗВiТНУ Дату резерв пiд збитки за фiнансовиlчt iHc.l.pylveHr.oп,t урозмiрi, що дорiвнюе:
- l2-мiсячНим очiкуваним кредиТни.м зби,гкам у разi, якщо кредИ.ггtий ризиК на звi,t.ну лату незазнав значного зростання з моменту первiсного визнання;
- очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дiI фiнаrlсового iHcTlэylvlelll.y, якtrцо кред1l.t.t.ttий

РИЗИК За ТаКИМ фiНаНСОВИМ iHcTPYtvteHToM значно зрiс iз MoMe|-lly первiсtлого uЙ.r,u,,r,r.
У випадку фiнаttсових активiв кредитним збитком е теперiшня вар,гiс.гь рiзницi tvtiltt договiргlип,lиГРОШОВИМИ ПОТОКаМИ' НаЛеЖI{ИМИ ДО СПЛаТИ На КОРИСТЬ ФОНДУ За ДОГовором, i грошовиjчlи по.гокttми,якi Фонд очiкуе одержати на свою користь.
Станом на кожну звiтну дату Фонд оцiнtос, чи зазLtав кредитttий риз}ll( за (littагrсовимiHcTpyMeHTOM значноГо зростаннЯ з моментУ первiсногО визна1-1ня. При виt<оttагlнi ,r.акоt'оtliнки tDондзамiстЬ змiнИ суми очiкУваниХ предиr"иi збйткiВ використоl]у. йi,,У ризикУ нас.t,аtl}lЯ :tec1,o;r.ry(невиконання зобов'язань) протягом очiкуваIlого. строку ,,iT фiuu,l"оuо.о'i"irfуr,"".,.о. !ля викоtlаtIняТаКОi ОЦiНКИ ФОНД ПОРiВНЮе РИЗИК "о:т.т::_о9.*у .u-,1riuu".bu"n' iЙrоrл,i;нтом cl.alloM на звi.t-Iзудату з ризиком настання лефолту за фiнансовим iHcTpyMeHToM станом на ltaTy гlерtliсttого tlизtIаtrttя, iвраховуе при цьому обгрунтовано необхiдну та пiдтЬерФl(увану iнфорп,rаLliЬ, що с досr.5zпllо*, 6".надмiрних витрат або зусиль, iвказуе на значне зростаl]ня кредитного р1,1зику З MOlvle}ll'y гtсрвiсtlоговизнання.

Фонд вваяtае, щО кредитний ризиК за фiнансовим ilIcT,pyMeHToN,l lle зазllilt] зIlаtllIого зрос'аннrI змоментУ первiсногО визнання, якщо було з'ясовано, що фi"uп-u"й i"arpyr"n, n,'uu llизькиt-J 1liBeHbкредитного ризику станом на звiтну дату.
У випадку фiнансового активу, lllo с кредитно-знецitlе}lиМ cTa'olvl на звir.нУ Да,l.у, але lie епридбаним або створеним кредитно-знецiнени.и бi"u""оо", unr"uo"t, Фонд or(irttoc очiкуваtti кре,'и.гtriзбитки як рiзницю Milc валовою балансовою вфтiстю активу та теперiшtlьоло Bapr.icTto очitсуваltихмайбутнiх грошових потокiв, дисконтованою за первiсною ефективноtо с.l-ав*ою вiдсотка зафiнансовим активом, Буць-яке коригуванНя визнаеться в прибутку або збитку як прибуток або зби.гоквiд зменшення корисностi.

л,., _ _!i поточtlу дебiторську заборгованiсть за вида}lими Ilозиками Фонд с.гворtое резервочlкуваних кредитних збиткiв на суму заборгованостi tl розмiрi O,S % вiд суrr,^бор,.у.

л..,._.._Чi lРОСТРОЧеНУ дебiторську заборгованiсть за видаtlими позикаfulи Фонд ст.t]орюс резервочlкуваних кредитних збиткiв на суму заборгованостi вiдповiдrtо до 
".,:poiii. 

просl.рочеIll]rl:
-1-12 мiсяЦi простроЧення платеrкiв - нараховусТься резерВ очi*увttних кредитl{их збиткiв урозмiрi 50 % вiд суми боргу;
- бiЛЬШе l2 МiСЯЦiВ ПРОСТРОЧеННЯ Плателtiв- нараховусться резерв о.liкуваttих кре/lи.l.них зби,t,t<iву розмiрi 100 % вiд суми боргуi
[ебiпюрсько заборzовапiсmь 3а пlовOрat, l1ослу2ll, tl(l|)'Xo(loHиittt BiDctltttKttlttt
Безумовна дебiторська заборгованiсть визнаеться як ак.гив r,одi, *оли Фонл с.гас c.'.opol,oloдоговорУ та, внаслiдок цього, набувае юридиLlне право одер11(ати грошовi кош].и.
Первiсна оцiнка дебiторськоТ заборгованостi здiйсllюеться за справедливоtо BapTicTto.
Пiсля первiсного визнання подzulьша оцiнка дебiторськоi заборгованостi вiдбувасться заам ортизованою вартiстю.
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по,го,tttу дебiторську заборговагtiсть без встановленот ставки вiдсотка Фонд оцiнюс за cyMoto

первiсrtого pi*y,,ny фактури, якtltо вплив дисконтування с несуттевим,

/{ебiторську заборгованiсть без встановленоТ ставки вiдсотка, щодо якоТ icHyc розтермiнування

,,rur"oiin, ФЁrlд оцil,r,ос за сумою договорУ, якtцо вплив дисконтування е несутгевим,

Ila Korr<HY звiтrtУ лату ФонД оцiнюС наявttiсть ознак знецiнення фiнансового активу або групи

(lilrансових anr"Bi*, бцiнка зменшення корисностi фiнансового активу в результатi дiт кредитного

ризtlку вклlочас данi, якi пiддаються спостереженFIю, про насryпнi подiт:

- dlirrarrcoBi трулнощi бортtника;
- порушIення yI\4oB договору, наприкJIад, прострочення виплат;

- гlегат.ивtti llацiональьti або мiсцевi еконьмiчнi умови (збiльшення рiвня безробiття, зни)I(ення

дtоходiв)' 
итних збиткiв за торговою дебiторськоЮсDонд застосовус для оtliнювання очlкуваних кред

заборговаt,t iстю ll рактич гt i при йом и з використання матри цi забезпечень,

(I)оtлд в'lкорис.1овус для оLliнювопu, t2-мiсячних очiкуваних кредитних збиткiв або очiкуваних

Kpellиl-Hl4x збиткiв .u Ъ..о строк дiТ за (liнансовим" uoi"uun'" свiй власний iсторичний досвiд

;i;;;i;r;;- збит,кiв, Залеrкно вiд диверсифiкованостi свосТ клiснтськоТ бази суб'ект господарювання

ви|(орисl.овус вt,tlповiдrлi групи (вил (lirrаrrсового активу, тип дебiтора, TepMiH заборгованостi), якщо

його iстоlltлчнийt досвiд кредl,,тних збиткiв указус на значно вiдмiннi закономiрностi збиткiв для рiзних

лебiторську заборгованiсть по нарахованих вiдсотках за виданиN,lи

очiкуЬаних кредитних збиткiв вiдповiдно до cTpoKiB прострочення

кредитних збиткiв у

кредитних збиткiв у

розмilэi 20 О/о вiд суми боргу;

- бi.пt,Lше б мiсяцiв пl]острочення платежiв - нараховусться

клiсltтсьttих груп.

IJa прострочеIlу поточну
tIозикаj\4и Фоttд cTBoproc резерв
rtлатеrttiв:

-1-3 мiсяцi простроtlеllня платежiв - нараховусться резерв очiкуваних

розмiрi l0 % вiд суми боргу1;

- 3-6 шliсяr_tiв прострочеl{ня платеrltiв - нараховусться резерв очlкуваних

1, розмiрi 50 % вiд суми боргу.

[lor.o,ttty дебi.r.орську заборгованiсть фiзичних. осiб за реалiзованими форвардними

контрактаМи та кварТирамИ ФонД групуС в з€tле)I(ностi вiд наявностi прострочення та TepMirIiB

гIpoc].polleц,1, nдur"r,,iB i cTBopto. p"..pu очiкуваних кредитних збиткiв на непрострочену суму

заборговаtлостi в розмiрi 0,57о вiд 
"y*n 

бор.у, та на простроLlену суму заборгованостi вiдповiдно до

cTpoKi в п ростроLlеllt-lя платея<iв:

- l- l2 мiсяrli простро,lоlll-|я платежiв - нараховуеться резерв

резерв очiкуваних кредитних збиткiв

о.tiкуваних кредитних збиткiв у

розмriрi 2Оh tliдсуМи боргу' 
,пя,геrкiв - напаховv( -lих кредитних збиткiв- бiльше l2 мiсяlliв гlростроLIеttня пла,геrкiв - llараховусться резерв очlкуваI

у розr"riрi 5 О/о Bill, суми боргу.

Ilаllото.lttудебiторськУзаборгованiстьзапридбанимимайноВиМИпраВаМиЩоДокВарТирИ
q)онд cTBoPIoc резерВ очiкуваниХ кредитниХ збиткiВ в розмiрi 0,5 Уо вiд суми боргу,

IJa поточtлу лебiторсьt<у заборгованiсть за внесками. до незареестрованого статутного капiталу

1-а сплачеlI14ми аваllсами за акцiТ ФонД створюС резерВ o",nyuun"* кредитI,iиХ збиткiВ в розмiрi 0,| Уо

вiд суми боргу.

У зв'язкУ з по1,1]иреlltlяМ covlD- l9 icHyc ризиК середньосТрокового та довгострокового

llега.гиt}l{ого впливу lla cBlToBy 
"no,1o*iny 

i.no"o*iny Украi'ни_зокрема, На поточну лебiторську

заборгованiсть Фott/t створюс резерв o.,inyuun"* пр.д"r""* збиткiв пов'язаl]их з COVID-l9 в

розмilэi 0,5 %о вiдt суми боргУ 
тнгrгп пепiолч амо фiнансових активiв

}lKLr{o протягом l]аступI,{ого зlзiтного перiолу амортизована BapтlcTb

зроста., i/laHe зрос.гаlll]я йоrкпu об'сктивно пов'язати з подiсю, яка вiдбувасться пiсля визrtання

збитку вiд зttеt_titле*r*, ! iuiri про фiнансовi результати, збиток вiд знецiнення вiдновлюсться через

вiлобраlкеrrLtя результату у lrрибутку або збитку,

з,з,4, ФittпttcoBi (tKt1lllBtl, tt,4o otlitttottll1lbcrl за спровеdлttвоtо Baptlticпxlo, з вidобра:псеttttя,tt

р сзу.q u,r, n,rt)l п а р с о t Ii t t 11 1,1 1l tt р u бу tlt,Ky п б о з б t,tt,tt,Ksl

l(o фirrаrrсовtrх аtстивiв, ulо оцil,ttоlоться за справедливою вартiстю, з вiдобраrкенням результату

,,ap.o,,i,,ou у прrлбутку або збитку, вiдltосят,ься фiнансовi iнвестицiТ, якi утримуються в рамках

бiзtлес-моltслi, мета яlсоТ досяга.rо.о ,-,.,lo*onn npojuny фiнансових активiв i якi не оцiнюються за

амортизоваttою варr,iСтю абО за справедЛивою вартiСтю через iнший сукупний дохiд,

,7



Пiсля первiсного визнанl]я Фонд оцiнюс
Справедлива BapTicTb акцiй, якi BHeceHi

орган iзатора торгi вл i.

iх за справедливоtо вар.гiстю.
до бiржового списку, оцitttосться за бiрrковим курсом

Справедлива BapTicTb визначаетЬ.ся як цiна, яка була б отримагlа за продul( аl(тиву або сгtла,tенаЗа ПеРеДаЧУ ЗОбОВ'ЯЗаННЯ У ЗВИЧаЙНiй операцii. MirK учасниками ринку на даl.у оцiнки. orlirrKaсправедлиВоТ BapTocTi базуетьсЯ на припуЩеннi, щО операцiЯ i, 'пlrола1пУ 
актиI]у або пере7lа.tiзобов'язання вiлбудеться або на ocнoBHollty ринку для цього активу або зобов'язаllllя, або заВlДСУТНОСТl ОСНОВНОГО РИНКУ - У НаЙ_ВИГiДНiШОму ринку llля цього активу або зобов,язаIIня.основний або найвигiднiший-ри"оп ,uu бути досту;;"; ;;" Фонду.

Yci активи та зобов'язання розподiленi на категорiТ в мелtах iepapxii справедлиIзо'l'варr.остi, якуможна описати на ocHoBi найния<чих piBHiB вхiдних дuп"*, яl<i с ваrltливими для оtlittки справед.ltивоt.BapTocTi загалом:

l piBeHb - цiни котирування (некоригованi), }la ак.гивt|оlчlу риl]l(у дrtя iдентичtl1.1х акl,ивiв абозобов'язань.

2 piBeHb - методики оцiнки, для яких найнижчий piBeHb вхiдлrих даних, який с ва)I(Jlивl.iN,l /lляоцiнки справедливоi BapTocTi, пiддасться спостерех(ен[lю, прямо або опосеllедковаlIо.

л.,,..._.1 |]вень - методики оцiнки, для яких найния<чий piBeHb вхiдних даних, який с L]а)I(J'ивиi\t /lляоцlнки справедливоi BapTocTi, не пiддасться спостереr(еlJню.
Справедлива BapTicTb активу або зобов'яза}lня оцiнюеться iз виt<орис-гаllняjчt l-tриllущеttь, яt<iвикористовуватимуть учасники ринку пiд час визI]аLIення цiни д.ltя ;;;;-у або зобов'rIзаlIllя, зурахуванням того, що учасники ринку будуr, дiяти з найкраш(оtо еконорriчriоlо l]иго/lоlо д,rtя себе.Фонд викОристовус. методикИ ouinn", якi 

-вiдповiдu,о,,]' 
tlооrrlирt обс-l"авлltlаРt i l(JlЯ яких ictll,tor.bдостатнi данi длЯ оцiнкИ справедлиВоТ BapTocTi, максимzutьно використоl]уючи вiдгrовiдtli Bxi2lbt iлаtIi,якi пiддаються спостерея(енню, та мiнiмiзу;;" ;;;;;;iro",,, вхiдних даtIих, яtti tre пiлдаюr.ьсяспостереженню.

}*",;"ТtХ."::::У11*:jч:lт:.::!]i._1: активу сутгсво вiдрiзняетt,ся вiд спрirвед.гtиво,t.,

;#:,*:i:#i;i#J,i:T,xxi,:,9:1:::T:yr:],::1i ;l;;;;;;;i;; ;il;,;";;;i;;Шn";'i,lJi'i,',lx

:;ЖТЖ"#i#:;##";J,;.j;:IJ,,_':,1_1?.лllт;:_:;iр:"r,;,";';;;.i; ;Тffi;;l.i:'Т;#;lШ:ефективностi використан}tя активiв, ix л iквiдй;; ;.;;;ъ;;;Ъ;,;;#;Jii""ti;;',:;""i".l]lil#].

",".il. .r.;;; ;
:ffi:i: *?,,::::-L,iir,,JT]i":_щo_ 

м€ють о.Йп" бiпrЙпо.ri, Списку емi.ген.гiв аttцiй ulодо якихприйнято рiшення НкЦПФР про заборо"I ,;;;i; ;;;;;;;;;,,;;;;;::"#,l; iНj,",i:j"i,:J:Y;депозитарного облiку, протягом трьох робочих дttiв з ооr" одр"дюлнен1-1rl вiдгtовiдного рitлеltняНКЦПФР пiдлягае уцiнцi до nyn"o"bT BapTocTi.

м назва показника I{ормативне
знаtlенIlя

Критер i й вiдпов iлгrосr.i
1-1ормативному знаLlеtI tllo

(так) (н l)
yfuloBll(]

Il оз 1-1a че 1.1ня
1 Коефiцiснт покриття >l I,1 0,9 l{,,un
2 Коеф i цiснт абсолlотноТ лiкв iдностi >0 1,1 0,9 ltuO.
J Коефi цiент платоспромоlкностi (автоном i'i.) >0,5 I,1 0,9 Knnu.

4
Коефiцiент забезпеченостi власlrими
оборотними заласами >0, l 1,1 0,9 К.uб".

5 Itоефiцiент рентабел bHocTi активiв >0 1.1 0,9 |(р"".

ЯКЩО ОбiГ аКЦiЙ, ЯКИХ бУЛО ЗУПИНеНо, акцiЙ щодо яких прийняr.о рiшеtlltя FII{t(пФр rlpoЗабОРОНУ ТОРГiВЛi Та ПРО ЗУПИНеННЯ ВНеСеlll]я змiн дlо системи депоз},lтtlр}lого o'Jlll(y, вl/lllоl]лlос,t.l,сrlзгiдно з рiшенням нкцпФр, TaKi акцiТ пiдлягаrоть;;;й;;i до справедливоj.вар.гос.гi I.1роl-ягоrчl Tl)box
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робочих дU]iв з дати оприлюдненLlя вiдповiдного рiшення нкцпФр. Вiдновлення корисностl та

збито* вiдl зttецiltення срiьансового активу вiдобрая<асться У Звiтi про фiнансовi результати,

змir.,а сIlраведливот BapTocTi фirrансових активiв (корпоративних прав) вiдображасться в

звiтгtопtу рочi , бr;;Йькому облiку пiсля оприл}однення фiнаноових звiтiв пiдприсмств

1eпtiTeHiiBj .u поп"р.днiй звiтний piK за рахунками доходiв або витрат.

3, 3, 5, 3 о (lo в' лlз пt l tt я

I{релиторська заборговалti_сть визнасться як зобов'язання тодi, коли Фонд стае cтopo}{oto

.ttоговору та, вtlаслlлоп ,,оьaо, набувае юридичне зобов'язання сплатити грошовi кошти,

1.Iот.о.lиiзобов,язагttlя-цезобов'яЗаttttя,якiвiДповiдаютьоДнiйабоДекiлькомiзнижченаВедеНих
озl Ia l(:

о Керiвгtицтво КомпанiТ сподiвасться погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягае

IlогашенLIlо tlротягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;

о Керiвництво КомпанiТ не мас безумовного права вiдстрочити

протягом щоrlайплеttше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.

IIо.гочrti зобов'язанriя визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання

зобов'язаl-t ь

I-IoTo.tгti зобов'язаl,tня оцitltоються у подальшому за амортизованою вартlстю,

lIoTo.'}Iy кредиторсЫ<у заборгоВанiстЬ без встаноВленоТ ставКи вiдсотка Фонд оцiнюс за cyMolo

первiсного рахуtlку tрактури, якщо вплив дисконтування е несуттевим,

3, 3, 6, Зzо р tпан l l я t|li t t ot t со в uх а кtll tlBiB пло зо бо в' лзatt ь

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

залiк визllаtлих у балансi сум i мас HaMip або зробити взаемозrшiк, або реалiзувати актив та виконати

зобов'яза н tlя одноrlас1-1о.

погашення зобов'язання

3.4. облiковi llолiтltклt lllодо oclloBlIllx засобiв та нематерiалыllлх активiв

3,4,], Вt,t.:зttоtrltя l11п otlittKa ocl!oBltlN зпсобiв

Фоttд визtlас матерiальltий об'ект основним засобом, якщо BiH утримусться з мето}о

вlll(орисl.аIlня Тх у прочесi свост дiя.llьностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i

соt,liальгtо-куль,l,урllих сilункчiй, о,liкуваний строк корисно_го використану_ýýlпуuтацii) яких бiльше

оllного року 1,а пар,,-iсr,i"як"* diro,,," ОООО l.р",, лля прилбаr-tих пiЪля 2з,о5,2020 року BapTicTb бiльше

20 000 грн.

[lepBicHo Фонд ot,tiHtoc ocHoBHi засоби за собiвартiстю, Y под,Ulьшому ocHoBHi засоби

otliHtotor-bcll за lx.oыuulrii.rto Mitryc буль-яка накопиче1lа амортизаuiя та.будь-якi накопичеrli збитки

Bilt зрtеtlшtеl{rlя корисl{остi. Сума n,unon""at,oT амортизацiт rrа дату переоцiнки викпючасться з валовот

бrulаttсовоТ BapTocTi ;;;;-' та .,истоТ суми, перерахованоТ до переоцiненоТ суми активу, !,ооцitlка, яка

вхо/lи.гь до складу власliого капlталу, переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припиняеться

визtIання вlдповlд1,1ого активу.

Матерiалt,нi активи з r,epMiHoM корисного використання

rrрилбаr,"i пiс.rrя 23.05.2020 року вартiстю до 20 000 грн,,

ма,t,ерiал bt t t4M и акти BaN4 и (MtlMA).
3, 4, 2, П od ttл ь tt,t i в tt ttt р а tlt tl.

(Dо1,1д 1.1e вl4зI|ас в балансовiй BapTocTi об'скта основних засобiв витрати на щоденне

обс,цуговуВаIl1-1я, peMot-tT та Text-ti"He с,бслу.овування. об'скта. L{i витрати. визнаються в прибутку чи

збитку, коJlи вони noil"".ni, в балансовiЙ 
"uuprb.ri об'екта основних заСОбiВ ВИЗНаЮТЬСЯ TaKi ПОДаЛЬШi

витратl4, якi задоlзоль}lяють критерiям визнання активу,

3, 4, 3, Д.чt о р tlt ttзп tli lt ос l l о G t l LN з а со б iв,

дмортиза шiя осгtовгt их засоб i в здi йснtосться щом iсячно.

llля нарахуваllня амортизацiт основних засобiв використовуеться прямолiнiйний метод

llapaxyBa}ll{o orup.'rruLtiT. Дмортизацiя lIараховУсться У вiдповiдносri ло '.pyn 
основних засобiв i

TepMirrY корисtlого використа[lня за norкn"' od'anro* основних засобiв до досягнення балансовоТ

BapтocTi об' скта l]ул ьового зLlачеl-I ня.

I tри розрахунку амортизованоТ BapTocTi лiквiдацiйна BapTicTb основних засобiв прирiвнюсться

до нуля,

/Iiапазоlл cTpoKiB l(орисного виI(ористання включае:

понад один piK, вартiстю до 6000 грн,, для
вва)каються малоцiнними необоротними
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Л} г]rчпи Найменуван ll;t oclloBri их засобiв TenпIiH ко
Група l Земельнi дiлянки

l5-20
5

э-
5

Група 3 Будiвлi, споруди
Група 4 Машини та обладгlання (KpiM

комп'ютерноТ технiки)
Група 4 Комп'ютерна TexHiKa
Група 5 Транспортнi засоби
Група 6 Iнструменти, прилади, iнвентф 4

пГрупа 9 Iншi ocHoBHi засоби

Амортизацiя МНМА
BapTocTi.

нараховуеться в першому мiсяцi викорис,l.ангtя об'екl,а в розп,liрi l00 % його

Капiтальнi вкJIадення в орендованi примiщення амортизуlоться про1)lгоN,I T.eprvriHy Тх корисitоговикористання, Амортизацiю активУ починають, коли Birl- стае пЁ"о"."", лля ви*орист,аlll-tя.Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувасться ранiшrе: на дату, з яt<оt. аt<.t.ивкласифiкують як утримуваний для продDIiу, або на да;у, з якоi.r,р"п""оrrь виз1.1а}lня акт,иву.
3, 4, 4, Нем аmер i ал ь tti uкпl uв ll
нематерiальнi активи оцiнюlоться_ за.собiвартiс'ю за ВирахуваtI1,1яlчl буль-якоr' ttttкtlllttченоi.амортизацiТ та будь-яких накопиче.lих збиткiв вiд зменшенllя корисllостi. Нема.герiа,tьtti аt<l.иви, яt<i

ffi:::frl""IJo""'J."*"Ti 
ДОГОВiРНИХ абО iНШИХ IОРиДи'них прав, аjчlортизую'ьс,l llро,l,яt.оful терпtitлу

3,4,5, Зменluепltя корuсносmi octtoBttttx зпсобiв пl0 lleJltamepittлbttttx пKntltBiB
На кожну звiтtlу дату Фонд оцiнюс, чи с якась озlлака т,ого, ltlo корисttiс,гь аl(тиl]у j\lo)l(eзменшитися, Фонд зменшуе балансову BapTicTb активу до суми його очiкуваного вillшкоl(уванrlя, яl(щоi тiльки якщо сума очiкуваrlого вiдЬкодування_ активу меI,1ша вiд йоiо ба..лансовоt. Bapr.ocT,i. 1.акезменшеtlня негайноll:lаеJ!ся в прибутках чи збитка*, rпщо аl(тив tlе облiковуlотl, за гlеl;соцitlеltоlовартiстю згiдно з МСБО l6, ЗбитЬк.iд.r""u,"п,,о nop"."ocTi, визtlа""й onn акl,иl]у (за виttя.l.комГУЛВiЛУ) В ПОПеРеДНiХ ПеРiОДаХ, ФОнд сторнуе, якщо i тiльки on*o .ri,,rr"", поп.реднi оцiltки,застосованi для визначенl{я суми очiкуваноiо'вiдшкодуваIJня. Пiсля визнання збитку вiд зменtllеllнякорисностi амортизацiя основниХ .u"Ь_бiu nop".y.rr.?"B майбутl-,iх п"рiода* , ,u,..,.о,o 1эозлодiлеtrняпереглянутоi балансовоi BapTocTi необоротпЬ.о- nn."oy на системати.rнiй осгtовi llро.гягом сl,рокукорисного використання.

3.5. облiковi полiтики щодо iнвестицil:ilIоТ HepyxoпlocTi
3. 5. I. В uз н а н ня i п в е с m u цi li t t oi l l ep)t хоi| о с пli
ffo iнвестИцiйноТ HepyХoмocTi ФонД вiдttоситЬ HepyxoMicTb (зеiчt.гtю члl будirl;ri, або час,гr,rrlубУДiВЛi' абО iх ПОеД'''а''Н"), У'Р"'У*аНУ На правах власностi оОо.llд"о.'у.оr,о,о rtро фirtаrлсоrзуоренду з Meтolo отриман}tя орендних платежiв або збiльшенFIя BapTocтi l<аtri.га.ltу чи дJlя дося1.1IеlIllяобох цiлей, а не для: (а) викориСтаннЯ у виробниЦтвi .lи ,,р" noaru.raHHi r.oBapiB, гlри надаtttli llослугчи для адмilliстративllих цiлей, або (б) продu,*у в звичайному ходi дiяльностi.
Iнвестицiйна HepyxoMicTb визнаеться як актив тодi iтiльки тодi, ко.llи: (а) с йrvroBipHicT.b того,що Фонд отримас майбутrri економiчнi вигоди,,ni no"TruHi з tliclo lнu".r"чiИrlою rlepyxoMicTro, (б)собiвартiсТь iнвестицi йrlоТ HepyxoMocTi Moltbta достов iptlo оцi tt иr.rt,
Якщо будiвлi включають одну частиtIу, яка утримусться з меl,ою о'риlчtаlIl]я ореltдtIоi' Ilла,ги 1.аДРУГУ ЧаСТИНУ ДЛЯ_ВИКОРИСТаННЯ У ПРОЦеСi ДiЯЛЬНОСТi Фонду або для Ьдмi"iс.раr",ir"* цir,"1;, uбухгалтерському облiку TaKi частйн" Ъб'uпrу'".ру*Ьrо"ri oui*rto.r*"' .Г"iообрал<аlоться окремо,якщо вони моя(уть бути проданi окремо.
3,5,2, ПepBictto mа послidуtочсt ol\ittKa irtBecmlttqiйHoi ttepy.vo,vtocnti
Первiсна оцiltка. iнвестицiйноi' HepyxoMocTi здiйсlllосться за coбiBapTicTlo. Виr.рати t-ta огlсраtlilовключаються до первiсноТ BapTocTi. Собiвартiсть придбаноТ ir,пес.г;;;;;;Ьi ;;р;хомос,гi вклttlчас rtitlyii придбання та будь-якi витрЬти, якi безпосередньо вiднесенi цо ltридбаt,,,r,. Ё"rr,о.еред}lьо Biдttecettiвитрати охоплюють, наприкJlад, винагороди за }lаданнrl прос|lес.iйrrli* -f"rЙ,rl1,1x гlослуг, llода.гки,пов'язанi з передачею права власностi, та iншi ,";р;;ll; ол"рuцi,о.
Подальша оцiнка здiйснюстЬся за справедлиIзою вар.гiСтlо, яка на Да'ГУ оцirtки llорiвtзюепервiснiй BapTocTi за вирахуванням накопиченоТ амортизацiТ.
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3.6. облiковi полiтпtси lцодо необоротних aKTllBiB, утримуваних для продажу

Фонд класисрir<уе необоротний актив як утримуваний для продажу, яtсщо його балансова BapTicTb

буле в основному вiдшкодьuу"ur".о шляхом операцiт.продажу, а не поточного використання,

lleoбopoTrri активи, утримуванi для проЙ,у, Ьцiпrоться i вiдображаються в бухгалтерському облiку

за HailMet-tltloю З оrь*' uaп"чин: балансовою або справедливою вартiстю з вирахуванням витрат на

ou"puuiT, ttов'язаtti з прода)I(еI\4. Амортизацiя на TaKi активи не нараховуетч:я, Збиток вiд зменшення

корисttостi при первiсr,оrу u" под€шьulому списаннi активу до справедливот BapTocTi за вирахуванням

витрат на продаrк визtlасться у звiтi про фiнансовi результати,

3"7. Облiковi полiт1,1ки щоllо оренди

Фitlансова оl)еttда - це оренда, за якоlо передаються в основному Bci ризики та винагороди,

пов'язаtti з правоI\4 власностi bla актив. Фоttд як орендатор lla початку строку оре}Iди визнас фiнансову

ореllду як ак1иви та зобов'язанLlя за сумами, що лорiuнrоють справедливiй BapTocTi орендованого

майttа }la Ilочаток оренди або (якLчо uo'*," *"nrui за справедливу BapTicTb) за теперitrrньою BapTicTto

мittiма.llьгtи* ор.,,о,,"*' nr,ur.riiu. Мiгriмальнi оренднi_ плurеп,i розподiляються MirK фiнансовими

витl)аl.аlvl и та зiчlеIlшенllям неIlогаше}Iих зобов'язань, Фiнансовi витрати розполiляються на Ko)IteH

гlelliolt Tal(14M tlи}|оIYl, Iцоб забезпечити сталу перiодичtry .-гu"nl .:il::]-i, j,i 
зzшишок зобов,язань,

l lегtсредба'rегri ореrrдrli платех<i вiдобралtаlОться яК витрати в тих перiоДах, у яких вони були понесенi,

Полiтикit ljарахування амортизацiТ на оренлованi активи, що амортизуються, узгоджена iз стандартноlо

гlолiтикоtо Фоlrлу u-rодо подiбних активiв,

Орен2lа активiв, за якоlО ризики та ви}lагороди, пов'язанi з право_м власностi на актив, фактично

ЗДЛИ[lJзIо'l'l,aо о npa,,ooouu,_ro, класифiкусrоar rп операцiйна оренда, Оренднi платеrкi за угодою про

orlepaLtiiiHy opolllty l]l4зLlаtо"гься як витрати на прямолiнiйнiй ocHoBi протягом строку оренди, Щохiл вiл

ореllД14зауГоДаN4ипрооп.ро.tiйнУоренлУ(Dонд.ВиЗI]аснапрямолiнiйьriй.осl;овiПротяГоМсТрокУ
ореl{ди. За'рати, включаlочи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, визнаються як

BиTpal,t,l.

3.8. облiковi lrолiтl,tки lцоlцо податку па прибуток

IJитрати з податку на прибуток являtоть собоlо суму витрат з_ поточного та вlдстроченого

ltодатцiв, [lоточний полатоц виз}лачасться як сума подат;iв на прибуток, _що пiдлягають сплатi

(вiдLrrколуваttнло) tt(одо оподатковаtIого прибутку (збитку) за звiтний перiод, Поточнi витрати ФонлУ

за 
'lодатка]\,lи 

роl]рахОвуюl.ься з викорисТаltням податкових ставок, чинних (або в основному чинних)

lla /laly балансу.

3.9. облiковi lrолiт1lкlл lllоло illllrиx ак,гивiв та зобов'язаtlь

3.9, ], Зобез tl еч el l l ! rl

забезпе.Iеtlня визнаються, коли Фоt-lд мае теперiшню _заборгованiсть 
(юриличну або

коl]структивну) внаслiдок минулоТ подii, i.nye 
-Иrооiрнiсть 

(тобто бiльше мо)ltJIиво, Hirlt немохсливо),

tllo гtогаtl]ення зобов'lIзанI-Iя *"rorur"*a;";i;, pecypciB, KoTpi втiлrоють у собi економiчнi вигоди, i

Mo)KI la лостовi ptlo оцi ttити cyruty зобов'язан ня,

3, 9, 2, В ч пtt.п tlt t.t tt р а tli в t l lt к(ul

Ila Фондi ttайпланi праtliвttики вiдсутнi. Ведення господарськоТ дiяльностi та управлiння

ак'ивам14 злiйсrttосться I(омпанiсtо згiдно junony Укратни 'опро iнстиryти спiльного iнвесryвання",

[Ji,ltповiдrло до tlиlIIlого закоtlодавства Фонд единий соцiальний внесок не нараховус,

з.l0. lншli застосоl]аlli облiковi полiтлlки, що € доречItими для розумiнllя фiнансовоi звiтностi

3,I0,1 lохоdu lr1o Bulllpolllu
сDоt.tд визt.tаб дохiл вiд гrадання послуг, коли (або у мiру.того, як) BiH задовольняс зобов'язання

tltодо викоllаljllя, передаlоtlИ обirrянУ no.nyry (тобтЬ акiив) клiс"тоui. дктив передаетьсяо коли (або у

Mipy того. як) K.,llictlT,oтpиMyc ко1lтроль над таким активом,

l1охiд lliд гlродажу срirrаrtсових ак,гивiв визнаеться у прибутку або збитку в разi задоволення Bcix

I lаl}едlе1,1их ltал i умов :

а) Фоrrд передас логовiрнi права на одержання грошових потокiв вiдтакого фiнансового активу;

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

в) за {Dоrrлом не залиtшаеться aHi подальша участь управлiнського персонаJIу у формi, яка

зазвичай пов'язаllа з володiлtгtям, aHi е(lективrlий контроль за проданими фiнансовими iнструментами,

i н вес,ги цi й rlою liepyxoM iстю або i н Lл и м и активам и ;

r-) с5,му доходу Mo)l(Ha достовiргtо оt]iнити;
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Д) ЙМОВiРНО, ЩО ДО ФОНДУ НаДiйдуть економiчнi вигоди) пов,язанi з огlераttiсю;е) витрати, якi були або будуть понесенi у зв'язку з операцiеtо, 
'lo)K'a 

дlосr.овiрtlо оцitIити.
!ивiденди визнаються доходом лише у разi, якщо:_ право Фонду на одержання виплат за дивiдендами всl-ановлено;
- е ймовiрнiсть, що економiчнi вигоди, пов'язанi з дивiдеtlдаiчtи, надiйду.гь /lo Фонду;- суму дивiдендiв можна достовiрно оцit-tити.
дохiд визнасться у звiтi про 

_ф-iлансовi результати (звiтi про суl(упний дохiд) за умоl]ивiдповiдностi визначенню та критерiям визнання. Визнаttня Доходу вiдбувасться одtlочасllо звизнанням збiльruення активiв або зменшення зобов'язаrrь.
витрати - це зменшення активiв або збiльшення зобов'язань, tlаслiдкорl ,lкого с зменl_tJен}Iяu'u'n*.lXl'JЖ;;'###X}'*"r-"'#ff;;i:*"""iny 

л"рп,ur"лячl виlчlог до власного t<atli,tmy,

о первiсним визнанням зобов'язання чи збiльшенням балансовоi'вартостi зобов'язаrtня; або, припиненням визнання активу чи зменшенням балансовоi вар-гостi активу.
3.10,2. Вumраmч за позuкаrlrt
Витрати за позиками, якi не с частиною фiнансового _iHcTpyMe+lTy та не капiта.пiзуrоться якчастина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Фонд ltапiталiзуе витра'и tta llозики, яl<i

ffЖ;ЪННriff?ffi'.'J;fl:":r:^u"ння, будiвrtицтва'або вироб'ицт.ва кrlалiфiкЬ;о;;о,.; ;;;;, ,-
3,10,3, YMoBHi зобов'лзаttнrl m0 uоп7llлll
Фонд не визнае yMoBHi зобов'язання. в звiтi про фiнансовий стан Фоrrлу. Iнформrацiя про yуoBlleзобов'язання розкриваеться, якщо ""yl:i:]i;"ф;; i".yp.lu, якi в,гi"гlюю.гь у собi еконорtiчнi uч,,.uд",не е вlддаленою. Фонд не визнас yMoBHi активи. ir".пu i;ф;р;;;;;;;;;;;r""й акr.ив розкривас.I.ься,коли надходження економiчних вигiд с ймовiрним.

4. OcHoBHi припущенtIяl, оцiнки та суджеtIttя
при пiдготовцi фiнансовот звiтностi Фонд здiйснюс оцilIки та гlриllущегtl-tя, якi ма}оть вIIJlиlt наелементи фiнансовоТзвiтностi, грунтуючись на МСФЗ, мсБо та тлума'еlltлrtх, розроблених I(oMi.'er.oMЗ ТЛУМаЧеНЬ МiЖНаРОДНОТ фiНаНСЙОТЪвiтностi. Оцi"пr'ru-Йдr(е]ltlя bu.yrrr., iru поп"р.дньому :tocBi:tiта iнших факторах, що зu iснуючих ;б.;;r;"-;;;;;;;, обгрунтова r,;,;;:; l за резулы.атами яl(ихприймаються судження щодо баланс_овоТ BapTocTi un*uio ;' ,об;;;;;;;о. Xo.ra цi розрахуIll(ибазуютьсЯ на наяв.нiЙ у керiвниЦтва КомпанiТ йф"р;;;iТ прО 

""r"r"i lr"o-i'', g,on.r".tt-ti резу"lrь.l,а,гимо}кутЬ зрештоЮ вiдрiзнятиСя вiд циХ розрахункiВ.'ооласii, о9 **i .уоr,,--,"r''. особливО Ва)lg]l4ВИlЧlИ,областi, що характеризуються високим рiв;;;;й;ri, ,; 
"Orr".i ;;йnЪ"rlу[lеlllIя li розрахуrtкимають велике значення для пiдготовки фiнансовоiзвi,гtrостiза МсФз, наведенi tIи)l(llе.

4,1, Суджеlrня щодо операцiй, подiл-l або yпtoв за вiдсуr.llос,гi KollKper.Hиx МСФЗЯ*що немае МСФЗ, який KoHKpeT}Io 
. 
застосовусться до огlерацii', itlLuoj' подil. або умо8и,КеРiВl;ИЦТВО КОМПаНii ЗаСТОСОвус .удп,"п", пiд час роJрооп""riя ].а застосуt]ання об,,liковоi гlо.iti.1.1.1ки,щоб irrфоРмацiя була доречноtО для потреб пор"JrуJ*lв для прийtrяття екоllорtiчних pitlet-tb .''aдостовlрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiЬть: '

, подае достовiрно фiнансовий cTatl, фiнансовi результати дiяльtlостi т.а грошовi llот.,*иФонду;
о вiдобраrкае еконоМiчну cyTHicTb операцiЙ, iншиХ подiй абО y'ot], а lle JlиtUe lоl]иl{ич}|у (lclprvry;о с нейтр€UIьFIоIо, тобто вiльною вiд упередлtень;. е повною в ycix суттевих аспектах.
Пiд час здiйснення судження керiвництво Компанii посилаеться на прийнятнiсть наведеt-tих да.lliджерел та враховуе'lx у низхiдному порядку:
а) вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про по;liбнi та пов'язаtti з trими Ilит.ання;

копч.?r"ii:ХЁ"J:i:"IЪЖilХýiХ,iJ"Ii,I"r;ЦеПЦii'ОЦitlКИ аКТИВiВ, Зобоtз'язань, доходiв l,а вит.ра-г у
пiд час здiйснення судження керiвництво Компанil' враховуе tlaйoc.l.aHtlitrli ltолоrttеtrttя itltltиxорганiв, що розробляють та затвердкують стандарти, rrki застосо|]уlоть подiбну концептуаJlьну octlol]y
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лJlя розроблення стаllдартiв, iHLrry професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi практики, тlсю

Mipoto, якою l]оl-|и lle суперечать виtllез,tзl{аченим д)керелам,

ОпераLriТ, шlо не регламентуються мсФЗ Фондом не здiйснювrLлись.

4.2. Сулнсення lцодо справедлI|воi вар,гостi активiв Фонду

справедлива BapTicTb iнвести.цiй, що активно об9ртlються на органiзованих фiнансових ринках,

розраховуС.гьсrl на ocHoBl пoTorl}lol риttковоТ BapTocTi на моменТ закриттЯ торгiВ на звiт1,1у даry. В

iнtлих вигIадках оt.liнt<а aпрuu"дп"uоТ BapTocTi грунтусться на судженнях ЩоДо передбачуваних

майбутlliХ гроtlовиХ потокiв, iснуючоТ економiчнОi'сиryацiТ, ризик.iв, властивих рiзним фiнансовим
iHcTpynleHrun,1,,u iншlих факторiв. uрu*уuu,-,"ям вимог мсФЗ l3 <оцiнка справедливоТ BapTocTi>.

4.3. Сулжеlrня що/Iо змitl справедливоТ BapTocTi фiнансових активiв

l{ерiвrtицтво КомпанiТ BBa)I(ac, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до оцiнки

фilrансових iHcTpyMeHTiB, де ринtсовi котирування lie доступнi, с кJlючовим джерелом невизначеностi

otliHoK, тому що:

а) вони З високиМ отупе}|еМ ймовiрностi зазнаlоть змiн з плиIJом часу, оскiльки оцiнки

базуtоться 1-1a припуt]lеtlнях керiuниuтва КомпанiТ щодо вiдсоткових ставок, змiн валютних KypciB,

гtоказttиl itз npao"roaupoпlolKHobTi контраге}lтiв, коригувань пiд час оцiнки iHcTpyMeHTiBo а такох<

спеtlиiРi.tних особл и востей операчi й; та

б) вгII|l4в змitlи в otliHKax lla активи, вiдобраlкенi в звiтi про фiнаНСОВИЙ СТаН, аТаКОЖ НаДОХОДИ

(ви,гра,ги) може бут,и з1-1аtlним.

J]кбИ керiвництВо КомпанiТ використовувало iншi припущення щодо вiдсоткових ставок,

воJlатl4льt]ос,гi,'курсiв обмiгrу валют, пр"л"rпоrо рейтингу контрагента,.дати оферти i коригу.вань пiл

.tac otiiHt<t.l irrcTpyMerr.r.iB, бiльr,па або менша змiна в оцiнцi BapTocTi фiнансових iHcTpyMeHTiB,y разi

вiltсут.нос.гi р""',йu"* котируваllь мала б iстотний вплив на вiдобраrкений у фiнансовiй звiтностi
.t t.lcTt,r й гlрибуr,ок та збtлr,ок.

РОз5,цi19.1ц ва>кливiсть використаtlня облiкових оцiнок та припущень |ltодо справедливоТ BapTocTi

(iirlаrlсових активiв в разi вiлсуiностi вхiдних даних щодо справедливот BapTocTi перlхого p,i.?n,,

ксрiвгtицтвО I(омпалliТ плануе використовувати оцiнки та судження якi базуються на професiйrriй

помпетенцiт праuiвгrикiв Гiiдприемстuа, досвiдi та минулих подiях, а тако)к з використанням

розрахугrкiв та моде,пей uoproaii фiнансових активiв. Залучення зовнiшнiх експертних.оцiнок.ljlодо

таких фitrансових iгlструментiв де оцiнка, яка базустьiя rra професiйнiй кОМПеТеНЦii, ДОСВiДi Та

рOзрахунках с недостатньою, L{а думку керiвництва КомпанiТ е прийнятним та необхiдним.

Iзикористаrlлtя рiзних Nlаркетиtlгових припущеltь та/або методiв оцiнки також може мати значний

вtlлив tla передбачуваllу справедливу BapTicTb,

4.4. СулжеrlIl я Iцоло оч iKyBallllx термiпiв утримуванlIя фiнансовllх iHcTpyMeHTiB

I{ерiвrлицтво I(омпанiТ застосовус професiйне суд)кення щодо TepMiHiB утримання фiнансових
itlcT1l1,111e111.iB, Ltlo входя,гь до складу фiнансових активiв. професiйне судження за цим питанням

гр)/t|,l-у(]тl,ся,,п ou,,,,ui ризикiв фiнансового irrcTpyMeHTy, його пРИбУТКОВОСТi Й ДИНаМiЦi Та iНШИХ

,1'iin,.opu*. 1-IpoTe iснують невизгlачеllостi, якi *on,yT. бути пов'язанi з призупиненням обiгу цiнних

,,nn.piu, ,.,,о ir" с пiдконrрольним керiвllицтву КомпанiТ фактором i може суттсво вплинути на ouiHKy

(li tlallcoBtlx i нструмен,гiв.

4.5. В и кори cTatt lI я с,га Bol( д 1,1cKoHlyBa ll Il rl

Ставка /]исl(оll.гУ - 1-1e проЦентна ставка, яка викорИстовуетьсЯ для перераху}rку майбутнiх

гtотокiв доходiв в clt14lle значенllя теперiшllьоТ (поточгlоТ) BapTocTi, ЯКа С баЗОЮ ДЛЯ ВИЗFlаЧеННЯ

pllHKoBoI Bapr.ocTi бiзl,rесу. З економiчноТточки зору, В ролi ставки дисконry е бажана iHBecTopy ставка

доходу tla вкладений капiтал у вiдповiдrti з piBHeM ризику подiбнi об'скти iнвестування, або - ставка

доходу за альтерIlативllими варiантами iнвесiицiй iз зiставляrlня рiвня ризику на дату оцiнки, Ставка

дисl(оIlту мас визI-1АL|атися з урахуванням трьох факторiв:

а) вар,госr,i гроtлей у часi;

б) Bapr.ocTi li)l(ерел, якi залучаtоться для фiнансування iнвестицiйного проекry, якi вимагають

рiзrri piBrri компеttсацiТ;

в) факr.ору ризику або мiри ймовiрностi отриманtlя очiкуваних у майбутньому доходiв.

Cr.attoM IIа З|.|2.2О20 р. середIjьозва)l(ена ставка за портфелем .банкiвськИх 
кредитiВ У

tratliotta,ltbHiй валlоr,i в банках, у яких не введено тимчасову адмiнiстрацiю або не запроваджено
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ЛiКВiДаЦiЙНУ КОМiСiЮ, СТаrIОВила l4,5 % рiчних. Iнформацiяl, що використана для визllаr]еII1_1ясередньозваженот ставки одеря(ана з офiцiйного сайту нБу за гlосилаlltlямhttPs://bank,gov.ua./statistic/sector-financia|/data-sectoг-dnancial роздiл,;вuр.i"r, креди,гiв за даtlиl\4истатистичноТ зв iTHocTi банкi в УкраТни (без ypaxyBaFI ня овердрафту)''.
4.6. Судясеlrня щодо виявлеIlня озпак зllецirlенllяl ак,гивiв
Вiдносно фiнансових активiв, якi оцiнtоються за аfuIортизоваIIоlо Bapr.icr-lo, Фонд ttit да,гувиникнення фiнансових активiв та на Ko)I(Hy звiтtlу дату визllаttас piBettb l(редитног1, ризиl(у.Фонд визнас резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиr.кiв за (littансовиlчlи ак'ГLlВамt,t, яt<iоцiнtоються за амортизова[IоЮ вартiстю, у рЪзмiрi o.,iny.ur,"" кредиl.1{их збиткiв за весь cl.pclK:lii.

фiнансового активу (при значному збiльше""i *р.л"r"о.сiр"."куlдля кредитно-знецiгtеtlttх фiнаttсоrlихактивiв) або l2-мiсячFlими очiкуваними кредитFrими збиткiми (уразi uЁ."rч*о,,u зрос'аl]llя креди,г1,1ого
ризику).

зазвичай очiкуеться, що очiкуванi кредитгri збитки за l]ecb cTpol( дiт мають буr.и Bttзttatti .ltо того,як фiнансОвий iHcTpyMeHT стане прострочеНий, tlK праl]ило,,кредиr,гIий ризи* значllО зрос'ас шtе /loтого, як фiнансовий iHcTpyMeHT стане простроченим або буле помiче,rо iншi .ttttttlиl(ll заl,рtlNlкиплатежiв, що е специфiчними для лозичzшьника, (нагrриклад1, злiйсtIеttttя iчlолисрiкацil' абореструктуризачii).
Кредитний ризик за фiнансовим iHcTpyMeHToM ввalкаеться lJизьким, якtцо сРitlаttсовий iнструмен,гмас низькИй ризиК настаннЯ дефолту, позич€tльFIИк мас потуrtнiй потенЦi- u'"поuу'зати своl.договiрlriзобов'язання щодо грошових потокiв у короткостроl<овiй перспективi, а несприятливi зiчtittи векономiчних iдiлових умовах У ловгострокЬвiй napananr"ri MorI<yTb з}lизити, uLле lle обов'язt<tlвоздатнiсть позич€lльника виконувати cBoi зобов'язанн, u,ooo ,о.овiрних .porou",* поr.окiв.
Фiнансовi iнструменти не ввalкаlоться такими, що Nlalol.b гrизький кРеДитний ризик.г|ише напiдставi того, що ризик лефолту за }Iими с ни)(Llим, Hilt< ризик дефолту за iнrrtими фittаttсовимиiнструментами Фонду або HirK кредитний ризик rорисдикцii, в яr<iй Фонд здiйснtос дiяльttiст,ь.
Очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дii не визнаlоться за фiнансоrзим illc.1.1lyivlel|.,,oM гIl)ос.l.о наПiДСТаВi ТОГО, ЩО BiH ВВОКаВСЯ iНСТРУМеНТЪМ.iз 

""aоо", np"o"r"",' ризиl(оiчl у по.1ередllьоп,lу звi.t,tlоп,Iуперiодi, але не ввzDкасться таким станом на звiтну oury, У iuooмy випадку Фогrд з'ясовус, чи ьlалсl Mt iсцезначне зростання кредитного ризику з моменту первiсttого визнання, а ol,)l(e tlи гlостаJIа потреба увизнаннi очiкуваних кредитних збиткiв за весь сiрок'дii.
очiкуванi кредитнi збитки вiдобралtають власнi о.liкування Фогrду щодо i(редиr.ttttх збиткiв.АналiЗ зростаннЯ кредитногО ризикУ та моментУ _flастанl]я лефоrrrу jvlo)Ke базува.t.исяна рiзноманiтних кiлькiсних та якiсних показниках) одllак мсФЗ Я ,-,p"r,y.i,u., 

'UO "r'..ul]e 
зрос.l.аllняризику вiдбувасться при простроченнi 

,на 30 днi" (параграф s.s.l t мсоз я;, а лефолт (гrодiязнецiнення) - при простроченнi на 90 днiв 1nupu.puq' Ёi.s.зZ мсФз 9). I_{e Tar< званi cгtpoc.t.oBttiприпущення) МСФЗ 9,

5, Розкриття iнформацiТ щодо використа[t HrI сп ра t]едл ll воТ ва pToc',i
5,1, Методики оцiнюваrlll,t та вхiднi данiо BlllcopllcтaHi длrt cкJlilд:tlIrlrI оцilltlк за сllраведлl{воlоBapTicTto

ФОНД ЗДiЙСНЮе ВИru]ЮЧНО беЗПеРеРВНi ОЦiнки справедлиl]оТ вар,госr,i активiв.t-а зобов,язttttь, .t.об.l.о
TaKi ОЦiНКИ, ЯКi ВИМаГаЮТЬСЯ МСФЗ 9 Та МСФЗ l3 у звЪi llpo tРiнансовий cr.aH t.la Kiгtetlb |(o)l(llol..,звiтного перiоду.

класи активiв та
зобов'язань,
оцiнених за

справедливоlо
вартiстю

Методики оцiнювання

Метод
оцiнки

(ринковий,
дохiдttий,
витра,гний)

I]хiднiда1-1i

Грошовi l(ошти Первiсна та подальша o,1i-rкa
грошових коштiв здiйснюсться за
справедливоtо вартiстю, яка

iвнюеlx номiнальнiй

Ринковий ОtРiцiйlri r<урси tlБУ
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5.2. I}плlll} BtrKop1,IcTaIlllя закрI|тих BxiдHllx даIIих для

cIlpal}eдJlLtlloi BapTocTi lla прибуток або збиток

у результатi визrtачеtjI-Iя справедливот BapTocTi частки у статутному капiталi згiдно методики

RизtlаtlеllI|я lпu..r",iiи,,"i' uр"*uОп'ивостi пiдприсмстuu .u дuн"*и буiгалтерськоТ фiнансовоi звiтностi,

було tlроведеtlо дооt{irtку фirrаr{сових активiъ Фонлу, зокрема: частку в стаryтному капiталi Тзов

<д:tсt<с со> лооLtir_tено на 456 тис. грн.; частку в стаryтному капiталi тзов кдрiя моторс> дооцiнено

tttl 229тис. грLl., частку в с.Iа.гутl1ому капiталi iзОВ <Галавтосвiт> ДООЦiНеНО На231 ТИС, ГРН,, ЧаСТКУ В

cl,aTyT*ol\1y кагtiталi TioB кРЕIIТГРУП> дооцiнено на l7l тис. грн,

У звiтlзому 2020 роui вiдбувся продд1( корпоративних прав, зокрема: частки в статутному

KaltiTa:li'Il1B кСК (ГАРАI-{l'IЯ> tзa суму l тис, грн,

15

вхiднiданi

Метод
оцiнки

(риrlковий,
дохiдний,
витратний)

Методики оцiнювання

ltласи активiв та

зобов'язаньо
оttiнеttих за

справедливою
вар,гiстю

Офiuiйнi бiржовi курси
органiзаторiв торгiв на

даry очiнки, за вiдсугностi
визначеного бiржового
курсу на даry оцiлlки,
використовуються цiни
закрит"гя бiржового
торгового дня. Щанi про

вчиненi правочини поза

фондовоlо бiрrкеrо, Щаrri

фiнансовоТ звiтllостi
пiдприемства (eMiTeHTa)

для визIlачеllня

it-lтегрального iнлексу

фiнансового стану
п iдприсмстuа (егй lтeHTa

РинковийГlервiсна оцiнка iHcTpyMeHTiB

кап iталу здiйснюсться за Тх

справедливоIо BapTicTto, яка

зазвичай дорiвгlюс цiнi операчiТ, в

ходi якоТ був отриманий актив.

Подальша оцiнка iHcTpyMeHTiB

капiталу здiйснюеться за

справедливоlо вартiстю на дату
оцiltки.

l нструменти
tсаlliталу

Цiни на риIrку
HepyxoмocTi, данi оцiнки
професiйних оцi HloBa,t i в

Ринковий,
дохiдний

Йрвiсна оцiнка itlвестицiйноТ

HepyxoMocTi здiйснlосться за

собiвартiстю. Подальt-t-tа оцiнка

здiйонtосться за первiсноlо
BapTicTro за вирахуванням
накоп иченоТ амортизаuiТ.

Iнвесгицiйна
ttellyxoпl iсгь

KoHTpaKTHi умови,
ймовiрнiсть погаше}lFIя.,

очiкуванi вхiднi грошовi
потоки.

Ринковий,
дохiдний

Йрвiсна оцiнка дебiторськоТ
заборговагlостi здiйснtосться за

справелливоlо вартiстю, яка

дорiвtlюс BapTocTi погашення,

тоб,го cyMi очiкуваних контрактних
грошових потокiв на даry оцiltки.

Подаrlьша оцitлка дебiторськоТ
:заборгованостi вiдбувасться за

амортизованою BapTicTto.

[ебir,орська
заборговаtt icTt,

KoHTpaKTHi умови,
ймовiрнiсть погашеl]ня,
очiкуванi вхiднi гроrшовi

потоки.

ВитратнийПервiсна оцiнка поточних
зобов'язаtlь здiйснюеться за

BapTicтto погашеllня. Поточнi
зобов'язанtlя otlilltotol,t,cя у
подал ьulому за амортизоваl.|оlо

Ilоточ н i

зобов'язан ня

(3-го рiвня) перiодlлчних оцiноlс



о tlaJle}KaTb оцitlклl справедJlлll}()[ ),1,()с,гi

5.4. Рух активiв, що оцiнюIоться
3-го рiвня icpapxiТ

за справеДл[rвою BapTicr-lo з викорllстаrlrlяill BlIxi/lH llx дilll t,tx

5.5. IlIшi розкрит-гя, що вимагаlоться МСФЗ
Справедл ива BapTicTb ф iнансових iHcr.pyMer rTi в

l3 <ОцilI ка сп раl}едлtll}оТ ваlггос,гi>
в порiвttянtri з ix балаrlсовоlо вап.гiст.r<

класи активiв
та зобов'язань,

оцiнених за
справедливою

вартiстю

l}()l Bi l

1 piBeHb
(Ti, що мають

котирування, та
спостереrкуванi)

2 piBeHb
(Ti, що не мають
котируваFIь, аJIе
спостережуванi)

3 piBeHb
(Ti, що не MaloTb
коr,ирувань i tte е

спостере)l(уван им и)

Усього

!ата оцiнки з1.12.19 з1.12,20 з1.12.19 з1.12.20 зl.|2,19 з1,12.20 з1.12.19 з1.12,20
Щовгостроковi
фiнансовi
iнвестицii:
iншi фiнансовi
irrвестицii

5 87l 6 95] 5 87l 6 957!овгострокова
дебiторська
заборгованiсть

83 575 82 в48 83 575 82 848{ебiторська
заборгованiсть
за

розрахунками
з нарахованих
доходiв l 4в5 5 063 l 4в5 5 063ItIша поточна
дебiторська
заборгованiсть

i l l iГрошовi кошти
I

l

Класи активiв,
оцiнених за

справедливою
вартiстю з

використанням 3-го

залишки станом
на 3 1. 12,2019 р,

Придбання
(продажi)

Залишlки cTa}loм
на 3 l. 12.2020 р.

[-Iрипriтка

Щовгостроковi
фiнансовi
iнвестицiТ:
iншiфiнансовi
iгlвестицiТ

+l 087 (Прибуток вill змt
сг|раведJI ивоi' Bapr-ocTi
частки у ста,гутlIому
r<апiтшi);
-l (llРолаlк Llас,гкрl у
cl,alyl,Hoply ка п iTarr i )"

f]етал ьна i r;формrаLliя
та у Гlримi.гцi 5.2.

Фiнансовi активи i зобов'язання
Балансова вартiсlъ Справе2lл и Bn oupaiar,,

з1,12.2019 з1.12.2020 з1.12.2019 з1.12.2020

5 87I

8з 575

6 95,| 5 87l

вз 575

l 485

6 957Довгостпп,.лi "-".Е vPvD
заборговаlriсть

в2 84в в2 в48{ебiторська заборговап iйiJБ-
розрахунками з нарахованих доходiв l 485 5 06з 5 063

1б



Фiнаl lcoBi активи i зобов'язаtttlя
Балансова BapTicTb Справедлива BapTicTb

3 1.12.20l9 з1.12.2020 31,12,20|9 з\.12.2020

I lша t]oTotl tla лебiтОРСЬКа
,о(лrл.пояшiстr l l l l

I-porпoBi кошти l l

пото.tt l i зобов' язання 1,7 110 1,7 710 \7 710 1,7"710

ста,rол. ,,а зн 22о20 року на балансi облiковувались довгостроковi пОЗИКИ На СУМУ 8736l ТИС,

грll. ФоtrД проводитЬ розрахуlrок амортизованоТ BapTocTi майбутнiх грошових потокiв з виданих позик
-лалл-,-лл ллл-:л-, D Dhqч\/Qянном ппеплiТ ябо лисконry.

1.а нарахова,,"* oo*ooin no no."*ax i вiдобраrкас BapTicTb позик з врахуванням премiТ або дисконry,

С.ганом rrа з l. 12.2020 року сума дисконту становить З 639 тис, грн,

Фоt.tд cTBopIoC резерв гriл очiкуванi кредитtli збитки щодо виданих позик, Станом на 3l грудня

2020 року'р"."рЬ пiпЪ.,i,iуruн'i'крелЙтнiзбитки на суму виданих позик нараховано в cyMi 874 тис. грн,

(Dоt]ДстворюереЗерВпiдочiкУванiкредитrriфиткиЩоДозаборгованостiповiДсоткахЗа
лlrrявtlостi npo.rpou"',Ji =uЪЬр.оuu*,о.ri 

по вiдсотках. У Фондi наявна прострочена заборгованiсть за

lIttраховаl]14Йи в'iдсот.ками за наданими позиками, тому резерв пiд очiкуванi...кредитнi збитки uiодо

заборl-оваttооr.i tlo вiдсоткаХ стаtlовитЬ 84 l тис. грн,'(ерiвНицтвО КомпанiТ BBa)I(ac, що наведенi

розкри,гтя Il(одо застосування справедливоТ BapTocTi. с. достатнiми, i не вважае, що за ме)I(ами

c|litrar,rcoBo'i ,звi,гttостi .unuru"no"o' будь-яка суттсва iнформачiя шtодо застосування справедливоТ

"opio.ri. 
яка Mo)l(e бути корис'оtо для користувачiв (tiHaHcoBoT звiтностi.

6. Розкрllт.гя illфорпtаl(ii, l_tlo пiдтверджус cTaTTi поданi у фillаllсових звiтах

(1.1. Доходлl
Фонд складас Звiт про фiнаrrсовi

цсрунr<rliй витрат).

РозшrиtРруваtItlя доходiв i витрат за

pit< та за 2020 piK llаведеtlо в таблиLti,

результати (звiт про сукупнi доходи i витрати) за методом

к(lункuiональним призначеtlням)) отриманих Фондом за 20l9

6.2. I}лI,гра,1,1t

!,оходlл

I..,,.i.lri

Itод
звiтy

2019 р. 2020 р.

р,2220 22 360 17 360

/fохоли вiд ttараховацих ulдсоткlв по по lб 015 13 161

Преп,riя по гlозиках 616,7 3 592

А м о рт t.l за t{ i я гt а р а хо ва н о го д и с к9!цу_д 9_гI 9э хдзх l78
,]

I I р.2240 1 652 1 088

ь*одр.l uiд ltooцi l tttи фi гlансових i н вести цi й 1 652 l 087

l l rl1l l|I]естиIllи l

24 0|2 18 448
Всl,ого /toxoлill:

I}llTpaTll
Код
звiту

2019 р. 2020 р.

р.21З0 |92 202

В и l t а горола копл паti iT з уп равд! ццдзцf t4дgl\,, и l78 l80
8 l5
з 3

з 4
Ъитрати гlа iгrrlri послуги (iгrdlормацiйнi, зберiгач)
rtri,,о rrлпр i а t.|TrlrlTи р.2250 1 9б1 14 309

п l 961 з бз9
8 955,-"-г , , : :: -БФЙrl ***-uЙ пориспостi лебiторськоТ заборгованостi

(за вiдсотками) 

- 

:

84l

874

р,22'70 13l 1

D их пt]ав lзl l

Всt,ого вI,t,грат:
2284 |4 5l2

|7"

п

I),,,.,roTrl п\/r,и я\/ п йтппя

lllшi виr,ра,гlл



розшифрування витрат Фонду за методом характеру витрат tlаведено в 
'аблицiCTaTTi

MaTent I
2019 р. 2020 р.

lL)2 202
l92 202

6.3. Податок па прибуток

6.4. Фiнансовi активи, що оцiнtоlо.l.ься
результату в прибутках або збитках

за справедллlвоtо B:rllr.ic.1-1o, з вцображсllliяlirt

вiдповiдальнiстlо та акцiЪнерних товариств cTaFIoM на 3I. 12.2020 р. оцiнка iнвести,riii за сгlраведJl1.1воlо

;:ж,#_\":,,#"L:::],Ji":Ly:iT,y]jo_:1.|""u , об,.,пБ"оrо вiдповiлальпi"rю ,га аt<цii' ttKtliotlcpItиxтовариств) вiдобраяtена в З-оЙу piBrli iepapxii.. 
DlAllvDlлdJlt,гllUl i0 ,I,a аl(цll ilкlllollepllиx

6.5. Грошовi кошти
СТаНОМ На З1,12,2019 Р, ГРОШОВi КОШТИ За Номiнальгtою вар,гiстlо облiковувались tla tIоточ|]омурахунку, вiдкритому в АТ КБ кПриватбанк> в cyMi t .".. .pir.
Станом на 31, 12,2020 р, грошовi кошти на поточному paxytlкy, вiдкритому в д1' l(lj <<Гlрива.гбаttк>були вiдсутнi.

6,б, Фiнансовi активи, що оцitlюютьсrl за амор.t,}lзOвпtlоlо собiва;rтiсr-ю
Щебiторська заборговаlliсть

!oвгocтpoкoвaдeбiтopськaзaбopгoва.нiстьФoндуgTаН9ч.нa31,l2,20l9p.ffi
позиК на сумУ 78219 тис, грн", нарахованоi'премiТ 

""Jyry i 363 тис. .р;. ;u ,,;;"ховаI-Iого дискоll,гу насуму видаFIих позик по них на суму 7 тис. грн., а саме:
- ТзоВ <АлекС СО> виданО позиК на сумУ б l'7'7 тис. Грl{., HapaxoBalto премtitо - 445 тис. грFl.;

Фонд не мас витрат з податку на прибуток у зв'язку з тиiчI, що вiдгIовiдНо до lIп. l41.6.1 п. l4l .6ст, l4l Податкового кодексу УкраiЪи звiльняtоться вiд опЪдu.rпу.uння кошти сllirtьного irrвестуваllllя, аСаМе: КОШТИ' BHeceHi ЗаСНОВНИКаМИ КОРПОРаТивного сРонду, кош],и r.a itlш i актиI]и, зilrlуrlg}j; вiдучасникiв iнституту спiльного iнвестування, доходи uiд.дiйс"еr,по оп"роuiи з ак.гиl]аj\,tи ittc,t,lt.l.y.l успiльного iнвестування, доходи, HapaxoBaHi за активами iнституту спiltьtlого irtвсстуванняr,.га itttt,tiДОХОДИ ВiД ДiЯЛЬНОСТi iНСТИТУrУ.Пirr"ого iHBecTyBa"*,o (вiдсоiп" ru позикzlми, ореrlднi (лiзr,rIrrювi)платежi, роялтiтощо),

Всього

31.12.20l9 з1.12,2020

1

2 029 2 485

857 l 0вб

l l45 l з16

l вз9 2 0l0

5 87l б 957

з1.12.2019 зt 12 2020
лOвгострокова дебrторська забоогован icTb 8з 575 83,722

l 485 5 904
I нша поточ на дебiторсrкuJйФБйuББ

I
luчtкуванi кредитнi збитки щоло лебirор"ьпо'i.

заборгованостi

ьалаlIсова BapTicTb всього:
(l 7l5)

85 06| 87 9l2

18



- 1'зоВ <Дрiя Моторс> видано позик на сумУ 48 625 тис, грн., нараховано премiю - 3 498 тис,

грlI.;

- ТзоI] <Галавтосвiт> видано позик на суму 19 
,733 тис. грн., нараховано премilо - 1 420 тис,

грlt.;

- ТзоВ кРЕНТГРУП> видано позик на суму з 684 тис, грн., нараховано

f{овгостроt<ова дебiторська заборгованiсть Фонду станом на 31.12.2020 р.

позик lla cylvly в7 36l тис. грн.., нарахованого дисконту на суму виданих позик

l,ис, гр}l. та виз1-1аlJи* *р.дйrп"х зЬиткiв щодо дебiторськоТ заборгованостi на

саме:
_ l-зов <дltекс со> видаttо позик на суму б 9l1 тис. грн., нарахОваНО ДИСКОНТ - 288 ТИС, ГРН,;

визttанi кредитtti збитки щодо дебiторськоТ заборгованостi - 69 тис. грн,;

- l-зов кДрiя Моторс> видано позик на суму 54 404 тис. грн., нараховано дисконт -2266тис,
грll,; визllаlri крелитнi збитки Lцодо дебiторськоТ заборгованостi - 544 тис, грн,;

- ТзОВ кГалавтосвiт> видано позик на суму 22 O'l8 тис. грн., нараховано дисконт- 920 тис, грн,;

визttанi кредитlлi збитки ш1одо дебiторськоТ заборгованостi - 22 l тис, грн,;

-'I'зоl] (Р11I-I'l'ГРУП> видаt.lо позик на суму з 968 тис. грн., нараховано дисконт- l65 тис. грн,;

визttанi ttpellиTtti збитки Lцодо дебiторськоТ заборгованостi - 40 тис, грн,

/{ебiторсьКа заборгоВанiстЬ.за розрахУнкамИ з нарахованих доходiв станом на з1.12.20l9 р,

складасться з нараховаtlих вiдсоткiв за виданими позиками на суму l 485 тис, грн,, а саме:

- ТзоВ кАлекс СО> нараховано вiдсоткiв на суму 119 тис, грн,;

- ТзоВ кДрiЯ Моторс> HapaxoBal]o вiдсоткiв на суму 938 тис, грн.;

- ТзоВ кГалавтосвiт> нараховано вiдсоткiв на суму 381 тис. грн.;

- ТзоВ 1'зоВ ((РЕ1-IТГРУП> нараховано вiдсоткiв на суму 47 тис, грн.

дисконт-7тис.грtt.
сruIадаеться з виданих
по них на суму 3 бЗ9
суму 874 тис. грн., а

грн., визнанi кредитrti

Щебiторська
icHye. Фонд
пiдходу до

р. складаеться з розрахункiв за

р. складасться з розрахункiв за
суму l тис. грн,

lншоl поточI]оl

/{ебiгорська заборгованiсть за розрахунками
скJIаltасться з tlараховаIlих вlдсоткlв за видаIlими

кре/lиl,них зби,гкiв tltодо дебiторськоТ заборгованостi

- 1-зОВ <Алекс СО> нараховано вiдсоткiв tla

дебiторсьt<оi'заборгrrваностi - 67 тис. грн.

-ТзОВкАрiяМоторс>НарахоВаllовiДсоткiвНасуМУ369lтис.
Lltодо дебi,горськоТ заборговаt-tостi - 527 тис. грtt,

- Тзов <Галавтосвiт> нараховано вiдсоткiв rra суму l 49'l тис.

Lltодо дебiтоllськоТ заборгованостi - 2l 3 тис, грн,

- ТзОВ ]'зоВ кРЕIlТГРУП> ttapaxoBaHo вiдсоткiв на суму 248 тис.

збитки lltодо дебiтоllськоТ заборгованостi - 34 тис, гргl,

з нарахованих доходiв станом на 31.12,2020 р,

позиками на суму 5 904 тис. грн. та визгIаних

на суму 84 l тис. гр}l., а саме:

суплу 468 тис. грн., визнанi кредитнi збитки щодо

грн., визнанi кредитнi збитки

грн., визнанi крелитнi збитки

Itttlla t]oTotlHa дебiторська заборгованiсть Фонду с KopoтKocTpoкoBolo,

заборговаttiсть Фонду ,,. п,lu. забезпеченпr. Про.rроченоТ дебiторськоТ за!оц1l1аностi не

,,1rоuодrrп ана.lliз та оцiнl<у рiвня крелит}Iого ризику з використаI]ням lндивlдуаJlьного

ко ltтраге I-1,га,

Iltllta пото.lr.rа лебi,горсьt<а заборгованiсть станом на з |.12.2019

Ilеllоз14.гарlIi llослуги та виl|агороди КомпанiТ на суму l тис. грн.

l t tt.lla поl.о.rrlа лебi,горська заборгованiсть cTaI-loM на з 1 . 12.2020

дlеtlозитарlti rlосllуt-и, irlcPopMartiйtti послуги та винагороди КомпанiТ на

CTaцoM на з l грудня 2020 року резерв пiд очiкуванi креДИТНi ЗбИТКИ ЩОДО

дсб iTopcbKoT заборгоtlа HocTi становить <0>,

6.7, Власtllлй капiтал
Станом на з l . |2.2О|9 р. та з|.12.202о р. заресстрований капiтал скJIадав 30 000 тис, грti,

CTp5,K,pyn,, I]J|ас1-1ого капiталу:

l9"

31.12.2019 31.12.2020

Заресстрований (пайовий) капiтаll 30 000 30 000

Ilсрозllолiлегr и й прибутоr< 58 973 62 909

Ilеоtlла.tеt t и й кап iтал
_15 750 l5 750

Всього B"llactIltй lсапiтал 73 223
,77 |59



б.8. Торговелыrа та itlrшa кредиторська заборговаlIiсть

з 1.12.2019 зl.|2,202(l
нша кредиторська заборгован icTb l"l ,l l0 17 7l0

-Всього кредиторська заборговаlIiсr-ь
11 7l0 1,7 

,7l0
IншакpедиTopсЬкaзaбopгoванicтьcтанoмна3l.l2'20l9p.тасTаtIoм"uзffi

з заборгованостi за придбання частки в статутному капir,алi TioB кIrЕlJ]'ГРУtIu 
"n.yry 269,гис. грtr.таза iMeHHi iнвестиr(iйнiсертифiкати Хариш Я.l. на суму l 7 441 тис. rрrt,

кредиторська заборгованiсть на кiнець звiтного перiоду tIоси,l,ь поl.о.tний характер i невважасться простроченою.

}l;:ж:""r"J,,т{:r:т,,:::l:.iY,]оТ дiяльностi у звiтi про рух гроtllоl]их кошtтiв (за

б.9. Звiт про рух грошових коштiв за перiод з 01.01.2020 р. пtl31.12.2020 р,Звiт про рух грошових коштiв за перiод з 01.0 |.2020 р. гIо 3 1.12,020 р. сl{ладеFIо за вtlNlогамимсБО 7 кЗвiт про рух грошових коштiв> за прямим методоlчl, згiдtlо з якиiчI розкривас.гься itl(;op,vtaLliяпро ocHoB[li класи надходя(ень грошових коштiв.Iи виплат гроtllових KotttTiB tIa tIeT.I.o-.,ctloBi. У зrзiт,i

:::::::]::"о рух ГрошоВиХ коштiв вiд операцiйrIоi та ttеоперацiйrtоi, (iнвестицiйноl, -га 
фiнаtlсовоi.)дlяльllостI.

Операцiйна дiяльнiсть - полягас в отриманнi прибу.гку вiд звичайноi. lliя.llьttост.i, cyirla якогоскоригована на амортизацiю необоротних активiв, ,"rpu.,." l-ia огlJlаlу гrрачi llepcollaJly, сIlJ|а,гуподаткiв, вiДрахування на соцiальнi заходи та iнrлi u"rpur".'
Iнвестицiйна дiяльнiсть - це пРиДбання,u проооп.:'""обороrrtих aKTprBiB, У ToN,ly .tислi аl<,l,ивiввiднесених до довгострокових, та потоLlних фiнансЬвих iнrеЙi;, й;;"'-," 

"р"оОаllня 
оборо,гtlих

3lilir'i;,1Xi;Hffft"#? il".;;.О"""ЯДаЮТЬСЯ 
ЯК ГРОШОВi еК'iВuЛеН'.И, Йr;r;; uiд.о,.п, .,n r,".ir*,,,i",

Фiнансова дiялыliсть - це надход,*ення чи використагl1-1я коштiв, tЦО lЧlttЛи ivt iсце tз резуrrы,а.r,i:li::il*:_T паперiв, викУпУ ВЛасних акцiй, виплата o,irio."oir, ,,o.uu,.,,,,o ,,rбо*,озurtь за борг,овип'ицlнними паперами.
Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйноi дiяльностi за перiод з 01.0 1.2020p. по з 1.12.2020 р,становить -20З тис. грн. (витрачання), за перiод. Ot.O1.20l9 р. no З i,lzэоi9'!. 

"rurоuи.гь - I9zl ,l.ис.грн. (витрачання).

0l .0l .2020
зl,l2.2019

ии ру,
р.по

е витрачання грошових KollrTiB в cyMi I тис. грн.,
надход)I(ення грошових коштiв в cyMi l тис. грн.

Грошовi потоки в iноземнiй валютi вiдсутнi.
6.10. Звiт про власIlий капi,гал за перiод з 01.01.2020 р. lIo 31.12.2020 р.облiк заресстрованого (пайового) капiталу, нерозподiленого прибу,гку -га }Iео1'лачеtlого ка'i.t.а.;lуздiйснюеться вiдповiдно до чинного .Ъпопоцur.rва УкраТtlи. [}apTicr-b Ъrп,'"И влас|-lоt.о каlli.гаJtу, якавiдображена У звiтi про власний капiтал вiдпо.iда. б;;r;;;i;;iry про t1,1поп"о."и l,.o"; ,Iru,,лу,ЗаРеССТРОВаНИЙ (ПаЙОвиЙ) капiтал 

"r1".оlч] 1,12.2Ы 8 р. 
"..uч,оuить 

30 000 .гис. l.prr.Нерозподiлений прибуток c.a'o* на 3l ,l2.20t В р. сrаrюЬ ить 37 245 тис. грн.

Резу. чистого руху коштiв вiд дiяльностi Фолlду за перiод з 0l Ю ГТЛp
за перiод з 0 I .0 l .20l9 р. по

по 3 I.12.2020 р,
З l .l2.20l 9 р. с

20

методом) вlдображений настчп н им I |ря fulI,1M

ltод 01.01.2020_
з1.12,2020

01.0l .20l9-
з1.12.20l9

р.3 I00 -202 l93
р.3 l90 l I

р.3195 _203 - l9:l

становить - l95 тис

Кол 01.01.2020_
з1.12.2020

01.01.2019_
з 1.12.20l9

р,3200 l

р.З2l5 9з42 l4529
р.З2'/5 -9l41 -l43з4
р.3295 202 195



I-Iеоплачений капiтал cTaHoN,I на з l . l 2.20 l 8 р. становить ( 1 5 750) тис. грн.

IJласttий капiтал QTatIoM на з l. \2.201В р. становить 5l 495 тис. грн.

Чистий прибуток за перiод з 0l .01.20l9 р. по 31.12.20l9 р, становить2| 'l28 тис. грн.

Заресстрований (пайовий) капiтал станом на 3 1.12.20l9 р. становить 30 000 тис. грн,

IJерозполiлеrrий приброк стагIом lla з | .l 2.2019 р. становить 58 973 тис. грн,

1-1еоплачений капiтал станом на з l,12.2019 р. становить (l5 750) тис. грtt.

Власttлtй капiтал cTa}loМ на зl.|2,2019 р. становить-lЗ22З тис. грн.

Чистиil прибуток за перiол з 0l .0l .2020 р, по з l . 12.2020 р. становить З 936_тис, грн,

Заресстроваrrий (пайовий) капiтм станом на з l . l 2.2020 р. становить 30 000 тис, грн,

Нерозполiлеttий прибугок cT,a}loМ на з l .l 2.2020 р. становить 62 909 тис. грн.

Ilсоплачелtий капiтал станом на з l . |2.2020 р. становить (l5 750) тис. грн.

IJласllий капiтал стаtlом на з 1.12.2020 р. становить7'l |59 тис. грн.

7" Розкрllт,гя itlпloT ill{lopMaпiT

7. l YпroBlri зобrllr'язаllня.

7.1, ]. CydoBi ttозовtt

Проти Фонду в звiтному перiодiв не було подано судових позовiв. Керiвниuтво КомпанiТ вва}кае,

uro Фо,iд ,,. no,.,..b iстотних.б"rпiu, вiдповiдно, резерви у сРiнансовiй звiтностi не створювutлися,

7,L2, Ottodo,ttl*),Bolll1,1 
\/ плпятk.lRомч .la*ol якi дозволяtоть бiльш

Внасл iдок ttая BHocTi в yKpaTt,tcbKoMy податковому законодавствl положень,

ttirK одилt варiаt.tт,глуlчlаченtlя, а тако}к через практику, що склzцася в tlестабiльному економiчному

ссредоtlишti, за якот податоо*i органи ловiльttо тлумачать аспекти економiчноТдiяльностi, у разi, якщо

гlодатковi орга11и пiйuлуrо cyMHiuy певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва. Компанiт

e*oltoп.i.tt-toT дirпоноЙi--iПоплУ, ймЬвiрltо, що Фонд змушений буде сплатити додатковi податки,

;r;i;;-D; iu ne"i. J'aKa невизна'енiсть мо)ке вплинути на BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB, втрати та

резерви пlд з}lеtll}]еI]Ilя, а TaKo)I( на ринковий рiвЪнь цiн на угоди, На лумку керiвництва КомпанiТ,

сtlлаl.иВ yci поllатtсИ, томУ (liHaHcoBa звir,нiстЬ не мiститЬ рjзервiВ пiд податковi збитки, Податковi

звir.и пlolt<Yan п"рaaur,Датися оiдпОвiднимИ податковиМи органами протягом трьох poKiB,

7, l.з, Cпt_l,пittb ttoBellttettttst t)eбi,tltollcbKoi| зо.борzовоttосtллi ttla itttuttx cltittattcoBux aKtttttBiB

Г]наслiltоtt ситуаLlii', яl(а скл€цась в eKoHoMiui УкраТни) а також як результат економiчноТ

ttестабiльгtОстi, tllo Jкпuп'о"о гtа ДаТу балансу, icHyc ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути

реалiзоваrli за 'ixtlbolo бtшtаltсовою вартiстю в ходi звичайнот дiяльностi Фонду,

Ступittь IlоверI.|еlILlя активiв у згrачнiй Mipi зале_ясить вiд е(lективностi заходiв, якi знаходяться поза

зоtlо}о oo,,rpon,o 
'Фо,,лу, 

Ступiнь повернення дебiторськоТ заборгован.остi Фонду визначасться на

пiдставi обставиtt ru iu,liЬрruцiТ, ,Ki nururii на дату балансу. На лУмКУ КеРiВНИЦТВа КОМПаНiТ, ВИХОДЯЧИ З

llаяв}|их обставиlt..,.о iп,]rор*оцiТ, кредит'ий ризик для фiнансових активiв Фондом визначений як дуже

ttt.lзьt<ий, ToI\4y кредиir,"и .о"rок'не був визнаний при ошiнui цих активiв. Враховуючитой факт, tцо

Ilо.гоLlllа .rtебir.орська .uбпргоuuпiсть буле погашена у'2О2l року, очiкуваний кредитний збиток Фондом

визrtаtlий при oшirlrri цt,ого фiнагIсового активу становить к0>,

t}раховуtоЧи той сРакт, It(o довгосТрокова лебiтороька заборговаНiсть буле погашена у 202], poui, i

бсllучи lto )/ваги п".ruЁiпп'у .*oHo*iu,iy ситуацirо в YKpatHi, в т. ч. пов'язану з COVID-19, Товариство

с'ворило l]сзерв OLllKyBalIиx кредитних .о"rиu на суму заборгованостi за виданими позиками в розмiрi

874 тис. грtt.

7.2 I)озкрlл'гттl ilIdlормацiТ про rlов'язаrli cTopollI,1

l{o гrов"язаrtих с.горitл Фоrrду належать Компаtliя та юридичнi особи - резиденти, корпоративlti

tll)ава яких облiковуtотl,ся t} аl('ГИвах Фонду,

I(омпаtliя.га, зокрема, ii керiвtlик, мас вплив на Фонд внаслiдок виконання функuiй з.управлiння

акl-иваI\4и та органiзачiТ дlrпr*оЬтi Фонлу. Прямi родичi керiвника КомпанiТ пов'язаностi не мають,

I-Iротягопл звiтного перiолу здiйсtttовал_".о on.puuiT з нарахування винагороди КомпанiТ у cyMi 180 тис,

грtl. та проведеllllя оплаrи-uиt,агороди ItомпанiТ на суму 1 80 тис. грн,

7.3. Цiлi та полiт1lклl управлiння фiнаttсовими ризиками

управлirtнll ризиltами мас першочергове значення для ведення бiзнесу Фонду i е_ ваrlсливим

eJ|e]\4el|ToM jJ дiяльностi . Полiтика управлiннЯ ризикамИ сконцентрОвана на непередбачуваностi

21"



фiнансових ринкiв iнацiлена на мiнiмiзацiю потенцiйного негативного впливу tta rpiHaHcoBi гlоказнt.tt<tаФонду, Оперативний i юридичний контроль мае nu ,,.,ri-.u;;;;;Йi;"']ir,.n.t," tРункtliогtуваttнявнутрiшньоi полiтики та процедур. ,"rо,o nniпi";.uцiiЪ,,"рuчiИ,,"* i юриllичгtих рl.tзиt<iв,Керiвництво Компанii визнае, що дiяльнiс,гь Фонду пов'язана з фiнансовиlЧlИ РИЗ1.1Каjчttл i вар.гiсr,ьчистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi ivlor(e сут-гево зrчtiнитись угlаслiдок вt]JIивусуб'ективних чинникiв та об'ек.йr*,"*.,"nr"nir, 
"iрJiд"i"ть iнаttрямок вгlлиl]у яt<их за:здtutегiдь

ffi:;ТiЯ:11lХ,f,?#.?l*ИВО, 
!О ТаКИХ фiнансових ризикiв ,iд;".;;;;;"Ъrruiп ризиl(, 1lиttt<оtзий

Полiтика з управлiння ризиками opieHToBaHa на визнаtlеrIня, аttалiз iуправлitrt]я ризикаNtI,|, зЯКИМИ СТИКаСТЬСЯ ФОНД, На ВСТаНОВЛеННя контролю .u p"."nur;,; 
';;;, пЬст.iйrlий моl;ir.ориttг заpiBH.M ризикiв, дотриманням встановлених обмежень та по,,liт.ики yt-tpaB.lIiHllя риз14каl\,Itl.управлiння ризиками керiвництвом Компанii здiйсrtюе,гьсяt lIa ocltoBi розу't itlгlя rIриllиl]ВИНИКНеННЯ РИЗИКУ, КiЛЬКiСНОТ ОЦiНКИ йОГО МОЖЛИвого впливу на вztртiс.гь чис.г!.lх aKT.l'BiB,I,aзастосування iнструментарiю щодо його пом'якшення.

7.3,1, Креtumнuй рuзuк
Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона Ko}iTpaKTy про фiнансовий iнструlчlен.г не з[{о)t(евико}tати зобов'язання i це буде при'иною виllикнення c|эiHaHcoBoio aб".rпу itlLtloi сторони. Кредllr,гrrийризик притаманний таким фiнаrrсовим iнструмен,гпr, on пото.tнi ,u дar,оr"r.l.ti 1lахугlки в бatlKttx,дебiторська заборгованiсть (в т.ч. позики).
основним методом оцiнки кредитних ризикiв Фоrlду с оцiнка крсдиl.оспромtо;ttltост.iконтрагентiв, для чого використовуютьс1 пq"л"."i рейтинги та-будь-яка iнша досr.упttа illфорiчIаtliящодо rx спроможностi виконувати борговi .obor'r.unir." 

"'

Станом на З1.12,2020 р. кредитний ризик по фiнаtrсовимt ак,I.иваful, lцо оLliнюtоr.t,ся заамортизованою собiвартiстю, с низьким, що пiдтвеРдп,уarr", чиlJникаN|и, якi BpaxoBylo...', сгrецифiкуконтрагентiв, загальнi економiчнi умови та оцiнку on йrочпого) так iпрогнозгtого 1-1allpяMkiB зlчl itiиумов cTaнoM на звiтну дату,
Iltodo поmочнuх paxyHKiB
При визначеннi рiвня кредитноLо 

-_р_"зцу фiнансового aKTLIBy у виглядli грошовtlх кtltt.,l.гiв,розмiщених на поточному рахунку в Ат (ь,,Пр"*ЬrОuiЙ, Оуr," upo*buo"l, u n"pu,y (lергу, ланi lllj'.ВiДПОВiДНО ДО ЦИХ ДаНИХ СКЛаДаIОТЬСя реЙтинги банкiв. За даними рейr.илrг.у надiйrlост,i банкiв, щоздiйснюеться рейтинговим агентством, яке B'ece}le до. !ержавного реес'ру y1.1oB1-1ol]a)l(el|иxрейтингових агентств нкцпФР (https://Йww.".r;..;;;;raf,atirlg-agerlcies/) дт кБ кПриват,банк) масКРеДИТНИЙ РеЙТИНГ iНВеСТИЦiЙНого рЬня uaAA (http:Йtoncura-ruiinglbiJ.r-olrt' privatbanK;.
. 02 грудня 2020 року Рейтинговий KoMiTeT рейтингового агентст,l]а кС'аt.,дарт-I)ейтиtlг> llрt.tiillяврlшення про оновлення кредитного рейти",у Rт КБ кприваr,банк> au 

"ойппльllоlо ttlko,lolo наPiBHi uaAA, ПОЗИЧаЛЬНИП ubo ОПР""Ий бОРГовий ir,cTpyMeHT з рейт,иtlгом rtаАд хараl(геризу€,г|,ся /ly)I(eвисокою кредитоспромоrкнiстtо порiвttяно з iншимЙ украi'ttсt,кими позичаJlьl-|иl(ами або борl,оIlип,tиlнструментами, Знаки {{*р 1u (-) позначають промil,rr"й рЬИr""говий piBeIrb вiдt.tосtло oclloBHot,o рiвня.стабiльний прогноз Bkiшyc на вiдсутнiсть на поточгrий момегlт передумов дlлlt змiни рейтилrг,у гll]о].rll.омроку.
Враховуючи проведений

достатньо rlадiйним.
Щоdо позLлк

аналiз, керiвництво Компанii дiйшло вис[Iовку, що баtlк с

Станом на 31,12,2020 року в активах Фонду е позики, що видагti l'зОt] <<Altet<c СО> iз т.ерп,tittоvtПОВеРНеННЯ З1'l2'202l PiK На СУМУ б Л lлТИС. ГРП., ТrОЁ .кАрiя Мо,.ф"" i, .,."p",in,onl повеl)lIеllняЗL12'2021РiК На cvMY]]!!o!'!9 iPH., ТЗОВ пГ-оrrЙiru i, ,."p,i'-'o' поверtlеttлlя з 1.12.202l pir< наСУМУ 22 078 ТИС, ГРН,, ТЗОВ ТзОВ ui'ВНТГРУп,, i. ,"pri"o" по."р".ння з I .1,2.;Ьi;'iil;i!i;']'Ъu,тис. грtl.

За результатами проведеного аналiзу,.,враховуючи пiдходи затверд)I(еlli в Фолrдi у меr(ах слlс.I,еi\4иуправлiннЯ ризиками' КерiвництВо комппiiТЪроО""пО u"""Бuоп, що з датИ первiсtlогО визllаFIIJя (tзиддq1позики) кредитний ризик позичilльника не зазнав зростання le }lизьким. Вiдсу.r.rIi факr.и, якi б сtliдlчttllиПРО РИЗИК НеВИКОНаННЯ ЗОбОВ'ЯЗа""', 
L|,::::л9_"|У* до уваги rrесr,абiльну et<otloMi.ttty cltr.yatlito вYKPaiHi' В Т' Ч' ПОВ'ЯЗаНУ З COVID-l9, ТОВаРИСТВО.с'гl]орило резерв o.ti*yBatlttx креди1.1lих збиr-кitl насуму заборгованостi за виданим" по.й*u"" в розмiрi 874 тис. грrr.

!о заходiв мiнiмiзацiТ впливу кредитного ризику Фонд вiдноси.гь:
- встановлення внутрiшнього обмеltення обсягу дебiторськоi'заборговаtlос.гi в ак,гиl]ах:
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- диверои(liкаuirоструктуриактивiв;
- аналiз платоспромоrt<ностi контрагентiв;
* здiйснення заходiв tllодо недопущення наявностi в активах Фонду простроченоТ дебiторсы<оТ

заборговаt tостi,

У ФонлУ лля внутрiШrtьоТ систеМи заходiВ iз запобiгаНня та мiнiмiзацiТ впливу ризикiв cTBopeHi:

сиQтема )'п paBlt i tl ня ризи кам и, BHyTpi rl гr i й аудит (контрол ь),

Фонд використовус наступнi методи управлiння кредитними ризиками:

. лiплiти щодо боргових зобов'язань за класами фiнансових iHcTpyMeHTiB;

. лiмiти щоло боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою групою);

. лiмiти tltодо'вl1лалень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за

l-lаttiонал ьноto рейти н говоto l_tl кztлolo;
. ,гtiмiти rлодо розмiще}|}lя депозитiв у банках з рiзними рейтингами.
7. 3. 2. Р utt KtlB u ti р ttз tt к

Риllt<овийриЗик-цериЗИкТоГо'ЩосПраВедЛи.ВавартiстьабомайбУтнiгрошовiпотокивiД
(lillаtlсового illcipyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплюс три
.,l",-," p"."ny: iншЙИ цiновий ризик, валrотний ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик виникас у
,u'o.,iy з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцiт, вiдсоткових ставок та валютних

KyllciB. cDotl/l нара)катиметьсЯ t-ta ринковi ризикИ у зв'язкУ з iнвестицiями в акцiТ, облiгацiТ та iншi

фi r rarlcoBi i tзст,румен,ги.

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

tрitlансового ittcT.pyпleHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (okpiM тих, що виникають

уrrаслiлок вiдtсоткЬвого ризиl(у чи валtотного ризику), незаJIеIIно вiд того, чи спричиненi вони

tIllI-IIJиl(аl\4и, характер1.I14ми для окремого фiнансового iнструментаабо його eMiTeHTa, чи чинниками, що

вIlливають rla Bci поiiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiйснюються операчiТ на ринку,

основttим ме.1одом оцiнки цiнового ризику е аналiз чутливостi. Серел методiв пом'якшення

Llitlового рl4зику Сlоllд використовус диверсифiкацiю активiв та дотРИМаННЯ ЛiМiТiВ На ВКJIаДеННЯ В

акttii.га itrrui фiгrаttсовi iнструменти з нефiксованим прибутком.

Валю.гний ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або,майбутнi грошовi потоки вiд

(littatlcoBoгo ir1cTpyb,tetlтy коливатиму1ься вIlаслlдок змl1-1 валlотних KypclB,

[]алю,гtti рl4зики ВИ}lt4каtоТl, у зв'язку з володittням фiltансовими iнструментами, номiнованими в

iноземttiЙ BzutpTi. ФонД не iHueiTyc пойr" в банкiвсьКi д"поз"r", цiннi папери. та iншi фiнансовi
iнструплеrr.ги rtoMiHoBaHi в iноземнiЙ валютi, тому не е чутливим до вtUIlотних ризикiв.

Вiдсотковий ризиtt - це ризик того, що справедлива BapTicTb а!о мlИбгнi грошовi потоки вiд

(liltаtлсового iHcTpyMetlTa коливатимуться внаслiдоlt змiн ринкових вiдсоткових ставок. Керiвництво

ЙомпаrriТусвiлоппiЪС, tllo вiдсоТковi ЪтавкИ Mo)I(yTb змiнtоватиСь iце впливатиме як надоходи Фонду,

тaK i tla сtIраt]еllлиВу вар,гiсть t-lистих активiв,

усвiдомлюючи значlli ризики, пов'язанi з коливаннями вiдсоткових ставок у
вt-tсоl<оirt(lЛяLtiйномУ сереllовиlЦi, яке с властивим дЛя фiнансовоТ системи УкраТни, Керiвництво

Компаllii'пllийняло piu,.nr,, ,,. illвесr,увати у борговi зобов,'язання у нацiональнiй валютi з фiксованоlо
Billcor.KoBoto 

"runnob. 
Керiвгtи1lтво Компанii'здiйснrос монiторинг вiдсоткових ризикiв та контролюе Тх

максималь}|о припусти*"й розмiр. У разi зростання вiдсоткових ризикiв Фо!4 мае HaMip позбуватися

боргових сРiнаilсоЬих i,-,"rpyreHiiB i rtriксованоlо вiдсотковою ставкою. Монiторинг вiдсоткових

рttзиt<iв,ri,'iйaп,оu.оar,,-,r,о*о* оцittttи впливу мо)ltливих змiн вiдсоткових ставок на BapTicTb

tз iдсоr,ко в и х с| i t tattco в и х i tlcTpy пл е гlтi в.

7, 3,,?, Р ttз tt t< л i кв id t t о cttt i
[rизик лiквiдllос,гi - ризик того, що Фонд матиме трулнощi при виконаннi зобов'язань,

tIов'язаних iз фiнаrrсовими iобов'язаFIl-lями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв або

iншlого фi Hal tсового активу.

Фонд здiйс}Ilос цо}Iтроль лiквiдltостi шляхом планування поточноТ лiквiдностi. Фонд аналiзус

r.ермitlи платежiв, яt<i поti'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами,

зобов'язаllнями, а Taцo)t( прогнознi потоки грошових коштiв вiд неоперацiйноТ (iнвестиuiйноТ)

ltiltл ьгtос,гi.

IrltРормаttiя tl[одо недисконтова}lих платеrкiв за фiнансовими зобов'язаннями Фонлу в розрiзi
cтpor< i в погаLtlеtl н я п редставле|lа }Iаступ I Iим Ll и 1-1oM :
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PiK, що закillчився
31 грулня 2020 року

До1
мiсяlця

Вiд 1 мiсяця
до 3 мiсяцiв

I}iд 3
lчIiсяlцiв до 1

року

Вц 1 року
ло 5 poKiB

Бi,,lьше 5
poltill Всьог,о

Iнша поточна кредиторська
заборгованiсть

1,1 7l0 11 1l0

Всього
17 7l0 1,7 

,7l0

PiK, що закiнчився
3I грудня 2019 року

Доl
мiсяця

Вiд 1 мiсяuя
до 3 мiсяцiв

I]iд 3
мiсяIцiв до l

року

Вiд l року
до 5 poKiB

Бiльше 5
poKill ВсыlI,о

[нша поточl.,а кредЙорська
заборгованiсть

1,1 
,7l0

l1 1l0

Всього 11 1l0
l7 ,710

7.4. Управлiння капiталом
Фонд розглядае управлiння капiт€tлом як систему принципiв та методi.в розробки i реаtiзацii.управлiнських рiшень, пов'язаних з оптимztльним форЙуri"'оr.капiталу a 

-p,."o,r,o,rlTtlI,'x 
джерел, аTaкo)lt забезпеченням ефективного його використання у дirпопо"ai Фонду. Кпtочовt llитаti}Iя t.a 1.1ol,tl.ttliРiШеННЯ, ЩО ВПЛИВаЮТЬ На ОбСЯГ ; .rpynr/py 

"nJnil-y, 
u ,I,aKo)l( д)l(ерела його (lор'lуваltня,РОЗГЛЯДаЮТЬСЯ УП,РТ:I::*"'ПеРСОНаЛОМ. ЙЬХаНiЗМ управлiнtlя Konir-a,o", trередбачас,li,I.купостановкУ цiлей iзавданЬ управлiн"" капiталом, а Taкo)l( l(оtlтролЬ за i.x цотриiчlаННrllчl у звi.t,llоiчtу

ffi#*iJtffij',ЩffiffiНЖ;Ъ}'";; ;;;;bY'u"nop""'ui,", ycix видiв -r,,l",y; р,j.роЪ,,.,,п,

Управлiнський персонал здiйснюе огляд структури *апiталу на t<itter(b ко)кного звiт-ttого перiоду.При цьому проводиться аналiз BapTocTi nunlr#y, 'ИЪ.о' .rpynтypa .га мо)l.",lивt ризики. IJa ocrloBiотриманих висновкiв Фонд здiйснюс регулювання капiталу ]llляхом зzulуt|енFlrl до/lатl(оl]ого t<аllil.irлуабо фiнансування, а також виплати ДивiдЁндiu ,u пой"п*,, iснуюч"х гlозик. (Dоrtд пlохtе здiйснюва,гирегулювання капiталу шляхом змiни структури капiталу. i".r"i,u l"'iuurinuo капiталорt l\lo)Keкоригуватись з урахуванням змiн в операцiйному сереловищi, тенденцiях риrlку або с,граr.еr.ii'рсlзtlи.r r<y.Управлiння капiталом Фонду спрямовано на досягllення наступ}lих цiлей;о зберегти спромояtнiсть Фонду продовжувати cBoto дiяльлIiс,гь ],ак, rцоб Bill i tlада.iliзабезпечував дохiд для учасникiв Фонду та виплати inr", зацiкавлеrtим cTopo}IaM;о забезпечити нzlлеil(ний прибугок учасникам Фонду завдяки встаliовлеIlлtlо цit.l tla IIослугиФОНДУ,Щовiдповiдаютьрiвнtор"aйпуi r' ---'r'r'\*lvr Yvlll-\J JаDЛЛftИ БUliiltot 
.

дотримання вимог до капiта;
функцiонli;;';;о"ri безперерв"о.о оLt j:;Жil;Ъft]Э€ryЛЯТОРОм, i забезпече}lня зда,l-ttос,гi сD9l1ду

вiдобр1:.!i",.:т,hн:i:u'-'"u 
сума капiталу, управлitltlя яким здiйсttюсr,ьсЯ, /-lopitltttoc cyMi l<аtliт.алу,

Склад власного капiталу на дату фiнаrrсовоl'звiтностi * 77 l5gтис, грн.:
- ЗареестрОваний капiтал (пайовий калiтал) - 30 000.гис. грн.
- Нерозподiлений прибуток - 62g}gтис. грн,
- Неоплачений капiтал - ( l 5 750) тис. гр}l.
розмiр заресстрованого пайового капiталу вiдповiдас вимогам, вс.гаt]овлеllим для гlайовихфондiв.
Концепцiсtо збереrкення капiталУ в Фо,ндi е (liHaHcoBa t<оttцепцiя t<аtli.га.lIу (*апir.ал с cиtIclltiMltlMчистих активiв або власного капiталу, прибуток Ё збiльшеннямt фiнансовоi'сумtt Llистих ак,гt,rвiв заперiод), Ооке, Фонд здiйспо, упрuйння кЬпiталом, як.. спрямоваllе на зберелсеl,гlя cгlpo'tolttlocT.iФонду продовжувати cBolo дi"лiнiсrь так, щоб,забезпечуват,и.дохiд для yчacFI1,1KiB Фонду та l]ипла.ги

ilTffifiiýX"*T#^Hl:"*, 
ItеРiВНИЦТво Компанii аналiзуе ,upri.ro no,,ir,ry та риз1,ки, що

основними нормативно-правовими актами, що регулюють llорядок в},|зllаче}lня варr-ос.гi t|ис.гихактивiв iнститутiв спiльного iilвестуванrlя та порядок, строки пода}lFlя l.a сlUlад irl(;ормrацii rIpoрезультати дiяльностi та розрахунок BapTocTi чистих активiв iнсr,и,гутiв.п-irо,,о.о ittBecl.ytlattttя с,вiдповiдно, рiшення нкцпФР 
"й зо.оz,)Оl3 р. ЛЬ lЗЗ;;;Пр" затверл)I(еllttя По.,tоr*еl]rlrI гIро гlоря/lок

24



визllаllеl]l]Я BapTocTi чистиХ активiВ iнститутiв спiльного iнвесryвання> (iз змiнами) та рiшення

1-1кцгIФР вiд 02.10.20l2 р. м l343 кПро затвердженнЯ Полоrкення про порядок складання та

розкри"rгя iгrформаrriТ компаьriями з управлiння активами.та особами, що здiйснюlоть управлiння

активами недер)I(ав}lих пенсiйних фонлiв, та подання вiдповiдних документiв до Нацiональнот koMiciT з

L(iнних паперiв та фондового ринку) (iз змiнами),
BapTicTb чистих активiв - величина, що визначаеться

сltiльttого iнвестування з урахуванням Тх ринковоТ BapTocTi i

як рiзничя MirK сумою активiв iнституту

розмiром зобов'язань iнстиryту спiльного

н l]ec

Ilоказttиtc
значеtлня покчIзlJика станом на

31.12.20l9 р, 31.12.2020 р.

Сума активiв, грн 90 932 648,80 94 869 426,26

1,7 109 924,5з |,7 709 906,53Суп,rа зобов'язань, грн.

BapTicTb чистих активiв, грн. ,7з 
222,724,2,I 7,7 l59 5|9,73

l4 250 000 l4 250 000

lloM iнал ьна BapTicTb одного iнвестицiйного
cepTtlr|liKaTa. r,pH. 1,00 1,00

I3apTicTb чис,гих активiв Фонду в розрахунку
l{a одиl{ irtвес,гиtiiйt,rий сертифiкат, грll. 5,1384 5,4|4,|

[3apTicTb чисl.их ак.гивiв Фонду в розрахунку на один iнвестицiйний сертифiкат виш{а його

t tt,lп,l ittал 1,1зoi' BallTocT,i,

1-I1;отяl-сlм звir.ного перiолу не вiлбувалося первиLIного розмiщення iнвестицiйних сертифiкатiв,

[] и tt.lta,l и ytlacll и l(a i\4 (ди в iленли) rte здi йснюваJt ися,

lttrfхц1.1tсtt,liя ttltlc)o ctu1ad1l tlla 1эсlзмiру вullц)аl1l, якi вidu.tкоdовуlопlься зq paxylto{ акпluвiв .Фонdу,

[Jимоги lr(olto складу,о po.nripy l}итрат, ooi п,torny,o бути вiдшкодованi за рахунок iнститугу спiльного

itлвестуваrtня, BcTalloI}Jl.ni рiru.i,uям НКI-|ПФр вiд lз.08.20lз Ns l468 кПро затвердI(ення Пололtення

,,1ro.nrur, та розьлilэ ви.гра1,, що вiдшкодовуються за рахунок активiв iнститугу спiлы-lого iнвесryвання>

(iз змirlамrл). 
-l'aK, максимальний розмiр u"пu.ород" компанiТ з управлiння активами венчурного фонду,

pnapo*non, ,ОТ у спiввiдrлоLшеttнi 2р BapTocTi tIистиХ активiв itlстиryry спiльного iнвесryвання, не Mo)l(e

,,"1r"o",,tyonr" tO lliдсоr.кiв ..р.л,,оорi.lноТ BapTocTi чистих активiв iнстиryry опiльного iнвесryвання

Il[)отягоl\l tРiгtаttсоtзого року. Itlttti витрати (KpiM виI]агороди компанiТз управлiння активами, податкiв та

зборiв, tlередбачеtl"* .u,,Б,tоl,авствоМ Ynpai'n") не повиннi перевищувати 5 вiдсоткiв серед1-1ьорi,tноТ

BapT.ooT.i t]ис.гих аt<тивiв iнсr,итуту спiльнЬго iнвесryвання протягом фiнансового року, Загальна сума

uurpor, яt<i вiдшtкод(овуlоться за рахунок активiв Фоtrду за звiтниЙ перiод, скJIадае 202з92,2,7 грн,, в T,tI,

сума виIlагОрпr,,п ,,.-,*nurriT з управЛiнrrя активами - l во llz,zl грн. (LцО складас_0,2З О/о вiдсеред1,1ьорi,IIlоТ

BapтocT.i Ll14сl-их активiв i,rcr".,yry спiлььtого iнвестування), сума iнших витрат (оплата послуг банкiвськоТ

ус,гаl]ови, деllозитарitо, uyo"1opu; - 22 280,00 гpn, (шо складае 0,0з % вiд середньорiчноТ BapTocTi чистих

акr,ивiв irrс,гитуту спiлt,ьtого iнtзестуванtrя). OTiKe, скJIад та розмiр витрат Фонду вiдповiдають вимогам

:]а|(о н o.1vlBcTBa п ро д i ял ь t l i ст,ь i r:cTltTyTi в с п iл ь гtого i н BecryBatl н я,

Ittrflсl1l.л,tсtt,liяt,tlсldr'lвidповiс)rtоспliроЗlt,tiрllакmrtвiв4лоttd)lл,littiмаltьttомуобсяzуакtlluвiв'Вимогамич.
2 ст. 4\ Заt<огtу УкраТни <ГIро ii,.r"ryin спiльного iнвесryвання> вiд 05,07.2012 р, ль 5080_VI

вс.гаI]овлеllий мiнiмальrrий розмiр аttтивiв пайового iнвестицiйного фонду, який повинен дорiвнювати

l250 пriнiпцаЛl,tlих заробiтrлих nno, у мiсячному розмiрi, встановленому законом l{a день ресстраuiТ Фонду

(04,07.2012 р.- l 378 тис. грtt.). Розмiр активiв Фонду складае 94 869 тиQ. грн., що перевищуе

мirtiмальttий обсяг активiв Фонду,
IttrJxl1l.vtat.liЯ ttlodo irtBecпlrtlliйltoi' полitltuкu. Iнвестицiйllа полiтика Фонду полягас в розмlшtеtlFll

KotllTiB aпin,,,,o.o iнвес,гувагlt.{я Фоttду в активи, склад та струкryра яких не суперечать чинному

3al(oгl1,11aBcT,By iякi,,,,u поrпrд особи, яка здiйснюс управлiнllя активами, забезпечують оптимальне

cгtiBtlillttotltetttзя MirK r'x дохiдlriСтю та надiйнiстlо. OcHoBHi напрями iнвестицiйноТ дiяльностi, ризиttи,

Ltlo пов'язаtli з ittBecTyBaHHяM та обмохсенt-tя iltвестицiйноТ дiяльгlостi Фонду визначаються його

I н весr,и Lti й ttolo деt<л араttiсю.
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7.5. ПодiТ пiсля дати Балаllсу
Мiж датою складанн1 та затвердя(ення фiнансовоi звiтностi >ltодtlих llодiй, якi б моr,ли I]пJItltlу,гина пока:}ники фiнансовоТ звiтностi та eKoHoMi.,ni piran"' пЪр".rуuuчiв, гlе вiдбчвалося.
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