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АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(звrт нЕзАлЕжного АудиторА)

щодо рiчноТ фiнансовоТ звiтtlостi Пайового венчурного iнвестицiйного фондуIIедиверсифiкованого виду закритого типу <<Парадiз Венчурс>>о
ак.гиви якого перебувають в управлiннi

При ватного а кцiонерного тоI}ариства <<Компанiя з управлiння активами
<<Карпати-iнвест)> станом на 3l грудня 2020 року

Аdресапl ayd umорсько?о в uснов ку:
нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку,
НаГЛЯДОВа РаДа ПРИВаТного акцiонерного товариства <компанiя з

управлiння активами <Карпати-iнвест>>.

I. Звiт з аудиry фiнансовоТ звiтllостi
Щумка
ми провели аудит фiнансовот звiтностi Пайового венчурного iнвестицiйного

фонду недиверсифiкованого виду закритого типу <Парадiз Венчурс>> (надалi -ФОНД), ЩО СКЛаДае'ГЬСЯ Зi ЗВiтУ про фiнансовий стан Фонщу станом на з 1 грудня
2020 р,, i звiту про сукупний дохiд за 2020 piK, звiту про змiни у власному капiталi
за 2020 piK, звiту про рух грошових коштiв за 202О piK та примiток ло фiнансовоiзвiтностi Фонду, вклIочаючи стислий виклад значущих облiкових полiтикФонду.

IJa нашу ДУМку, фiнансова звiтнiстЬ, Що додасться, вiдображас достовiрно, вycix суттевиХ аспектаХ фiнансовий стан ФондУ станом на З l Iрудня 2О2Oр., його
фirrансовi результати i грошовi потоки за pik, що закiнчився з€вначеною датою,вiдповiдrlо До Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi (мсФз) та вiдповiдас
вимогам законодавства Украiни, що регулюе питання бухгалтерського облiку та
фiнаrrсовоТ звiтностi.

Основа dля dуллкч
Ми провели аудит

аудиту, огляду, iншого
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi,
надання впевненостi та супутнiх послуг, що прийнятi в
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(переглянутий) "Формування думки та складання звiту щодо фiнансовоТзвiтностi", 706 (переглягrутий) 'оПояснювальtli параграфи та параграфи з iншихпитань у звiтi незаJIежного аудитора", а також Рiшення Нацiональнот koMicii зцiнних паперiв та фондового ринку (НItЩпФр) "Про затвердження Вимог доаудиторського висновку, що подасться до НацiональноТ KoMicii з цiнних паперiв та
фондового ринку при розкриттi iнформацii про результати дiяльностi iнститутiв
спiльного iнвестування (пайових та корпоративних iнвестицiйних фондiв) такомпанii З УПраВЛiння актиВаМи" вiд 11.06.2013 p.J\b 99l. нашу вiдповiдальнiсть
згiдtiо з LIими стаFIдартами викладено в роздiлi <вiдповiдальнiсть аудитора за
аудит фiнансовоТ звiтностi> нашого звiту.

Ми с незалежними по вiдношенню до ФондУ згiдно з Мiжнародним
кодексом Етики Професiйних Бухгалтерiв, включаючи мiжнароднi стандарти
незалежностi' Рад" з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (<кодекс
РМСЕБ>) та етичнимИ вимогамИ, застосОвнимИ В YKpaihi до нашого аудиту
tрiнагrсовот звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цихвимоГ та КодексУ рмсЕБ. МИ вважасмО, ЩО отриманi нами аудиторськi
локази е достатнiми i прийнятними для використання ix як основи для нашоТ
думки.

су m mев а н е в t,ts lt а ч е н ic m ь, u4о сmо су €mt, Ся б ез п ер ер в н о с mi d iял ь н о с m i
звертасмо увагу на ситуацiю щодо майбутньот невизначеностi, пов'язанот iз

запровадженням урядом Укратни обмежень, встановлених пiд час карантину узв'язку зi спаJIахом KopoHaBipycy у cBiTi. В результатi цього виникае
невизначенiсть, що може поставити пiд cyMHiB здатнiсть ПрДТ куД <Карпати-
iHBecT> продовжувати на безперервнiй ocHoBi вiдображати активи ФоН!У за
справедливою варr,iстю. Вплив такоI майбутньот невизначеностi наразi не
можливо оцiнити, Нашу думку щодо достовiрного вiдображення фiнансовоiзвiтностi iз врахуванням з€вначенот невизначеностi не було змiнено.

Iнша iнфорллацiя
IlаШа ДУМКа ЩОДО фiНансовоТ звiтностi ФОН!У не поширюеться на iншу

iнформацirо i ми не робимо висновок з будь-яким piBHeM впевненостi щодо цiсТ
iHrtroT iНфОРМаriiТ. Система бухгалтерського облiку Фонду е адекватною. уФондI застосовуються процедури внутрiшнього контролю (аудиту). Система
управлiння ризиками ФОН{У е прийнятною.
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Ключовi пumання ауdumу
ключовi питання аудиту - це питання, що, на наше професiйне судження,

були найбiльш значущими пiд час нашого аудиту фiнансовот звiтностi за
поr,очний перiод. l_(i питання розглядалися в KoHTeKcTi нашого аудиту фiнансовоТзвiтнос,гi Фонlry в цiлому та при формуваннi думки щодо неТ; при цьому ми не. висловлюемо окремоТ думки щодо цих питань.

вidповidальttiспоь управлiнсько?о персоншlу mа muж, kozo наdiлеttо
t t а Гt в u uц utп Lt п о в l! о в анс е н нял| Lt, з о ф i н а н с о ву з в i mн ic m ь

управлiнський персонал Фонду несе вiдповiдальнiсть за складання i
лостовiрrlе подання фiнансовот звiтностi вiдповiдно до МсФз та за таку систему
вгtутрitt]нього контролю, яку управлiнський персонал визначас потрiбною длятого, щоб забезпечити складання фiнансовоi звiтностi, що не мiстить суттевих
викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

при складаннi фiнансовот звiтностi управлiнський персонал Фонлу несе
вiдllовiдальнiсть за оцiнку Здатностi Фонду продовжувати свою дiяльнiсть на
безперервнiй ocHoBi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються
безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть
дiяльrrостi як основи для бухгалтерського облiку, KpiM випадкiв, якщо
угlравлiнський персонал або планус лiквiдувати ФонД чи припинити дiяльнiсть,
або не мас iнших реаJIьних альтернатив цьому.

Ti, кого надiлено найвищими повноваженнями у ФондI, несуть
вiдповiдальгliсть За Нагляд за процесом фiнансового звiтування Фон{у.

вidповidальнiсmь ауdumора за ауdum фiнансовоt звimносmi
Нашими цiлями е отримання обгрунтованоТ впевненостi, що фiнансовазвiтнiс'ь ФондУ у rцiлому не мiстить суттсвого викривлення внаслiдок

шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, Що мiстить нашу Думку.
обгрунтована впевненiсть с високим piBHeM впевненостi, проте не гарантус, що
аудит, проведений вiдповiдно до мсА, завжди виявить суттеве викривлення, коли
воно icHyc, Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони, вважаються сутт€вими, якщо окремо або в сукупностi, як обrрунтовано
очiкусr,ься' вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, Що
приймаються на ocHoBi uicT фiнансовот звiтностi Фонду.

- Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог мсА, ми використовуемо|.
професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з
ауlIиту. KpiM того, ми:
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аудиторСькi процедурИ У вiдповiдь на цi ризикИ, а такоЖ отримусмо аудиторськi
докази, tl_Io с достатнiми та прийнятними для використання ix як основи для нашоТ
лумки, Ризик невиявлення суттсвого викривлення внаслiдок шахрайства е вищим,
нiж /lля викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати
змову, пiдробкуо навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування
заходами внутрiшнього контролю;

- отримусмО розумiннЯ заходiВ внутрiшНьогО контролЮ Фонду, щостосуються аудиту, Для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали
обставинам, а не лля висловлення думки щодо ефективностi системи
BHyTpi шн ього контролю;

- оttiнюсмо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик ФондУ та
обгруrrтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiТ, зроблених
угrравл i нським персоналом;

- ДОХОДИМО ВИСНОВКУ UiОДО ПРИЙНЯТНОСТi Використання управлiнським
персоналом ФоНlУ припУщення про безперервнiсть дiяльностi як основи для
бухгалтерського облiку та, на ocHoBi отриманих аудиторських доказiв, робимовисновок, ЧИ icHyc суттева невизнаЧенiсть щодо подiй або умов, що може
гIоставити пiд значний cyMHiB здатнiсть ФондУ продовжувати свою дiяльнiсть на
безпереРвнiй ocHoBi. ЯкrцО ми дохоДимо висновку щодо iснування такоТ суттевоТ
I-.евизначеностi' ми повиннi привернути увагу В нашому звiтi аудитора до
вiдповiдrrих розкриттiв iнформацiт у фiнансовiй звiтностi Фонду або, якщо Taki
розкриття iнформацiт с неналежними, молифiкувати свою Думку. Нашi висновки
грун,гуюl,ься на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора.
BTiM майбутнi подiТ або умови можуть примусити ФонД пригIинити свою
лiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi;

- оцtнюсмо заг€uIьне подання, структуру та змiст фiнансовоi звiтностi
ФОНДУ ВКЛЮЧНО З РОЗКРИТТЯМИ iнформацiТ, а також те, чи показуе фiнансовазвiтнiсть операцiТ та подiТ, що покладенi в основу iT складання, так, щоб досягги
лостовiрного подання.

ми повiдомляемо тим' кого надiлено найвищими повноваженнями уФондI, разом з iншими питаннями iнформацiю про запланований обсяг i час
проведення аулиту та сут,гсвi аудиторськi результати, включаючи буль-якi cyTTeBi
недо-ltiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.

Ми ,гакоЖ надаемо тим' кого надiлено найвищими гIовноваЖеннями уФондI' твердження' що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо
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I{e застоСовно, щодО вiдповiдних застережних заходiв.
З пере"lriку Bcix питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено

гlайвиu{ими повновах(еннями у ФондI, ми визначили Ti, що були найбiльш
значущими пiд час аудиту фiнансовоi звiтностi поточного перiоду, тобто Ti, якi е
ключовими питаннями аудиту. Ми описуемо цi питання в нашому звiтi аудитора
KpiM випадкiв, ЯКщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено гrублiчне
розкрит,гя ],акого питаtIня, 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 шIодо вимог iltших закошодавчих i нормативних aKTiB
OcHoBHi BidoMocпli про iнвесmuцiйнuй фонd:
гIовне найменування: Пайовий венчурний iнвестиц iйний фоrднедиверсифiкованого виду закритого типу <Парадiз Венчурс> (rадuлi - Фонд).
Тип, ВИД та клас ФоН!У: закРитийтип, недиверсифiкований вид.
/]ата та lloМep свiдоцтва про вI{есення Фонду ло еЩРIсI:29.оз.2017 року

J\ъ 00495.

Ресстрацiйllий код ФонfiУ за СДРIСI: 2зз0о495.
Строк дiяльностi ФОНflУ: l0 poKiB

OcHoBHi вidомосплi про ко.,чtпанiю з управлiння акmuвалru:
повне найменування: Приватне акцiонерне товариство <компанiя з

управл iння ак.гивами <Карпати-iнвест>> (налалi - компАнIя).
Код за еДРГIоУ : 22З347 5З.
В"д" дiяльностi за КВЕ!: управлiння фондами (КВЕД - бб.З0), трасти,

фондИ та подiбНi фiнансОвi суб'сКти (КВЕ{ - 64.з0), iнша допомiжна дiяльнiсть усферi фilrансових послуг,
66. l 9)

70.22).

Мiсцезнаходженн я: 79018, Львiвська область, м. Львiв, вул. Головацького,
бул.2За.

та консультування
KpiM страхування та пенсiйного
з питаI{ь комерчiйноТ дiяльностi

забезпечення (КВЕД -
й керування (КВЕЩ -
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l. Вuсловлення dумкч tцоiо розкрummя iнфорлtацit про акmuвu,
зобов'язСt лtнЯ l17п ч lлспХuй прuбуmок (збumок)

1,1, оцiнка та визнання фiнансових iнвестицiй на дату Балансу здiйсненiФондоМ У вiдповiдностi з вимогами мсФЗ g <Фiнансовi iнструменти)) тамсБо 2В <Iнвесl,ицiТ в асоцiйованi та спiльнi пiдприемства))
на Дату Балансу У складi довгострокових фiнансових iнвестицiй, якiоблiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприемств, облiковуIоться

iНВеСТИЦiТ ТЗОВ <Парадiз-iнвест> на суму 22 879 тис. грн., що на 11 628 тис. грн.
бiльшrе, HiHc у 2019 р,

I-Ia лату Балансу у складi довгострокових фiнансових iнвестицiй (iнших
сРillансових iнвестицiй) облiковуються iнвестицiТ на суму 4 g52 тис. грн. (ТзОВ
<Екобiзнесфiнанс>> - 4946 тис. ГРН., ТзоВ (МАкЛЕР ТоП) - 5 тис. ГРН., ТзоВ(KOPBIH ПРАЙМ)> - 1 тис. грн.), що на 2288тис. грн. менше, нiж у 2019 р,На даТу Балансу у складi поточних фiнансових iнвестицiй облiковуються
сРорвардrli контракти суму l 0 тис. грн., що не змiнилась у порiвняннi з 2019 р.1,2, Визнання та оцiнка дебiторськоI заборгованостi у ФОН!I здiйснюеться
вiдповiдrtо до вимог МСФЗ g "Фiнансовi iнструменти'', з урахуваннямособливостей оцiнки та розкриття iнформацiт щодо дебiторськоi заборгованостi
встаI{овлених iншими МСБО (МСФЗ).

у складi довгостроковоi дебiторськоi заборгованостi облiковусться
заборгованiсть з виданих позик ТзоВ (МАкЛЕР ТоП), ТзоВ <Симетрiя
f{еВеЛОПМеНТ) FIa СУМУ 34 l60тис. грн., що на зз 665 тис. грн. бiльше, нiжу 2O1g
Роцi.

у складi лебiторськот заборгованостi за розрахунками з нарахованих
ЛОХОДiВ ОбЛiКОВУСТЬСЯ ЗабОРГОВаНiсть за нарахованими вiдсоткам и за виданими
ПОЗИКаМИ ТЗОВ (N4АКЛЕР ТОП), ТЗОВ <Симетрiя !евелопмент)) на суму400,гис, грн, У 20lg роui дебiторська заборгованiсть за розрахунками з
нарахованих доходiв у ФОНДI була вiдсутня.

у складi iншоi поточноi дебiторськоi заборгованостi
заборгованiсть фiзичних осiб за вiдчужене нерухоме майно, за
незареестроваrIого ста.гутного капiталу ТзОв кАГРО!Iм чистI 

_

квIнгрЕЙIJ', тов (KOPBIH прАЙм)), тов кФу!торг захiд>

облiковусться
, внесками до
РоСИ), ТзоВ
на суму 2 ll5

тис. грн., що на 10 З85 тис. грн. менше, нiж у 2Оil9 р.
ФОНДОМ були визнанi очiкуваннi кредитнi збитки

заборгованостi у cyMi З59 тис. грн.
1,3, I-рошi та Тх еквiваленти, вiдображенi у складi оборотних активiвФонду, на звiтну Дату склали l8 653 тис. грн., що на 20 IбЗ тис. грн. менше, нiяс
.l'екcпlt,1ьоеodot9,лag11l11уniо,@loю,,УкpЗахidАуdum,,,l4.0l,202t

BuKopttctltattllя пlекспlу у цiло.uу або у ч'асmut,i dui пuсомовоi|'зеоdч не dозвс.lлясmься.

щодо дебiторськоi

6
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1,4, ОЦiНКа Та ВИЗНаННЯ Необоротних активiв, утримуваних для продажу,
Та ГРУtI ВИбУ'ГТЯ На ДаТУ Балансу здiйсненi ФОНдом вiдповiдно до вимог мсФз5 <I-Iепо,гочнi активи, утримуванi для продах(у, та припинена дiяльнiсть>.I{еоборотнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття Фонду
(квартири) на звiтнУ Лату склЕUIи l 809 тис. грн., що на з 855 тис. грн. менше, нiхt
у 20l9 р.

1,5' Бухгалтерсl,кий облiк власного капiталУ здiйснено ФондоМ уВiДГlОВiДtrОСТi З ВИМОГаМИ роздiлу II "Особливостi бухгалтерського облiку
власного капiталу iнститутiв спiльного iнвесryвання" Положення про
особливостi бухгалтерського облiку операцiй iнститутiв спiльного iнвестування,
затвердженого рiшенням нкцпФР вiд 26.11.2013 р.Jф 2669, зареестровано в
Мiгriсr,ерстlli tостиrriТ Укратни l9. l2.20l3 р. за м 21 56124688.

ФоFIл IJa датУ БалансУ мас заресстрований пайовий капiтал на суму5 000 тис. грн. Iнвестицiйнi сертифiкати ФондУ випущено на сумарну
ttомiнальну BapTicTb 5 000 тис. грн. (Свiдоцтво про реестрацiю випуску
iнвестиrtiйниХ сертифiкатiв, засвiдчене нкцпФР, реестрацiйний номер 001207 вiд
24,04,20l7 р,), Iнвестицiйнi сертифiкати ФондУ розмiщено на сумарнУ
ttoMiI]aJIbtIy BapTicTb 4 300 тис. грн.

Неоплачений капiтал ФондУ на звiтну дату склав 700 тис.
змiнився у порiвняннi з 2019 р.

1,6. Нерозподiлений прибуток станом на 3L122O2O року у ФондI
становить 79 670 тис. грн., що узгоджуеться iз сумою нерозподiленого прибутку
I{a початок звiтного перiодУ бЗ 48З тис. IPH., сумою чистого прибутку
вiдобраЖеногО у звiтi про фiнансовi результати (звiтi про сукУпниЙ ЛОхiд) зд
2020 р, ( lб l87 тис. гргI.), який визначений згiдно з вимогами МСБО 1 'ОПодання
cPi нансовоТ звiтностi".

грн. i не

1.7. Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань протягом
балансу в загальному злiйснIоваJIась у ФОН!I вiдповiдно
"Фi HaHcoBi i нструмеIlти".

1.8. Поточнi зобов'язання i забезпечення (роздiл
Фонду складаIоть 1 008 тис. ГРН., що становить 1,19
пасивiв.

{о склалу поточних зобов'язань ФондУ вiднесено:
- IIоточНу кредит'орськУ заборгованiсть за товари, роботи, послуги у cyMi 7

тис, грl{, (за винагородою компАНIi, за депозитарнi послуги ПАТ дкБ <Львiв),

2020 р. та на дату
ДО ВИМОГ МСФЗ 9

III Пасиву балансу)
% вiд загальноi суми
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що на 4 4З7 тис. грн. менше, нiж у 2019 р.;
irlшi поточнi зобов' язання за придбаннягlпл Ja llIJилOання частки в статутному капiталi'l'зоВ кI-IаралiЗ-iгtвест> та ТоВ (KOPBIH ПРАЙМ)> у cyMi l 00l тис. грн., що на 1

тис. грн. бiльше, нiж у 20l9 р.
1,9' !оходи Фонду' вiдобрах<енi У Звiтi по фiнансовi результати за

2020 р., визначаються вiдповiдно до вимог мсБО (мсФз). !оходи ФОН!У на
загальIJу суму з8 з2l тис. грн. характеризуються наступними пок€lзниками:

- irrшi операцiйнi доходи (доходи вiд нарахованих вiдсоткiв по поточному
лепозиту) _ 146 тис. грн., tцо на l 657 тис. грн. менше, нiж у 2О|gроцi;

- ДОХiД ВiД УЧаСТi В КаПiТа-Цi (доходи вiд дооцiнки фiнансових iнвестицiй) _
5 l0б тис, грн, у 20l9 роui дохiд вiд участi в капiталi у ФОНЩI був вiдсутнiй;- iншi фiнаrrсовi доходи (доходи вiд нарахованих вiдсоткiв по строковому
лепозиту, доходи вiд нарахованих вiдсоткiв по позиках, амортизацiя нарахованого
лискоЕIт,у по позиках, премiя по позиках) - 13 242 тис. грн., що на 9 048 тис. грн.
бiльltlе, r-riж у 2019 роцi;

- irrшi доходи (лоходи вiд реалiзацiТ форвардних KoHTpaKTiB, доходи вiд
реалiзацiТ корпоративних прав, доходи вiд реалiзацiТ необоротних активiв,
уl,римуваних IIJIя продажу) - 19 827 тис. грн., що на |6 566 тис. грн. менше, нiж у20l9 porti.

оцiнка та критерii визнання витрат ФОНflУ протягом 2020 р. вiдповiдають
вимогам мсБО (мсФз). Витрати ФондУ на загаль ну суму 22 1з4 тис. грн.
характеризуrоться наступними показниками:

- адмiнiСтративнi витратИ -224 тис. грн., що на 14 тис. грн. менше, нiж у20l9 р.;
- фiнагrсовi витрати (амортизацiя нарахованоi премiт за позиками, дисконтпо позиках та вiдсотках за позиками, втрати вiд зменшення корисностi

лебi,горськоТ заборгованосТi (за позиками)) - 6 787 тис. грн., що на б 77g тис. грн.
бiльшrе, нiж у 2019 р,;

- iгlшi витрати (уцiнка фiнансових iнвестицiй, витрати з продажу
корпоративtIих прав, собiвартiсть реалiзованих необоротних активiв, утримуваних
]ля rIродажу, втрати вiд зменшення корисностi лебiторськоi заборгованостi (за
форварлr{ими контрактами, квартирами та iншою дебiторською заборгованiстю)
- l5 l2З тис. ГРН., що на l 1 054 тис. грн. менше, нiж у 2Ol9 р.

Чис,гий прибуток ФоI-{дУ у cyMi lб 187 тис. грн. сформованийза рахунокзбитку вiд операцiйноr' дiяльностi ФондУ у cyMi -78 тис. ГРН., прибутку вiд
сРiнагlсовоi'дiя,lrьност,i ФоНДУ у cyMi б 455 тис. грн. та прибутку вiд iнвестицiйноТ
_liяльностi ФОНДУ у cyMi 9 8l0 тис. грн.

Текспt цьоео dоку.менmу nidronroun , 14.01.202 l
вuкорttспtаttня mекспlу у цiлому або у часmut,i dei пuсомовоi'зеоdч не dозволяеmься.



пвIФ <Параdiз BelHypc> ПрДТ КУА кКарпаmu-iнвесm>

вiдобрахсенi

прибуток (збиток)
у Звiтi про фiнансовi результати доходи, витрати та балансовий
ФондУ вiдповiдають даним аналiтичного та синтетичного

облiку.

1.10. Порядок визначення BapTocTi чистих активiв ФондУ вiдповiдае
вимогам ст. 49 Закону Укратни "про iнститути спiльного iнвестування''
вiд 05 .07 .20l2 р. J\b 5080-VI, Положеlлню про порядок визначення BapTocTi чистих
активiв i1-1с,гитутiв спiльного iнвестування, затвердженого рiшенням нкцпФр вiд
30.07.20l3 р. М Iз36, заресстровано в MiHicTepcTBi rостицii Украiни 21.08.201з р.
за J\s l44412З976.

1.1 1. Склад та структура активiв, що перебувають у портфелi Фонду,
складае 84 978 тис. грн., у т. ч.:

- ловгостроковi фiнансовi iнвестицii, якi облiковуються за методом участi в
капiталi iнtttих пiдприсмстI]- 22879 тис. грн. (26,92%);

- довгостроковi фir-lансовi iнвестицii (iншi фiнансовi iнвестицii) - 4 952 тис.
грlt. (5,83 %);

- поточнi фiнансовi iнвестицiт _ l0 тис. грн. (0,0I %);
- довгострокова дебiторська заборгованiсть _ з4 160 тис. грн. (4О,2 %);
- лебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв _ 400

тис. грн. (0,47 О/о);

- iншlа поточна дебiторська заборгованiсть _ 2 l l5 тис. грн. (2,49 %);
- грошi та iх еквiваленти - l8 653 тис. грн. (2|,95 %);
- необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття - 1 809 тис.

грн. (2,1З %).

склад та структура активiв, що перебувають у портфелi Фонду
вiдгrовiдають вимогам ст. 48 Роздiлу IV "Активи iнституту спiльного
iнвестування" Закону Украiни "про iнститути спiльного iнвестування''
вiд 05.07.2012 р. JФ 5080-VI та Положенню про склад та структуру активiв
iнститутУ спiльного iнвестування, затвердженомУ рiшенням нкLщФР вiд
l 0.09,20 l 3 року J\Ъ 17 5З, зареестрованому в MiHicTepcTBi юстицiТ Украiни
01.10.20lЗ р. за М l689/2422|.

1 . l2. Сума витрат якi вiдшкодовують ся за рахунок активiв Фонду (6s 575
грн.), IJe перевищус 5 О/о СеРеДньорiчноi BapTocTi чистих активiв ФондУ протягом
фiнансового року, яка становить 4 0О7 79g,47 грн. та вiдповiдае Положенню про
склад та розмiр витрат, що вiдшкодовуються за рахунок Iнститутiв спiльного
iнвестуваttня, затвердженого рiшенням нкцпФр вiд 13.08.201з р. м 1468,
заресстровано в MiHicTepcTBi юстицii УкраТни 0з.09.2013 р. за Ns 15lбl24048.

Текcп'tt,1ьoеоdoк1l1v1g11l11уtlidеoпtoвлeнoАуduruopcькoюфipмoю
Bttkopltcпtattltя l1lексlпу )) цiло.му або у часпlutti без пuсьмовоi|'зеоdч не dозволяеmься.
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1.13. Обсяг i розмiр активiв ФОНДУ у cyMi у.
п,tilliмальниЙ обсяГ активiВ ФоFIдУ l250 мiнiмальних заробiтних плат упliсячt-lому розмiрi, встаI]овленому законом на день реестрацiт Фонлу
(29,0З,2017 р. - 4 000 000 грн.) як iнституту спiльного iнвестування, томУ вiдсутнi
ПiДС'ГаВИ ДлЯ ЛiКвiдацiТ ФОНДУ вiдповiдно до ст. 4:.2 закону укратни ,,про
iнститути спiльного iнвестування" вiд 05.07,2012р. Nч 5080-и.

1,14' Лllя проведеннЯ внутрiшнього аудитУ (контролю) ФондУ у
KOMI-IAHII запровад}кена посада внутрiшнього аудитора, який призначасться iT
I{агляловою радоIо. OcHoBHi завдання, функцiТ, порядок органiзацii та гIроведення
робiт службоrо внутрiшнього аудитУ ФондУ регулюстьсЯ Положенням про
слухсбу вгrутрiшнього аудиту Приватного акцiонерного товариства 'окомпанiя з
угlравлittгtя активами "карпати-iнвест", що затверджено Наглядовою радою
КоN4ПАIjII (гrротокоJI засiдання J\lq 23ll2 вiд 28,|2.2Ol2 р.).

2. /{ополtiсrcна ittфорлtацiя
2,|. у процесi виконання процедур аудиту фiнансовоi звiтностi Фонду,

I{ами встановлено наступнi пов'язанi особи ФОН!У:

N
з/п

|,;rсrrl,и(l ircarti йний код за
(]ДРПОУ tори;tичноi'

оооби. lrloitcl яко'i' icllyc
rtоtl'язаlliс,гь

повна назва lоридичноi особи,
tлодо якоi' icHyc пов'язанiсть

м iсцезнаходженrtя юридич ноi
особи, щодо якоi icHyc

пов'язаlлiсть

Частка в

cTaTyTlloMy
(lонлi

(капiталi), %

I 4 l з40333
Товариство з обмеженоtо

вiдповiдальн icTto
<tПАРАДIЗ Il]I]Е]СЪ)

УкраТна, 54046, Миколаiвська
область, м. Миколаiв,

вул. ApxiTeKTopa Старова,
бул.215, кор. l/2, o(1.76

3 8,66

Нами встановлено, що документи, якi пiдтверджують iснування вiдносин i
операцiй з пов'язаними сторонами (зокрема, афiлiйованими особами) не виходять
за межi нормальноТ дiяльностi ФОН!У.

2,2, Вiлгrовiдно До МСА 560 (ПодiТ пiсля звiтного перiоду> у процесi
виконання проtlедур аудиту фiнансовоi звiтностi Фонду, нами не встановлено
подiТ пiсля дати балансу, якi не були вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, проте
\lожуть мати суттсвий вплив на фiнансовий стан.

2.з. Вiдповiдно до мсА 240 <Вiдповiдальнiсть аудиторq Що стосусться
шахрайства, при аулитi фiнансовот звiтностi> аудиторський ризик суттевого
вt,lкр14влення фiнансовот звiтностi, розрахований у робочих документах аудитора,
i-lентифiкований та оцiнений як середнiй та складаеться з: властивого ризику
(серелнiй piBeHb), ризику контролIо (середнiй piBeHb) та ризику невиявлення

Текcпlt1ьoеodoк1l.о1gцn1упidеoпloвлeнoАуdui,l4'0t,202l
Bttkopttcпlctttllя пlексlпу у цiло,му або у часпturti без пuсьмовоi'зеоdч не dозволяеmься.
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(серелнiй piBeHb).

3. OcHoBнi вidомосплi про ауdumорську фiрму
повне найменування юридичноi особи вiдповiдно до установчих

документiв: Госпоdарське mоварuсmво з обмесюеною вidповidqJlьнiсmю,
aydumopc ька ф ipM,a " УкрЗахi dДуdum'',

Код за СлРПоУ : 20В33340.

. Номер i дата видачi Свiдоцтва про внесення
та аулиторiв, виданого АПУ: Свidоцmво про
ауduп,tорськоi' diяльносtпi М 054 ] Bid 2б.01 .200lp.

вiдомостi про Господарське товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
аудиторська фiрма "УкрЗахiдАудит" BHeceHi до наступних роздiлiв Реестру
аулиторiв та суб'скr,iВ аулиторськоi дiяльностi: "Суб'€кmu ауdumорськоi,
diяльносm,i"" "Суб'€кпltl ауdumорськоi' diяльносmi, якi маюmь право провоdumu
обов'язковuй ауdum фiнансовоi' звimносmi'',

[JoMep та дата видачi Свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi,
виданого АПУ: Свidоцпlво про вidповidнiсmь сuсmел4u конmролю якосmi ]ф 0б00,
вidповidно do рiч,tення АПУ Bid 2б,05.20 ] б р. м 325/5.

IIрiзвище, iм'я, по батьковi аудитора, який ПроводиВ аудиторську перевiрпу,
та серiя, номер, дата видачi сертифiката аудитора, виданого Апу:

Озераtl Волоduwtuр Олексанdровuч, серmuфiкаm cepii'A М 0035Ig, вudанuй
25.0б,l99В р,,у PeecmPi ауdumОрiв mа суб'скmiв ауdumорськоi'diяльносmi; розdiл
кАуdumорuу JW ]009б2,

Чi,к Марiя Юрiiвна, серпоuфiкаm JФ 00740В, вudанuй 22.]2.20]б р; у Peecmpi
ауdumорiв mа суб'екпliв ауdumорськоi, diяльносmi; розdiл кАуdumорu> м ] 0097 1 ,

IVIiсцеЗНаХоДЖеI{FIя }орИдичноТ особи: 7902 ], л,t. Львiв, вул, Кульпаркiвська, б,
l 72, кв, 52.

Фактичне мiсце розташуВання tоридичноТ особи: 7g0]], /и. Львiв, вул.
Руmковuча, 7, офiс lla.

4. OcHoBtti BiDoMocпli tlpo умовч DozoBopy на провеdення оуОumу
АулитоРська перевiрка проведеНа АудитОрськоЮ фiрмою "УкрЗахiдДудит''

згiltгrо з договором Ns З4 вiд 03 квiтня 20]17 р.

дУ.Itит булО розпочато Зl грудня2Оl9 р.та закiнчено l4 сiчня 2021 р., про
Iло складений акт приймання-здачi виконаних робiт.

Tекcttlt1ьo:сldок.|l.'ttеltm)lпidеoпtoвttенoАуdttпlopcьi"
BuKopttcпtcttttlrl пlекспl.у ,|) t,liлtl.м1l абО.у, цgg1111,,ti без пuсь,мовоi.зеоdч не dозволяспtься,

до Ресстру аудиторських фiр,
внесення в Реесmр суб'скmiв



., .i,:,..i| ) i з Bet t,t.l 1lc, l; П рДТ K\tA к Kapпctlll,bt-irtBecmy

Аулl,rторський висновок вiддруковано у двох примiрниках, з яких один
IIepejlatlo ФОНДУ, а лругий залишаеться Аудиторськiй фiрSi.

\2

Аl,ли,гор (серl,ифiкат Jф 007408)

I'сllсрал ьrl ий 7дирек,гор,

ду.rlи,гор (сертифiка,г cepiT А J\Ъ 00351

N4.гl.

Аулиторсьttий висlIовок наданий 14 сiчня 202| року

Ю. Чiк

. О. Озеран
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Долаток l

ло Наttiоttшыtого положеlll lя (стаllларry) бухгмтерського облiку
| "Загалыti виrtоги ло фittаltсопоi звiтttостi"

Дата (piK, лtiсяru,,

Пiлtlllисrrсlво ПВlФ "Паралij Веrrчl,рс" ПрАТ К}/А "Карпати"iltвест" за СДРПОУ
Територiя пt, Львiв, l]алiзtlичltий райоtt за КоАТУУ
ОргаtIiзаrtiйttо-лрапова форrrа госполарюпаll|lя - aKttiotteptte товаристпо за КОПФГ
Вил екоltомiчllоi лiялыtостi упраплittttя фоtиами
Середltя кiлькiсть лраlti8llикiR'
длреса, телефоп 790l8, м. Львiл, вул,Головаrtького,23а, (032)242-63-06

за КВЕД

Олиtrиtи виltiру : тис. грll. без лесяткопого зtrака (oKpiM розлiлу lV 1lпiц, про фirrаrrсовi резулl,тати (,iЗпiц, про суlryпllий лохiл) (форма N9 2),
гроIIlопl покшtlики якого ltавоtrться R гриRllях з копiйкалrи).

Склалеlrо (зробити позIIачкry "r," у вiлповiдrriй клiтиrп,ti)
за полоI(еlIIIями (стаrrлартами) бухгмтерсы<ого облiку
за rtirкtrаро,пttилrи стаlиартами t|liltattcoBoi звiтrlостi

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

ФормаNл l колза!КУД Г lSOЮИ l

Коли
21,01,0l

223347 5з
46l0lзбз00

2з0
66,]0

r\KTllB Кол ряпка
на початок На Kiltctш,

звiтllого псiriолy
l 4

l. Нсоборотlti яHTttBtt
непrатерiалt,r tr lлтиви, l 000

Blclla RаDтlстl, 00l
llакопичеlIа а[]ортизаl(lя 002

незаперtttеtti капiтальtti ittвестиlti] l 005
OcttoBlti засоби: l0 l0

пеDв|сllа l0l l 0
зllос l0l2 0

Ilrвестиtliйttа ttcut'xolricTt, l0l 5 0
цовгострокопl оIологlчIl| аhтиви l 020 0

,Щовгостроковi фirrаrrсовi ittпестиltii:
якi облiкопуютr,ся ]а метолоN| y,racTi в капiтшi iltttlих пiлприсьlств

l 030 ll25l 22879

irrrrri фiltаtlсопi i l 035
,724а

495
забоDговаIIiсть l 040 495 з4l6(

ts1,1стI)очеltl полаткопi актипи l 045
ltttlli tteoбoDoTtli I 090 0
Усього lл розлi;tо*t l l 095 l 8986 6 l99l

l l. Обо;lотlli aKTtrntl
Jапас и l l00
lоточlti бiо:lогiчtti аtоили l0
Цебiторсt,ка заборговаttiсть за товаои. uоботил I l25
Цебiторсr,ка заборговпltigтt, за розрахуllками:

]а Rилаllиrlи аваlIсами llз0
з бюлх(етоý1 35

т.ч, з полаткч lIa пDиб\,ток ]6
Дебiторсr,riа заборгопаttiстt, з ttаllаховаltих лохолiв 40 40с
lttttri tto to,1tta лебitоllсt,кl lanrrllt о l55 l250r- 2lI5
lr,rочtti tilitrзrlcont lllRес I иllll l60 I l0

гроrtti та iх екпiвалеttти 65 ]88l( l 865
Dах\/|lliи л 0aII|(a\ 61 ]88l( I 8653

ВитDати майб\,тttiх печiолjв 70 () 0
Ittttti оборотtti аtстиви 90 0 0
Усього за llо:tлiлопt I 95 5lJ26 2l l78

I I I. Ilсобо;lотrli lKTltRll, yTplttrlyRalti 1l*пя пролажу,
та груrrtt вltбvтя I 200 566,1 l 809

Бttllлс 1 300 75976 84978

,/

2 .i



l l. [овгостроковi зобOв'я]аttttя i lзqs]!!jц]!]ц

Поточttа крелиторсt,ка заборговаttiсть за

Irrltti поточlli зобов'язаlltlя

l\'. 1lобоп'язаrlrrя, поп'язаlti з llcoбopoTllttlttt aKTllnлпtllt

л.пя пDолlжуl та групаrttl вltбуття

\/. (lttcTa вар-гiстt, пкгttвiв t!слсржапllого псlrсiiш

Ьttда "}

f,

Kepiпt t и tc

Головtlий бухгалтер

м, п,

Зат всрлltсl,ю:

ГсllсралыI иii дпрсктор
аудитор (ссртиd)iкат АПУ ccpii

м, п,

Ест")'Е

/it

#у

Г. lC). Баскirr

I. В, Накоttечltа

В, О, Озераtt



flaTa (piK, лriсяttь, число)

I"liлпрt;сrtство IlBl(D "Пармir Венчурс" ПрДТ КУД "Карпати-iнвест" за СЛРПОУ

КОl,tи

21.01,0l
2ш47ý

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупниI"r дохiд)
за 2020 р.

ФорNlа Nа 2 кол ]а лкУл Г- r S0l003 -_]
l. ФlIlAllcoBl рЕ,]у.пь,гАтl{

Стаття |tол рялка За звiтниll перiол За поперелнifi перiол

) 3 4
tlистllй лохiл вiл ремiзаIlii пролVкltii (ToBapiB, робiт, послуг) 2000 0

Собiвартiсть реалiзованоi пролчкrtii (ToBapiB, робiт, послуг) 2050 0

Ва.пови ii:
п оибчток

2090
0

]бtlтtlк 2095 0

lHttti операttiйнi лохоли 20 l4( l 803

ллNliнiстDативнi витDати 30 224 2]8

витрати на збут 50 0

Htlli операltiйнi BtlTpaTtt 80 l06
ФillaHcoBllil i)е]у,пьтат вiл oпepatliilltoT лiяльпостi:
п Dltбуток 90 504

зСlиток 2 l95 ,1,

Щохол вiл участi в капiталi 2 200 5 l0(
IHltli dliHaHcoBi лохоли 2220 lз24) 4 l94

IHttti лохоли 2240 l 982] з6]9з
iDiHaHcoBi витрат 2250 { 6187 8

Вт вlл участl в капlталl 2255 0

lHllll BllTDaTll 2210 l5 |23 26|,li
Фiнансовtlfi I)еlt,.пьтат ло ополатl{увilння;

гt Dttбчток 2290 lбl8? l 490(

зСlито к 2 ]95 0

[)lrтрати (лохir) з полаткч на прибl,ток 2 ]00 0

Прибуток (збrrток) вrл припиtленоi лiяльностi пiсля ополаl,кування 2:}05 0

tl llc rltii d)illnllcOBllit t)e J\,.lb I а t :

п риСlуток 2з 50 lбl87 l 490€

зб иток 2355 0

l I. C}/li}, Il н 1,I l:I лох I,ц

l I l. E.iI ENI EH,|,1,1 оп ЕрА I lI Й н tl х B1,ITPr\T

С],гаl,тя l{ол рялlса За lBiTHHii перiол За поперелнiii перiол

l 3 4

1oottiHKa (yltiHKa) необооотних активtв 2400 0

лооltiнка (yrtiHKa) t|liнансових iHcTpyMeHTiB 2405 0

Накопиченi KypcoBi рiзнtлtLi 24 l0 0

t{acTKa iнtltого счкyпного лохолу асоl(iйованlлх та спiльнtлх пiлпрнсмств 24l5
Iнtttий сукупний лохiл 2445 0

l н lll и il с\,tс\,п н и i1 лоri iл ло ополатl(увl,i п ня 2450 0

по,,lаток на поисlуток. пов'язаний з iнttlим сукупниrul лохололt 24 55 0

I ttllltlй ct,ltt,ttllшit ;tохiл пiс.пя ополilтll,\,Rання 2460 0

Ct,tcyпHllii лохiц (ct,Ma рялltiв 2350, 2355 та 24б0) 2.165 Iбl87 l 490(

[la йrlепl,ва п ttя ll0l\,a }ll ll litl Iiол рялtсir Зл звiтншii перiол За поперелнii'i перiол

I 2 3 4

магеоiальнi затоат 2500 0

Rитuати на оплатч пDаlti 2505 0

вiлtlахування на соttiальнi захолtt 5lt) 0

Д!lорl,иза| tiя 25l5 t)

Hltti опепаttiйнi витоат 2 520 l 299

'lt-}o lt 2550 224 l299



I \/. розрАхуtlоl{ поIiАзrI rI KI в п Pll БутIiовостI А l{I tt Й

Головний Сlухгмтер

Nl, п,

l]аr,всрл>tсую:

Гснсралl,ниii лирсктор
аулитор (ссрти(liкат ДПУ ccpiT

ill, Il,

В, (), С)зсран
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;щ,i,
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Пiлприсмство ПВIФ "Паралiз Веrrчурс" ПрАТ КУА "Карпати,irlвест"
Дата (piK, Mic,, число)

за еДРПОУ

(за прямlлпl мстодом)

Форлrа Nч З кол ]а ЛКУЛ

,}BiT про рух грошоt}llх коштiв
за 2020 р, Г-ls0],йl

KotttTiB у рсзультатi опсрлtliйrttоТ лiялыtостi

4uспtutt р.ух коtuпliв вid оllсроцiйноl diяльноспli
ll. Рух kortlTiB у результптi ittnccTtltliйltoi лiялыtостi
НалхолжеIIItя вiл реалiзаttii;

8i,l поrаlllеllllя по]ик

ч u с пt u it р.у х к о l lt п l i в в i d i н в е 9ццц! й tt 0!!ц! Jlyg!!!!_
Il. Рух Kolllтiп у рс]ульт8тi фittпttсовоi лiялыtостi

Rласllilх akltlи

Ll ч с пt u [t p|,.l ко lu lrl i 0 в il t|l i н п t t с о в oi' d i я,,t ь н о с пti
LIltcTцii tlt,x KolttTiB,]а ]вiтllпй

llloK коIIl,гlв ll
[Jплип змilttл ва-lютllих KypciB tta залиtttоtс KotttTin

рч€*7 лл \ъ

', л-ББt9

Kcpi пttик

Голопtlий бухгалтер

м. п,

Затверля<уtо:

Генеральний лиректор
аудитор (сертифiкат АПУ cepii

м. п,

Г. lo. БаскilI

|, В. Накоltечtlа

В,О. Озеран

Колп
2l.



Вltлучс-
llIlii

капiтал

Рсзсрв-
tttt it

капiтit.п

LlacTtta itttttoгo с),купI tого

лсlхолу acot Liйопаt tих i

Itltttий сукупttий лохiл

ýrr{ч
Е{ rТ|л]Ьlв

Дата tpiK. лliсяtu,. ,lисло)

Пiлприсмство ПВIФ "Паралrз Веllчурс" ПрАТ КУА "Карпаiи,ittвест" за СДРПОУ

Звiт про власllиi,t капiтал
за 2020 р.

Форма Nч 4

Сl,ма чистого прибутtсу,

ttмerlrtta до бюлясеry вiл-

ловiлltо ло закоttолавства
(lупtа чистого прибутку rra

стRореllltя спеttiмыlих

Kepi Bl lик

Головtlий бухга.птер

Коли
2 1 ,0 1,0_|

223з41 53

Г- lsoю05 -__l

м, п,

Затвсрл>ltую:

Гсltсралыtий дирсктор
аудитор (сертифiкат АПУ

м.п.

!n'*r,*rr,
c,r l

l*ь
.tг i
:.

в.о,
3 ц't 5Ъ,./sl
. ир{ч9};",



ПptttliпtKtt t)о QlittattcoBot звiпlttосtллi зо piK, tцо закittчuвся 31 zруdня 2020 року

1.1. Iнформашiя про Фоltд
повне tlайменуваtrilя: Пайовшй вешчурний irlвестицiйний фоlц педиверсшфiкованого в.иду

заl{рl1.гого тltпу <flарадiз Веllчур"п Пр"*Ъrного акцiонерного товариства кКомпанiя з управлiння

uпrйuur" <<Карпати-i нвест> (надал i - Фонд),

flaTa ресстрацiТ Фонду: 29.03,20l 7 р,

Тип, вид та клас Фонду: закритий тип, недиверсифiкований вид,

!,ата та номер свiдоцтва про внесення-iнвестицiйного ФондУ до еДРIСI: 29,0з,2017 р,, Nч 00495,

Ресстраrriйttий код Фогtлу за е.ЩРIСI: 23300495,

CтpoK дiяльl-tостi iнвестицiйного Фонду: l0 poKiB

МiсttезнахОд)(еllLlЯ Фонлу; 790l8, УкраIна, м, Львiв, вул, Головачького,23А,

CTopiHKa в lHTeptleTi Фоtrду: karpatyinvest,coln,Ua,

Алреса 
"n"n.poi,n 

oT пошти Фонду: kaгpaty,inv@grTail,corn,

Ilайовий капiтал Фонду QтаFIовить 5 000 тис, грн,

спосiб розмiщення випуску iнвестицiйних сертифiкатiв Фонду: приватне розмlщення,

Ном ittальt,tа BapTicTb iнвестицiйного сертифiката Фонду - 1 ,00 грн.

I(iльr<iсть iнвестицiйних сертифiкатiв Фонду _ 5 000 000 шт,

ФорплаiсttуванttяittвестицiйrrихсертифiкатiвФонДУ_бездокуМенТарНа.
Форпла випуску iltвестицiйних сертифiкатiв Фонду - iMeHHi,

Розмitr(еttО iнйстицiйних сертифiкатiв Фондом загzUIьною номiнальною вартiстю 4 300 тис, грtt,

загальlла номittалt,ltа BapTicTb нерозмiщених iнвестицiйних сертифiкатiв Фонду становить 700

тис. грн,
IlepelriK власtlикiв iмеrtних iнвестицiйних сертифiкатiв Фонду станом на 31,12,20l9 р, та

зl |2.2020
31.12.2019 з1J22020
4 300 000 4 300 000

4 300 000 4 300 000

1.2. lнфорпtаttiя про koпrпalliltl з управлiнllя активами

дкr.иlзашtи Фоrrду управляс tIриваillе aktliolleplle товариство "компанiя з управлitlня

ак,гlлвамl,i ..Карпатlл-iirп..r" (налалi - Компанiя), код за е!РПОУ: 223з4,753,

ocHoBHi види lliяльностi компанiт: управлiння фонлами (квЕ! _ 66,30),.трасти, фонди та подiбtri

(lir;aгrcoBi суб'ск'И (кввД - 64.з0), inbu допоriiна дiяльНiсть У сферi фiнансових послуг, KpiM

страхуваI]}lя та пегlсiЙгtого забеЗпеченнЯ (квЕД - 66.19), консультування з питань комерчiйrlоТ

лiяльгtос,гi та l(еруванllя (I(ВЕД -,о,")' 
,л'',iопкнпстi на rbo яльнiсть з управлiнняJlir.tснзiя tla :здiйснеtrня просРесiЙноТ дiяльностi на фоllДОВОМУ РИНКУ - ДI

активами irrсr-итуLtiйtlих ittBecTopiB (дiяльнiсть з управлiння активами); серiя Afl J\ъ 034370 видана

I{atriotta.ltbtloKl Koпlicicto з ttiнttих гtаперiв та фондового риtjку 05,06,20l2 р,; строк дiТ лiцензiТ з

05.06.20 l 2 р, нообпле>tсегrий.

2. Загtrл bll а oclt ова форплуван ll я фirrансовоi звiтIlостi

2.1. /{ocToBipHc llолання та вiлповiднiсть мсФз
Ф)itlatlcoBa звiт,нiсть Фонлу е (liHaHcoBoto звiтнiстю загutльtjого призначення, яка

ме,гоIо llостовiрного IIолаl]llя фirлансового cTally, сРiнансових результатiв дiяльностi

lloToKiB ФонлУ llля задовопal,r,о iнформачiйних'потреб широкого кола користувачiв

cdlopMoBaHa з

та гроtllових
при прийня,ггi

llиI\4и скоIIом i,tгlих рiшrень,
l{оtttlепr,уальноюосtlовоtосРiнансовоТзвiтностi Фоrrлузарiк,щозакiнчиlс1 3l грудня2020року,

е Мiжнародгri стаLtдарти фiнансовоТ звiтностi (мсФз), вкпючаючи Мiжнаролнi стандарти

бухгалтерсопо.о ooniiy' (мсЬо) тал-тлумачення 1iтмФз, пкт), виданi радою з мirкнародних

сr.анларr.iВ бухгалтерСького облiКу 1вмСьО;, в релакuiТ чиннiЙ на l сiчня 2020 року, що офiшiЙно

nnp"n,bo,,.H ir i гrа веб-сайтi М i н icTepcTBa фi HaHciB УкраТгtи,

[liдгот.ов,пена Фогtдом фiнансова звiтнiсть чiтко та без буль-яких застерея(ень вlдповlдае BclM

вимогам llиtlI1их мсФз з BpaxyBa*I-,r* .*ln, ,uесених РМСБО, дЪrр"*uп*':.:.I"1,'uб"'П:Чu ryi::]Рý
подаllllя irrcPopMarriT u-,1riiior,aouiй звiтностi, а саме, доречноТ, достовiрноТ, зiставноТ та зрозумlлоl

irrформаrti'f.

1.



при формуваннi фiнансовоi звiтностi 
. 
Фоlд. керувався такоя( вимогаlчtи нацiона.ltьtIихзаконодавчих та нормативних akTiB щодо органiзацii i ведьнrrя_бухгалтерсьй.о oo",,iky та складаllняфiнансовот звiтностiв YKpaTHi, якi не ipЪ."piuurb вимогам мсФз.

Фонд не мас дочiрнiх та асоцiйованих компанiй як единоi економiчнот одиttицi, .I.oMy lle сrulадаеконсолiдовану звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ l0.
Вiдповiдно до параграфа 27 МсФз l0 Фондо't

господарIовання, тому що BiH:
визначе}lо, що Bitt с iнвес,гицiйttим суб'скr,ом

а) отримуе кошти вiд iHBecTopiB з метою надання i'M послуг з управ.,Iiння iлtвес..иtliяiчtи;
б) зобов'язусться перед своТми iнвесторами, Що мета. його бiзнесу поJ]ягас у ittBec.гyBattttiвикJIючнО для отримання доходУ вiд збiльшення капiталу, iнвестицiиrlогЬ Доходу або обох видiвдоходу;
в) вимiрюс та оцiнюс результативнiс,гь cBoj'x iнвес,гицiй на ocHoBi сIIравелJlивоi' tlарт.ос,гi.
Вiдповiдно до параграфа 3l мсФЗ l0 (iз_ врахуванtlям полоl(ень гrараграdп З2) Qlo'/l неl<онсолiдус cBoi дочiрнi пiдприсмства. HaToMicTb, ОондЪцiнtое iпu..r"цi. u доriр*,. пiдltlрисмс.t.во заспраВеДЛиВою вартiстю з вiДобраrкенняМ результату переоцiнки 

"iдпоuiо"*о оЪ мсФз 9, мсБо 2в.
2,2, мсФЗ, якi прийнятi i вступаlоть у силу для pi.lHllx перiодiв, якi п(1.1ttlIalot.bcri з l сiчtIя202l року i пiзнiше

На дату затвердя(ення uiei' cPiHaHcoBoT звiтttостi Рuда з МСФз в payl(ax РесРормrи lBoRопублiкувала поправки гIрийнятi ..ono* на 3l. 12.2020,ефективttа /laTa яких l|e tlасl.ала:- мсФЗ 9 кФiнансОвi iнструменти>, МСБо 39 кФilrансовi 
_iгtс,l,румtеttти: l]изt'аttllя ,l.a otlittKa>,МСФЗ 7 кФiнансовi iнструменiЙ: Розкриrтя iнформацii> та МСсDЗ lб <Оренда), t]_(o допоl]lllоюl.ьВИПУЩеНi У 2019 РОЦi Та ЗОСеРеДЖУtОТЬ УВаГУ на наслiдках реформи базового рiвня процеl{],них с.гаl]окна фiнансовiй звiтностi компанii якi '.ини-";;;, ;;;, 

"опр"*uд, базовий llоказt|иl( процен.гtlоi.ставки, який використовусться для обчислення проч"нri* за фiнагlсовим ак-l.ивом заtчt iгtctloал ьтернати вною базовою cTaBKolo.
Поправки ло фази 2 розглядаtоть питання, якi мояtуть I]плиtlути lta (liгratIcoBy звir.tliст,ь гtill часреформи базового рiвня процентних ставок, вклlочаючи насrliдки Ъ*iu до,lо.iрп,"* 

'.роutових 
tlc,,'.oKiBабо вiдносин хеджування, що виникають внаслiдо* замiни базового рiвгtя процеrlтгlот стаt]l{и. зальтернативною базовоlо cTaBKoIo (проблеми iз замiною).

на етапi 2 свого проекту Рада внесла змiни до вимог зазначених стагtдартiв, що сl.осуtо.гься:
змiни договiрних грошових потокiв - компанii не доведеться приllиняти виз|lаllня або кори.ува.гибалансову BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTi.B для .;ir;";; вимагаються реформоtо, а замiстЬ цьогооновить ефективну процентну ставку, Щоб вiдоýр*;;; ;йу до альтернативrrоj.базовоj.сl.авки;
ОбЛiК ХеДЖУВаННЯ - КОМПаНiТ Не ДОВеДеться припиняти облiк хед)I(ування l]иKJllotlllo ].o'ly, що t]oHaвносить змiни, якi вимагас реформа, якщо хед)(ування вiдповiдае iншим критерiямt облiку хед)l(уваlit]я;i розкриття iнформацiТ -'no"nuni, повинна 

"буд" 
po.np".or" iнtРормацirо rtро lloBi ризики, ll{oвиникаютЬ внаслiдок реrРорми, та про те, як вона управляе i"р""одом до iLльтерllативllих c.l,al}o*.поправки до Фази 2 поширtоtоться лише на змittи, якi вирtагас рефор'rа базового рiвня ttроцеl1.I.1lихставок до фiнансових iHcтpyMeHTiB та вiдносин хед)куваt{ня.

- мсБо lб <OcHoBHi засоби> - поправl(и_забороltяlоть ко.мпанii'вираховува'и з l]al].,,ocr.i осtlовttих
:.Т:9i"__'У'И, ОТРИМаНi ВiД РеаЛiЗаЦiТ Виробr.""* пр.лr.ri", коли l(омпаrriя гот.ус ак.гив до йогоцlльового використаНня, HaToMiCTb компанiя визнае,uni 

"uд"од)l(енtlя 
Bi21 1-1родаrt<у та пов'язанi з ниrчtивитрати у прибутку або збитку.

- мсБО 37 кЗабезпечення)) - гlопраt]ки у'очнtоlоть, lllo (t]иl-ра.ги 1.1a вико}lа}lt]я /lоговору) являtо,l,ьсобою витрати, безпосередньо пов'яза,rl i до.о""й..: тобтЬ або додu.,-повi виr.раr.и t]икс,llаllLядоговору (наприклад, прямi витрати на працю i матерiали), або pornuui, ii,;"* вит.рат,, якi ,t,aKo;t<беЗПОСеРеДНЬО ПОВ'ЯЗаНi"З ДОГОВОРОМ 1наприппuд, розпЬдiл амортиiацii, об,скто o."o.u,"" засобiв, tl{oвикористовуеться при виконаннi договору),
- мсФЗ 3 кОб'сднання бiзнесу> - Актуалiзацiя посилань 

_в 
мсФЗ (IFRS) З tla КонцегlтуtulьlIiоснови пiдготовки фiнансовоТ звiтttбстi' 

"е 
.йiur*оч" u"ro' оо облiку ,rо оО'uо"ullня бiзlлесiв. l{одаllовинятоI( Щодо зобоВ'язанЬ iумовниХ зобов'язанЬ. ЩеИ виняТок al_"р"дбаtlас, ulo'cTocoB'-Io леяких ви,rliвзобов'язань i умовних зобовйзань органiзацiя, ,;r;;;;;йе МСФЗ (l}rRS) З, повиtttIа llоси'а.гися наМсФЗ (IAS) з7 кЗабезпече*'"', '""п"реДбаченi 

.обо.kЪ""о ,n t,tепередбачеtti аl(.гиви,, або наРоз'яснення ктмФЗ (IFRIC) 2l <ЗЪори >,, а ,re 
"а 

КонцептЙьui зuсuд" (,i"bri"r"T звiтttостi 20l 8 року.



-МСБоl<ПоДаtlня(liнансовоТзвiтностi>_ПоПраВкирозIяснюЮТькритерiЙУМСБоlдля
клаоифiкаuiт зобов'язання як довгостроl(ового: вимога до суб'скта господарювання мати право

вiдклаоти погашення зобов'язанt-lя принаймгli на l2 мiсяцiв пiсля звiтного перiоду,

Фонд оцitttос вплив таких змiн на його фiнансову звiтнiсть,

2.3. I]алюТа подаliнrt звiтностi та функчiоналыlа валюта, сryпiнь округлеIlня

IJалю'а подан1-1я звiтгlостi вiдповiдас функuiональнiй валlотi, якою е нацiональна в,UIюта УкраТни

- грl.,lвня. скJlадена у тисячах гривень, округлених до ttlлих тисяч,

2.4. IIрипуlr.tеIrllя про безперервнiсть дiяльностi

ФlitlaHcoBa звiтнiсr,ь Фонду пiдготовлена виходячи з припущен.ня безперервt-lостi .дiяльностi,
вiдповiдгtо оо ,по-"i;;"й;й актиuiв 

-i 
погашення зобовjязань вiдбУвасться в ходi звичайноi

лiялььtостi. Фiнансова звiтнiсть lte вклIочае коригування, якi необхiдно було б провести в тому

оццп!к}l якби Фонд не мiг npooourк"r" под-оrе здiйснення фiнансово-господарськоТ дiяльностi

вiдповiдно до принципiв бозперервностi дiяльностi,

2.5. РirшеlIrIя про затвердженllя фillаltсовоТ звiтностi

Фitlагtсова звiтtliсть Фоrtлу затверд)l(ена до випуску (з

I(oMпalliT l3 сiчгrя 202l року. Hi учасники Фонду, Hi iншi особи

(littarrcoBo'i звi,гtlос,гi пiсля ii затверд)кеtIня до випуску,

2.6. l] BiTll и ii перiол фi llall совоТ звiтttостi

Звiтttим перiоllом, за який tРормусться (liHaHcoBa звiтнiсть, вважасться каJIендарний piK, тобто

ttepiolt з 0l сiчня по 3l грулня 2020 poкy,

3, CyTтcBi положсtlllя облiковоТ пo;riTllKll

J.l.осllовlлоtlitlки,'tкаЗас.госоВа}lаtlрl|склаДаннiфiнансовоiзвiтllостi
I[я (lirIarlcoBa звiтнiстr, пiдготов.ltеl{а на ocltoBi iсторичноТ собiвартостi та справедливоТ BapTocTi

або амортизаrtiйноТ собiвартостi оор.rr* фiна,,со*"х iHcipyMeHTiB вiдповiдно до МСФЗ 9 кФit-lансовi

iнструплегtти>. Оцittка справедливоТ BapTocTi здiйснюеться з викори-lту:::одiв оцiнки фiнансових

iHcTpyMeHTiu, до.оопJп,i- 
-йСоз 

r з 
.. 
uоцiпп". .u :_:_рu"_:aливою 

вартiстю>, TaKi методи оцiнки

вI(лIоLIають використання справедливоl BapTocTi як цiни, яка була б отримана за продаж-Т]"lI1,19"

сплачена за передачу зобов,язаl{ня у звичайнiй операчiт MirK учасниками ринку :1 ai:l/ ?,т]::"
l3oKpeп,ra. u"кop"arn,u,' бiрrкових котируваIjЬ. або даних про поточнУ ринковУ BapTlcTb lншого

аttаJltll.iчгttll-о за характероN4 iнс,грументу, аналiз дисконтованих грошових потокiв або iншi моделi

l]изllачеtIllя сIlравеllливот Bap,ocTi. 11Ьрелбачувана справедлива BapTicTb фiнансових активiв i

зобов'язагtt) ВИЗl{аllас'ться з викорr.ru,,пr11a пuruйТ iнформЬчiТ про ринок i вiдповiдних методiв оцiгlки,

J.2. Загальнi rltrложенIIя lцодо облiковlлх полiтик

3.2, t, OcttoBп t|lop,ltllBattttя облiковu:с tloлitltuK

Облiковi полir-ики - KoHKpeTHi гlринципи, основи, домовленостi, правила та практика, застосованi

суб'скr-ом госllоllарlоВання Ilри .onuoun,niTa поданнi фiнансовоТ звiтностi. Y9a' наводить облiковi

tlолiт.ики, якi,:за висllовком рмсБо, дають змогу скласти таку фiнансову звiтнiсть, яка мiститиме

ii"|..;;;;;^ ло.rоuiР,,у itrtPopMartilo прО операrlii', ibrrшi подiТ та умови, до яких вони застосовуються,

1'uni ,,onirrn" ,,a anilt застосовувати, якщо вплив Тх застосування е несуттсвим,

облiкова полiтиt<а Фонлу розроблеrrа та затверджена керiвництвом Компанiт вiдповiдно до вимог

мсБо 8 <об:tiковi полiтики, змiгtи в облiкових оцiнках,u пой"пп"> та iнших чиllних мсФз,

3,2,2. Iнtllор,ltсtцiя tt1lo змi,ttu в облiковltх ttoлitllltKпsc

ФондобирасТаЗасТосовУссвоТоблiковiполiтикипослiДовнодляподiбн.li:::t":::^''j'ч"*
подiй або yi\4og, як11(о мсФЗ nonKperHo не вимагае або не дозволяе визначення категорli статеи, для

якtлх itttlli полiтики Mo)I(yTb бути доречними,

3, 2..J. C.ll tlt tlt с: в i с tll ь l1l {t 2 р у ll.y в о l l l! rl

1-Ia доре,tгliсть irt(lopMauiT у Фондi мас вплив'ii характер',лт:::::,.Iнформачiя вважаеться

cyTTCBolo. якt.ttо iT опуtltення або викривлення Mo)l(e вплинути на економiчнi рiшення кориотувачiв,

прийнятi ,,u o.r,oui ,'PiJun.ouoT .uir"'o.ri.-Clrr.ui.rb оцiнюсться в конкретНих умоваХ значущостi

iнформаLtii'u.ur,.r*поЬтi вiд величини об'екiu, що оцiнtосться iдопустимостi помилки,

[]iдгtовi;tнО до облiковОТ полiтики ФондУ встановлено насryпнi критерiТ порогу сутгевостi,

метою оприлюднення) керiвrlиком.

не мають права вносити змlни до цlсl

3"



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

встаIlоttлюсться порi
База д.пrl B!lзllarle lllIrl пOрогу су.г,l.свtlс,гi

Господарськi операцiТ i подЦ
пов'язанi зi змiнами у складi (pyci)
активi в, зобов'язань, власного

в iдхил ен ня оал ансоъыlБосri
фiнансових активiв вiд ix
справедливоТ

Справедrl и ва вартiс.гь ак..и uЛЙЁпri *rб rй5,)

Сума чистого прибутку (збТтк),)
господарськi операцiййод iT

щодо доходiв i витрат

}la визнаLlення порогу су.rгевос.гi

доходiв (наприклад, чис.rий дохiд вiд реаrriзаuii.продукцii' (ToBapiB, робiт, пос.,Iуг)) i вiдпtlвiдно
витрат (наприклад, собiвартiсr,ь реалiзоваttоТ
продукцii' (r,oварi в, робiT, гlослуг)) l l i71ll 1lt lcMcr.Ba
обсяги дiяльност,i lllдприсмст*u, *upon.,"p ы1r,ч,Бу
об'екта облiку tta рiшення кop".тyrnuiB .r.a iHшri
якiснi фактори, що Mo)l(yTb вIlJlиват.и

I нш i господарськi on"puui',hu

CтaTTi Балансу (Звiту про
фiнансовий стан)

зобов'язань
CTaTTi Звirу пфl; HaHconi
результати (Звiту про сукупний
дохiд)

i нвес гицi й Hoi') дiял ьнос.гiCTaTTi Звiту про рlоt грошових

Розм ip rлa"uo.o r,r,п i.raл
CTaTTi Звiту npo вrисн"И оапiтал

3,2,4, Форма mп пOзGtl rliHartcoBttx звimiв
ПеРеЛiК Та НаЗВИ (loPM фiНаНСОВОi' ЗВiтНостi Фонду вiдповiдаlо.гь l]имогttlчI, всl.а}lовлени]\,l

fiХj:]ffi"l,;:"ffiЪЪ ""'Ь'" ЛО фiнансовоi'звiтttостi>, l,a t|lорми'йр"rirоп, що розроб;rеrli у
3,2.5, Меmоdu поdанttя ittфорлtацii у (лiпuttс()вlIж звimаж
Згiдно МСФЗ та вр_аховуючи НП(С)БО 

.l. 
Звiт про суl(упний дохiд передба.lас подаll|lя витра.г,визнаних у прибутку або збитку, за класифiкацiею, oa""oru',oю на методi ''функцii. tзитра.г'' або"собiвартостi реалiзацiТ'', згiдно i,n", витрати класифiкують вiдповiдIlо до i.x фуrrкцiй як час].иIIисобiвартостi чи, наприклад, витрат lra збут або адrri"iс.,lрЪrir"у дiяльнiсть.

представлення грошових потокiв вiд операцiйноi дiяльнос,гi у Звiт.i rlpo рух гроlllових kott.l.t.iBздiйснlосться iз застосуванням прямого"'arоду, згiдно з яким розкривас'ься ill(lорпtацiя про octloBrtiкласи надход)кень грошових коштiв чи випла,г гроl.tlових KotlTiB. lнформаrliя llp() OcHoBIli вилигрошовиХ надходя(енЬ та грошовИх випла,Г формуеr,ьЬЯ на пiдставi облiкових'з,,i,".iо ФоIll1у.
3.3. облiковi полiтлlки щодо фiнаllсових iнструмен,гiв
3,3, ]. В uзн(лtlлtrt пха о цiнка фiнансовuх iпспtрулtенпtiв
В момент первiсного визнання фiнансових illструменr.iв Фонд здiйснюс i.x l<ласифiкаtliкl r.aвизначас модель подальшоi оцiнки.
ФОНД ВИЗНае фiНаНСОВИЙ аКТИВ абО фiнансове зобов'язання у балаttсi вiдгtовiлt.tо ло мсtDз. ,годi 

iлише тодi, коли Фонд стае стороною контрактних поло)I(ень щодо фiнансовоr,о ittс,t.румlеtt-га.
!о фiнансових активiв нiulежать:
о грошовi кошти та ik еквiваленти;
о дебiторська заборгованiсть;
о цiннi папери, якi утримуються до погашення;



о цiнtti папери, призначенi для перепродarКУ;

о iншti фirrансовi актиl]и.

l[o фitrаьrсових зобов'язань включаються:

о rlliHaHcoBi зобов'язанIJя, призначенi для перепродажу;

о cPiHaHcoBi гарантiТ;

о iншi.

ОпераuiТ з придбання або
за датоtо розрахунку.

активи та фiнансовi зобов'язання подiляються на поточнi (зi

мiсяцiв) та довгостроковi (зi строком виконання зобов'язань

продalку фi нансових iHcTpyMeHTiB визнаються iз застосуванням облiку

За cтpoKoM викоllаl]}Iя фirrансовi
сl,роком t]икоtlа}iня зобов'язанL до l2
бiльt-tlс l 2 мiсяItiв).

Фоttд к.ltасисрiкус фiнансовi акти.ви як Taki, що оцiнюються у подальшоr!{у за амортизованоIо

собiвар.гiстю або за справедливою вартlстю, на ocHoBi обох таких чинникiв:

а) мо,itелi бiзнесу суб'екта господарювання для управлiння фiнансовими активами; та

б)хараr<r.ерис].ИккоllТракТ1.1ихГрошоВихпотокiвфiнансовогоакТиВУ.

Фоt,tд визrtас Taki категорiт фiнансових активiв:

cpilrallcoBi активи, rцо oLliHtotoTbcя за справедливою вартiстю, з вiдображенням результаry

ltереоLlittки 5, прибутку або збитку;

tР i lta IlcoBi ак,I,и ви, ш lo ot-t i t trоються за амортизованою собi вартiстю;

Фонд визttttс Taki категорiт фiнансових зобов'язань:

фirlаllсовiзобов'язання,оцiненiзааМортизоВаНоюсобiвартiстlо;
cpiHallcoBi зобов'язагlня, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату

переошitlки у прибутку або збитку,

[liд час первiсtlого визtlаllня фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Фонд оцiнюе Тх за

Тхн boto с гl ра ведJl и Boto BapTicTto.

Фitлаrlсовий актив оt]iнtосться за амортизованою собiвартiстю, якщо BiH придбаваеться з MeTolo

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

гроtшовi пото*и, KoTpi е суто виплатами осноВ"оi'суми ,u проua"'iв на непогашену частку основноТ

суми. l. _

Фогtд визttас резерв пiд збитки,для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовим активом, якии

обл i ко ByeTt,C Я За а l\4 О Рт,изо ва } Iою BapTlcTlo,

3, 3, 2, Г р о t lt о в i ко t,ct tlt t,t t,п о i|x t t i е кв iB ал е t t tll lt

ГроLrlовi коLllти склаllаються з Kotl-tTiB на поточних рахунках у банках,

Еt<вiва.ltснти грошових Ko1-1lTiB - Lle KopoTкocтpoKoBi, високолiквiднi iнвестицiТ, якi вiльно

ко1-1верl.уlоться у вiломi супли гроlлових коштiв iяким пр"rчN4uппий незначний ризик змiни BapTocTi,

lнвесr.иLtiя визнаLlасться зазвичай як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi короткого строку

Ilогаlllенt'я, ,,uпр"йо, nporr.o* не бiльше HirK три мiсяцi з дати придбання,

ГроLшовi коIj]тИ та Тх еквiВалентИ мо)кутЬ утримуватИся, а операцiТ з ними проводитися в

rrацiональнiй валtотi та в iноземнiй валютi,

I-роrшовi кошти та Тх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання

а кти вам и,

lloдa.llbtlta oLtitlKa гроtlIових Kot1.1TiB здiйснюеться за справедливою вартiстю, яка дорiвнюс Тх

tloM iгtал ьнiй BapтocTi.

Подалt,lltа oLliHKa еквiвалеtлтiв грошових коштiв, представлених депозитами, здiйснюеться за

амортизоваtlоtо собiварт,iстю, _ :__ллл.,,,:у, _апrr .

I-IepBicrra та подальша ot_tiHKa грошових коштiв та Тх еквiвалентiв в iноземнiЙ ваJIютI

здii.iсгtюсr.ь.о у ,1,у,,п',liо'поrопiи валlотi за о(liчiйними курсами Нацiонального банку УкраТни (нБу),

У разi обплеrtсеltt{я права вик.ористання ttоштiв на поточних рахунках у банках (наприклад, у

в14па/tI(у Ilризllаtlеllllя t]БУ в баttкiвськiй ycTaHoBi т,имчасовоi алмiнiсiрачiТ) ui активи MorltyTb бути

K.ltacиcPiKoBatti у склаlri rtеоборо,,,,,"* uпrйuiв. У випалку прийняття !!У_.рiшення 
про лiквiлачirо

баtлкiвсьt<оl'уQ,гаllоI}и та BiдcyTttocTi ймовiрностi поверtlеiп, грошових коштiв, визнання Тх як активу

lIрипиняс-l-ься i Тх uapricTo вiлобраlкасrо., у складi збиткiв звiтного перiоду,



3,3,3, Фiltаttсовi акmuвu, u4о oцitttotoпtbclt з0 алtорllrllзOвOlrоtо собiвtцlmiспtпl
!о фiнансових активiв, що оцiнюtоться за амортизовано}о собiвартiстtо, Фоtr;l вiдноси,l.ьd е б i пло р с ь ку з аб о р е о в а rt i с m ь з а в ut) о t t tt"vt tt п 0 з tl KOJyl ll.
пiсля первiсного визнання Фонд оцiнюс позики за амортизоlJа1,1оlо собiварт.iс-гlо luляхо]\4дисконтування.

застосовуючи аналiз дискоl]тованих грошових потокiв, Фоttд l]икор1.1ст.овус olllly чи t<irlbkttстаВок ДискоНТУ, KoTPi вiдповiдають переВu'I(аЮЧим на ринку 'op'a' дохолу для фiнаllсоrlих
i:::lly:"liB, якi мають в основному подiбпi умови i характеристики, Bl'llO'aKJt|и l(редитllу яtiiстьlHcTpyMeHTa, з,шишок строку, протягом якого ставка вiдсотка за Kol-l],paкToм с фiксовагrою, i ;rnnun.
заJlишок строку до погашення основноТ суми.

Щля розрахунку теперiшньоi' (поточноТ) BapTocTi майбутгriх грошових пот.о*iв (rдо:lо гltlзик)Фонд використовус.середньозвa)кену ставку за порr,фелем короткострокових банкiвських кредит.itз .vнацiональнiй валютi в банках, у,*"* }le введено тимчасову адrviнiсr,раrtiю або tle загlроl]аltrп.,,Ьлiквiдацiйну комiсiю.
ФонД оцiнюс стаНоМ На Ko)ltHY звiтнУ Дату резерв пiд збиr,ки за фiнаtлсоl]I.'iчt iHc.l-pytvlertt.obl урозмiрi, що дорiвнюс:
- l2-мiсячНим очiкуваllим кредиТни.м зби.гкам у разi' якщо кредИ,гttий ризиК на звi,t.ну /tal-y 1-1eзазнав зIlачного зростання з моменту первiсного визна}lня;
- очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дii'сРirlаrrсового it.lcTpyмetlly, якщо кllедtt.t.t,ttlй

РИЗИК За ТаКИМ фiНаНСОВИМ iHcTPYMеHToM значно зрiс iз момен'у первiсtlого .йrцuо,"о.
у випадку фiнансових активiв кредитним збитком е т,егlерiшttя вар.гiс.t.ь рiзrlицi Milt< /_lо.овiрtlипtигрошовими потоками, нале>I(ними до сплати на користь Фондlу за догоtsороtчt, iгрошоt]иN,tи Il()l.оl(аvlи,якi Фонд очiкуе одержати на свою користь.
СтаноМ на кожнУ звiтнУ дату Фонд оцiнlое, чи заз1,Iав кредитt-tий ризиl( за сРittансовимiHcTpyMeHToM значноГо зростанНя з моменТу первiсноГо визнаннЯ. 11ри викОttаннi TattoT оцiнt<и tDондзамiстЬ змiни суми очiкУваних кредитних збиткiв використоВуa йi"у ризику llастан|lя дефол,lу(невиконання зобов'язань) протягом очiкува"о.о..rропу oii' Oi""ir."""."'i"iriy""n,.u. /{ляl викоltаtlняTaKoi' оцiнки Фонд порiвнtое ризик насrан", лефолту .u'iPi*u".o.", i*ilуn,f,"нтом cl,al,|oM гlа звi.гttудату з ризиком настання лефолту за фiнансовим iнс.грументом cTallolvl lla llal.y tlellBicrlot.cl ttизtlаttrtя, iвраховуС при цьомУ обгрунтовано необхiДr-,у r,a.iд:гЬерд)l(уваtlУ irrtboprvlaцib, tllo с досr.уrtl'окl безнадмiрниХ витрат або зусиль, i вказус }la знач}lе зрос,гаtJllя кредитtlого ризику з lvtoi\,tet',1,y первiсttоговизнання.

Фонд ввалtае, що кредитний ризик за фiнансовим iгtcT,pyMeHToM не зазнав зlIаtlllого зрос,гаI.1llя змоменту первiсного визнання, якщо було з'ясовано, що tРiнанЙr"й i".rpyr",,, ,,u. .tизький piBc'bкредитного ризику станом на звiтну дату.
У випадкУ фiнансовоГо активу' ll{o е кредИтно-знецitlеНиМ cTa'olvl на звiт.гtУ Да.гу, аJIе lle спридбаним або створеним кредитно-знецiненипi 4ri"u""ou"-м unr".ort, Фонд оцiнtос очiкуваtri кре7lи.гtriзбитки як рiзницю MirK валовою балансовою BapTicTlo активу та теперiшtlьоtо варт.iстtо очiкуtlаttихмайбутнiх грошових потокiв' дисконтованою за первiсною е(lективt.tо'о сl.авкою вiдсоr.к:t зафiнансовим активом, Будь-яке коригування виз}lаеться в гtрибутку або збитку як rrрибуr.сlк або зби.гоt<вiд зменшення корисноЬтi.

л,.,.__ _Чi 1Iоточну дебiторську заборгованiсть за виданими позиками Фонл с.гl]орю€ резервочlкуваниХ кредитниХ збиткiв на суму заборгованостi в розмiрi 0,5 Уо оiл.!r"-Оор.у.
. FIа простроченУ Лебiторську заборгованiсть за виданими позиками Фонд стl]орюс резервОЧlКУВанИх кредитНих збиткiв на суму заборгованостi вiдповiдtlо до ".,р;;; ;р"с1.рочеllllя:

-1-12 мiсяЦi прострочення платеЯ<iв - нараХовуе'ьсЯ резерВ очiкуваних кредит}lих збиткitl урозмiрi 50 % вiд суми боргу;
- бiЛЬШе l2 МiСЯЦiВ ПРОС'РОЧе}'НЯ ПЛаТ'еЯtiв- нарахову€,гься резерв очiкуваних крс/(и.l.них збрtт,кiву розмiрi l00 % вiд суми боргуi
!ебiпюрська заборzовапiсmь 3а пlOвOрrl, послуZu, ttal)uxoB(tllttlttt BidctlmKrbvttt
Безумовна дебiторська заборгованiсть визнасться як актив тодi, коли Фонд стас c.'.opolloloдоговору та, внаслiдок цього, набувае юридичне право одержати грошовi кош.ги.
Первiсна оцiнка дебiторськоТ заборгованостi здiйсr{юеться за справедJlиl]ою Bapr.icTlo.пiсля первiсного визнання подЕLльша оцiнка дебiторськот заборгоtзаtlс-lс.гi tзiдбувасr.ься заамортизованою вартiстю.
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[Iоточtlу лебiторсьrtу заборгованiсть без встановленот ставки вiдсотка Фонд оцiнюс за cyMolo

llервiсttого рахунку фактури, якщо вплив дисконryвання с несуттсвим.

/{ебiторську заборгованiсть без встановленоТ ставки вiдсотка, щодо якоТ icHye розтермiнування
lrлатеrкiв, Фонд оцiнюс за сумою договорУ, якlцо вплив дисконтування е несуттевим,

I-1a KorKHy звiтIлу лату Фонд оцiнюс наявнiсть ознак знецiнення фiнансового активу або групи

4,i,,n,,.oo"* unr"uiu. Оrli"lЪ змеIlшення корисностi фiнансового активу в результатi дiТ кредитного

pl4:]l.]l{)/ вклlочас данi, якi пiддаються апостере)кенню, про наступнi подiТ:

- фillаrlсовi трулношri бор>rсtrика;

- поруLtlеllня yI\4oB договорУ, наприклад, прострочення виплат;

- tlегаr.ивгti наl_tiональгti або мiсцевi економiчнi умови (збiльшення рiвгtя безробiтгя, зниження

доходiв).
(Dонд застосовус для оt,tiнювання очiкуваних кредитних збиткiв за торговою дебiторськоrо

заборгова t t icTto практи чн i при йом и з використанIjя матриui забезпечень,

Фогtд використовус для o,tiH,oBun,-,, l2-мiсячних очiкуваних кредитних збиткiв або очiкуваних

креliи...'lих збиr.кiв .u Ъ..п строк дiт за сРiнансовими аI{тивами СВiЙ ВЛаСНИЙ iСТОРИЧЦЦfi ДОСВiЛ

nlr.u".,.n"* збит.ttiв. Залеrlсно вiд ливерсиtРiковаtlостi свосТ клiентськоТ бази суб'ект господарIовання

o"nop,n.-r,,,,,yc Bi,lпoBi,rtHi групи (вил (iiнаrrсового активу, тип дебiтора, TepMiH заборгованостi), якl-ttо

його iсторИцt-tий досвiд op.u"rn"* збиткiв указус на знач}]о вiдмiннi закономiрностi збиткiв для рiзних

к.ltiсtлтсьt<их груп.

I-{a простроч9}lу поточну лебiторську заборгованiсть по нараХОВаНИХ ВiДСОТКаХ За ВИДаНИМИ

позикамИ ФоttД aruор,оu р"..рО очiкуuаниХ кредитl]их збиткiв вiдповiдно до cTpoKiB прострочення

tlл aTe>t<iB:

-]-3 мiсяLli простроченttя платеrкiв - нараховусться резерв очiкуваних

розмiрi l0 % вiд суми боргу;

- 3-6 мiсяrriв прострочення платеrкiв - нараховуеться резерв очiкуваних

розм ipi 20 О/о вiд суми боргу;

- бi;tt,ttte б мiсяцiв прострочер1гtя платеrttiв - нараховусться резерв очiкуваних кредитних збиткiв

у розпliрi 50 % вiд суми боргу,

Ilоточrtу лебiторську заборгованiсть фiзичних. осiб за ре.алiзованими форварлними

l(()н.грактаМи та l(l}арТирамИ ФонД групу€ u..ur.;,noaTi вiД наявностi прострочення та TepMiHiB

tlросl-роtlенпя платеiкiв i створюе резерв очiкуваних кредитtlих збиткiв на непрострочену су1\4у

.uбпрi,оuur,остi в розмiрi 0,SИ вiл.у*" борrу,,Ь nu прострочену суму заборгованостi вiдповiдгrо до

cTpot<i в пl)ос],роllеl] tlя платехti в:

-1-12 мiсяr{i гtрост.ро.lеll1-1я плате>ttiв - нараховусться резерв очiкуваних кредитних збиткiв у

розм ipi 2 О/о tзiд суми боргу;

- бi.гlьшlе l2 плiсяцiв простроLlення платеrlсiв - нараховусться резерв очiкуваних кредитних збиткiв

у розмiрi 5 % вiд суми боргу.

lla поточну лебiторську заборгованiсть за придбаними майновими правами щодо квартири

(Do}l/t cTBopIoC резсрв о,riкуваirих кредитних збиткiв в розмiрi 0,5О/о вiд суми боргу,

[la llотсlчtlу дебiторсьl(у заборговагtiсть за внесками до }lезареестрованого статутного 51п]т.алv
та сtlлаLIеllИми аваllсаМи за акцii QlоtлД створюС резерВ очiкуваниХ кредитниХ збиткiВ в розмiрi 0,1 0/о

Bill с),м и боргу.

У зв'язt<У з tlоширенtlяМ CoVID-l9 icHyc ризик середньострокового та довгострокового

lIега,гивIlоГо I]пJlивУ tla cBiToBY eKoHoMiKY ieKoHoMiKY Украi'ьrи_зокрема, На поточну лебiтор_ську

заборгоtзаtliс.гь ()оttд створюс резерв o.iinyuun"* кредитних збиткiв пов'язаних з COVID-l9 в

розмilэi 0.5 % вiл суми боргу.

якtt1о протягом l{астуtlF|ого звiтного перiолу амортизована BapTicTb фiнансових активiв

зрост.а(], i,,laгte зрос,гаllllя йоr,,п,u об'ективгlо пов'язати з подiсю, яка вiдбуваеться пiсля визrlання

.Ь,-.,r,,5,вiд зrrецirlе,tпо у Звiтi про фiнаlrсовi результати, збиток вiд знецiнення вiдновлюеться llерез

вiдобраrlсеrl1,1я результаl,у у прибутку або збитку,

з,з.4, ФittпttcoBi ot{пlrlBLl, t,eqo otlitt,totol1lbcrl зо сtлlлавеDлrtвОЮ ВаРПХiСПuО, З ВidОбРаЭtСеlIllЯl|l

р аЗу л 1, 111 61 1rt 1l п е р е о t,li, t t t< tt у tt р t t бу tlt KJl q (l о з б tt пl ку

fio фiнансових активiв, tllo оцitlюIоться за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату

,,.p.oi,ir,,i, у прибутr<у або збитку, вiдносяться фirtансовi iнвестицiТ, якi утримуються в рамках

бiзltес-моltе,ll i, Mer.a яtсоl'l(осягасться шJIяхо,u,, npojur*y фiнансових активiв i якi не оцiнtоються за

амортl4зоl]аttоtо ваРгiстtо абО за справедЛивою BapTicT}o череЗ iнший сукупний дохiд,

кредитItих збиткiв у

кредитних збиткiв у

n



Пiсля первiсного визнання Фонд оцiнюс i.х

Справедлива BapTicTb акцiй, якi BtteceHi до
орган iзатора торгi вл i.

за справедли вою вар.гiстtо.

бiржового сtlиску, оцiнюс.l.ься за бiр>ковим курсом

Справедлива BapTicTb визначаетЬ!.о on цi,u, яка була б отримаtла за прода)( ак.l-иl]у або cll:la,tcltaза передаЧу зобов'язlння У звичайнiй операцiТ. Mixi учасниками ринку на ла].у оцiнки. OrtilrKaсправедлиВоТ BapTocTi базустьсЯ на припуЩеннi, щО операtliЯ i. 'пролurпУ 
актиl]У абО пеllеllд.1|

::9:"л::::l"лл'.'.{9Iо"'ься або На осНоВНому ринку для цього актиl]у або зобов,язаtl}lя) або завlдсутностl осtlовного ринку - у найвигiднiшому ринку дJlя цього аl(тиву або зобов'язаllllя.основний або найвигiднiший ри"ок мае бути доступ""tvt оrо Фонду.
Yci активи та зобов'язання розподiленi на каr,егорii'в iиellcax icpapxii'cгlpal}ellJlиt]oi'tlap'''oc.l.i, яt<чмо)кна описати на oc1-1oBi найнижчих piBHiB вхiлних дuп"", oni u .u,ir,и;;r;;;, оLlitlttи .,,'ru,,"^riui,,ui.BapTocTi загчUlом:

l piBeHb - цiни котирування (некоригованi), на активному риl]ку д"гtя iденr-и(lгlих акl,ивiв абозобов'язань.

2 piBeHb - методики оцiнки, для яких найниrttчий piBeHb вхiдних дzlних, який с ва)l'lивиjчl llляоцiнки справедлиВоТ BapTocTi' пiддасr,ься спос.гере)I(енню, прямо або огlосере/lковаllо.
3 piBeHb - методики оцiнки, для яких найrrижчий piBeHb вхiдlrих даних, який с Ba)I(JlиI]l|lvl /UIяоцiнки справедливоi BapTocTi, не пiддасться спос,I.ережеtlllю.
Справедлива BapTicTb активу або зобов'язагtня оtlil-tюеться iз викорис,гаlI1-1яlчl llриtlуLцеtlь, якiвикористовуватимуть учасники ринку Пiд ч2g визl]ачення Lliни для unl."u! або зобов^яза}lня. зурахуВанняМ того, Що УЧаснИки ринку будуrо дiяти з гtайкраLцоtо eкol-loivllu"o,o,,",oi;;;;;;;';;b"Фонд використовус. методики оuiнки, якi 

'вiдповiдu,оr, 

"ur"'им обставинам i дJlя яких iсttуtо.гьдостатнi данi для оцiнки справедливоТ BapTocTi, максимaulь1-1о t]икорис.говуюLlи вiдlпсlвiдrli вхiднiлаtti,якi пiддаються спостере)кенню, та мiнiмiзуr;"--;;;;;;Jru"r,, вхiдгtих даtlих, яtti tlе гtillдаt<l.t.ьсяспостереженню.

i:*"":*':'#:"1:::::illj:_!ЧlНС:ва BapTicTb актиI]у сут,гево вiдрiзttяrсться tliд cttllzttlcд;lиttoi.,

9JlllvvJrvlrr Jrrqarlrllvlrl Jlvllnd,lvlИ У ЧlНаНСОВОМУ cTal]l eMlTeHTa та/або зrчtittамtl колt,tоtlt<-t.ури риttt<itl,- tlaяких eMiTeHT здiйснюе cBolo дiялЬtliсть, а,айоr* змiнами у Koгt'toHKTypi фондtового ри1-1ку.р и 1-1Ky

;;:н;il"}i:j::r,:::",:j":_Ч,:I:u,..i:,:.1::|о,u"|,,,опрЪ"п,'.-;;;;,,i;';;;#;;;:,#'1l;5;;Jfi]еСРеКТИВНОСтi використанt{я активiв, i'x лЙд'rЬ.п, ir""y'";й;,;;;;;J,"i.":di;;iЖ,Ji':fil;:]I

Я*ЩО ОбiГ аКЦiЙ, ЯКих було зупинено, акцiй щодо яких прийtlя.го рiulеtttlя I_IкL(пФl, lrpoЗабОРОНУ ТОРГiВЛi Та ПРО ЗУПИНеННЯ ВНеСеННя змiн до системи депози'арltого об,llit<у, вi.цtltlвлtос,t.ьсязгiдно з рiшенням нкЦпФр, TaKi аl<цiТ Пiд",rя.аюrь й;;;;i до справедливоl' вар,гос-гi llро.l,яг()м 1.1)1,ox

м назва показника l{ормативне
зllа tle l] t lя

Кри,гсрiй вiлllоlliлнос,t i

норма,ги l]1,1oivty зllаtlе}l 1-1lo

(та|() (lil) ylvloBl]e
IlозначеlJ 1-1я

l Коефiцiент покриття >l 1,1 0,9 к
2 Коефiцiент абсолtотно'l' л iквiдllостi >0 1.1 0,9 l(uO.
a
J Itоеф i цi ент пл атос пром orItHocTi (а вто н о м i Т) >0,5 l"l 0,9 l{,,,,nr,

4
Коефiцiснт забезпеченостi власними
оборотними запасами >0,1 I,1 0,9 Кrа6.з

5 ltоесРiцiент рентабельностi активiв >0 1.1 0,9 I(p"n.



робочих дlliв з дати оприлюдFIення вiдповiдного рiшення нкцпФр, Вiдновлення корисностl та

збиток вiд зtлецiнення срiirансового активу вiдображаеться у Звiтi про фiнансовi результати,

змiна сllраведливот BapTocTi (liнансових активiв (корпоративних прав) вiлображасться в

звiтttоплу porri в Оу*, unr.p"b|(oMy bOniny пiсля оприлюднення фiнансових звiтiв пiдприемств

(eMiTeH,iiBj .о ,,,о;,"рёлнiй звiтrrий piK за рахунками доходiв або витрат,

3, 3, 5, 3обtlв' яз0 tl tlя

КрелиторсЬка заборгОванi_стЬ визнаетьсЯ як зобов'язангIя тодi, коли Фонд стас cTopoHolo

договору та, вtlаслlдоп ,lobao, набувас tоридичне зобов'язання сплатити грошовi кошти,

IloTo.tгli зобов'язанtlя - це зобов'язанl,tя, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз ниrкченаRедених

озl|ак:
. l(ерiвttиttтво Компагtiт сподiваеться погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягас

llога l] IeH t{ lo Il ротя гOм дваl{адцяти м iся цi в п iсл я звiтного перiоду;

о I(ерiвtlицтво I(омпанiт не мас безумовного права вiлстрочити

протягом щоrrайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтt,lого перiоду,

пото,ttti зобов'язанI]я визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визllання

зобов'язан ь

[loтo.1tti зобов'язанtlя ollilltotoTbcя у подаЛьlljому за амортизова}Iою вартlстю,

Iloi.o.ttty кредиторсьt<у заборгованiсть без встановленот ставки вiдсотка Фонд оцiнюс за cyMolo

tlервiсьtого рахунку срактури, якщо вплив дисконтування е несуттсвим,

3, 3, 6, зzо р п1 atl t l я (l i t t п t t со в uх а Ktlt uв iB пlо зо бо в| лз о l l ь

Фitlагtсовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Фонд мас юридичне право здiйснювати

залiк визtlаних у балаtjсi сум i мае HaMip або зробити взаемозuшiк, або реалiзувати актив та виконати

зобов'язаtt гl я одI{оllасно,

погашення зобов'язання

3.4. облiковi полiтlлlсI,t l]lоло octloBHIlx засобiв та llематерiальllих активiв

3,4,l, Вttзttоttllrl tпо tlt1i,ttK,:. ocltoBllltx зпсобiв

ФоltД визllаС матерiальtlий об'скт осt|овниМ засобом, якщо BiH утримусться з MeTolo

ви|{ориста|lьtя i'x у проltесi свост дiяльностi, надання послуг, або для здiйснеtlня адмiнiстративних i

соtliально-куппrурп"l функLriй, очiкуваtий строк корисното використанч,_!"ýуУuтацii) яких бiльше

олного po*y та вар-,iстi'як"* бinor" 6000 грн., для придбаних пiсля 2з.о5,2020 року BapTicTb бiльше

20 000 l,prt.

Первiсlrо Фонд оцiнtос ocHoB1-1i засоби за собiвартiстю. Y подальшому ocHoBHi. засоби

оtliiltоtо.гься за Тх соыuартiстю MiHyc буль-яка накопичена амортизацiя та.буль-якi накопичеrti збитки

Bi/l зiчtеtltltснllя l(орис|.lост,i. Сума ,,onon".,a,,oT амортизацiТ на лату переоцiнки виклIочаеться з валовоТ

бrulattcoBoj.BapTocr.i ;;;;-',о .t".rоТ суми, перерахованоТ до переоuirtеноТ су_ми активу. !ооцiltка, яка

Rхо/llиl-ь Jlo cl{Jla,)ly l]Jlасtlого KaIIlTaJIy, переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припинясться

l}l4зllання вiдповiдного ак,гиву,

матерiальнi активи з r,ермiгtом корисного використання

прилбаних пiсля 23.05.2020 року вартiстю до 20 000 грн"

матерiал ьtlим и активам и (Mt,IMA).

3. 4, 2, II ot) uл ь ttt i в t.t ttt 1l о ttt t,t,

(Dонд не визllас в баланоовiй BapTocTi об'скта основних засобiв витрати на щоденне

обслуговуllа1'lllя. ремонт та TexHi,-t,," обслfговування. об'скта, I_!i витрати. визнаються в прибутку чи

збt,.tтку, коли Rони понесеtli. в балансовiй bapTbcTi об'скта осl"lовних засОбiВ ВИЗНаЮТЬСЯ TaKi ПОДаЛЬШi

n"rlrai,", яt<i задовольняIоть критерiям виз}|ання активу,

3. 4, 3, Д л t о р tlt uз о, rцi,lt о с tt о в н l.x з асо б i в,

дмортизачiя основних засобiв здiйснюеться щомiсячно,

llля нарахуваl{ня амортизашiт основних засобiв використовуеться прямолiнiйний чтод
l|apaxyBallll, ur,,орr".uiiiт.-пriорrизаltiя нараховусться У вiдповiдностi ло груп основних засобiв i

r.epMirry корисttого використа}Jl]я за KO)I(H", об'uпrом основних засобiв до досягнення балансовоТ

tlapTocTi об'скта l]ул ьового зl lачеtlня,

IIри розрахунку амортизоваttоТ BapTocTi лiквiдацiйна BapTicTb основних засобiв прирiвнюсться

llo llуля.

l{iапазоrl cTpokiB корисного використання включае:

понад один piK, вартiстю до 6000 грн., для
вважаlоться мuU]оцIнними необоротьtими

9"



ЛЬ групи НайменуванlIя oclloBltltx засобБ 'Гепrvliн *ллr"..,,л.^ *]i1-1.-]л ..* ---
Група l Земельнi дiлянки , lrOKll

l5-20
5

2-...-l
)
4

п

Група 3

Група 4 Машини та обладнання (KpiM
комп'ютерноТ Texr r i ки)

Група 4 Комп'ютерна TexHiKa
Група 5 ТранспоDтнi засоби
Група 6 нU,l,рументи, прилади, l нвентар
Група 9 Iншi ocHoBlli засоби

Амортизацiя МНМА
BapTocTi.

нарахову€ться в першому мiсяцi викорисl.аlll.tя об'скт.а в розrчr ipi l00 % його

Капiтальнi вкJlадення. в орендованi примiщенl]я амортизуюl,ься npo-,o,:o'u' Teprr,t irry i'x корисtlо'овикористан}lя. Амортизацiю активу починають, колИ Bitt- стас np"lu.,:r,"", lulя lttll(oprJc].allllя.Амортизацiю активУ пригIиняюТь на однУ з двоХ дат, яка вiцбуваеr,ься рагtiLuе: 1-1a /.la,l,y! з яt<оj.ак,l,ивкласифiкуЮть як утриМ уваrlий для продаrк у, або 
"u 

доiу, з якоi np"n""o.|o n"rnun,rn ак.гиву.
3. 4, 4. Немаmер iал ь t ti акmuв ч
Нематерiальнi активи оцiнюtоться_ за .собiвартiстю за вирахуванFIяIчl будь-якоl' ttaKtltll.tчettoTамортизацii та будь-яких накопичених збиткiв uiд зм"нш"ння корисностi. Нема.герiальгli а*тиви, якi

fi::::frЪiJo'u?"'uTi ДОГОВiРНИХ абО iНШИХ lОРИдцqgц1 праt], аjчlор'изуtоться tlро,гягоiчl ,epivlitly

3,4,5, Змеп,Ltенttл Kopltctlocиli octtoBttttx зrtсобiв Пl(I llallrtlПl€piплbttttx tttttltttBiB
На коlсну звiтlrу дату Фонд оцiнюе, чи е якась озt|ака ,Iого, що корисttiс,t.ь акl,иtsу ilto)I(e

jз1::шитися, Фонд зменшус балансову BapTicTb активу до суlчlи йоt,о очiкуваl]ого BiltttlKollyBaHHя, яl{lllоl тlльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування, ак.гиву меl]ша вiд йоiо бa.ltattcoBtli. вар,гос,гi. 'I.aKe
зменшення негайно визнасться в прибутках чи збитка*, rпщо аI(тив rIе облiковуtо.l-ь зit гtelleotlitteltoIoВаРТiСТЮ ЗГiДНО З МСБО l6, ЗбИТЬК uio =r"nr"';;';;;;",rocTi, визllан "й irо аl(,гиI]у (за виttятксlплгудвiлу) в попереднiх перiодах, Фонд сторнуе, якщо i тiльки ,n*o ,ri*,irrr"o ,,uu.релtli оцitlt<и,застосованi on' u1::1:_,н_l]_я суми очiкуваноiо"вiдшкодування. Пiсля визнання збиткУ Bi/-l змеtttttеtltлякорисностi амортизацiя основних засо_бiв пор".уaruai'в майбутrriх гrерiодах з lvlel.olo l;озttоili.irеtlltяпереглянутоТ балансовоТ BapTocTi необорот,,Ь.о- un."uy lla сисl,ерrат,и.tгt iй ocHtltli llр(),гяг()]чl cl.p()l(yкорисного використан ня.

3.5. облi KoBi полiти Kll щодо i н вести цi 1-1 lloT нерухопt ocTi
3, 5, I. В uз н о н tt л i t t в ес m u цi ti t t oi' t rcрухол,tо с пl i
!о iнвестИцiйноТ HepyxoMoc'i ФонД вiдltосить нерухомiс,гь (зеiчtлlо.tи будiвлi, або част.l,tltубудiвлi, або i* посднання), y,p"ryru'y F|а праIзах rзласtiосr,i .б" ;.i;,;;; r'1,.oдo,o гrро фittаtrсовуорендУ з метою отримання орендних пrlатеltiв або збiльLшеlJIIя Bap,I,ocTi каl-ti-га.llу tlи дrl,, досяl.}lеllllяобох цiлей, а не для: (а) викориСтаннЯ у виробrlиЦтвi чИ np" no.,ruuaHrti r.oBapit], tlри наданtIi ll0сJ|угчи для адмiнiстративних цiлей, або (б) продu,ку в звичайному ходi дiяльtlостi.
Irrвестицiйна HepyxoMicTb визнасться яl( актив тодi iтiльки тодi, коли: (а) с ймrовiрнiст,t, 1.ot,tl,що Фонд отримае майбутнi економiчнi вигоди, якi пов'яза"1 . цi.,o l*,ir"..r"цiЙ,lою l-|epyxoMicTro, (б)собiвартiсТь iнвестицiйноТ HepyxoMocTi Mo)l(Ha достов iptlo оцi н иr.лt,
Якщо бУдiвлi вкJlючають одну частиtlу, яка утримус,гьсrl з N,lеl.ою о.t.рима}ll|я ореttдtlсli.rlJlа.|.и,l,аДругУ ЧасТиНу on".:r::l::r.:* у процесi дi'л'нЬсri Фоtlду або д.llя Ь:lrчIiлtiстра,гиl]tlих цi;tей, tlбухгалтерському облiку TaKi частини об'екту n"py*bro"ri оцir,,о,оrо., .,".'"uiооОра)l(аlоl-ься 

o,(pejvl',якщо вони можуть бути проданi окремо.
3,5,2, Первiсна mа послidуючtt оцit,tкtt ittBecmltl1ilittoi'ttepy-xtпytoctlti
Первiсна оцiнка. iнвестицiйноl' HepyxoMocTi здiйснtоеться за собiвартiсr,ю. Ви,грilти }ia операLцitовкJ]ючаються до первiсноТ BapTocTi. Собiвартiсть придбанот iHBecT;;iilbi ;;;хомос.гi вклtо.lас LцittуiT придбання та будь-якi витрьти' якi безпосередньо вiднесенi до придбаrltllt. Безпосередньо BiдrtecetliвитратИ охоплюютЬ, наприклад, винагоР?a:,._. 

i|lоання прос|lе..iЙr"" Бр"йi""* гlосJ|уг, поllаl.ки,пов'язанi з передаче}о права власностi, та I1-1mI витрати tra операцiю.
11одальша оцiнка здiйснюстЬся за справедлиВоtо Bap.l.icT,lo, яка }la да'У оцiнt<и llo1liBHtocпервiснiй BapTocTi за вирахуванl{ям 

'акопиченоТ 
амор.гизаtlii'.
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J.б. облiковi полiтItкп шlоло llеоборотних aKT1,1BiB, утримува[Iих для продажу

Фоtrд к;lаси(liкус необоротний актив як утримуваний для продarl(у, якщо його балансова BapTicTb

буле в ocHol}Hoмy вiдLtlкодовуватися шляхом операшiТ 
_ 
продажу, а не поточного використання,

I-1eoбopoTrri активи, утримуванi для продаХtу, о_чiнюЮться i вiдображаЮться В бухгалтерСькому облiку

за наймсн1.1]о}о з двьх вели.tин: балансовою або справедливоIо вартiстю з вирахуванням витрат на

n,-]"pu,ril, пов'язаtli з продахtсм. Дмортизацiя на TaKi активи }le нараховуеться. Збиток вiд зменшення

кtlрисttостi при первiсlrо*у.,, подuпirо*у списаttнi активу до справедливот BapTocTi за вирахуванням

Bl4Tpal, 1,1a tll]ода)к визtlаеться у звiтi rrро фiнансовi результати,

3.7" облiковi полiтl,tlсl| ulоло оре}lдl|

Фitlансова ореl]да - це оренда, за якоlо передаються в основному Bci ризики та виI,1агороди,

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

0l]енду яl( ак.гиви .га зобов'язання за сумами, що дорiвнtоють справедливiЙ BapTocTi орондованого

майttа lta початок ореtIди або (якщо uo"" tvtanri за справедливу BapTicTb) за теперilllньою BapTicTto

Mittitvla.ltbttи* np",rr,,,"*,,,rur"l,io. Мirriмальнi оренднi платежi РОЗПОДiЛЯЮТЬСЯ MirK фiНаНСОВИМИ

lrи.гl)аl-аl\1 и .га :ll\4cl{1,1,1e}lllяM непогашеllих зобов'язань. Фiнансовi витрати розподiляються на кол(ен

rlepio,1t 1.аl(им чиllом, шtоб забезпеLlити сталу перiодичну ставку вiдсотка на зurлишок зобов'язань,

I-1еllеlэелба.rеrri оре,tлгri платеrкi вiдображаються як витрати в тих перiод8х, у яких B:Hl,i,9ry 
:_"]]л"::."'

I-1олi.i.ика llарахування амортизацiт на орендованi активи, що амортизуються, узгоджена lз стандартноIо

tlолiтиttоlо Фоllлу tцодо ltодiбних активiв.

Opett',ta акr.ивiв, за якоtо ризики та виllагородио пов'язанi з правом власностi на актив, фактично

заJl иIlIа}о,гься в оре}]додавця. класисРiкусться як операчiйна оренда, Оренлнi платежi за угодоIо про

оtlераLliйttу ope}lJly ви:]tlаlо,гься як витрати uu про*опiпiйrliй ocHoBi протягом строку.оренди, ffохiл вiл

оl]еl]д}-1 за угодаI\4ll про операцiйну оренлу Фонл _визнас на прямолiнiйнiй.основi протягом cTpolry

uira,rou. Заr:рат.и. включаtочи амортизацitо, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, визнаються як

в14тl)аl,и.

J.8. облiковi полiтltlсl,t lllоло податку tIa прибуток

[Jи,гратИ з податкУ на прибуток являютЬ собою суму витрат з_ поточного та вlдстроченого

llодаткiв. Ilоточний податок визlJачаеться як сума подаrпiu на прибуток,_що пiдлягають сплатi

(вiлшlкодуВаннtо) tцодо опоДатковагIогО прибуткУ (збитку) за звiтний перiол. Поточнi витрати Фонду

за пода.1каl\414 розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних)

tta да,гу бiutансу.

J.9. облiковi полiтlllсl{ ltlo/lo illlших ак,гивiв та зобов'язаllь

-]. 9. L 3ч без п е ч еr ! t lrl

забезпе,tеttгtя виз}lаютьсяо коли Фонд мас теперiшню заборгованiсть (юриличну або

конструктИвtlу) внаслiдоl( N4и}lуJIоТ подiТ, icHyc йп,iовiрнiсть (тобто бiльше можпиво, HirK немоrкливо),

lllo tlогаl11еьttJя зобов'язання виl\4агатиме в"буl-гя pecypciB, KoTpi втiлrоють у собi економiчнi вигоди, i

Mo)Kl la дос,гов i ргtо ot-ti н ити суплу зобов'язання,

3, 9. 2, В tt t t tt ч tlt tt tt 1l ct t4i в I l ll Ko,tll

lIa сIlогtдi ttайманi праttiвtlики вiдсутнi. Ведення господарськоТ дiяльностi та управлiння

активами з/iiйсtttоr:ться I{oMilaHicro згiдгtо бuпопу Укратни "про iнститути спiльного iнвесryвання",

I]i,,rпoBi;ttto до tlиl]llого заl(оtlодавства (Dонд сдиний соцiальний внесок не нарахоВуе,

з.l0. Iншi застосоваIIi облiковi полiтлlки, що е доречIIими для розумiння фiнансовоi звiтltостi

3.10.1 Дохоiu ll1o влtlllрапхu

Фоttд визгtас дохiд вiд надання послуг, коли (або у Mipy того, як) BiH задовольняс зобов'язання

lllодо викоllаljня, передаlочИ обiцянУ no"ry.Y (тобтО акiив) йiентовi, Актив передаеться, коли (або у

rиiру т,ого. як) к,пiсttт отриl\4ус ко1lтроль над таким активом,

|{охiл tзiд ttpollail<y срiнаr-rсових активiв визнасться у прибутку або збитку в разi задоволення Bcix

llal]clleHl-ix /tал i умов:
а) с[l911о передас логовiрlri праl}а на одержанlrя грошових потокiв вiд такого фiнансового активу;

б) 0lоrrл перелав поt<упцсвi ризики та переваги вiд володiння, пов'язанi з фiнансовим активом;

в) за Фоltдом t-le зали1-1lасl,ься atti подальlilа участь управлitlського персоналу у cPopMi, яка

зазвl.l.tай пов'язаl]а з володillням, aHi ефективний контроль за проданими фiнансовими iнструментами,

iHBecr ицiйrlо}о llepyxoMicTto або itttttими активами;

r,) суму лохоllу Mo)I(Ha достовiрtlо оцiнити;
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л) ймовiрно, Що До Фонду надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язаFli з операцiсю;
е) витрати, якi були або булуть понесенi у зв'язку з операLliсtо, fulo)Kнa llclcT.oBiptto otlit,tиTtt.
!ивiденди визнаються доходом лише у разi, якщо:_ право Фонду на одеря(ання виплат за дивiдендами встановлено;- е ймовiрнiсть, що економiчнi вигоди, пов'язанi з дивiдендами, надiйду.гь до Фонду;- суму дивiдендiв можtiа достовiрно оцiгtити.
дохiд визнаеться у звiтi про фiнансовi результати (звiтi про сукугl}rий дохiд) за ylvlrll]l..lвiдловiдностi визначенню та критерiям tз"r"u,r*r] й"aнuнu, лоходу вiдбувас.гься одlltlчасll0 l]визнанням збiльшення активiв або зменшеrIня зобов'язань.
Витрати - це зменшення активiв або збiльшеttгtя зобов'язаl]ь, ttаслillttсlмt якоl.о с з]!Iеl]lllен1-1явласногО капiталу, KpiM яК унаслiдоК здiйснення розподiлу держаl.еляful виIчlог до власllого каrliталу.Визнання витрат вiдбувасться одlIочасно з:

' первiсним визнанням зобов'язаtlня чи збiльшенняrut ба;lансовоt'вартостi зобов'язання; або
' припиненням визнання активу чи зменшенням балансовоi BapTocT.i ак.t.иву.
3,10,2, Вumраmu з0 позuкu'|llt
Витрати за позиками, якi не е частиною фiнансового _iltс,грумrенr,у та 1-1e Kallir-a.lt iзуlt).I,ься якчастина собiвартостi активiв, визнаються,n_u"rpui" перiоду. Фонд кагli.га.lIiзус ви-гра].|| lta tlозt1кlt, яt<iбезпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництвu'uбо виробництва KBa,litPiKoBallo0-11 ак,l.иl]у1 яl(частина собiвартостi цього активу.
3,10,3, YMoBHi зобов'лзаltня m0 акплrlвч
Фонд не визнас yMoBHi зобов'язання. в звiтi про фiнансовий стан Фондtу. lнфорп,rацiя про y'ol]Heзобов'язання розкриваеться, якщо моrкливiсть u"Ой ii".yi.iu, oni urir.йrr'у ."Oi eKoHoMi,tHi в}l.оди,Не е ВiДДаЛеНОЮ, ФОНД Не ВИЗНае YMoBHi активи. i.""rЪ i,1,|ормацiя upu уr,оu""rй аl<,l.ив розкривасl.ься,коли надходr(ення економiчних вигiд е ймовiрним

4. OcHoBHi припущеlrllя, оцiнклl T1l суджеllнrI
ПРИ ПiДГОТОВЦi фiНаНСОВОТ ЗВiТностi Фонд здiйсttюс оцitlки.га приtlущеttltя, якi futa|o,I.b вIlлl,.ll} l]aелементи фiнансовоТ звiтлостi, rрунrуючись на МСФЗ, мсБот.о rrу",о'ч.r,i,r*-,'iо.роб:tеtlих l(oMiT,er.orиз тлумачень мirкнародноТ фiнансовоТ звiтностi. Оцiнки та фп..*,", bn.y.ru"r, iio u,,r,.р.лllьоfulу ltocrli;tiта iнших факторах, що зi iснуючих обставин ,uun.u.ri""r_ обrруrt.гова}lиfutи i за 1эезультатами яl(ихприймаютьсЯ суд)I(еннЯ щодО балансовоi' BapTocTi активiВ .гu" .oOou'o.n"o. Хоча l{i розра,\уlll(1.1базуються на наявнiй у керiвництва Компанii'ln,Poprn,ili npo по'о.rнi tlодi't', фак.t-ичtli резулt,.t.it.t"иможутЬ зрештоЮ вiдрiзнятиСя вiд циХ розрахункiВ.'областi, дЁ TaKi .yorn.r,,,,ic о.обr,ч,,,с, ва),.,tиl]иiчtи,областi, що харак,геризуються високим рiвнем a-uоrо.П, та областi, в яl(их приtlуIllеllllя й розрахуtrкиNlаЮТЬ ВеЛИКе ЗНаЧеННЯ ДЛЯ ПiДГОТОВКИ фiНаllСовоi'звiтttостi за МСФЗ, ,оп"д",,i n"",.,..
4,1, СуджеlIня щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутllостi KollK;le.1.1lпx МСФЗ
Якщо немае 

У9З]lл:I11 I:1*p.THo . 
застосовуеться до операцii, iншоI подiТ або умоt]и,КеРiВНИЦТВО КОМПаНii ЗаСТОСОВУе СУД}КеННя пiд час роiроОп."rlя та застосуваннrl облiковоi.t-lо.ltiт.ики,

:"лlл:lР.:tуа11 бvла доречною для потреб пор"Ёrуr*iu on, прийrrяЙя екоrtоvti.lt-tих рitшень r.aдостовIрною, у тому значеннi, що фiнаrrсова звiтнiсr,ь: 
-

, подае достовiрно фiнансовий cтarr, cPiHatlcoBi резу,rlь,].а,ги дiяльtrостi .a l,ptltloBi llо.гоl(иФонду;
, вiдобра,(ае еконоМiчну cyTHicTb операцiй, iншиХ подiй абО y'ol], а lle лицjе lориl(ич}lу форiчrу;r е нейтрulльною, тобто вiльноtо вiд упереджень;. с повною в ycix суттевих аспек.гах.
пiд час здiйснення суд)tеt{ня керiвництво Itомпанii.

ркерел та враховуе rx у низхiдному порядку:
посиJlzlсться tla прийня.t.нiсr.ь ttаве,tlеtlих /]a.lti

а) вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов'яза}ti з ttими пи.гаFl1.1я;

к""ч.?rуiiilН""Х'i:"iЪffiil"#iХ,iJ"li,l"llцепцii оцiнки аttтивiв, зобов,язаtlь, доходitl .l.a ви.граl-у

гIiд час здiйснення судження керiвництво Компанiт враховуе tlaйoc.t.aHttit.Lli ltоло>t<еt-ttlя itttltихорганiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi застосоt]уlоть llодiбну концептуаJlьну oc}loBy
li:л|_*ryбЛеННЯ СТаНДаРТiВ, iНШУ ПРОфесiйну лiтЬрЙ' ,ЪОrlпуi.u ,-,р"йi,.ri'.rlузевi llрак.l.икll, r.ictoMIpolo, якоlо вони не суперечать вищезазl-lаченим дх(ерелам.
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операLtiТ,шlоНереГЛаМеНТУюТЬсяМсФЗФонДомнездiЙснювzLЛисЬ'

4.2.СулжеllняIIIоДосtIраВелЛиВоТвар,гостiактlлвiвФонду
спраtlеllлива вартiс,гь iнвести.цiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових ринках,

розраховуС1ься на ocHoBi поточtlоТ ринковоТ BapTocTi на моменТ закриттЯ торгiв на звiтltу дату, В

iнших випадках оцiнка aпрuпaлп"uоТ BapTocтi Грунтуеться на судженнях ЩоДо передбачуваних

майбутгriх .porou"" потокiu, iснуючоТ eKbHoMi,,Ho'i сиiуаuiТ, риlик]в, властивих рiзним фiнансовим

iHcTpyMeгrTaM, та iнtttих фаr<торiв з врахуванням вимог мсФЗ l j коцiнка справедливоТ BapTocTi>,

4.J. Сулжсtlня lllo/lo з b,l i lt с п ра ведл 1,1 ВоТ BapTocTi фi н ансових ак,ги Bi в

l(epi вt,tи чтво Ком пан iT

с|litlаtrсових i ttcTpyMeHTi в, де
otlirtoK, тому Lцо:

а) Bap,r,ocтi гроttlей у часi;

б) Ba1l,r,ocтi л)(орел,

рiзlri pirlrri KoMпettcatliil

rl) факr,ору ризl4ку або мiри

CTattoпl lIa 3|,|2.2020 р.

ltаr]iоt,tальнiй валlотi в баtлках,

BBa)I(ac, tцо облiковi оцiнки та припущення, якi

ринковi котируван}lя не доступнi, с ключовим

плином часу, оскiльки оцiнки
, ставок, змiн валютних KypciB,
оцiнки iHcTpyMeHTiB, а TaKorK

я l(l заJlччаtо],ься для фirtансуванIlя iнвестицiйного проекту, якi вимагаlоть

й MoBipttocTi оr,ри маtt tlя оч i куван их у майбутньому доходi в,

середньозва)l(еI|а ставка за портфелем банкiвських кредитiв у

у яких не введено тимчасову адмiнiстрачiю або не запроваджено

мають стосунок до оцiнки
дя(ерелом rtевизначеностi

а) воt-lи з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з

базl,ttlться на припуLцеltI,Iях керiвниrrтва Компанiт щодо вiдсоткових

,,оказttиt<iп кредиl.оспроплохсt.tостi ко[Iтраге}lтiв, коригувань пiд час

сltеttисРiчrtИх особл ивОстей операrtiй; та

б) вI|лив змiни в оцiнках lla активи, вiдобраrкенi в звiтi про срiнансовий стан, атако)к надоходи

(виr,рати) молсе бути зьlачI,1им.

}lкбИ керiвничтВо КомпанiТ використовуваJI.о iншi припуш],ення ЩоД9 вiдсоткових ставок,

t}оJlаl.иJlьllос.гi, KypciB обмiну вал}от, пр.лrrпо.о рейтингу попrрuiепт'';.дтти оферти i коригувань пiл

.lac оttiгtкИ il-tcT,pyMeHтiB, бiльша або йеiша змiна в оцiнцi BapTocTi фiнанс.ових iHcTpyMeHTiB у разi

вiлсутностi l]иllкових котирувань мала б iстотний вплив на'вiдображений у фiнансовiй звiтностi

.lистий прибуток та збиток.

розумitочи ваrttливiсть використання облiкових оцiнок та припущень llI,одо справедливоl BapTocTl

(lillattcoBtlx активilз'". Ъ*r- uiлaуrпоari вхiдних даних щодо aпрuведливоТ BapTocTi першого рiвня,

KclliBttltt-t-гBo I{oMпarriT плануС використоВувати оцiНки та aулп,Ьппо якi базуються на професiйнiй

,,unn,,e,rc,,ttiT гrраltiвtlиlсiв Гiiдпрra*arва, llocBiдi та минулих подiях, а також з використанням

1ltlзрахуtlt<it] та l\,IодеJlей BapT,ocTli (liнансЬвих активiв. Залучення зовнiшнiх експертних оцiнок щодо

таких (lirlаtlсових ittc',pyпlellTiB де оцiнка, яка базусться на професiйнiй компетенцiТ, досвiдi та

розрахуtlках с недостатньою, 1-1a думку керiвttиttтва Компанiт с прийнятним та необхiдним,

L}иt<орlлстання рiзних марке],иtIгових гlрипущень таlабо методiв оцiнки також мо)ке мати значний

R Ilл и l] t ta передба',lуваllУ сп раведл и ву BapTicTb,

4.4. суджеrlrlfl lllo/lo o.1ilcyBallllx TepMiHiB утрl|муванtlя {lillalIcoBшx iHcTpyMeHTiB

l{ерiвrtиtп.во l{oMtraгr iT застосовуе. просРесiйtrе суд)I{еljня щодо термiгliв утримання фiнансових

iHcT;,yMerlTiB, ttto t]хо/lятЬ llo складУ rРiгiаllсових активiв, Професiйлlе суд}кення за L1им питанням

гру}lгусться ,,n оч,пчi-р"зпкiu сРiнансового irrcTpyMeHTy, йоiо прибутковостi й динамiцi та illших

,lI;-;;p;; прЬrе iснують невизlа_]е:осri, ,oi ьloniyro Оуrи пов'яiанi з призупиненням обiгу uiнних

Ilаперlв, ttцо I]e е пlдкоFlтрольним n"p,un"u,uy Ко,панiт бчп,ороl,t i MorKe суттево вплинути на оцiнку

(litlal rсових iHcT,pyMettTi в,

,1.5. I} и Ko;r и c,I,a ti l r rI ста вок дlr cкotllувa Il ll я

Ставка дис*оll'У -. Lle процентна ставка, яка використовуеться для перерахунку майбутнiх

ltотоt<iвдtохоДiвВСдИllезНаЧеFlIlятеперiLllгtt,оТ(поточноI)вартостi'якасбазоюдЛяВизНаЧеНllя
1lинкоtlоТ Bap.t.ocr-i бi;;;;.' З екоttомiчноТiочки зору, в ролi ставки дисконry с бая<ана iHBecTopy ставка

ltоход)/ l.ia вltладеIl;;;;,rй; у ,iо""rиrri з рiвней ризику подiбнi об,скти iнвестування, або _ ставка

llохол)i за zujь].ер}|tlтивними варlаllтами iнвесiицiй ii зiставляння рiвня ризику на даry оцiнки, Ставка

lll.]CKol|Ty ivlac] визllаr]атися з урахуванням трьох cPaKTopiB:
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лiквiдацiйrrу комiсiю, ста}lовила l4,5 % рiчних. lllфорr'ацiя, tt1o виl(орис.гаtlа,дt.ltясередньозваженоi ставки одер)l(ана_ з офiцiйrrого са}-{т.у t{БУ заhttps://bank,gov.Lra./statistic/sector-finaicial/clata-sectoг-dnanc iaI роздi.lr '.Bap,'.icTb t<рс2lи.l.iвстатистич ноi зв iTHocTi бан Ki в У краТн и (без урахуван ня овердрафту)''.

4.6. СуджеlIня щодо виявленнrl озпак зlIецillенllя aK.1.1lBilr
Вiдносно фiнансових активiв, якi оцiнюються за амор,ги.зованою вар,гiс,гtо, Фоtlд llа /ltt.гувиникненнЯ фiнансовиХ активiВ та на кожнУ звiтнУ дurу u"ruu.rаЪ piBeHb ntr.o"ruo.o ризиl(у,Фонд визнас резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за cPitIaHcoBrlми акl.ивамll, яl<iоцiнlоються за амортиiованою вартiстю, у рЪзмiрi Oui,f,ruu""" l(реди1,1lих збиткiв зzl весь с.т.lэок 21ii.фiнансового актиl]у (при значrlоrуЪбirоr.uпi прЙ"r"о.о'i"."пуЧлля крелит}lо-знецiнених фiнаttсоrlихактивiв) або l2-мiсЯчt'имИ очiкуваrrиМи кредитнИми зби,гкiрrи (уразi ,,".ui,,r"oru зрос,l.аtl||я кре/ll4,1.1lогоризику).
Зазвичай очiкусться' що очiкуванi креди,гнi збитки за t]ecb c,l.poK дii'маlоl.Ь буr.и Bltзttittti llо.гt-lt.о,як фiнансовий iHcTpyMeHT стане прострочений.5lк правило,_кредит,лtий ризиl( зIJaLltlO зр()с,гас Lt(e ltoтого, як фiнансовий iHcTpyMeHT стане прострочениlvl або бу!е пotu,i.,etlo iltuli ,rиrlttlll(}| :]a,lp1.1Nll(1.1платея<iв, що с специtРiчними для позиLl€lJlьника, (нагlриклад, здliiiснеttгtя Moltиt1,iKar{il. lrбореструктуризацi'i).
Кредитний ризик за фiнансовим iHcTpyMeHToM вва)I(асться llизьl(иjчl, якtцо фitlаtlсовий iнс.t-руп,lен,гмае низькИй ризиК настаннЯ дефолту' позичальllИк мае поту)lttliй llоr.еrtЦiоr,.'uпоulr'lа.ги своj.доl,овiрrriзобов'язання Щодо грошових потокiв у пороrпоlrрЪ-".lи ,r.p.n"n-.."-o, ,, 

" 
п,".,,рияr-,,lивi з,rtiгIи l]економiчних iдiлових умовах у лоuaоjrроковiй napana*"ui iчtо>*у'ь зtlизи,|-и, il,le lle обоtl'язt<tlвоздатнiсть позичальника виконувати своТ зобов'язанн, йооо ооrовiрних грошоlJих tlor.ot<iB.

Фiнансовi iнструменти не вважаються такими, що MaloTb низький кредитний ризик лиluе на
::Т]::] '"ГО' ЩО РИЗ"К ДефОЛТУ За НИМИ е НИr(Llим, нillt ризttк лефолту за iнtttими tрiнаrIсовипtиlнструментами Фонду або нiж кредитний ризик lорисдикцii', в якiй Фонд здiйсгrюс лiяльttiсть.

-,_л..л9,"l1,_ванi 
кредитнi збитки за весь строк дii'не визнаtоться за фiнаltсоIзиtчt iltc,l,pyivleH.гoM прос,l.о напlдставl того, що BiH вваrкався iнструментом.iз 

'изькиful 
кредитllим ризиком у гlоllередtlt,оrчtу звiт.ttомlуперiодi' €ше не вв€Dl(аетьсЯ такиМ станоМ на звiтгtУ oury, v iйоNlУ випа/lкУ Фогrд з'ясовус, ,tи пltulо pl iсцезначне зростання кредитного ризику з моменlу первiсtlого t]из}lаtllJя, а oT,)I(e Llи l"lос.гitJlа tlо.греба увизнаннi очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк'дii..

очiкуванi кредитнi збитки вiдоброrtають власнi о.tiкувittlня Фон;tу |цоllо l(редит.rtих зби.гкiв.Аналiз зростання кредитного ризику та моменту 
,f lастаllllя лефол.гу Nlo)l(c ба:зуваr.исяна рiзноманiтних кiлькiсних та якiсних показниках, одtIак МСФЗ ? "p"fi;;;u,',uo.y....l]e зрос.l.аlll]rlриЗикУ вiдбуваеться при ПросТроЧен"]..,:u з0 лrriо-iфuграф s.s. j t йс.Бз уl, а дефо;lт (полiя

ffiХ}fti?rrJЕЬ#"СТРОЧеННi 
rrа90днiв (параrрu,$ Ьs.s'.зi мсозqi.'Grо* зваt.ti cпpoc.toBtti

визllаtlеllllя
гlосилаl lня i\l

за /la 1,1и Nlи

5. Розкриття iнформацiТ щодо
5.1. Методики оцiнюваItпrl та

BapTicTlo

в и кор !t c]-ir н H rl с It ра t]едл и воТ ва p.1,oc,l,i

вхiднi даlli, BиKopllcTalri дJtrl скJlil/ц:lllllяl cltlilltlK за cllpal]c/IJ]IrBolo

ФОНД ЗДiЙСНЮС ВИКJIЮ""9 g:._n:p9pBHi оцiнки справедливоi,вартостi акr.ивiв та зобов,язань, l.об,гоTaKi ОЦiНКИ, ЯКi ВИМаГаЮТЬСЯ МСФЗ 9 та МСФЗ l3 i;;;i про фiнансовий cT.atl tla KiHetlb l(о)l(l]огозвiтного перiоду.

Ifuаси активiв та
зобов'язань,
оцiнених за

справедливоlо
BapTicTto

Методики оцiнtоваl-tllrt

MeToll
оцitlки

(ринковий,
дохiдний,
виr,ратttий)

вхiдrliдаrri

Грошовi кошти l lepBlcнa та под€Lльша оцitlка
грошових коштiв здiйснюстьсяr за
справедливою вартiст.ю, яка
дорiвнюе ix номiнальнiй BapTocTi

Ринковий Офiцiйrri курси ГIl,Y
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I{ласи активiв та

зобов'язан ь,

оцiнеttих за

справедливою
BapTicTto

Методики оцiнювання

Метод
оцiнки

(ринковий,
дохiдний,
витратний)

Вхiднiданi

Ринковий ЪбiчiИ"i бip>lcoBi курси 
l

органiзаторiв торгiв Ita 
l

даry очiнки, за вiлслностi 
I

визначеногобiржового 
l

курсу на дату оцiнtси, 
I

використовуються чiltи 
l

закрит,гя бiрltсового 
]

торгового дrrя. !aHi про

вчиненi правочини поза

| бонлоuоrо бiржеrо. !пrri
I tPiHarlcoBoT звiтrtостi

| пiлприсмства (ем iTerlTa)

| для визllаче1,1tlя

I iнтегрального lндексу

| фiнансового стану
l пiдприемства (eMiTertTa).

lнс,грумtегtти
кап iталу

Первiсна оцiнка iHcTpyMeHTtB

капiталу здiйсгrюсться за Тх

справедливоtо вартlстю, яка

зазвичай дорiвнtос чitli операчiТ, в

ходi якоТ був отриманий актив.

Подальrша оцiнка i HcTpyMeHTi в

капiталу здiйсttюеться за

справедливоtо вартiстю на дату
оцitt ки.

Ринковий,
дохiдний

I_\iни на ринку
HepyxoмocTi, данi оцiнtси

професi йних оцitttова,tiв

lH вести цiй на
llepyxoM icTb

Первiсна оцiнка iнвестицiйноТ
HepyxoMocTi здi йснюеться за

собi вартiстю. Подальша оцillка
здiйсrttосться за первiсною
BapTicтto за вирахуванням
ця илп иLlенот а моптизаrriт.

Ринковий,
дохiдний

KoHTpaKTHi умови,
ймовiрнiсть погашIення.,

очiкуванi вхiднi гроLповi

потоки.

flебiт,орська
заборго Batl icTb

Первiсна оцiнка дебiторськоi
заборгова HocTi здi йснtосться за

справедливоlо вартlстю, яка

дор i Btl юс tзартостi погашlен1-Iя,
,гоб,го сум i оч iкува[lих коtlтраI(тних

I,роl,tlоl]их llотокiв }la дату оцiнки,

Подал t,tl.ta оцi н ка леб iTopcbKoT

заборгованостi вiдбувасться за
q trплпти?оRя Holo BanTiCTIO.

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

Поточнi
зобов'я:зан ня

Первiона оцiнка поточних зоOов'я

заt,tь здiйснIоеться за вартiстю
погаttlеl]tlя. Пото,t ll i зобов'язагtня

оцitltоtоться у подаJlь1l]ому за

аlчlортизованоlо BapTicтlo.

5.2. llllл1.1l} I}Ilt(opI.tcTaHltя зtlKpllTllx вхiдrII|х лаIIиХ (3-го рiвrlЯ) для перiодlлчних оцiнок

ctlpaBellJIlIlloi B:rpтocTi lla прибуток або зблlток

У результатi визttачеtlllя справед.llивоТ BapTocTi частI(и у статутному капiталi згiдно методики

llllзltaLlelll1я iнвестиttiйrlоi, tlриваб.llивостi пiдприсмстuu ,u_ допlt*и буiгалтерськоТ фirrан,",:l ::i]::_,:;
було tlpoBeo.no uoo,ii,;*, ,; ушi"пу фiгrаrrсовЙх активiв Фонду, зокрема: частку в статутному капlталl

l'зОв кlIаралiз-irlвест) дoorlittetlo tla 5 l05 тис. грн,; частку в c]l:Y:HoMy капiталi Тзов

<<l]кобiзtlесrРiгrаtrс> уцirлсrlО lla 86 тис. грн.; часткУ в статутномУ чl,т-i ТзоВ кСиметрiя

,I[еве,гttllllчlеtlr.u yltiгreio на l тис. грll.; LlacTKY в сl,атутгlоМу rсапiталiТзоЁ кСТРдНС>> yцiIlelto на | 9'72

,1,1lc. 
1-1)l].

у звi.гtlому 2020 porri вiлбу.llося придбаtlttя корпоративних прав, зокрема: частки в статутному

каlli.галi l-зоВ кМдКJ1ЕР ТоП) no .у*у 5 тис. .p,i.;, 
"асrпи 

в статутному капiталi ТзоВ KKOPBII-I

ПРдЙМ) на суму l тис. грtr,; частки в _статутному_капiталiлТзОВ 
кПаралiз-iнвест> на суму l2 500 тис,

I.pll.; час,гl(t. u.roryr,,o*yluniruni ТзоВ uiтрдгiс,> rlа220'7 тис, грн. У звiтному 2020 роui вiдбувся

Ilрода)к корпоратиI]1-1их прав, зокрема: частки в статутному ,капiталi 
ТзоВ ((КпП ЦЕНТР) на суму

220] Ttlc. t.рl1,1,час1-1(и в с.гаl.у-l,tlому капiталi ТзОВ КПаРаДiЗ-iНВеСТ>) На СУМУ 59'l'7 ТИС' ГРН'; tlДglП" u

сl,а,|,1;,1,11gцау Katlll,aJll ТзоI] (СТРАНс)) на суN4у 235 тис, грн,
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oцil.lкllсIlpаBe/lJtllllrlТваllr.oс'l.i
класи активiв

та зобов'язань,
оцiнених за

справедливоlо
вартiстю

l piBeHb
(Ti, що мають

котирування, та
спостережуванi)

2 piBeHb
(Ti, що не мають
котируваllь, чLле

спостереrкуван i)

3 piBeHb
(Ti, Lцо l]e ivlaloTb
котирувань i не с

сг|остере)I(уваt tиiчt и )

Усього

!ата оцiнки з1,12,19 з1.12.20 зI l2 l9 з1.12.20 зl l2 l9 з|,12.20 Jl 1) l9 з1.12.20!овгостроковi
фiнансовi
iнвестицii, якi
облiковуtоться
за методом

участi в
капiталi iнших
пiдприсмств ll 25l 22 в79 ll 25l 22 в79!овгостроковi
фiнансовi
iнвестицii:
irIшi фiнансовi
iнвестицir'

7 240 4 952 '7 )tL(| л ()ýf
flовгострокова |

дебiторська 
l

заборгованiсть 
| 495 34 l60 495 -,,J!ебiторська

заборгованiсть
за розрахунка-
ми з нарахо-
qаних доходiв

400 400Iнша поточна
дебiторська
заборгованiсть l2 500 2 ll5 l2 500 2 l15Поточнi фiнан-
coBi iнвестицit'

l0 l0 I0 l0Грошовi
кошти
цъл6*

38 8lб l8 653 38 8lб lB 65]rrwwvwpulпl

активи, утри-
MyBaHi для
прода)ку, та
групи виб_}"rгя

5664 l 809 5664 l 809
5.4. Рух активiв, що оцilllоlоI,ься за

3-го рiвllя iepapxiT
спрitl]сдллlIJоltl вар.гiсr,t0 з Bt|Kol)lrcl,allllrlп,i tlllxillllltx /latIltx

Класи активiв, оцi-
нених за справедли-

Bolo вартiстю з
використанням 3-го

рiвня icpapxiT

залишки станом
на З 1.12,2019p.

Придбання
(продокi)

залишки с.ганом
на 3 1.12.2020 р.

Прим i,гltа

!овгостроковi 

-фiнансовi
iнвестицii':
якi облiковуються
за методом участi в
капiталi iнших
пiдприсмств

ll 25l +l I 628 22 879 +5. I05 (ГIрибу.гок вiд
зful l 1-1 и спраt]едливоj'
BapT,ocT,i частl(и у
cTa,l,yl,ltofuIy ка rl i,l.ал i ):
+l2 500 (llридбаrrня
tlастки у c.l.aTy1-1-1oN4y

Kall iтал i).
- 5 97'7 (I-Iродаlк частк1.1 )i
ста,гуl,Ilому кl]1!,ал i ).
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I{ласtл активiв, otli-
lleH14x за сllраведли-

Boto вapTicTю з

викорl.{сl,аl |ням 3-го

tliвня icpapxii

Залиt,t-tки станом
гrа 3 l .l2.20l9p.

Прилбання
(пролаlкi)

залишки станом
на 3l .12.2020 р.

Примiтка

!,овгос,гроковi
сР itraHco в i

itl Bec,l и LtiT:

iншiфiнансовi
iH вес,ги ttii

7 240 -2 288 4 952 +2 2|3 (I lрилбання частки

у стаryтному капiтмi);
-2 442 (Пролах< частки у
стаryтному капiталi);
- Z 059 (Збиток вiд змiни
справедливоТ BapTocTi

частки у статутному
капiталi);

Щетальна iнформаuiя
розкрита у Примiтцi 5.2,

(l i l ta l tco в i al(1,1.,l t}1.1 i зобо в' яза tt t,tя

Балаrrсова BapTicTb Справедлива BapTicTb

з1.|2.2019 з|.|2.2020 з1.12,2019 з1.12,2020

/]овгостроковi фiнаlrсовi iлlвестиrriТ:

якi об;lil<овуtоться за методом участi
в кагl iTa.ll i it-ttllиx lliдприсмств ll25l 22 819 l1 25l 22 8,79

!,овгострсlttовi (li Har tcoBi itt вестиt{t L:

irtш i (lilraHcoBi illвестиtti l' 7 240 4 952
,7 240 4 952

i]еб iTopcbKa заборгоtза tt icTb

за розрах)/lll(ами з llарахова1,1их

llоходiв 400 400

!,о в госr,роtсо ва деб iTopcbKa
заборl,оваtl icTb 495 34 160 495 34 160

I tl ш ta l tol,c,l,t t,la деб i,горська
,заборl,ова tticтb l2 500 2ll5 12 500 2ll5

lloTo,rt t i cpi гtitt tcotri il tвестицiт l0 l0 l0 l0

I-pottroBi l(оIll,ги 38 8lб l865з 38 вlб l8 65з

llеобороl,tr i акти I}и, утри lvlyBaн l дrlя

Ilpo/lDl()i. l,a l,рупи вибутr-я 5 664 l 809 5 664 l 809

Iloтo,t l t i зобов' язагt гtя 8 l93 l 008 8 l93 l 008

5.5. Ilrlrli розкрIrття, tцо вимагаються мсФЗ 13 <Оцiнка справедливоТ BapTocTi>>

справедлиrlа BapTicTb dlitlансових iHcTPyMeHTiB в порiвнянпi . ,* бYuп.оuо, uчр,i

Сr,*л--, ]н 2.202О року на балалrсi облiковувались довгостроковi позики на суму 33 700 тис,

l p t (lottд1 lll)ol]oliиTl) розрахуllок .*"р:т:::i::"::,::::l_у,J:J}'] :::",""":liffн:в'iхжii:д",,т:,I1,ri,.-lr]l,"- ii"-b;'u no io."nu* i ,iооОрuп,uе Ьарri.ть позик з врахуванням премiТ або дисконry,

Станом гrа з l , rZ.ZОZЫ|Ьку сума премiТ .runou"ro 868 тис. грн., дисконт становить 7l тис грн,

Фоr-rд cTBopIoC резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки щодо виданих позик, Станом на 3l грулня

2020 рокУ резерВ пiлБi,iуuu,ii'пр"лЙrпi збйткИ на сумУ виданиХ позик нараховано в cyMi 337 тис, грн,

(Dогtд с,гворюс резерв пiд очiкуваrti кредитtлi__збитки щодо заборгованостi по вiдсотках за

ttаяtlttос-гi пpoc,I.potlelloT заборговаtлос,гi по uiдсотоах. У Фондi вiдсутня прострочена заборгованiсть по

tlillctr...t<ax. l.ому резерв пi,lt очiкуванi кредитнi збитки .шодо заборrоuапо.ri по вiдсотках становить к0>,

l(ерirзrlиLt.гВо l(омпаrriТ BBa)l(aС, tцо llаведеl{i розкриття шlодо застосування справедливоТ BapTocTi е

/ltlста,l.ttiьlи, i tte BBal*aco Ltlo за ме)ками qii"*.oubT звiтlзостi залиш"лаiь будь-яка суттева iнформашiя

l1-1одо зас,госуваlll]я сгlраведливоТ вартоЁтi, яка мох(е бути корисною ДЛя користувачiв фiнансовоТ
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6, Розкриття iнформацii', що пiдтверджуе стаT гi подаlli у фiнаtlсовлlх звi.гах
6.1. Доходи
Фонд складае Звiт про фiнансовi результати (звiт про сукугrнi доходи iвиr.рати) за iчtе.|.одомкФункцiй витрат).
Розшифрування до*одiв i_витрат за кфункцiо.lilльним приз}lачеlлнrlМ)) ОТРИlЧlitних Фондомr за 20l9piK та за2020 piK наведено в таблицi.

б.2.Ilитрати

й;йй

18

!оходлI Код
звi,r,у

20l9 р. 20201t.

l46
Iншi операцiйнi доходи р.2120 l 80Jп
ЁlчZrчлrl Dlл р!ФltJ4Ц
прода)ку
Пп-л.,, -i- ,,ллл..л_-

ро,l,них активll], утримуваних дJlя

l 803
депозиту

дa"""rrу

146
р.2200 5 l()6

5 l06
р.2220 ,l l94 lз 242

3 690
2 з0l
4 2lз
3 0зв

4 l94
tl.2240 Jб J93 19 82-/

зб з93 з 456

!оходи вiд редлiздц;,1 gý6оffi
продахry
Еlпr_л-л rл-л-!л.

2 1з2

lз 639
42 390 38J2l

I}итрати Код
звir,у 20l9 р. 2020 р.

__}?L_
l53

р.2 I30 238
I tj0

l2 2з
J з8
5

4

6

38
р.2 I В0 l 06l
р.2250 ti 6,78,7

2 l70
lJ 4 2t]0

Jз /

,5 123
д.Iшt Dп laralп
Vlliнrrя rЬi-о-лл р.2270 26 l1,7

l0 643 2 058

ц1_3_1
3

8 4l9

4 624

22
27 484 22 l34

v ЛvЛvЛlD.

л



CTaTтi 2019 r,. 2020 р.

ви I lrlа,ги tbott/taпl соtliал ьtlого забезпе,lен rlя пов' язан t з зарооtтною платоtо

а м оl)l-иза цlя
1 299 224

lJсього BllTpaт: l 299 224

збштка

6.J. [lодатоlс lla прибуток

Фоttд tte N4aC ви1рат з податку на rlрибуток у зв'язку з тим, що вiдповiдно до пп, l41,6,1 п, l41,6

cr.. l4lПодатковогопооaпaуУкраТнизвiльняютьсявiдоподаткуваннякоштиспiльногоiнвестування,а
саме: коU,lти, Bttecetti засновl]иками корпоративного фонду, кошти та iншi активи, залученi вiл

У,tасникiв ittституту спiльного iHBecTyBarrHr, до*од" вiд здiйснення операцiй з активами iнституту

сttiльttого iнвесr.ування, доходио HapaxoBaHi за активами iнституту спiльного iнвестування, та iншi

lt.хо/цИ tliд,tliя.ltbttoc,ri iпстиrУ.у aпiпоr,Ого iгtвесryвання (вiдсотки за позиками, ореtlднi (лiзинговi)

t tлате;tс i. р<lялтi T,oLr[o).

(1.4. FIеоборотrli alc,гl,tBI{, yTpllD|yBaHi для пролажу

Стаllоп,t rзa зl. |2.2Ol9 р. на балаllсi (Dонду облiковуtоться активи, якi вiдпОвiдаютЬ виI\{огаМ

визllа1.1ня необоротtlих активiв, утримуваних для продa>I(у у cyMi 5 664 тис, грн, У 2020 р, переведено

майttовi гIрава l|a квартирИ у neoOoioTl,1i активи, утримуванi для продDI(у, на суму 769 тис, грн"

рса.lliзоваtlО ttеоборотних аltтивiв, утримуваних для продах(у на суму 4 624 тис, rрн,

у 2020 р. llapaxoBatlo Ilодатку *,u ,i.py*on,re майно,.вiдмiнне вiд земельl;оТдiлянки у cyMi 3 тис,

I,рll.тасllJIаr]еLtог|одаткунаlIерухоме майно,вiдмittгtе вiдземельноТдiлянкиусумi 2тис,грн,

C-Tatlotvt на зl,12.i020 р.',,а балаrtсi сDонду облiковуtоться активи, якi вiдповiдаtоть ви]\4огам

визllа1.1ня ttеоборотtlих ак,гивiв, уl,римуваl,|их для продаiку у cyMi l 809 тис. грн.

(1.5. ФillallcoBi aKTIiBlt, Iцо оцillюlоться за справедливоIо вартiстю, з вiдображеtrIlяNr

У l]в'язку з lliдсутrtiстtо ак,I-ивного риllку lцодо_ _вищевказаних 
товариств з обмеrl(еноlо

lrilIllolliлaltbttic,гto та аr<LцiЪr,rерних l-овари.,ru .rur,o*'Ha 3l,l2.2020 р. ouiHKa iнвестицiй за справедливоIо
л.л л:_-ллl-л-,,,;л-,л -о o-,,iT qиttiпнепних

Bapr-icTto (,tасr.ки у .iurir,,only капiт,алi товариств з обмеrкеною вiдповiдальнiстю та акцiТ акцiонерних

r-оварис,гв) вiдображеtlа в 3-ому piBlri icpapxiT,

CTaгtoivl rra з l . |2.20|9 р. rrа балансi Фоrrду не облiковуваJlись маЙновi п.раВа. За ЗВiТНИЙ ПеРiОД

2020 р. було придlбаrrо майновi права на квар'ири та переведено майновi права rIа квартири у

treoбopo],t{i активи, утримуванi для продa)ку на суму 769 тис. грн. Станом на 31j22020 року на

балаttсi Фонду lte облiковуlоться майt'lовi права,

CTaltoпt rIa з l, |2.20|9 року tla балаtlсi ФоrлдУ облiковуюТься поточtti фiнансовi iнвестицiТ на суму

l0l.ис. г1-1н. Ilротягом 2020 р. r-re буllо ру*у поiоrних,фiнансових iнвестицiй, Станом на з1,12,2020

року lla балаrlсl q)онду обlriковуrоться лоточнi фiнансовi inu"""uiT nu 
"у,у 

l0 "Т

Частка у cTaTyTt toMy

Частt<а V ст,а,гутtIоi\4у

FIазва суб'скта господарtоваll ня

кап iтал i ТзОВ кЕкобiзtrессlliнанс>

каlti,галi'ГзоВ кМАКЛЕР'ГоП)

31.12.2019 31.12.2020

5 0зз 4 946

5

Частt<а

Частка

Частt<а

у статутном), r<апiталi ТзоВ

у.сr,атутгrому капiталi ТзОВ

у сl,а]Yтгlому кагliталi 'ГзОВ

кСи метрiя Девелопмент>

KKOPBlH ПРАЙМ>

(КПГI LIEHTP)

l

l

2 206

Частttа )/ с,гатутl lому кап iтал i'ГзОВ <Парадiз-i гlвест>

Всього

ll 25l 22 8,19

18 491 2,7 83|

3l грулня 2019 Змiна 31 грулня 2020

N'IaiirroBi права 0
+769
-769

0

<lrop rla pltll i ко н,tра t(,г1,I l0 0 10

Рtlзопr 10 х l0

19"
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б.6. Грошовi кошти
Станом на 31,12,2019 р, грошовi кошти за 

'омiнальtlоtо 
вар,гiсr,tо oб.,tiKtlByl,aJlиcb lla paxy}|Kttx,вiдкритих в АТ КБ кПриватбанкri: поточr,ому та строкових /lегlози].}lих paxyl,t<ax - зВ 8Iб l.ис. грtr.

Станом на 31,12,2020 р, грошовi кошти за номit-tальноtо Bap.,.icTto об"lli*овувались l,a paxytlKax,вiдltритих в АТ КБ кПриватбанп,i: norounoMy та строl(ових депозитних paxy},t<ax - l8 65З тис. грrr.
б,7, Фiнансовi активи, що оцillюються за амортизова[Iоtо coбiBrrpTicTlo
Станом на З 1.1 2.2020 року еквiваленти грошових коштiв:
- на суму 653 тис. гр1,1. утримуються у виглядi банкiвськоt-о llотоtltlого деllози,гу в Д'Г KtiкПриватбанк> згiдно !одатковоi'угод; ло !оiовору лrп zзiсОЯ вiд 07. 12.2020 року. С'роr( повеl)l{еlIllявкJ]аду 09.0З.202I року;
- на суму б 000 тис, грн. утримуlоться у виглядi бattKiBcbKot,o cl.poцot]01-11 ltеllозиl.у в Д-I'l(liкПриватбанк> згiдно !оговору м Bzs+'qs вiд 06.rI.zorБ рЬку зi с'роком розiчtitцегtня гроtl|оl]их tcottlT.iBдо 3-х мiсяцiв;
- На СУМУ 3 000 ТИС, ГРН,_ 

_УТРИМУЮТЬСЯ У виглядi баrlкiвського с,грокового llепозиlу в д,l- KliкПриватбанк> згiдно !оговору Ns qrqO2l вiд2i.r r.zorБ pbny зi с.гроком розрtitцегtнll l"рошlоl]их l<otl'.^iBдо 3-х мiсяцiв;
- на суму 9 000 тис, грн. утримуlоться у виглядi бatlKiBcbl<ot,o строкового llегlо,]и.l.у в Д.l. KliкПриватбанк> згiдltо !оговорУ -тVs qZSт-5ц вiд lв.ов.ZоZб pbny зi с,гроко'I роз,чtittlсгlлtя l-роlllоl]их t<oul,t.iBдо 3-х мiсяцiв.
Грошовi кошти

надiйним,
на поточному та строкових деIlозитl{их paxytlkax розрt itцеlli у банку, яt<ий с

cTaHoN,l на 3 l . 12.2019 р. складаеться з вtl/lа}lих
}la суму видаllих позик по llих на суму 5 rис.

за даними рейтингу надiйностi банкiв, що здiйснюеться рейтинговим аге}{тством, яке BFleceHe /lo!ержавного ресстру уповноваrкених рейти}Iгових агентств нItцпФр, даний баtlк ptac t<редлt.t.ttийрейтинг iнвестицiйного рiвня traAA (бiльш дет€tльний агrалiз o,uu"]"rio у 
-"-Ё"rjrui 

7.з.l). l{реди.r.rrиii
РИЗИК ВИЗНаЧеНИЙ ЯК НИЗЬКИЙ. ВРаХОВУrОЧИ той сРакт, ulо cl,pol( розмIu{"п,,,п кtltL1,1.itз,,о r,,,,rо,,,,оr_чдепозитному рахунку е. коро.гl(ос.гроковий (до 3-х rчriсяLliв) з моlк.,tивiс1.1о l-tlo/letlllсt0,tl lloBepllell1,1якоштiв за бажанням, очiкуваtlий кредит1-Iий збиток ФоrIдоtчt lзиупrtиЙ ttри oLlit,ltli L(ього tllittatlcOBoгOактиву становить <0>.

!овгострокова дебiторська заборгованiсть Фонду
позик на суму 500 тис. грн. та нарахованого дисконту
грн., а саме:

- ТзоВ кСиметрiя f{евелопмент) видаllо llозиl( 1,1a cy'ly 500 тис. грlr., Ilapaxol]allo дисl<оtt.l.- 5тис. грtl.

!овгострокова,дебiторська заборгованiс,гь Фонду cTaljoivt rra з I. l2.2О20 р. скла/lа€.гLся з виllаll14хпозик на сумУ з3 700 тис, гр}i., HapaxoBaHoi'rIpeMii'ruЪy*y 868 тис. .pn.arn i,iро*оuu,,ого /]исl(оlll.у наСУМУ ВИДаНИХ ПОЗИк По Них на суму "7l тис, грн. та uЙr,iо,,"* кредитtiих збиткiв u,ooo iЁо;]rЬlr.i,пптзаборгованостi на суму 337,".. .р,-,., u.or.,
- ТзоВ кМАКЛЕР ТоП) видано позик на суму 7 500 тис. гр1-1., Hapaxo'a}lo премiкl - ВбВ,rис.грн,, визнанi кредитнi збитки щодо дебiторськоi'.uбор.о.u"остi - 75'..;;. ;р;. 

'""'
- ТЗОВ КСИМеТРiЯ !еВеЛОПМеНТ) ВИДаНО Позик }ltl суму 262ОOтис. г.рн., llapaxol]al-|o /tискоtlт,* 7IТИС, ГРН., ВИЗНаНi кРедитнi збитки щодо дебiторськоl'.обор.Б.оuосr.i _ r62 ' -, 

,-|n,;
. !ебiтОрська забоРгованiстЬ за розрахуНками З нараховаtlИх доходiв cTalloful на з l. 12,2019 р. булаВlДСУТriЯ' СТаНОМ На З1,12,2020 Р, СКЛаДае-ГЬСЯ З НаРаХОВаНих вiдсо;гltiв ru ,"оu""rlи [lозиl(аj\lи 1_1a cyi\ly400 тис, грн, Простроченот заборгованостi за 

"uрu*Ь"u""r""оо"ооuми у Фондi tlejvlac.

Щебiторська заборговаlliсть

зl"12.2019 з1.12.2020
лUБl Uc,|,pOKoBa деоlторська заборгованiс.гь 495 з4 497нша поточна дебiтооська забопt.опя

l 2 500 2 l31
лtrU I,1,()pcbKa заооргован lcTb
за розрахунками з нарахованих доходiв д!_

(з 59)

Очiкуванi кредитнi збитк" щодо
заборгованостi

дебiторськоТ

Балаllсова BapTicTb всього: 12 995 36 675

20



lttшlа tlоточI]а дебiт.орська заборгованiсть Фонду с KopoTкocтpoкoBoIo. .Щебiторська

заборrппа,-,i.rо Qrоплу u" *u. забезпеченпr, Про"rроченоТ дЙiтоry:т:l.:.?.:t::::"":i:'л'::У:Р.:"О
прово,tlить аl{алlз ,га очiнку рiвня крелитного ризику з використанням iндивiдуального пlдходу до

ко н,граге l'|,га.

Ittt-шa пото.tна дебiторська заборгованiсть станом на з1.12,20|9 р- скJIадаеться з внеску до

llезаресстрованого 
"ruryrno.o 

капiталуТзоВ кПаралiз-iнвест) в cyMi l2 500 тис, грн,

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 3 1,12,2020 р, склалаеться з:

- BllecKy до незареестрованого статутного капiталу на суму 396 тис. грн.;

- заборгованостi с[iзичгrих осiб за вiдчужене не.рухоме майно на суму | 74lr тис, грн, та с

короткостроковою, i lltoдo нет с впевненiсть у погашеннi,

cTattorv bla з l грудtlя 2020 року резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки щодо iншот поточноi

:tcбiтopcbttoT заборговаttостi стаttовить 22 тис, грн,

6.8. Власll1,1й капiта.ll

CTat-toM гrа 3l, |2.20|9 р. та 3l .|2.2020 р. заресстрований та сплачений капiтал скJlадав 5 000 тис,

гprl. ()TpyKтypa вJlасllого капlталу:

Заllесстрований (llайови й) кап iтал

31.12.2019 3|.l2.2020

5 000 5 000

l-| еllозпо,rtiлен tl ii п рибутоr<

П.uпйБйй капrгал -

всього trласllltй lсапiтал

63 483
,79 610

_700 -700

67 183 83 970

торго вел l, ll а та i ll lша ltредлIторська заборгованiсть

31.12.2019 31.12.2020

I(оелитоtlсl,ка заборl,оваttiсть за товари, роботи, послуги 4 444 7

)rуrna хчгI Kl,,l з бtодrttе,гом
l

2,148I-[оточ t,t а кредиl,орсьt<а заборго Bart icTb за одер>l(ан им и

аванс_ам и

l tl ша tttlедtиторсl)ка заборгоtзан icTb l 000 1 001

Всьо 1,o к рсдIr,горсь ка з:rЩ рlg!цЦТъ: 8 193 l 008

I{реллt,горсr)ка заборговаttiсть за товари, робо,ги, п.ослуги станом з1,12,2019 р, складасться з

заборгоtlаtlосr.i по о,",u-ролi перед Компаriiсrо на суму 4 тис. грн, та з придбани- *1lx::}"Tlff :;JaL)()Pl trlr(llllrvl l llv l)r

ttellyxollicr_b 
-I'зОI] кIlаралiз-ilrвест> ,,u суму ц ццо.тис, грн, Кредиторська заборгованiсть за

розраху}|камlи з бtодrкетоNl склаllасться..u'оорt.оuагtостi з податку на нерухом_е майно, вiдмiнне вiд

зеп,lе.llьt.tо'i lliJlяl]l(и, на суму l тис. грtt.,,гермiri.плоr" якото 29 сiчня 2020 р, Поточна кредиторська

заборгова1tiст,ь за о/lеl))(аtlими аваllсами annuouar,a, з заборгованостi за лридбання HepyxoMocli на

сум1, 2 748 тис. грtл. Iншlа кредиторсьпu .uбор-uанiсть aппuдuurоa, з заборгованостi за придбангtя

tlаотки в cTaTy11,;ol\4y капiталi ТзоВ <iПаралiз-iнвест) на суму 1 000 тис, грн,

lipe;trrTopcr,Ka заборгОваrtiстЬ за товари, роботи, послуги станом з1,12,2020 р, складасться з

забо;ll-оllаtttlс,гi гlО r"r,ulоролi r]еред I(омпанiЬю та переплати за послуги на cyMy'l тис, грti,

l(релrлторсr,l(а заборI,оваttiсть за розрахуllками з бюдrкетом та поточна кредиторська заборгованiсть за

o,rlep)I(a1-1иMu uuu,,.or" uio.yrl,r.' lч,iuu'п|.лйрська заборгованiсть складаеться з заборгованостi за

tlllидбаtlttя tlастl(и в cTaTyTl]ol\4y капiталi ТзоВ <Паралiз-iнвест) на суму 1000 тис, грн, та частки в

сl,а,гутllоl\4у каIllталl ТзоЁ ккоЁвtгt ПРАЙМ) на суму l тис, грн,

I(редtlr.орсьt<а заборговаtl icTb lla кiнець звiтного перiолу носить поточний характер l не

I]вil)I(0(j,I,ься п рос,гроченоlо.
(1.10. Звi,г tlpo р)/х гроlltовl|х коlшr,iв за перiол з 01.01.2020 р. по З1.12,2020 р,

l3BiT rrpo рух гроtllових коtшт,iв за перiод з 01,0t,2020 р, по 3l,|2,2020 р, скJIадено за вимогами

мс]Б() 7 кЗвi.r.про рух t.l]о|lIових Ko1,1ITll})) за пряlчlим гЙ"rодой, згiдгtо з яким розкривасться iнформаuiя

IIl)o oclloBlli t<ласи l]адходt){енl) ГРОLllОt]Их KotlTiB чи виплат грошових коштiв на нет,го-основi, У звiтi

вiдобраrкеttо рух гроlltоl]их KoLLiTiB вiд операrliйноТ та неоперачiйноТ (iнвестицiйноТ та фiнансовоТ)

lliял ьrlос,гi.

2ъ



Операцiйrrа дiяльнiсть - полягас в отриманlri прибу,гку tзiд звичайttоj.дiя.ltt,rlосl,i, cyirta якtlгоскоригована на амортизацiю необоротних активiв, *"rpu,r," на оп.гlа'у гlраtli |-lepcollaJly, cllJlal.yподаткiв, вiдрахування на соцiальнi заходи та illlL_ti u".purr.'-
IНВеСТИЦiЙНа ДiЯЛЬНiСТЬ - Це ПРИдбання,u npoou"a, ttеоборотtлих ак,гивiв, y,t.ofu|y .tис.lli aK.t.tlBiBвiднесених до довгострокових, та поточ}lих фiнансЬвих iнвестицiй, виr,рат,и tttt придбаttttя оборсrt.llихактивiв' iншиХ вкJIадень' Що не розглядаюТься яК грошовi 

"nuiour"r.rr, йr;.;r; вiлсо.гt<лt ,t.zt llивil(еtu{и,отримаl]ня та погашеtIня позик.
Фiнансова дiяльнiстЬ - це надхОдхtеннЯ чи викориСтаннЯ кош.гiв' ulо lчl€UlИ Ml iсце В Ре:]1,.д1,,.,..,.г.

:Yi:ii lb:_l- ПаПеРiВ, викупу власних акцiй, urnnoru оiuiо.пдiо, no.or"'", зобо",uзан, за борговимltlцlнними паперами.
Чистий рух грошових коштiв вiдоперацiйноТдiяльностi за перiодз 0I.0 1.2O20p. по З 1.12.202() р,СТаНОВИТЬ -222ТИС. ГРН. (ВИТРачання), за перiод з 01.01.20lg р. no i t,iz..zot9'pl.r,u,,ouu.,,b * з 95з,гис.грн. (надходl<ення).
Рух коштiВ у результаТi операцiйr,оТ дiяльнОстi у звi,l,i l]po рух t.рошjових ксlLlt,гiв (за ttрямиir,tметодом) вiдобрш<ений наступtlи, .,и,rо":

01.0l .2020
з1.12.2019

ии рух грошових
р. по З 1.12,2020

б.11. Звiт про власний капiтал за перiод з 01.01.2020 р. llo 31.12.2020 р,облiк зареестрованого (пайового) капiталу, нерозподi.пеного прибу.гку -га }IеогlJlачелtого l<atrir.iulyЗДiЙСНЮСТЬСЯ ВiДПОВiДНО ДО ЧИННОГО Йпо"одпп.rва УкраIrtи. BapTicT.b Ъ.rui."и власl.|ого t<atlil-a.rt5,, якаВiдОбРал<ена у звiтi про власний капiтал ,iдповiдuе б;;";ii;;ilу про rРiuпн.о*и l.r.arr) (lоrrду:Зареестрований (пайовий) капiтал 
"rlr.оулп,_u 1 

l_.12,2'0l8 р. ..,-ur,опить 5 000 1.ис. I.pll.Нерозподiлений прибуток станом Ha_3_1 . l2.20l 8 р. .., п"оlrrь 59 00 I ,t.ис. грн.Неоплачений капiтал станом Ha31.1.2.20tB р. cra'o""].o izoOl тис. грн.Власний капiтал c'al{o' на 3 l . 12.2018 р. становить о3 3О l тис, t.p1-1.Чистий прибутокзаперiодз01.01.29.'2f,.:" 3lJ2.;Ilb р. 
".,-п"ооиr-ь 

lzl 906l.ис. l.prr.lншi змiни в капiталi за перiод з 0l .0l .zсilя р. no зt.lZi..Zdl 9 р. станов;rя.гt, ( l0 424),l.ис. l.pH.Заресстрований (пайовий) капiтал.ru".о, 
"u_3 

1.12.20l9 р. сr.аrtовить 5 000.гис. грl].Нерозподiлений прибуток станом 
"u_3l_ 

l2,20lЯ р. "ru"oi"Tb 
63 483 .l-ис. I.pLl.FIеоплачений капiтал станом на 3 l . l 1.2019 

р. .r;;;;;, izool тис. грн.Власний капiтал cTaI]oM на З l . 12.2019 р. стtiновиr, OZ iB) .гис, 
r.pF|.

tlo J 1.12.202() р,
З1.12.2019 р. с

Код 0l .0l .2020_
J 1.12.2020

01.0t.20l9-
з 1.12.20l 9

р.3 095 20 4464"1зъ
р.3 l00 -2l9
p.3ll5 -J )
р.3 l90 -20
p.3l95 -222 J953

становить-I5 8l4тис

Код 01.01.2020_
з1.12.2020

01.01.201 9-
з 1.12.2019

р.3200 27з2 ?щ]q
r8Oj_р.3205 6795

р.32 l 5 5736
р.З225 з451 l 5920
р.323 0 5000

2149р.3250 2з54
р.З255 -,7420 _цllt

-- -l4
-.500

р.З210
р.327 5 -3 в200
р.З290 _395

р.3295 l994l l58I.1

22

Стаття
Jrr

tlансових l 1,1вес.гицl й

llUl dшЕпгl) llUЗик

-

lIllt,l ,lл

,l Jц лчрrrDq l YlDalylYI
FltlTno,,o,,,,-,,л.-



Чистий прибутоr< за перiодз 0l.0l.2020 р. по 3l.|2.2020 р, становить lб l87 тис, гр}l,

Заресс,грований (пайовий) капiтал станом на 3 l . l 2,2020 р. становить 5 000 тис, грн,

I-IерозгrЬлiлеrrий прибуl,ок cTaнoм наз| .|2.2020 р. становить'79 670 тис, грн,

НеЬпла.Iеttий r<апiтал станом на3]t,|2.2020 р. становить (700) тис. грн.

Власttий капiтал станом на з 1.12,2020 р. становить 83 970 тис. грн.

7. Розкрлrт,гя itlllloT illформашii
7. l Упlовнi зо(lов'язаltllя.
7.1. I. C.llioBi ttозовu

IIроти Фонду в звiтному перiодiв не було подано судо_вих позовiв. КерiвниЦтво вважас, що Фонд

,,* no,,.b. iстотttих збиткiв, вiдповiлно, резерви у сРiнансовiй звiтностi не створювалися,

7,1,2, опоiо'11кувпl1,1lЯ 
\/ п.lпяткоRомч закоt якi дозволяlоть бiльtл

[}нас"гtiдоt< tlаявrtостi в yr<pai't,tcbt<oMy податковому законодавQтвl положень,

tti>K tlltиtl варiаrtТ,гJiуl\4аче}l}lЯ, а TaKo)l( LIерез практику, tцо склалася в нестабiльному економiчному

cepeдioBtlttti. за якоl,гiодаr,ковi органи довiльttо тлумачать аспекти економiчноТдiяльностi, у разi, якщо

ltода'ковi оl]t.аllи пiл*rалуrо cyMtriBy гlевне тJlумаченl]я, засноване на оцiнцi керiвництва Компанiт

еt<оtlорliчttоТ дiяльгrс,Jтi 
'Ьо,,ду, 

ймЬвiрrlо, що Фогtд змушений буде сплати-ти додатковi податl<и,

,1,rра(r, та пенi.'Гака невизначегriсть може вплинути на BapTicTb фiнансових.iнструментiв, втрати та

р...рr,, lliд зttецirtсtlI{я, а також на ринковий piBeHi цiн на угоди, На лумку керiвничтва Компанii Фоt,lд

сплаl.ив yci подат*и, 1-ому фiнансова звiтнiiть не мiститi резервiв пiд податковi збитки, податковi

звiти tvtoltcYa,, пaрarпоОатися оiлпОвiдtlимИ податковиМи органамИ протягоМ трьох poKiB,

7. L-], Cпt.yttittb пoBellttettttlt t)eбitttopcbKo|зсtборzовп,ttосttti пtа itttцttx cllittattcoBltx a,Ktttt/BiB

[]наслt iдок сит,уашiт, яка склалась в ekoHoMiui Укратни, а також як результат економiчtlот

ttестабiльttОсl-i, tцО aпппrоaО lla датУ балансу, icHyc ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути

рса"ltiзовагli за ixttbolo балаttсовою вартiстю в ходi звичайнот дiяльtlостi Фонду,

cTyttittb IlоверIlе}ll.|я активiв у згlачttiй Mipi зале_lкить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться поза

зоllоtо,,,-:,,,.rlrоп,r'Фоl|ltу.Ступiнi, поверноння дбiторськоТ заборгован.остi Фонду визначасться на

ltiдстаrзi обсr,авиttru l,,qibp*uLrii, якi ,-,uou,ii tJa д€lту балагrсу, На лумку керiвництва КомпанiТ, виходячи з

Ilаявllих обсr-авиtt т.а iнформаuiт, кредитtrий ризик для фiгrаrrсових активiв Фондом визначений як ду)(е

ttизьt<ий. ..oNl)/ *рсди1tlий збиток не був виirrаний при очiнчi цих актИВiВ. ВРаХОВУrОЧИ ТОЙ фаКТ, u-tО

lloTOLltla дебiторсьtса 3uбoprouorlicTb Ъуле no.uu,anb у 202l року, а строк_розмiщення коrштiв на

/tспози.г}lоМ),рахуtll(У с t(оротl(ос.ропоо"й (3 мiсяшi), очiкуваний кредитний збиток Фондом визrrаний

ttри otrittlti Ltt,ого (littаt]сового активу стаttови,гь <<0>>,

[}раховуrочи r.ой (lакт, ttlo довгострокова дебiторська заборгованiсть буле погашеtIа у 202l роui, i

бсllучи llo уваги несiабiльну еконоплiчriу ситуаttilо в YKpaTHi, в т. Ll. пов'язану з COVID-l9, Товариство

створило рсзерв очII(ува1'их кредитних.о"rйu на суму заборгованостi за виданими позиками в розмiрi

337,гис, грtt.

7.2 Рrlзкрlл г,гtl i llфо;rпlп ltiT tl ро ltов'язаtli cTopoll Il

та юридичFti особи - резиденти, корпоративгli
l]o тlов'язаlлих cTopiH Фоlrду

пl)ава яl(их облiковуrоться в ак,гивах
нале)I(ать Компаtliя
Фогtду, а саме:

11ротяr.опл звi,гtlого перiолу здiйсtltоtзал"., on"puuiT з нарахуванllя винагороди КомпанiТ у cyMi l53 тис,

l-pll. ]а провеllеll1.1я ()llлати виl|агороди I{омпаrriТ на суму l50 тис. грн.,

у 2020 р, dlонд llроводив операцiТ з пов'язаними особами, а саме:

- 1,1адаtIо та поверl{еLIо позик у cyMi 5 000 тис, грн,;

- опла1-1ено BiдcoTt<l.t за llада1-1ими позиками у cyMi 306 тис,

- oI]JIat]eHo за майгtовi tIpaвa у cyMi 5 209 т,ис, грн,;

оIlлаrlеt|о за частl(у t] cl,aT,yT1-Ioмy r<апiталi ТзоВ кМАItЛЕР

грн.;

Nl]

з/ll
I laliMeHyBatlHя lоридиtttlоТ особи-

власl lи l(a icToTHoT y,tacTi

Код за
сдрпоу

Розмiр частки,
грн.

Вiдооток у
статутному
капiталi, О%

l
'Гзоt} 

<< [ lараlliз-i ll всст>> 4 l 340333 2l 8в0 703 3 8,66

2з"

ТОП) у cyMi 5 тис. грн.



7,3, Щiлi та полiтлl ки уп равлi ll н я фi lla Hcoti}t pl r,r р}tз!t Klllvt lt
Управлiння ризиками мае першJочергове значеtlllя лля ведеtltля бiзttесу сDон.цу ic Bart<Llt.lBtlirtелементом iT дiяльностi, Полiтика управлiння ризиками скоlJllе1-1.гроваllа }la неllере/lбачувitttос.гiфiнансових ринкiв i нацiлена на мiнiмIзач;,о no..",li;;;;" llегативllого I]пJ]иву tla (;ittrtHcoBi t-tоt<азttltt<иФОНДУ, ОПеРаТИВНИЙ i ЮРИДИЧНИй контроль мас lla ivte,t,i .ruб".п"чуЙr"'l,''"п.пе thyHrtrtiorrvl]allllявнутрiшньоi полiтики та процедур з метою мirriiчriзацiТ операцiйrlих i lоридци.tгtих рttзикitз.Керiвництво КомпанiТ визнае, що дiяльнiс,гь Фонду.t]ов'rlзана з сРitlагtсовиjчlи ризикаfuttt i вар.t.iс,гьчистих активiв у нестабiльному ринкоI]ому середовищi ,on,. q*.;;,;;;йr,r"сь улtаслillоl( l]Ilrl}.ll]yсуб'сктивних чйнникiв та об'е"ктивr,"* ч"й""пiв, вiрогiдrliсть iнапрямок I]гlлиt])/ яt<их заз/lалсгiдь

ffi:#fiiЯ:lТХ,ir?J."r]]'ВО, 
!О ТаКИХ фiНаНСОВих ризикiв ,iд;".J;;;р.лиru"й 

риз1.1l(. 1lиttlttlrзtлй

Полiтика з управлiння ризиками opieHToBaHa на визtlаLlення, ttгlалiз iуправ,rr ir,trlя ризикаl\tи1 зякими стикаеться Фонд, на встановлення контролю за ризикаiии, а Ta*o)l( постiйний моtliт,tlрлl1-1г заpiBHeM ризикiв, дотриманням встановлених обмел(е}lь та полi.гики управлiння риз}lкаfuIи.УправлiннЯ ризикамИ керiвництвом Компанi'i, здiйснюсться tla осВИНИКНеННЯ P"'"nY, КiЛЬКiСНоi ouin*" його мо)lulиlJого вплиl]у гlа ,ro.r?;:J l"";.I;X':,i,iЛX"i:застосування iнструмеllт.арiю щодо його пом'якшенгlя.
7,3. 1. KpedltmH uй р uзltl(
Кредитний ризик- ризик того, що одна сторона Kol;TpaKl.y про фiнансовий iнс.груlчtен,г 1-1e зlчlо)I(еВиконаТи зобов'язання i це буде ПриЧиноIо виникiення 4riuЬu.оЪоiо .6;;;;;,roi,cT.opoHtl. кре1llt.r.rrийризик притаманний таким фiнансовим iHcTpyMeHTur, on по,rо,tl-ti ,u ,{.1,,nr",r-Hi paxyHKtl в бttlt*ax,дебiторськазаборгованiсть(вт,ч. позики). 

rJ",-" llvlv-lI]l l(l /lUlI(),иlнI paxyHKl| в Otll,

основним методом оцitlки кредитних ризикiв Фоrtду с оцiнка kpe/lи1.ocllpotvlo;tctIoc.гiконтрагентiв, для чого використовуютьс, прaд"."i рей.гиttги та-будь-яка ittшlа лостуtlttа itt(;clpMttttliящодо ii спроможностi виконувати борговi .obou'o.un'"r. 
"

СТаНОМ 
"" ,:,:*19r,: j....I|.оrrп"й ризик по фiнагlсовиrчl ак,гиваful, l1,1o orliHtotclrt,cя заамортизованою собiвартiстю, е низьким, що пiд,гверд)ку€,гься чиllникаfutи, uni ,pn*o.r;,;,.,;;;.;i",Pi*yконтрагентiв, загальнi економiчнi умови та оцiнку ,п'пЪrо,r"ого, так i гtрогtчозtlоI"о llalIpя]\tKiB :змI ittиумов cTa}loM на звiтну дату.

Щоdо dепозumiв
При визначеннi рiвня кредитного ризику фiнансового аl<тиву у виглядi eKBiBшeHr.iB гpolll.|Jl4xКОШТiВ, РОЗМiЩеН_ИХ Н€ ДеПОЗИТНОМУ рахунку в АТ КБ <l1риватоuuп,,_оуr," iifu*ouo,,i, в IIерш},чсрI,.данi НБУ, Вiдповiдно до ltих да}lих складаються рейтиrtги баttкiв. Зri даr,Й," рей.t,иtlt.ч tlaдil:jrtocr-iбанкiв, Що здiйснюеться рейтинговим агеFI.гстl]ом, яке l]Hecel.le до llержаl]llоl-о l]есс,гр,V уllовl-|оI}а)l(еtlихрейтингових агентс-гв нкцпФр (htlps://ww.w,,rrыi ..gЪu.,Й)roting-ugerlcies/) д,I, l{Б <<llрива,t,баtl,()) fula.кредитний рейтинг iнвестицiйt-lого рi'вня LraAA (http:йtnnJurсl-rating.bizJгrrs/rl*pгivatbank).

. 02 грудня 2020 рокУ Рейтинговий KoMiTeT рейт,ингового агеlJтс,','а кС.галtдlарт-I)ей,l.иttг> tlрлrйttяврlшення про оновлення кредитного рейтип,.у АТ КБ кПриваrбu",ar 
--au*"uч,оrur,r,,оlt) 

lлKaJIolo l,aPiBHi uaAA, ПОЗИЧаЛЬНИП ubo ОПР"rИй'борговЙй i,,.;prr;;T з рейтиttl-орr LrаАд- хараl(геризус.гьс,l ll)/)|(eвисокоЮ кредитоспРомо>ItнiстlО порiвнянО з iншимЙ"украirrськл,r" nor"uorl'ou"nor" або борговиrrtиlнструментами, Знаки к*> та (-) позначають промi>I,""й рЪИr,tг,овий piu"r,,, пй,оосllо .cll.B'o1,o 1liвtlя.Стабiльний прогноЗ вказуе на вiдсутнiсть на потоLltlий MoMettT пepcllyivloB дJIrI зiчl |t-lи pel,|l.},illl-y llр()т.яI,сl]чlроку.
Враховуlочи проведений. аналiз, кредитний ризик визначений Фондоrчt ,ll( l\y)l(e tlизt,киii,враховуючи Т€, Що TepMiH розмiщення на поточному депозитi 

"*uдо.,р" n,,li'ui вiд дат.и бtulагrсу (до
.',i"lЖill il.iifl"jЖТfi?о}:*"}lОГО ПОВеРНення коштiв , поrочrоЪu ,ib'o."ry, cyl\ta збитку Bi21

Цtоdо позuк
Станом на з 1,12,2020 pol(y в активах Фоrrду е позиl(и, Що видаtti ]'зоВ ((МдI(JIljl' 'ГОll> iз

::lYl::Y _ПОВеРНеНН"л9q,]2^?92i.РiК На cy'ry 7 500 ,".. гргI.; тзов <сиплеr.рiя f{eBeлotirr,tet;,l.> iзTepMlHoM повернення 0l .l0.202l piK на 
"у"у 

ZB 200 тис, грrr.
За результатами проведеного аllалiзу,,враховуючи пiдходи за.гверд)I(еlli в сРбg111 у ]vle)l(ax сис.l.е]\,lиуправлiннЯ ризиками' керiвництВо ItомпанiТ'.роОЙпО,".пБuоп' tllo з датИ первiсttоl,О l]изllанllЯ (Вилд.liпозики) кредитний ризик по.ичztльника не зазнав зростання Ie }lизьким. Вiдсуr.rri tРакr.и, ltt<i б сtliдчtt.,lипро ризик l{еВиконаНня зобов'яза""', 

ч:::: q_'|Y:" До Уваги rtесr,абi.пьt-tу et<otlopti,Itly сит,уаtlittl вYKpaiHi, в т, ч, пов'язану з COVID-l9, Товарис'во_стt]орило резерв о.tiкуваttих кРеДи.гltих збиr,кitз traсуму заборгованостi за виданим" по.йпur" в розмiрi З37 тис, грrl.
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,Що заходiв мiнiмiзацiТ впливу кредитного ризику Фонд вiдносить:

- встановлеtlня внутlэiLIlLII)оГО обмеженнЯ обсягу дебiторськоТ заборгованостi в активах]

-,lrивеlэси(liкаLtiю структури активiв;

- аtlаlliз платоспромоrкностi коttтрагентiв;

- здiйсtзеtlttя заходiв tllодо недоПущення наявностi в активах Фонлу простроченоТ дебiторськоТ

заборговаttосr-i.

у Ф)оrlду для BHyTpiruHboT системи заходiв iз запобiгання та мiнiмiзацiТ впливу ризикiв cTBopeHl:

систеNlа упра вл i н r rя ризи кам и, BHyTpi шrr i й аудит (контрол ь),

4)ol lд ви користовус наступ н i методи управл itlня кредитtIими ризиками :

о .rliплiти шlодо боргових зобов'язаl{ь за класами (liнансових iHcTpyMeHTiB;

. .гtiмir.и ,rtоло боlrгов1lх зобов'язаllь перед одl1им контрагентом (або асоцiйованою групоrо);

. .ltiмiти ,,,ooo',rnrno"no у фiнансЁвi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за

I-Iat{iot tал t,ною рейти гt говоlо tлк€шоlо;
. ,пiмiти rцодо розмiLцення депозитiв у банках з рiзними рейтингами.
7, 3, 2, Р tt tt ков tt ti 1l tlз ut<

риlлковий ризик - це ризик того, що справедли.ва BapTicTb або майбутнi грошовi потоl<и вiд

(litlal1coBo1-o iHcr:pyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн, Ринковий ризик охоплюе три
.r,,,-,, prrrny: lнrrlЙи цiновий ризиl(, валtотний ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик виникас у

зв'язl(у з риз14кам14 зби-гкiв, зумовлених коливаннями цiн на акцiТ, вiдсоткових ставок та в€Iлютних

rtypciB. (Do1.1/l l.tара)I(аl,иметьсЯ на ринt<овi ризикИ у зв'язкУ з iнвестицiями в акцiТ, облiгацiТ та iншi

фirlагrсовi i llс,t,румен,ги.

Ittluий L(itrовий ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд

(liHattcoBot,o iнсr,румента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (oKpiM,"*, *l 111.1nl:,o
у,rас,iltno вi:lсотi Ьвого ризику чи вtllllотlIого ризику), незаJIе)I(но вiд того, чи спричине}Il вони

t|14llt,l14l(аN4и. хараlсерllим14 для окремого фiнансового iHcTpyMeHTa або його eMiTeHTa, чи чинниками, що

ВIlЛИI}?lЮТЬпоо.iuодiбrriс|liнансовiiнстрУменТиоЗякиМИздtйснюютьсяоперацiТнаринку.
()сtlовtIипл N4етодом оt,tittки цitлового ризику с аtlалiз чутливостi. Серел методiв пом'якl1-1енl{я

rtittовtlго l)изиl(у Q)оtlд виtсористовуе диверьифiкацirо активiв та дотримання лiмiтiв на вкладення в

aKr tij' 
.r.a 

i r ril i (li HarrcoBi i rlструплеl]ти з t tефiксоваtлим прибутком.

[i,аttо,гttий рлlзик - lle ризик того, Il-to справедлива tзартiсть абl,уайбчтнi гроrловi потоки вiд

(littагtсовtlt,о iнсr,ру,плеttту коливатимуться вllаслiдок змlн ваJllотних курсlв,

Вмготнi ризики виll14каIоть у зв'язку з володiltням фiнансовими iнструментамио номiнованими в

iнозеп,rttiЙ ва.лlоr.i, ФонД гlе iHBecTyc пойr" в банкiвсьКl д.по."r", цiннi папери,та iншi фiнансовi

i*r.rру*ar,rи ttoMitloBatli в iнозеМнiЙ валютi, тому не е чутливим до валlотних ризикiв,

IJiдсоr.ковий ризtлtt - 1.1,e ризиl( 
,гого. lло справедлива BapTicTb 

iq_" уlбrtri грошовi потоки вiд

(litlatlcotlo1-o ittcTpyMell1,a колива,гимуться вttаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок, Керiвниltтво

l(омпаrriт усвiдом.tttос, шtо вillсотковiЪтавки Mo)I(yTb змiнюватись i це впливатиме gц цД flОХОди Фонду,

r-aK i гlа .,ipuuaдпruу BapTicTb чистих активiв,

Усвiltомлtоtочи значн i ризики, l-tов'язанi з коливан}Iями вiдсоткових ставок у

вtlсоltоittr|l;lяlliйноп,lу cepelloBиl-tli, яке u rnua,"uaM для фiнансовоТ системи УкраТни, керiвничтво

l(омпаlli'l'tlllийttяло pi,,,"nno tle ittвестувати у борговi зобов,'язання у_ нацiональнiй валютi з фiксоваttоtо

tli/lcor.ttoBot,, .,runno,',,. Керiвttицтво l{омпаrrii'здii,iснrос монiториtlг вiдсоткових ризикiв та контролюс Тх

lVlaKCи]\4aJlI)llo |lриllус,гимиil розмiр. У разi зроста}l1,1я вiлсоткових ризикiв Фоl4 мас HaMip позбуватися

боргоtзих (lirrarlcoBrix i,,lrpyr.,,,,,iu i фiкЬоваrrоrо вiдсотковоtо ставко}о, монir,ори"r..1т,:]l:,:"*

ризикiВ lзlliйсtttосr-ьсЯ IUJlяхоlll оцirtкИ вIlливУ мо)кливиХ змiН вiдсоткових ставок на BapTlcTb

i, iltco-t ко Btlx (li t tat tco вих i t lcTllyMetrT,i в,

Аt<тиви, якi нараrl<аtоться на вiдсотковi ризики

Тип активу з1.12.20l9 зt.l2.2020

38 8lб l8653
I:

38 816 18 653а
51,09% 21,95о^

Частка в ак,гивах Фон.пу, 7о

llля оtlillt<и мо}клив14х l(олива1-1ь вiдсоткових ставок Фонд використовував lсторичну

tlсl.лаr,илt,tliс,l,ь вiдсоr,кових cTaBol( за короткостроковими депозитами за ocTaHHi 2 роr<и за

,.,,'1p"n,oo,,.ttoto iнформtаtliсtо llБУ. Фонд визнас, шо обгруtlтоваl]о можливим с коливання риLIкових

c.I.aBol( гrа *5.5 проLtен,гllих пуllкти. гlроведений аналiз чуiливостi заснований на припущеннi, що Bci
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:Т:i:i|i""ТРИ, ЗОКРеМа ВаЛЮТНий курс, залишатимуться t,tезtиiнrrими, i показус можrlивий вплив змillивlдсоткових ставок на 5,5 процентних пункти u,a unpriaro чистих nnr".iu оо,,ду.
Можлива змiна справедливоТ BapTocTi .боргових {iiнаt-tсових iгlс.грумеtt,l.iв з tPiKcotзatttlttlвiдсотковоrо cTaBKoIo розраховаНа як рiзницо ,'ini дйо'rоuu,о"r, |-роtUовиl\,lи гlоl.ul(аNlи за /littlчоrсlставкою та дисконтованими грошовими потоками у разi змittи ,;о"й"-"i сl.аl]l(и за Ko)i|l}.li\,|фiнансовим iHcTpyMeHToM.

7, 3. 3. Р uз uк лiкв iD Hocmi
Ризик лiквiдностi - ризик ТоГо, Що Фонд матиме r,рулноrцi гlр}l викоtIаtlнi зобов,яtзань,пов'язаних iз фiнаllсовими зобов'яза}lнями, що погаша}оться t.lляхомt гlоставки l-роU]ов1.1х кошr.iв абоiншого фiнансового активу.
ФОНД ЗДiЙСНЮС.КОНТРОЛЬ ЛiКВiДНОСТi шляхом_планування пoтoчrtoi, лiltвiдllосr.i. ФоIul аtlаlIiзустермiни платежiв, якi повiязанi з дебiторськоlо забор.оЬа,ii.;;" ;;"l;;;;;;';,]o,u',.oo"rul аl(,l.иttа]чl1,11зобов'язаннями, а також прогнознi потоки грошових кош.1,1l] t]ul lle оперttцiйtlоi.(iнвес.гиrliiiноi.)дiяльностi.
IнсРормацiя щодо недисконтованих платеrl<iв за фiнансовими зобов'язzltlнями Фонl{,v rl розlliзicTpoKiB погашення представлена наступним чином:

Тип активу Середньозвarкена
ставка

ПотенцiйниИ вrll,ив наЙЙПЙlr"rи Оrцу
в разi змiгrи BillcoTKoBoi' с,t.авкиНа 31.12.2020 р.

моrl<ливi коливання нкових ставок + 5,5уо [lУllкТи - 5,5Уо tIУl]К'ГИ

l8 65з

На 31.12.2019 р,
+ l 02(l

можливi коливання инкових ставок - 6,6Уо ПУl]К'Гtl

+2 562
38 8lб

PiK, що закiнчивсп
31 грудня 2020 року

До1
мiсяця

Вiд 1 мiсяця
до 3 мiсяцiв

Вiд 3
мiсяцiв llo

року

Bill l року
ло 5 poKiB

Бi"uьше 5
poKiB l]c1,ol,tl

Торговельна та i"ша
кредиторська заборгован icTb

,|

7

l нша поточl{а кредиторська
заборгованiсть I00| I 00l

l ()0tl
Всього 7 1 001

PiKn що закiнчлIвся
31 грудня 2019 року

До1
мiсяця

Вiд 1 мiсяця
до 3 мiсяцiв

Вiд 3
рliсяцiв до l

року

I]iд 1 року
ло 5 ptlKiB

Бi.llbIlle 5
ptllcitl IJсr,ог,о

Торговельна та iнша
кредиторська заборгован icTb

4 4 440 4 tI44

Кредиторська заборгова" i"T,
за розрахунками з бюджетом

l
I

Поточна кредиторська
заборгованiсть за
одержаними авансами

2 748 2,748

I нша поточ,rа ФЙЙорська
заборгованiсть I 000 l 000

Всього 5 8 I88 8 l93
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7"4. УпраllлilIня капiталопr

С)оllд розглядас управлit,tllя капiталом як систему принципiв та методiв розробки iреалiзаlliТ

уtlравлittсьtttлх pitttetlb,- пЬв'язаl]и" , опi"*-ьним форЙуванням капiталу з рiзноманiтних джерел, а

тако)к забезпе.tеtltlям ефектив|1ого Ио." ."*"P;;;;";i д],л,ностi Фонду, Ключовi питання та поточнi

рiшеltttя, ttto unn"uuiJro на обсяГ i структуру капiталу, а Taкo)t( джерела його формування,

розгля/lаlоться управлiнсь-l_Y л::р,::п-о*, 
йЬханiзм упраuлiнпя капiталом передбачае, чiтку

поста1_1оl}l(у ltlлеи l завда}Jь управлlнtlя капiталом, а такох( *on,pol: 
л,,1. 11,.1:,р"*анням 

у звlтному

rlepiolli: )//lосl(оllалеtlllя l\4етод14ки виз}lачеlttля й аналiзу використання ycix видiв капiталу; розроблення

зага.ll ь tlo t' стра,гегii' у п ра B,tt i н н я ка п lталом,

. Управ.llitlськlлй tlерсоtlал здiйснюс оl,ляд структури капiталу на кiнець кожного звiтного перiолУ,

l lри rrboMy проводиться аналiз BapTocTi капiталу, його структура та можливi ризики, На ocHoBi

отl)иl\4а1-1их u".п,оuпiu'Ф;"; здiйснtос регулювання капiталу шляхом заJIучен}iя додаткового капlталу

або фiнаr,rсуваtltlя,.а TaI(o)I( виплати д"uйЁпдiu r. 
1о:1:?:лy 

iсl,1уlочих позик, Фонд MolKe здiйснювати

рогуJllова1-1tIЯ капl],алу UlляхоМ змlнИ структури капiталу, i"c,"M.u управлiння капiталом мо)(е

к()риг)/ва].ись з урахуваtIням змiн в операшiЙно*у .ерелоu",rti,,.пдaпцiях ринку або стратегiТ розвитку,

уttравлitttlя кагti,га_itом Фotllly спрямовано на досягtIе}Iня наступних цiлей:

. зберегr,и спромохtнiс,гь Фонду продов)l(увати свою дiяльнiсть так, щоб BiH i гrадалi

забезrtечуваз дохiл r,по yuu"r,"kiB С)онду та виплати iнtllим зацiкавленим сторонам;

о забезпеLIити Ilале)кний прибуток учасникам Фонду завдяки встановленню цiн на послуги

(DонД)', lLto вiдповiдаtо,гь 1liвttю ризику;
. lttl,l,I]иNlаllliя l]иl\4Ог до капiтаJlу, встаllоВлеtlиХ регулятороМ, i забезпечення здатностi Фонду

tPyr r к l,tio l,r у Ba,,,in,,, no",,,i без перер в tlo го дi tочого п iдприсмства,

(Dоtlд BBalltac, 1-1lо:]агzulьtIа сума капiталу, управлiння яким здiйснюсться, дорiвtлюе cyMi капiталу,

вiлобраrr<еt rого в ба-пансi.

Ск.llаlrI]JlасtlоГокапiталУl]аДатусрiнаrrсовоТзвiтttостi_83970тио.грН':
- Зарес:сr,роrlаltlлй капiтал (пайовrлй капiтал) - 5 000 тис, грн,

- llорозtlолiлений прибуток -'79 6'70 ],ис, грн,

- I{еоплачений капiтал - (700) тис, грн,

Розмiр зареестровагtого пайового капiталу вiдповiдас вимогам, встановленим для пайових

rllottttiB.'|'_ "" 
:^'^-"""""_ "^_i-o"l " (ъпнпi с rhi'rяt-lcoBa ' --:-^-" (капiтал с синонiмом

I{ottrterltticгcl збережеttня капiталу в Фондi с (liгtallcoBa ко}IцепLI,Iя капlталу

llис.l 1.1х rtкr.ивiв або власного t<аltiталу, прибуток е збiльtлеtlням фiнансовот_суми чистих активlв за

lrсрiол). Or.rKe. сrо,]о".пiи.;{;..,r;;;r;'illня капiтаJlом, яке .прr*йuп. на зберех<еtlня спромо)I<ностi

tDоtIду гll)одоl])Iiувати cBolo дiяльttiсть так, Lцоб забезпечувати дохiд для учасникiв Фонду та виплати

iнlшиьt заt(iкавлеtlиr, "roponu*, 
Керiвtlиrlтво I{омпанiТ аналiзус BapTicTb капiталу та ризики, що

tlllитапtаtrtti iiого складовипл. r плпdпли пlrQня
осttовttимиtlорl\{аТИВ}lо-ПраВоВИМИакТаМи'ЩореГУЛЮlоТЬПоряДокВизНаЧеННяВарТостlЧисТИх

актиtзiвittс.гит.у,l.iзсtliльttогоittвестУвангIяТаПоряДок'сТрокиПодаНняТа.скЛаДiнформаuiТпро
рсзулl,та,I.1l Jtiяльtttlстi l,а розрахуllок _вартосгi 

чистих активiв iнститутiв спiльного iнвестуваtlгtя с,

tliltповiлtlсl, pi,,,.,,,,o r]riirfrсiЁ оiл З.О.О,Т.)ОlЗ р, Лч lЗЗб кПро затвердження Пололtення про порядок

I]и:}llаLlеllllя вартос l,i чистих аt<,гивiв i,rcr"Tyiio спiльного iнвестування> (iз змiнами) та рiшення

l ll(l [гIФI) Bi,,r 02.10,20l2 р, N9 l343 кГIро затверд)(еllнЯ Положення про порядок складанlIя, та

розl(ри.ггя iгrформаrriт ,,омпанiями з управлiння акти.вами.та о{lYl:..}lздiйснюtоть управлlI,1ня

аl(тивами недср)I(аt]llих гlенсiйних сРоrллiв, ,га подаtIня вiдповiдних документiв до НацiональноТ KoMiciT з

t{iгlгtих паперiв r-a фогtдового ринl(у) (iз змiнами), 
__:л_,...,_ ..:л,, л., _

BapTicTb Ll1,1стих аl<тивiв - l]еличиljа, U.lо визначаеться як рiзниця MiTt сумою активlв lнституту

сtliльttоt.о iгtвестуtзаtltlя з урахува,.'пrr Т*'р"uпЪuоТ uuprocTi iрозЙiром зобов'язань iнституту спiльного

lнI]естуваlltlя.

[lоt<азниt<

Сума активiв,

Сума зобов' я:зttt"tь, грtl.

lЗарl,iст ь l]Plcl-1lx актиI]iв, грlL

iГi rГ, n bi, i r,.c.г 
" 

ц l rui и х серти ф i ка,гi в, tr{o

З начеl l ня показц идlgац9ц_цq
з|.12.2020з|,l2,2019
s4 9,7,7 63"1,6575 9,75 983,65
l 007 890,988 l93 2l3,78

83 969 746,6,76,7 
,782 

]69,8,7

зl|ахо/lяl,ьсrr у обiгу, o/l.

11

Y

4 300 000 4 300 000



З н a.le t.tl tя l l() Kil ,] l]

31.12.2019 р. I l ) )()1п

1,00 00

l5,76з4 I9,5278

,""""Т,|frХl""Т,;"'JаЖ;'J;;i'"J';ri#:L'*Ж:'"рви}]ного розрtitлеtltlяl iгlвесr,ицiйttих се1l.гlltрiка.liв.

Iнфор,uаtliя ttlodo склаdу mа роз.l,tiру вLtпlрап., якi BidtuKri()(lyк)ll1bcrl зсl p(,lx.yll()ti ctt;tttttBiB q)()llO\'.Вимоги щодо складу та розмiру ,",рu,,_оП ,о,пуrо Оу* ,i^unooouoHi за рахугtоl< itlсr,и.I y.l.y сltiлогlоt],_,iнвесryвання, встановленi рiшЪнням НКЩПФР,Ь rзЪв:оlЗ 
"I\Ъ I46B кПро заl,t]ерд)l(еtltlя Ilclllort<ertrtяпро скJIад та розмiр витрат, що вiдшкодову}оться за рахуlJок.акr.ивiв i".т"Йу;tliльtlоt.о ittBecr.yBittttlяt>(iз змiнами), Так, максИмальниЙ розмiР винагородИ коtчtllаtlil'з управлiнНя ак.l.ивам}.| Belltlyp'ot.o t|lоllлу.розрахованоi у спiввiдношеннi до BapTocTi ,,"ar"* активiв iнс,iи,гуту .,r1,o,r,rr.o ittBec,tyBattllЯ. lle l\lo)l(eПеРеВИЩУВаТИ l0 ВiДСОТКiВ 

9еРеДНЬОРiЧНОt' BaPTocTi чисr,их акт,ивiв iлtс,tи.tут.у ctri;tbгlolrl illвес,l.уtзаttttяпротягоМ (liнансового року, lншi витрати (KpiM u"r,u.opora" t<орlгIагlij'з управ.rt iltttrl аl(I.иt]аN,lи, rto/.ltrKiB ,.азборiв, передбачених законодавством Украr'ни) n. no""n"l n.p"""uryuu:." S ,iд"о,.кiв ccpe,,1tibclpi,lгtoi.BaPTocTi ЧИСТИХ аКТИВiВ ilIСТИТУТУ СПiЛЬ'ого iirвестувагtгlя протягом ipi"u,,.onoro pol(y. зага.ttьгtа cyrvlaвитрат, якi вiдшкодовуlоться за рахунок активiв Оонду за звjiтrий .,ерiЬд,;;;;. 22l 58l,z10 грн., в.t..ч.сума винагОроди компанiТз управЛiння активами - l53 006,40 грr,.1urЬ.-,ч,..'Б,r 9 О/о Bil:,ccpe2lt-lbclpi,lttoi.BapTocTi чистих активiв iнституту спiльного iH...ryuui,nrD, Ъуrl i+tttlих t]иTpa,l.(otl,ta-.a посJlуг бaHKiBcbt<tliустанови, депозитарiЮ, аудитора) - 68 575,00 .р". i,цо "-uou. 0,0g ОЛ Bi;l середрtьорiчrrоi.вар,гос.l.i (l1,1с,l.ихактивiв iнституту спiльного iввестування). Отirtе,.-uо.,r,lозмiр ви.грат Фоtrду Bi/ltlclBiдtttt1.l.b l]и1,1()l.tlivlзаконодавства про дiял ьн icTb i нсти,гутi в сп iл ыlого i t,."c..yru, t,o.
Iнфорл,tаlliя tцоdо BidпoBiOHocbti роз,чtiру ctKпtttrriu Фo,,iy.,t,tittiл,cutbttcl.,t,ty rfiсяе.у ctKпtttBiB.l]ltMtOt.it,Vtlt .l.2 ст. 4l Закону Украiни кПро iнститути спiльtlого iнu""тy,,u,,n,ou вiл 05,07.20l2 р. м 50{i()-VIвстановлений мiнiмальний розмiр активiв пайового iнвестицiйrrо,-о tроrrду, ;;; гlоl]иllен ltорiвгtlова.гtаl250 м iнiмальниХ заробi,""" nnu, У мiсячномУ розм ipi, вс,гановленому зако}lоful 1.1a lletll, 1эесс,гllаrtii. cl;ot t/ty(29.0З.20l7 р. - 4 000.r".. .р".1. Розмiр un,,.""i"'bb"oy''.к.l,oonc 84 978 тисмiнiмальний обсяг активiв Фонду. 

' -r YvllЛJ vМ|(lДl''lL О'+ У l б l'ИС. I'PIl,, lllO tlel)eI]1,1ll]y6

IНфОР"uаt'liЯ tЦОdО iHBecПlittliЙHoi' ПoltiпlttKtt. Iнвестицiйна по.пiтика Фоrlду llоJlягас в роз,чt itltetltIiкоштiв спiльtlого iнвестуванltя Фонду в активи, сlUlад та сl,рук'ура як1.1х 1,1e cylIepe(la.l.b чиl]llоiчlуЗаКОНОДаВСТВУ iЯКi' На ПОГЛЯД ОСОбИ, ЯКа ЗДiйСНЬ. Ynluuri"r,r"onr"ru,u,, ,оБJ,,u"чуlо-гь .,II.гиlvа.]lьllеслiввiдношення мiяс ix дохiднiстю та надiйнiстrо. о.;;;;i;lапряfulи iнвест.ицiйrlоl. lliяt.,lьtlост.i, рltзики,що пов'язанi з iнвестуванням та обмелtення iнвестицiйrrоi дiяльгrост.i Фоr,rду визtIачаtоться йогоi нвестицiйною декларацiею.
7.5. ПодiТ пiсля дати БалаlIсу

бартlсть чиQти
ном iнальноl' BapTocTi.

Голова Правлiння

Головний бухгалтер

аКТИВiВ ФОНДу в розрахуl{ку гlа оди*, i,БЙrлiiЙпм;ПЙff;r*,

[-', l{). БаскirI

|. В. l-[aKolre.rtta

Затверджую:

Генеральний директор
аудитор (сертифiкат АПУ cepiT А М 0035 l9)

м.п.

бч"й'уs""Ъ
ея;т-ý:liYA'ёd- Yзil , xlýfilL \;

*и) лчжfllh lb

8ззз9

13, О. Озераrl


