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Ауд и ],орсъ к иЙ висt{ о в о к
(зв IT l{ЕздлЕ}кн()го лулиторл)

Illollo pi,rrtoT cPillallcoBoi звiтltос,Гi IIаiiоlзОго BetltIYptloI-o iнвестиrliйrlого {lоllду
tlсд и ве рс ифi ко ва l lo го в 

',I/ly 
за *pllTo'o TLl tly <IIа рус i н вест>>,

аl(,гl{вI.1 якоl"о llерсбl,вttIо.I.ь в уrIравлiIlrli
Прl,tваr,llого aKlдiollepllol,o T,oI}apl.tcT]}ir <Itомгlаlliяl з управлillня активамL{

<Карпа,ги-irtвест>> с,гаlIоМ на 31 гру/{llя 2020 року

А ip есопl ц d umорс ь l<ozo в uс нов ку :
LIаЦiОНа"тtьна комiсiя з ttiлtних паперiв та (lондоr]ого ринку,
I-Iаг,ltядова Рада Приватного акцiонерного товариства <компанiя

управл i гlгtя акти вами <Карпати-iнвест>.

I. Звiт з аудиту фirrансовоТ звi.гностi
ДJ',tlка
М и провеJI и ауllит фi HaHcoBoj' звi,гtrос,гi I Iайового веIlчурного iнвестиrliй ного

tPoH2ly IlеilИверси(liковаlIоI-о вИl{у закри.горо,гипу <ГIарус iHBecT> (надалi
cDOHl{), ш{о складасться зi звiту про фiнаttсовий стан ФоНЩУ станом на З l грулня
2020 р,, i звiту про сукупний лохiд за 2О2О piK, звiту про змiни у власному капiталi
за 2020 piK, звiтУ про руХ грошовиХ t<оlлтiв за 202О piK та примiток до фiнансовоТзвiтгlос,гi cDoI-U_Iy. вкjlIочаючи стислий виклад з}Iачуtцих облiкових гtолiтик
сDОI,1ДУ.

}{а Harrry Думку, сРiгrансова звiт.l.tiсть, UIo додас.гься, вiдображас достовiрно, вycix су,г,гсвиХ асгIектаХ tРiнансовий cтaH ФондУ станом на з 1 грудня 2020р,, його
tPilrarlcoBi РеЗУЛЬ'Га'ГИ iГрОt'-1оlзi по,гоки за piK, lIlo закiнчився зазначеною /_IaToIo,
вi;tllовiдttlо /-1о N4iжrrаро/lliих стаIJдар,гiв cpiHaHcoBoT зtзiт.l,rостi (мсФз) та вi/tповiдас
t]имогам закоLIодавства Укратни, |]lo регуJlrос питалtтля бухгалтерського облiку тас|lilrагrсовоj'звiт.ност.i. J

I

Основа ittя Dy.uKtt

N4и провели аудит
аудиl,у, огJIя/lу, iншtого

вiдповiдлIо до Мiжr-rародFlих с,гаIJдартiв коllтролю якостi,
надаIJня вгIевIjеLiосдi ,га супутrliх послуг, що прийнятi tз
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,,;;;,fi;]].#
звi,гttос,гi", 7об (перегляrlутий) "Поясt-lювальrli шараграср и та параграфи з iншихIl1,I,гаItь у звiтi rtезzulежrlого аудиl,ора", а .гаI{ож Рiшенr-rя Нацiональноi KoMiciT зl{ilrНИХ ГlаГlеРiВ Та фондоtзоl-о ринку (r-{кцгIФр) ,,про затверджен}Iя вимог лоаудиторСIэКоГО висновкУ, Lцо подаетьсЯ до Нацiона"гlьноТ KoMicii з цiнних паперiв r,arЬондовоl-о ринку при розкриттi iгтформацiТ про резуJ]Lт.а,ги дiяльностi iнститутiвcПi'ltbltol'o irttЗеСr'УВаrlНЯ (Пайових та корпораr,ивних itlвестицi йних фондiв) таКОПlttаrlit'З управлiння ак,гивами" вiд l1.0б.20Iз р.ль 991. нашу вiдповiдальнiстLзl,iztltо з Ltими сl,андар,гами викладено в роздiлi <IJiдrrовiдальгliсть аудитора заауllит rРil;ансоlзоi звiтностi> нашrого звi"гу,

ми е незалежними по вiдношенню ло ФоFll]у згiдно з МiжнароднимI(одексом Етики Професiйних Бухгалтерiв, включаIочи мirrснароднi стандартинезаJ]е)кностi, Рад" з Мi>rснародr-rих стагIдартiв етики лля бухгалтерiв (кКодексPMCEIJ>) та етичlIимИ вимогамИ, застосОвrIимИ В УкраiЪi до нашого ауди.гу
фillаrrСОВОi'ЗВiТ'НОСt'i, а ТаКож викоFIали iгrшi обов,язки з етики вiдповiдно до цихВИМО. l'а КОДеКСУ РМСЕБ. МИ BI]a){acMo, ц(о от,риманi нами аудиторськiдокази с дос,гатнiми i прийнятIJими для використаFII"Iя ik як основи для нашrоТllумки,

C,|,tltпtcBct lleBctзltoчettictltb, и|о clltoc.y€lllbcrt безrtерервttоспti diяльноспti
звер,гасмо увагу на ситуацilо litollo майбу,гньот llеlзизначеностi, пов'язаноi. iззапроваджеrlням урядом УкраIни обмеrкень, встановлених пiд час карантину узв'язlсу зi спалахом KopoHaBipycy у cBiTi. В результатi цъого виникасIIеI]изI{ачеrtiсr.ь, LI(o може поставити пizt cyMHiB зда.гнiст,ь ПрДТ куД кКарпаr.и-iГlВеС'г> ГlроllоI]}кува.ги на безгlерервгriй ocHoBi вi.ltобраiкати активи ФОН/lУ засправедливоtо BapT,icTlo, Вп"гlив T,aKot' майбутньоi FIевизначеностi наразi неN4о)I(JIиво оt-(it-tити, I-Iашу думку tt(одо достовiр1-1ого вiдобрахсення фir-rансовоТзвiтrtос,гi iз врахуванIJям зазначенот ttевизначеностi l.te бу,ltо змiнено.

Iншп ittrРорлlацiя
ljаша /1умка lllоло фiнансовоi звiт,носr,i ФоFIДУ гrе поширrоеться на irrшlуirlформаuilо i ми 

'te робимо висI,Iовок з буль-яким piBbleM впевненостi rцодо tticiirrшоi' iHcPopMarril'. Система бухгалтерського облiкУ ФондУ с адекватноIо. уФоIJдII ЗасТосоВУIоТЬсЯ Проt(еДури внутрiшнього коI'тролю (аудиту). система
управлiння ризиками ФоI{дУ с прийня.гtIоIо.

'l'e 
к с, ttt t 1 btl,,tl O,i,

/}ttKolэttc;tпctttl1,1 пlеliсt11.|).|) t,li.lo-,vt1, QбО.1."161gllr,,,ti без nttcb,l,touo,i з..оr)tt не dозrзоляспlься,
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Кл ю rt о в i 1,1 ll п,r0 l t l l я ct.yl с) ц 711..1l

Клtо.lоlзi пи,гаНня аудиТУ - це питаrIня, lllo, на наше професiйне судже}IFIя,
були найбiльrrl значуLLlими пiд час нашого ауди,гу cpiHarrcoBoi звiтностi за
ttоl,о..lrrиЙ гlерiодt. Ili питагlLIя розгJlя далиея в KoHTeKcTi лtашого аудиту фiнансовоТ
звi,ггlос,гi ФоLu(У в цirrомУ т,а прИ формувангli думки lдоl(о неТ; гrри цьому ми I-Ie
висловлtосмо окремоТ думки щодо цих питаrIь.

вilповidсшьttiспlь Jllхровлiнськоzо персополу пхо пхLlх, kozo наdiлеrtо
t t а [t в t t u4 lчtt Lt l,t о в tl о в о нсе t t н я, з а ф i н а tt с о ву з в i tllt t i сttl ь

Уltравлillський гlерсо[lал ФоIjдУ IJece вiдгrовiдальнiсть за складаIlнrI i
ltocToBipr]e подаI-{Frя фir;ансовоТ звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему
вгtутрitttнього контрол}о, яку управлiнський r]epcol{aJI визначас потрiбноIо лля
ToI,o, lrtоб забезпечити складанI{я фiнагrсовоr' звiтrлос.гi, що не мiстить суттсвих
викривJIеttl, внас.l-tiдок шахрайст.ва або помилки.

[[ри сr<ладаllнi dliнаrrсовоj'звir,носr,i угrравrriнський персонал ФОНflУ несе
вi,цrrовi.цалl,rliс,гь за оцirrку здатностi Фондtу rIродов}Itувати cBolo дiяльr-riсть FIa
безпереlэвнiй ocHoBi, розкриваIочи, де це застосовI-Iо, Ilитання, ш]о стосуIоться
безперервtlостi дiяIльностi, та використовуючи припущення про безперервгtiст,ь
дiяльностi яtl< основи Для бухгалтерського облiку, kpiM випадкiв, якшlо
l,правлiltськиЙ персонаЛ або плаНус лiквiдувати ФоI-{lt чи припи нити дiяльгtiсть,
або не мас: illших реаJIьних альl-ернатив цboмy.

l,i, когО гtадi"llенО t-tайвиtцимИ повF]ова)I(еtlLlrIмИ У ФонлI, несуть
вiдгlоlзiдаJII)tIiсть за нагJIяll за процесом сРiнаLIсового звi.гування ФОНДУ.

вidповir)альtt iспль ауdumора за цldum фi HottcoBoi звiплноспli
I-{ашtl,tми lti,llями с оl,римання обl'руrr.гованоi' впевненостi, Що фiнансова

ЗВi'ГГriС'ГЬ ФОFIДУ У LliЛОМУ Не мiсr,и,гь суl-гсвого викривлення в1-1ас"ltiдок
шахрайства абО помилки, та випусК звiтУ ауlIитора, ЩО мiститЬ наUJУ Думку.
Обгруr-rтоваIJа I]певненiсть с високим рiвгtем впевнеI]остi, проте не гараFIтуе, що
ауllит, гIl]оt]еllеIIий вiдповiдr-Iо до мсА, завжди вияви.гь суттсве викривлеI]ня, коли
BoIJo icrlyc. I}иr<ривлеFIня Mo)ItyTb буr,и результатом шахрайства або помилки; воI{и
r]ваrl(аю,гьсЯ суl,тсвими, якlцо окремо або В суl<упностi, як обrруrrтовано
очiкусr,ься' во}{И мо}кутЬ впливатИ на економiчгti рirшення користувачiв, tцо
приiлмаються на ocHoBi l-ticT фirrансовот звir.ностi ФоFIду,

Викоllуtочи ауl]ит вiлllовiдно llo вимог мсА, ми використовусмо
lrросРесiЙгrе суlIженFIя та професiЙrlий скегIтицизм протягом усього завд(аIrня з
аудиту, ItpiM тоt.о, ми:

'|'еКСПt 
tlbclttl doKy^tettпt1l tlid,:oпtoB.цatto Лl,:,)iiqiirГ, Б,,,,о " i/ФlБББiiй;, l8.0 t.202 t
BuKc_lpttctltattllя l11elacll1Y.)) t.liло.л,t1' Сlбо.у,,1619llrr,,ti без пttсь.ittовоi'зzос)lt tte dозвсlлttеtttr,ся.
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- iден,гифiкусмо та оцiнIоемо ризики суттсвого викривлення d;й;;fr
звiтllос,гi cDOI,UIY BI-IacJIi/-loK uIахрайст,ва t{и помилки, розроблясмо й виконусмо
ауllи],орСькi гrроцедурИ У вiдtповiдь на цi ризики, а тако}к отримусмо ауди:горсьl<i
/1окази, Illo е дост,атгtiми T,a прийIIятгII4ми /IJ]я викорис,галIIJII iх як осFIови для нашоТ
думки, Ризиlс LIевиявJlенFIя суттсвого викривленItя внаслillок шахрайства с I]ищим,
rtiя< для викривJIеt{Llя lзгlаслiдок помилl(и, оскiльки шtахрайство може вклlоча.ги
змову, lli7lрgýцу, навмисt,ti пропуски, неIIравиrtьгti ,],вердження або FIех.гуваIJI{я
заходам и BHyTpi II1гIього KoHTpoJrIo;

- о,гримусмо розумittгlя заходtiв BrryT.piIUFIbol.o контролIо Фонд(у, шiо
с,госуються аудиту, дJIя розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiла.гlи
обставигlам, а не для висловлення думки Щоло ефективностi системи
вгrутр i rrrHbo го контрол}о ;

- oIllFIIocMo llрийняr-нiст.ь застосованих
обгруrrr,оваltiс,l,ь облiкових ot_(iHoK i вiд1,1оlliдrtих

управJI i ttським персоналом ;

- ДОХОJlИМО ВИСI]ОВКУ U(ОЛО ПРИЙНЯТ'rrостi використання управлiнським
I]ePcoIlaJIoM ФОIJfiУ ПРИПУlЦеI-rНЯ ПРО безперервнiсть лiяльностi як осI]ови дJIя
бухгал,герськоI,о облiку r,а, Ila ocнoвi от,римаLrих аудиторських доказiв, робимо
висIlовок, Чи icrryc суттева LIевизI]аченiсr.ь Illollo llоltiй або умов, Iло мо}ке
пос,гави],1а пi:t значний cyMr-riB здатнiсть ФоI-IдУ Про/lов)кувати свою дiяльгtiсть гrа
безпереlэtзнiй ocгtoBi. Якrцо ми доходимо висIlовку U(о/iо iснування такоi суттсвоТ
невизначеrtостi, ми повиt]нi привернути увагу В rIашому звiтi аудитора до
вiдповi/lrrих розкрит,гiв iгlформацiт у фiгlаrrсовiй звiт,llосr.i Фонду або, якlцо Taki
розкl]иття iгlсРормацiТ с [Iеналежними, модифiкувати cBolo думку. Нашi висtIовки
гр)/I-{,гуються [Ia аудиторСькиХ llоказах, отриманИХ до /1атИ нашого звiту аудитора.
В,гiпl майбу,rнi подiТ або умовИ можутЬ rIримуси,гИ Фонл припинити cBoIo
_tiяльl-tiс"гь на безгlерервнiй ocHoBi;

- оцiгtюсмо загальне подаIiIJя, с].рук.гуру та змiст фiнансовоТ звiтностi
ФоLlду вI{люLlно з розкриттями iHcPopMarliT, а тако)( ,ге, чи показуе фirrансова
звiтгliс,гЬ операrtii'т,а гlодit', ttlo гIокJlадеtli в осгiоt]у ii сlс.llадання, Tat(, п(об досягт,и
.tосто tзi pl lo го подан ня,

Ми повiдомrIясмо тим, кого Haдi"ltetto найвищими повIJоваженнями у
ФондI, разом з iншtими питаннями iнформацiю про заплаIIований обсяг i ,lac
tIроведеНня ауllи,t'у та су,гТсвi аудиТорськi резуJrьтати, I]клIочаючи будь-якi cylTcBi
tlедоJliки захоДiв вllу,грiIItньогО коrIтролIО, виявJlеI{i trамИ пiд час ауl\иту,

N4и ,гако)к Ila/]acMo тим, кого надiлено найвиш(ими повIIоваЖеннями уФон/Il, тверllженt{я, Що мИ виItоIIалИ вiдповiднi етичгri вимоги щодо
.l-еt;cttlt,1ьtl,.rlitlli.|l.l'tеttпl|;tliO;:otltorl.'tеttоА|,dttпtrlpct,',iii

облiкоrзих полiтик ФОI"iДУ та

розкри,гl,iв iнформацiТ, зробJIеIlих

l,|ы),,() ()()li,|).1,1etttll|; tliO;,otllo(1.rlello д.\,dчtпrlрсt,tсоtri cflilэ,ltoto ''УцlЗа,чidtlуdrtш'', l8.1)t202 t
Вttкоlэt.tспtсtttllrl пlеliспl.у,\) t,li.tto.1,t1l Qбtl .1,,161q,rrr,,ti бе.з rtuсь.,ttсlвоi'з,.:сх)tt tte dозволя.с,,,ься,
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IIезаJIе)кIJостi, ,га повiдомrlяемО i'M llpo u.i сiЙУнки й iншri гrитанlIя,
обгруlrт,оваI]о вва)каl,ись такими, LL[o вгlJIиI]аIоть на IJaIIly незалехснiсть,

якi могли б

а TaI(o)K, де

фогrд

L{e зас,госовгIо, Ulодо вiдповiдних застере)I(Flих заходiв.
З перелiку Bcix питаI{ь, iнформацiя rцодо якиХ налавалась тиI\4, кого надiJIено

ltайвиulимИ IlовноваЖеннямИ у ФОНЛI, ми виз[{аLIиJlи Tio що tiули найбiльrл
з}{ачуIllими пilt LIac ауди,гу сРiгrаrrсовоi'звir:носr,i поточного перiоду, тобто.гi, якi с
клIоLIовиМи пита}]LlямИ аудиту. Ми описуемо цi гlитаllllя в нашоМ)'звiтi аудитора
KpiM випадкiв, якш{о законодавчим L{и регуJIя,горr{им актом заборонено пуб.чiчне
розкри,гl,я ],акого гIиl,анLIя, або коли за вкрай виLIrIткових обставин \Iи визнаI]асмо,
I]-(o т,аке гlи,ганitя ble слiд висвiт,лlовати в Ijашому зtзiтi, оскiльки негiIтивI{i гlасrriдки
т,ако[,о висвi,гленIJя мо)ку,гь o,-tiKyBaHo переважи,ги його корисrriс.l.ь дUIя il,+TepeciB
громадськос,гi.

IL Звiт' lIlollo вимоI' iltlших зrll(оllоllавlIих i tlорплitт,ивних alc i,ilз
о с п о в н i в i i ол,t о с t,tt i tt р о i н в е с tll tt cli й tt u oi ф о tt D :
гIоrlне найменуванFIя: Пайовий вегrчурний iнвестиlI iйtlий

IIе/]иI]ерсифiковаrlого виllу закритого .гипу <Парус iHBecr,>.
'I-игI, I]ид l.а K",rac Ф()IiД{У; закри.гиЙ тип, IlедиверсисРiкований r,ид1.

лаr'а"Га НоМер свiдоltтва про вIIесеIJ}Iя ФоFIду до едрIсI: 12.08,20lб року
лг,] 004l6,

Ресс.l.рацiйний код ФоНflУ за CДPICI: 233004l6.
Строк лiяльностi ФОНДУ:2О poKiB

о с п о в tt i в i d o,,ll о с пt i tt р о колl tl а t t i to З .|) п р а вл i н tt lt о кпх Lt.B аIи u :
гIовне найменування: Приватl-tе акцiонерне товариство <компанiя з

управлiгrня активами <Карпати-iнвест> (гrадалi * комгIдI-IIя).
Itод за еДРПоУ : 22З347 5З.
В"д" дiяльгtос,гi за КВЕ!: управлiння фондаr" (квЕД - бб.30), трасти,

фоrrдИ 
,га гrодiбНi фiгrат-rсОвi суб'сКти (КI3Еt - 64.з0), iнrпа допомi>riltа дiяльнiсть усферi сРilrансових послуг, KpiM страхуванI{я та пенсiйrrого забезпеtIення (квЕд -66,19) та коFIсуJIьтуван[lя з пита[Iь комерцiйноТ дiяльl-tостi й керуl]i]tt}Iя (квЕд -70.22).

МiсцезнаходженЁlя: ]9018, Львiвська об.пас,гь, м. JIbBiB, вул, I'оловацького,
бул. 23а.

'|'ексtп t7,ьо:о а,,,r1iii,йi 
';TffilJttKcl|э|tc:пtOttllrl пlеliспlу.\) rli,,tc1.1,t1l абrl ,|,rtQctlttttti без пttсь.l,tов,l,i.зlооt.t rte dозвсlttуlсlttl,с.гt.
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: ,]j:,::l. Ruслrlвлеttttя Dумкu lцоiо розкрLtt111,11я ittr|lliрмацii ;iJ)o
зобоB'rlзоll Itll l,,,lо .l 1,1сl,t'ttй пр ctбуmок (збltпtоt<)

],l, оцiнка та визнання фiнагrсових iнвесr,ицiй FIа дату Ба,riаrrсу здiйсr1енi
Фогu(оN4 У вi;tповiдl,tост,i з вимогами мсФЗ g <cDillaHcoBi irlс.1-1-1ументи)) .га

MСtjo 2В <Iнвесr'ицiТ в асоцiйованi та спiльlтi ttiдгtрисмс-I,ва)).
t-Ia /Iа'гу балансу у скла/]i довгосl]рокових (liгrансових i l rlзестицiй, яlкi

облiковуlо,гься за Me],o/(oM участi в капiта-пi iнlших гti/-tприсмств, r,блiковуlоться
(lirtaHcoBi iНВеС'ГИrrir'ТзОВ <Екобiзнесфiнанс> на суму 76 54g тис. гllii .lllo на з 705
тис, грн. бiльtuе, нiж у 2019 р.

I-Ia ДатУ бала.rсУ У складi довгостРокових фiнансовllх
ОбЛiКОВУЮl'Ьсrl iнlшi фitrансовi iнвесr,ицi]' 1'зоI] (KopBIH прдйIr,4;>
суму l ,гис. гр}l., що i{a 7 868 тис. грн. менше, HirK у 20 l9 р.

Ila лату Балаr-rсу у складi поточних фirrаlлсових iнвестицiй
форвар,лrri коt-tт,ракти I{a суму 402 тис. ГрН., ш{о на 3 333 тис. грн
20l9 р.

1,2, ВИЗГrаННЯ Т'а oltiHKa ДебiторськоТ заборгованостi у ФОН/ii _;дliйснrосться
ВiltГlОВiДГtО l(o ВИМОt' МСФЗ 9 "ФitlaHcoBi iнсr,рументи"о :; ypaxyBaHFIrIM
особrlивосr,ей оltiI,1ки ,I,a 

розкриття iнформаllit' lrtодо ltебiт,орськоТ :;;l''iорговаrtостi
всI,аI]овJIегtих i I{шими МСБО (МСФЗ).

у складi iншот поточнот дебiторськот заборгованостi ,,блiковуе.гься
заборгоlзанiсть за вiдчуженими форварлними контрактами i неру>:t,l,tим майном,
за вLIесеFII4мИ l(одатковими вкладами до статутного капiталу T(l;' кАI'РОДIN{
(ЧИС'I'I РоСИ), l'оВ (I]IНГРЕйI-Iu, l'OB (KopBlI-{ IlрлI;Iм>, то: ((дLоl,Екс>,
l,оВ (ФУЛ'ГОРГ ЗАХI/1)), за iнформачiйrri гIосJIуги Агентстi,, з розt]иl,ку
irrфрас,грук,гури фогrдового риI.lку УкраТt;и, .цепозитарнi Ilr]сЛУГи пдт
<<[-IаЦiОltаЛЬrtиЙ депозитарiЙ Украirrи> у cyMi l04 8l8.гис, грн., що , r 64 06з тис.
t,pll, бi,trьIttе, rtiж у 20l9 р.

Фон/_(оМ були lзизtlанi o,-lKyBaHtti l<ре;tитнi збит,ки щодr, 7_1ебiторськоТ
заборl,оtзагtостi у cyMi 930 .гис. гр[I.

].3. I-роlшi ,га Тх еквiвалегlти, вiдображсгri у сl<"lrадi обо1 ,

о K1,11, LtB Ll,

iнвест,ицiй

на заг,аJIьгIу

,, iлiкоlзуIо,гься

,ictlшIe, нiж у

,FIих ак,IивlI]

,IеIIше, гriж у
lого рахунку
)I-IДУ у АТ

,lоFIДоМ у
i(ого облiку
))I(ення про

-

,02l

ФоIJду, на звiтtlу Дату склали 27l l,ис. Грн., що на 385 тис. грн
20l9 Р., It(o пiд.гверлжено даними банкiвських виписок з пото,
ФонлУ У АТ <УкрбуЛiltвестбанк> ,I,a депозитногО рахункУ (l

<<Прлtваr,банк)) tta звir.ну дIаr,у.

1,4. Бухгалтерський облiк власного капi.галу здiйснено
вiлllовiдrlостi з вимоI-ами розлiлу II ''особливостi бухгалтер
в-lасIIого l<апiтаrrУ iнст,итут,iв сгtiльl-лого iнвест.ування'' П,

'|-експt 
t.lt lleo OoK1,.,t,tgllц1, tlidlопtов.цitt;ТБ;,ч;;;ТБ,о,ili,rlвiБ4уdБ;, tB,
l}ttKtlllttr:ttlttttll'l пlеliспlу у tliLtr.1.1,t1.' сtбrl ,1,,1616111,,,ti /rез пttсь.ltоrtоi,з,:rlс)tt tIe doз(]o,tt:tcl ;
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особJIивОсr,i бухгалтерськОго облiкУ операL(iй iнсти,гуr,iв спiльного iнвестування,
затверд)(еI{ого рilшенням нкцпФР вiд 26.11,2013 p,Ns 2669, заресстроваFIо в
Мiнiст,ерстtзi tостиuiТ УкраТни l9. 12.20l3 р. за 

^Г9 

2l 56124688.
ФоIu"1 }la датУ lia"rlarrcy мае пайовиЙ капir,ал L{а сумУ 20 000 тис. грн.

Itlвестиitiйнi серr,исРiкат,и ФондУ виIIуще[lо на сумарну HoMiHыrbHy BapTicTl,
20 000 ,гис, грн. (Свiдоrцтво про реестраLliю вигlуску itлвестицiйних сертифiкатiв,
ЗаСВi71'1gЦе I]КЦПФР, реестрацiйний номер 001032 вiд 29.08.2Оlб р.). tнвестицiйнi
серт,ифiI(ати ФонлУ розмiщеllо на cyмaprly гrомiнальну BapTicTb 2 500 тис.
t,plL

I-Iеоплачений капiтал ФоН/]У гrа звiтrrу Дату cI(JraB 17 500 r,ис. грн. iHe
змitlився у порiвняннi з 2019 р.

1.5. Нерозподiлений прибуток cTa}IoM на 3|,12,2020 р. у ФоНДI стаI-Iови,гь
l79 5241,ис. грt]., LLlo узгоджусться iз сумою t{ерозподiленого гrрибутку на початок
звiтгtого гrерiоду _ l04 588тис. грн..га cyMolo чистого прибутку вiдображеного у
звiтi llpo cPiHaHcoBi резуль,гати (звiтi гlро сукуllний дохiд) за 2о20 р, (74 9Зб .гис.

t,plt.), яt<ий визна.lегtий згiдно з вимогами MCI;O 1 "Поданняi фiгIаrrсовоТ
звiтrtостi".

1.6. Визlrання, облiк та or(iHKa зобов'язань протягом 2020 р. та на ДаТУ
баЛагrсУ в Загальному злiйснювалась у ФОН/]I вiдповiдно до ви1\,tог МСФЗ 9
"Фi гtансовi i rrcTpyMe[lTи".

1 .7 . I IОточlli зобоll'язання i забезпеченIlя (розлiл III Пасl,rву балансу)
ФоFu]У скJIалаю,гь l7 ,гис. грн., U(о становить 0,0l О/о rзiдзагальноТ суми пасивiв.

l{o склалу поточItих зобов'язань ФОНЛУ вiдlrесегtо поточну ](релиторську
заборго lзаrt icTb:

- :]а ТОВари, роботи, послуги за дегIозитарнi пос"lтуги ПАТ АКБ "Львiв", за
ВИl-lаI'оро.ltоlо КоI\4ГIАI-IIТ у cyMi 5 ,гис. гр[I., IIlo tla 2l,ис. грн. бiльшо, HilK у 20l9
роui;

- iнrпi поточнi зобов'язання за придбанrIя частки в статутному капi,гал ТОВ
(KOPBlH ПРАЙМ)>, фiзичних осiб з н?щлишково сIIлаLIецих коштiв за реалiзованi
rPopBap.trri контрак,ги у cyMi l 2 тис, грн., tllo FIа lB 75б тис. грн. менш]е, нiж у 20lg
poLti.

1.8. Доходи ФоНДУ, вiдображегri у Звi,гi по фiнансовi результати за
]020 р,, визначаються вiлповiдtно до вимог Т\4СБО (МСФЗ). !оходи ФОFIЩУ на
ЗаГа^IlЬI{У СУМУ 99 595 тис. грн. характеризу]оться наступ}Iими показн].jI(ами:

- iгrrlri фirrаl,rсовi доходи (лохоltи вiд нараховаIlих вiдсоткiв r]о поточному
-1епоз[i,гу) -- l8 тис. грн., IJlo на 12тис, грIJ. MеIJttle, гtiж у 2019 р.;

l3ttкrlрuсtпапllя пlelicl11|' )) tliло.л,t1l або у ц6lg11,,r,,ti без п|tс:ь,ttслвоj'з..оdu не dозволяаmьt,t,
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- ir,rrшi дохоllи (дtоходи вiд реалiзацiТ корпоративних прав, форварлrrих
KoHTpaI(TiB) - 99 5]7 тис. грн., LLlo IIа 63 983 тис. грr{. менше, нiж у 2019 р.

OrtirrKa та критерiТ визнанFIя ви,гра,г ФоFU{У r]ротягом 2020 р. rзiдгtовiдаtоть
ВИi\4ОгаМ МСБО (N4СФЗ). Ви,грати ФОI{ДУ на загалLну суму 24 659 тис. грt{.

характеризуIоться наступними показниками:
- адмiнiстративнi I]итрати - 395 тис. грн., LL1o FIа З8 тис. грн. ]\,{еншrе, Hi>lt у

20l 9 р.,
- в'грати вiд1 участi в капiтаrri - [l 2]] тис. грн. У 2019 р. втратl4 вiд участi в

капi,гаrti у ФОI-{/{I були вiдсу,ггri;

- iгrшi Витрати (витрати з прода)(у коl]поративrIих прав, Bi,,t зменшення
корисгtос'гi акr,ивiв, собiвартiсть реаJIiзованих сРорварлних коI{трак,гiв, витрати,
ltов'язаtti зi сгIисанI]ям заборгованосr:i за (lорвардними коI],грактами, з

tlегlред'явJlегlLlям /lo виI(оtIанtIя форварлгIих коtlтрак,гiв )- 15 987 тис:. грн., що на
ll0 926 т,ис. грн. меt-lше, гriж у 20l9 р.

Чис,гий прибуr,ок ФОIiДУ у cyMi 74 9Зб,гис. грlI. сформований за рахунок
збитку вiд операцiйгrоi дiяльностi ФОFIЩУ у cyMi -395 тис.грн., rrрибутку вiл
cPillaгrcoBoT дiяльностi ФОНЩУ у cyMi l8 тис. грFI. та rrрибутку вiд iнвес.гицiйноТ

-]iя.ltьt-tос,гi ФОFIЩУ у cyMi 75 3l3 тис. грн.

вiдображегri у Звi,гi про фiнансовi резуJ]ьтати доходи, витрати r,ll балансовий
rrрибуток (збиток) ФОF{/1У вiдповiдаю,гь даним ана"пiтичного та (,I4I.Iте,гиLIного

облirсу.

1.9. ГIорядоl< визначення BapTocTi LIистих ак,гивiв ФоНДУ вiдповiдас
ВИМогам с'г,49 Закону УкраТrlи "Про ittст,иr:у,ги спiльного irtBecTyBaFIHя"

вiд 05,01,20l2 р. j\l 5080-VI, Гlоложеtlню про l]орядок визначення ваil,гостi чистих
активiв iгlс,гиту,гiв сlli"llt,}{ого iнвестува}Illя, затвер/lженого рiшенням III(L[ПФР вiд
j0.07.20l3 

р, J\lb l336, зареестроI]ано в Мiнiсr,ерс,гвi rос,гицiТ YKpaTHr,l .2,1.08.20l3 р.
за JФ 144412з916.

1 .10. Склад та cTpylсypa активiв, що леребуваlоть у порт(l ;.lri ФОНlIУ,
J}ijlallrlc l82 04l r-ltc. грI]., у т. ч,;

- /1ot]I'oc'I'porcoBi c|lillarrcoBi irrвес,гиrtit', яtсi обllil<овуIоться за MeT(;toM уt-lзg,r1 ,,

l;аtli,гаlti itttttиx lriлlrрисмс1,1] -- 76 549,гис. I,рн. (42,05 %);

- lIoI]гoc],pol<olзi cPirIarrcoBi ittвес,гиttiТ (itrllli (lirraircoBi iнвестицiТ - l ,гL.lс. гl]II.
().()l %l);

- IIo,I,oLIlri фillаltсоtзi ilttзесr,иlli'i -"402,гис, I,pII , (0,22 %);

- ittttta Ilo,1,oLIlra ltебi,t,сlрська заборl,оrзанiсr,l' - l04 8l8 тис. грн. (__,7,51%);

- l,pollri ,га r'x екlзitза.l,tеIl,ги - 2J l тис. i,рлr. (0,15 %).

T-eKcttt.lbrllodoK|l.ltettпl);tlid;loпtoBLtettotllld111161pg,,lioю(bip,|lolo"YKp')axidДydltпt", t8.0t..'02]
BttKclllttc:пtatttlrl пlelicl11.y.|| t.liло.лl1l або.1,,161g11,,,,,ti без пttсь,l,tовоi'зlоr)u. tte dозволяеmьс,лt.
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Склад та с,груктура актиI]iв, lIlo перебуваrоть у пopT(lr:rri ФОНДУ
вiдповiдають вимогам ст. 48 Роз,ltiлу IV "Активи iнституту спiльtтого
iнвсс,гува[ltIя" Заr<ону УкраТни "ГIро il-tст,lлту,ги спiльного i:rrlестуваFIFIя"

вiд 05 .07 .2012 р. jЮ 5080-VI та ПололсегIнIо гIро с](JIад та cTpyK,L)ipy активiв
iгlс,гитуту спiльного iнвестуванняо затtsерд)кеному рiшенням Гit(ЦПФР вiдt

1 0.09.20 l 3 року JФ 17 5З, заресстрова[Iому в MiHicTepcTBi tocTlaTliТ УкраТни
0 l . l 0,20 l 3 р. за J\Ъ l 689/2 4221 ,

l , l l . Сума витраl, яt<i вiдrшкодовуIоться за рахунок aKTtliliB ФОНЛУ
(15l 720,72 грн.), не перевиrrtус 5 % cepe/t[Ibopi.rrroT BapTocTi чI!с,гих активiв
ФОFIДУ протягом tРiналlсового року, яка станови,гъJ 3l8 470,З2 грн.,га вiдповiдас
Ilоло>ttегlнlо гlро сI(лад 1,а розмiр I]итрат, LIlo вiiIt.t.tкодовуються за рахунок
Irrститу,гiI] спi.llьllого iгlвестування, затвердженого рiшенням Fi (ЦПФР вiд
l3.0B.2013 р. JФ l468, заресстроваFIо rз MiHicтepcтBi lосr:ицii УкраТrrи 0З.09.20l3 р.
за JYq |5|6124048.

1.12. Обсяг i розмiр ак,гивiв ФОI-IДУ у cyMi l82 04I 422,5 грI,t. перевищус
мiгtiмальний обсяг активiв ФОFIДУ 1250 мittiмальних заробi, lrих плат у
rtiся,лttому розмiрi, встановленому законом на день peccTpaitiT ФОНДlУ
(l2.08,20lб р.- l 8l2 500 грн.) як it-tстит,у,гу спiльI{ого iгtвестування,,],ому вiдсутнi
пiдс,гавlа /lJ]я "llil<lзiдацiТ ФQllдУ вiдгlовiдгlо l1o сl,. 41 .2 Закону \i rtраТrrи "Про
iгlс,ги,гуз,и с1,1iльl-tого iнtзестуl]ання" вiд 05 ,07.20l2 р. JФ 508O-VI.

l .l3. Лля г]роведIен}lя BHyтpiiLlrlboгo ауди,гу (контролrо) ФОilДУ у
KON4I'IALiIT заlrрова/l)(ена посада вr.lутрilшrrього ауди,гора, який пр] .jгIачасться ii
Ilаt-"rlя:lовоIо радоlо. OcHoBHi завдання, (lугlкrtiТ, поlэядок органiзацiТ,1,1t проведення

робil, слуllсбоlо вгlу,грilIltIього аудиr,у ФОI-U]У реI,уJIIосться Полtllttенням про

слу>rсбу вrlутрitJJtlього аудиту I1риватгlог,о aKllioliepLIoI,o товариства "Комllанiя з

r,правлitлttя активами О'Карпаl,и-iнвест", Iцо за,гверllжено Нагля,,:l-]l]оIо радоIо
КОМПАFIIТ (протокол засiдання }l"9 2Зll 2 вiд28.|2.2О12 р.).

2. /]о tt ом i;ltctt п i tt (lорлlа цiя
2.1. У гtроltесi виконанrIя проL(едур ауди,гу сРiнансовоi звiтн,.:l,i ФОНЩУ,
встаtlоl]лено r,Iаступt-ti повОязанi особи ФОI,iДlУ:

l l l(),rto
м icl lсзl titходж9ttгtя

ttl1-1и,ltи,t t to'i' особи, щодо
я litli' ict tvc tlов'язаtлiс,t,ь

42924 tt99

[-Iапlи встановлеFIо, IIlo локумеtIти, яt<i гriд,гвер/t}кують icHyBaHrrlt вiдt,tосигi i

операчiй з пов'язаними сl,ороIrами (зокрема, асРi,шiйованими особам]lj tre вихоля,гь
::1!-!
]) 1

|-lottl ta t lазltа tориllлtч t loi' особи
я tttll' icttr l, t ltlll'я,lltltlc t,t,

I'Оt] "L,кобiзrrсс(li l lar lc"

],l lia ll cl,aTy],Ilol\,|)/
,l l.,ii (Kali iTa,rri). %

7tХ)()5. .i l l,Bi вська обл,,
rl ic,l,tl Jl t,lliB, вулиця

_ _ 
Г,r t ttt r-litцlitr rовського, l 6

\
J

|. tcr r r rr(ll rtar ti i,i t t и i,i lto,rt

за (]/ll)I l()Y
ttl1-1tt,,t tt,t t ltti' octlбt.t.

l t ttl,,ltt я litlt' ict l.t,r,

ttов'язtlttiс,t l,

ll
I

I



'.|,'...,,',l,'i.i;l'ic.ittt;ec,ttt,,ttp'4.t,|i\/дK[{ttPllal111,1-illGecп1)

i r.' ;к i I I о р \,I аJI ь I I оТ /1 i я J t L I,1 ост i Ф o}-u_l'y,

2.2. Iлi:tr,пuiд,,о lltl N4CA 560 <Гiо:riТ rIiсJIя зl]i,гного перiо/t ;l у llpol(eci

виконанНя гIроцеltур ауди],у фiнансовоТ звiтl,tостi Фонду, нами нс i]становлеIlо

подiт пiсля дати балансу, якi не бу.'и вiдображеrri у срiнансовiй зв; 1,1tocTi, llpoTe

\tожу,гЬ матИ су,гтсвиЙ впJIив на фiнансовий cTalj,

2.3. вiдtповiдtно до мсд 240 <вiдповiдалььtiсть аудитора, тllо стосус,гься

tшaxpailcTBa, при аулит.i фiьrагrсовоТ звiтtлосr^i> ау/lиl,орський риз i {i( сут'свого

викривJIегrilя срiгrансовот звi,rностi, розрахований у робочих докумеIl ilx аудитора,

iлен.гифilсований r:a оцiнегlий як сере/lгriй та склаластъся з: влас1 ,i,ого ризику

(середrriй piBeHb), ризику контролIо (середrriй piBeHb) та ризику itевиявлеl]ня

(середнiй рiвеrrь).

l0

#

до ус,гаIJовLIих

Bid гi, i ; i с)ал bHi clllto,

r;lсьI(их фiр,
,i) cyб'a<llliB

l;liдальгtiстtо

liiB Реестру

,,dtttllopcbt<oi'

,l tlровоdъtttlъt

'В, вudанъttL

ctlli; lлозdi.tt

J. OcttoBtti ВiDолооспti про uydutltopcbKy (liрлс1l

I-IовнеtлаЙмеtлУваН}{ЯюридичноТособивi,ll.повiДно
докумеrtтiв: Госпоdарське l11oлapu,ctпBo з облtеэюеною

avdatmopcbKa фilэл,tа " УкрЗахidДуdum ",

Код за еДРПОУ 20В33340,

ll t)ttпtrl7ltt> JФ l00963.

FIoMep i /tа,га ви/lачi СвiдоцтВа tIpo вIIессНrlя дО РесстрУ аудиr

Таау/tиr.орiв,ВИлаFIоI.оАГIУ:Свiс)оъlплвопровнесеннЯвРесr:'
ауdъttllоlэсtэкоi' diяльttосtлli м 054] Bid 26,01,200l р,

Вiдtомосr,i про Господарське товариство з обмеженою вiдr

аудиторська фiрма "УкрЗахiдДудит" Bl-teceгti до I{аступних роз,

ау,,tит.оlliв та суб'сt<т,iв ауltиторськоТ дiяльllосr,i: "Суб'€кп11/,

c)iя-,tt,rloctlli,",. "Сllб'скtllLl. ауdъtплорСькоi' diяЛьносtlli, гtкi маюlИЬ ПРаt

озерандltлаВолоdъtмъtрiвна,сеlэпlъtфltt<аtllСерl'IАJуу
2B,01,2000 р.,.)) Ресспtрi аlldъtпlорiв tlta суб'екmiв aydull1,opcbKoi diялt

сеlэmuфliкаtll cepi,i' Ns

обов,язковt'tйауdutлlфirtаrtсово|звimrtосt,1,1.i,'',

t-IoMep та дата видачi Свiдоцтва про вiлповiдtнiсть системи KoI, i оЛ:ло,:о-""

виданоI.о дпУ: Свidоъlmво про BidпoBidltictllb cttc:t1,1eлt1,1 конmролю n1,1":l1,1,i, м 0б00,

BidпoBic)tto с)о pitt,tertltя АПУ Bid 26,05,20tб р, Jх|ч 325/5,

IIрiзвиrrtе, iмОя, по ба.гьковi аудиr,ора, якl4й проrзодив аудиторсI, ("/ перевiрку,

та серiя, LIoMep, /taTa видачi Сер,гифiката аудиl,ора, ви/lаного АПУ:

озера,ttlЗолоduлцuролексанdровu,t,серtпъtфiкаthсерitА]w00''l9,въtdанuй
25.0б.tggВ р.,у Ресспlрi aydutttopiB mа суб'екmiв ауdъttпорськоi'diял: ,rlСmi;розdi'л

cc.{t,c)ul,tl оръt > дГч ] 0 09 б 2.
А 00,,,

_
21iхidДуdum", l8,0

l}ttKclllttc,ttlt,ttt"o ,'",п,"u,,,,',,,t,liлrl,л,t1',,бч,,",n,,u""ti бе,з tlttc,b,l,ttlBtli з:оdll tte dозволясtt"



ll
.',:],'|,') //.17l.,t,c, ittriec,ttl> t|рД7' It\lД KI{aptlctt,tlt,t,ittrieCl'tly

7 ЛоrЬФп. Кульпаркiвська, б,

.'-]. ка. 52

Фаt<ти,,lttе мiсltезнаходження lоридичноТ особи: 790] ], м, Львiв, в)цl,

P,l,tltKrlrз1,1,ta, 7, oc|lic l l а,

4. OcttoBtti вiDолlоспli tl1lo ул,rовLt r)ozoBo1l.yl ltfl tlровеdення ауduпlу

ДулиторСька переВiрка проВедена АулиторСькотО фiрмоrО "УкрЗахiдАудиr:"

згiдtно з договором Ns 22 в\д 15 серпня 2016 р,

Аули,г було розпочато 04 сiчrr я 2021t р, та закi1-1чено

склалений акт приймання-здачi виконаних робiт,

АулиторСькиЙ висI,IовоК вiллрукОванО У двох

ПереДаLIоФОI-ulУ,а.uрУгийЗаЛИLUае.ГьсяАУДиr.орськiй

Аулитор (сертифiкат cepiT А N 004l18)

['еllерал ьгl и й дtи рек,гор,

Ду.uитор (сертисРiка,г cepiT А N 0035l9)

м.п.

Ауitи,горст,кий висI,Iово]( наданий 1В оiчrrя

4.

18 сiчня 2021 р., про [lo

примiрниках, з

фiрмi.

яких одиtI

А. В. Озеран

В. О. Озерагt

7cK.,lll llb,,,,,rl ,,,,*_r,_r,,,,,,rfr-|,iui;i;;;77ttпltlllL,bt;"t,., rPirttlttl 
.".!.,11_

!]itKlll)ItclltLlll,,o ,,,,r,*r,,,,_r,.r, t1l lrl.tll, ttб,r.l,ч',t,,,пtt,ti без пttс:ь,ltrlrlо|зzоdu не dозволяепlься,
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Долаток l

ло Наtliоltалl,ttого поло)l(сllllя (с-гаlutарD,) бухгштерс1,1<ого облiк5,

l "Загаqr,lri випtоги до tllittaltcoBol зпiтttостi"Г-к"* ---l
Да rr ( prK. rttся t Lt, ч исло)|_-||1[!1[!-|

Пiлприсьlстпо ПВlФ "Парус irrBecT" ПрАТ КУА "Карпати-ittпест" ra (]ДРП())' l u z_lЗ]zsЗ |

Територiя м, Льпiв, Змiзttичtrий райоlr за КОАТУУ l---lб Ю 136310--_l
()ргаrriзаltiйrrо-п;lапопа форлtа rосполарюваllllя - aKIt|olleplIe топflрисlво за К()ПФГ Г-----]Ю------]
Вил екоtrомiчtlоi лiялыlостi управлirtttя фоtlлалtи за кВЕд Г 66J0--__.l
Серелrrя кiлькiсть праttiвtrикiв'

Алреса, телефоlt 790 l 8, м, Льпiп, вул.Головаrlы<ого,2За, (0З2)242-6З-06

Олиtlиtlя пилtiру ; тис. фll. без лесятttопого зtrака (oKpiM розлiлу IV Звiry про фittаttсовi результати (l3Biry про сукупrlий лохiл) (rPopMa Nч 2),

гроlttовi поt<азttики яl(ого Ilапоffтt,ся в ц)ипllях з копiйкапrи),

Сiклалеtrо (зробити позllачк), "\"' }, вiлповiлlIiй ttлiтиtlt ti)

,i полоr(сllllя\iи (стаltлlllтапtи) о)хlмтерсl,кого облlк, 
' 'зз rtiлrttпроttlиrlи стаllлар]а\lи dlittlltconoi tBirttocTi Г-, -__l

Балаtlс (Звiт про фiнансовий стан)
]ta 3l грудня 2020 р.

Форrlа N! l Ko.r за ДК\'Д Г lStБ()Г---l

l\KTttп Кол рялка
l]л почяток

зпiтltого псDiолу
}lд killcttb

lпiтttого псtliолч
l 7 J 4

l. [|собо;lо-гtli п

HeblaTepiш1,1ti акr-иви: 000 0

00l 0

lIакопичеllа амортиз 002 0

НезавеtltltеlIi t<апiтшt,lli illBecTиtti] 005 0

[)cttoBtti засоби: 0l0 0

пеDвiсttа BapTicTb 0ll 0

зllос 0l2 0

а tle|lyxolticTb 0l5 0

lопгострокопl Ьlологl(llll аffiипи 020

,I|опгострокопi фirlаrrсовi il lвестиl tlI:

якI облlкопуютl,ся ]а метолоNl y,lacTi п капiтшi itttttих пiлприсмств
l 0з0 ,72844 ,?6549

tttti (littattcoBi illпестиttii 035 7869

Щопгострокопа лебiторсt,ка заборгопаt ticTb 040
в iлсmочеtti аlси Rи 045

l t ttIti tteoбo1;oTtti аtсиви 090 0

}jсього }l Dозлi.полt l 095 807lJ /б55U

l l. обоDотlli актшвtt
]апаси l00 0

поточIti бiологiчlti активи llI0
Щебiторсr,riа заборгсlваttiстt, за товари, роботи, послуги I l25 0

Дебiторсr,ка заборгоDаlliсL за розрах},lll{алlи
за пилаllи[lи аRаllса[lи ll]0 0

з бю,uсетом ll]5 0

з полатl(у lla приоуток lзб 0

дебiторсLttа ]аборгопаlliстl, з t tараховаltих лохо,,tiв l l40
lttltla поточttа лебiторс1,1(а забоDговаlliстl, ll55 4075 l048 l 8

поточrti Фittattconi ittпсстиlLii l l60 з73 402

Dollll та lx екRlRалеllти: l65 6 1l

рахуltки в баttках l l67 65( 2,1l

випати майбчтlriх пепiолiп l70
Ittttti оборотtti апиви l90
}'сl,ого за |)озлiлоýl ll l95 15l1( I 05,19

I I I, Нсоборотrri BKTllBll, yT|)llпlyвarli лля пролажу,
та гDyпш пtlбуття I 200

Б1.1ч ttc, l3|)ll 1 25859 l8204 l

пеDвlс!lа плDтlстL



/
Пасttп Кол рялка

}Ia початок звiтttого
псltiолr,

}la Kitlcttl, зпiтttого
пс tt iолч

, J 4

l. [].цпсrtttit кirпiтя.п
jаDесстDоваllий ( пайопий ) капlтал l 400 2000( 2000(
(апiтм v лооtliltках l 405 0

цолатковий капiтu l4 l0
езервtlий кrпiтш l4l5

Jерозполiлеttий прибуток (llепок|lитий збиток) l 420 l04588 l19524

:lеоплачеttий капiтм |425 l 7500 l 750(

Зилучеttий капiтал l 430 0

Усього за лозлiлопr I l 495 l 07088 l 8202,]

l l. Довгостuоковi зобов'яf,пltl|я i забсзпсчсltllя
iлспlо,tеtli полатt<овi зобоR'я]аIlllя l 500 0

Цовгостроl<овi кllелити баttкiв 5l0 0

Ittttli ловгосФоlсовi зобов'язаltttя l

Цовгостроковi забезпечеllllя 520 0

}'ct,oгo за DO]лiлоNt II 595 0

Ill. ПoTo.rrri }обоR'я]ilitlя i забс,rпс.tсttttя

l 600 0

векселi вилаlti l 605 0

Поточl la крелиторс1,1(а заборговаtliсть за;

лоRгост)окоRи[lи зобов'я]fl llllями lбl0 0

топаuи. ооботи. послt,г lб l5 з

DозDахYllкаillи з бюл>ttетом l 620 0

числi з полаткr, tta пDибчток l62 l 0

розl)ах)/lll(аNlи зl cтI)ax), l625 0

Dозl)ахYllкаilIи з оплати t l 630

lоточltа кDелитоDсl,ка забоDгоRаlllстl)за Dо]Dахуllками з учасllикаillи l 640 0 0

lо,гочtti забезпечеtttlя l 660 0

цохоли майбчтltiх пеuiолiв l 665 0 0

tttti поточtti зобов'я l 690 l 8768 l2
}'сl,ого за |)0]лi.поNl lII l 695 l87,7 1,7

lV. ilобош'язаttttя, гtов'я lalli ] tlсоборотllIIDill пNтхRалrttt
yTl)llýl},Rillllntll /l.]я п|)олажуl тя г|)упаfrtll вltбупя l 700 0 0

\/. tlltcTB BaDTicTb BKTttBiB llслсDжппllого псl|сiйllого фоllлу l 800 0 0

бl.t цttс, l,wil т}t 125859 l 8204 l

KepiBr rик

Голопttий бухгмтер

ill,п

Затверлlltl,tо:

Гс,ttсралыtиi.i дирсктоl)
а\/диr,ор (ссрти(l)iкат АПУ ccpiI А Nа ffi

ffi
шlиrмстl!\

жЫу

Г, К). Бacr<irr

l. В, Накоtlечtrа

В, О. Озсраttлл
п хW



Лата (piK. NticяItb, чllсJо)

Гliлп1lttсмство IlГ,]lФ "Парус iHBecT" ПрДТ КУД "Карпатrr-iнвест" за С/IРПОУ

Коли

2 1.0l ,0,J

2233415з

Звi,г lrpo фi}Iаllсовi результати (Звiт про сукупlIиl"r дохiд)
зл 2020 р.

<Iорлrа Nl 2 кол за ЛКУЛ Г-|Sj]O'В -----l

I. Фlt]АнсовI PЕ]yjlЬTAT1,I

Стаття liол llялttа Зir звiтншil перiол За поперелнiii перiол

I 2 3 4

tIlrcTllй лохiл вiл ремiзаI(ii пролукllii (ToBapiB, робiт, послуг) 2000 0

l]обiвартiсть реалiзованоi пролукltii (ToBapiB, робiт, послуг) 2050 0

[}i.]oBllil:
п nttCrvToK

2090
0

зСlнток 2095

Httli операltiйнi лохолtt 2l20
Длшliнiстративнi витратtt 2l30 395 433

Витрати на збут 2 l50 0

IHrlri операtiillнi вtlтрати l80 0

Фillансовll ii l)е-}\,.пьтат вi.t опеDаrtiiiноТ лiя.пьпостi:
п TrttCrvToK 2 l90 0

збиток 2 l95 395 4зз

[охол вiл участi в капiтмi 2 200 0

lHttti dliHaHcoBi лохоли 2220 l8 зс

IHllli дохо/tи 2240 9951"7 I 63560

Фiнансовi 22 50

Rт в lTаЛl 2255 82,7,|

tHttti витDати 2?,70 l 598, l269l

ФittttHcoBttfi Dе]ч.пьтат ло ополilтк},аапllя
п рllбуток 2290 749зб 36244

збиток 2295

вrrтрати (лохiл) з полатку на прибуток 2300

Прибуток (збнток) вiл припинеtlоi лiяльностi пiсля ополаткування 2з05

Ч Ilстиfi Фil|лllсоRпii |)е]Y.пьтат:

п рпбуток 23 50 1493с 36244

збttток 2355 0

II. суliупнllЙ лохlл

I l |. Ел Eivl EtI1-I,| оп EPAl (l Й l l l lx Btll,P.\l,

с]таття liол рялrса За звiтниli перiол За попсрелrriii перiол

I 2 з 4

лооttiнка (ylliHKa) необоротних активiв 21 00 0

Лооrtiнка (yltiHKa) driHaHcoBпx iHcTpyMeHTiB 2405

накопиченi kvpcoBi рiзниIti 24 ]0
t{acTKa iнtttого сук\,пного лохолу aco|(iйoBaHl{x та спiльних пiлприсмств 24 l5 0

IHtttttй сyкyпний лохiл 2445 0

lHltlHlt сYl(\,пниli лохiл ло ополатtсування 2450 0

Полаток на прибуток, пов'язаний з iнltlим сукупниьi лохолом 2455 0

I tt ltl ltfi с\,tсt,п Htl й,ttох iл пiс.лл 0полатli\]ваtrllя 2]60 0

С,t,к,чппllii лOIiл (c\,}la Dялl{iв 2350,2]55 r,a 2460) 2]65 749зб ]6].|Ll

Нitiiпtенувлп tlя пoI(a]Hlll{il Кол рялtса Зtt звiтниli перiол }а поперелнiit пе;liол

1 2 3 4

Матерiальн i затDати 2 500 0

Rl!трати на оплату праlli 2 505 0

Riлрахування на соtliальнi захолtt 25 I0 0

ДNtортизаl tiя 25 l5 0

lHtlti опеLlаltiйнi BttTDaTtt 2 520 395 4.,}:

Pa]oil 2550 ]95 4J



I \/. РоЗР;\ХУНоl{ ПоliАЗН I'lI{lB П P1,I БуТкоВоСТI Al{I(l Й

KepiBHtlK

Головний бухгалтер

м. п,

Затвсрдlкую:

Гснсральний дирсктор
аулитор (ссрти(liкат ДПУ ccpiT Д

]!l. tI.

В, О, Озсран

t-_-aлrg* ,. flЬ,lв!



Пiлприспtство ПВIФ "Парус irrBecT" ПрАТ KyA "Kapпaти-iltBecT"

Звiт про рух гроlj|овllх коштiв (за пряпttlпt ]\rстодоlt)

за 2020 р.
Форпrа Nl 3 Kor за ЛКУЛ

ВиФачаll1lя lla оплат),

Керiвllик

Голопllий бухгалтер

м. п,

Затверлilrylо:

Генеральний лиректор
аудитор (сертифiкат АПУ cepli А

м. п,

Г_,---Бл" 
_l

Jlаlа {DiК, мtс" число) l zLot,t,l I

,n с,,,rЁпоу Г--rz'lrБr---l

Г--lsO{Тй

Г, lO, Баскitt

в Накоllечllа

В.О- Озеран

алходжсl||lя вiл вiдсоткiв за залиtltками kotttTiB tla поточltих paxyltkax
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Пpttll,tittlKtt do QlittoпcoBot звimноспli за piK, tцо зокiн,tttвся 3] zруdня 2020 року
1.1. Iнформаrцiя про (Irонд

повне найменування; Пайовlлli венчурlлий iнвестицiйний фонд недиверсифiкованого виду
,]tll(рl.tтогО тlлпу <<ПаРус illBecT>> Приватного акцiонерного товариства <Компанiя з управлiння
а|(тивами кКарпати-iнвест> (надалi - Фонд).

/{ата реестрачiТ Фонду: l2.08.20lб р.
Тип, вид та клас Фонду: закритий тип, недиверсисРiкований вид,

/IaTa та номер свiдоцтва про внесення iнвестицiйного Фонду до еДРlСI: l2.08.20lб Р., J\Ъ 00416.

Ресстрачiйrлий код Фогrду за effPICI: 2З300416.
Строк дiяльностi iнвестицiйного Фонду: 20 poKiB

Мiсцезнаход)l(ення Фонлу: 790l8, УкраТна, м, Львiв, вул. Головацького, 23А.
CTopiHKa в IHTepHeTi Фонду: karpatyinvest.cotT.ua.
Адреса ел ектрон ноТ пошти Фонду: kаrраtу. i nv@gmai l.com.
Пайовий капiтал Фонду становить 20 000 тис. грн.
С пос i б розпл i щен ня в и пуску iнвестицi йних сертифiкатiв Фонду: приватне розм iщення.

llомitlальна BapTicTb iнвестицiйного сертифiката Фонду - 1,00 грн.
l(iлькiсть iнвестицiйних сертифiкатiв Фонду - 20 000 000 шт,
Форма iсttувагl ttя i гt вестицi й н их сертиф i KaTiB Фонду - бездокументарна.
Формtа випуску iнвестицiйl-rих сертисРiкатiв Фонду - iMeHHi.

РозмiLценО iнвестицiйних сертифiкатiв Фондом загrшlьною номiнальною вартiстю 2 500 тис. грн.

Загальна ttомiнальt-tа BapTicTb нерозмiщених iнвестицiйних сертифiкатiв Фонлу становить 17 500

l,ис. гl]l-|,

IIeperrir< власtlикiв iмеttгtих iнвестицiйгlих серr,ифiкатiв Фонду станом на 31.12.2019 Р. Та

Пе ll{ власllllкlв 31.12.20l9 з1.12.2020

Illl ((СМдРl' CI1'l lHBECT) 2 500 000 2 500 000

|)it зо п,t : 2 500 000 2 500 000

j 1.12.2020

1,2. Iпформацiя про Компанitо з управлiння активами
дц,гивами Фонду управляе Приватllе акцiоllерне товариство "компанiя з управлiння

ill(,I,tlBaMr{ "Карпатlt-itlвест" (налалi _ Компанiя), код за СЩРПОУ: 22З34'15З.

OctloBtti види дiяльttостi ItомпанiТ: управлiння фондами (КВЕЩ - 66.30), трасти, фОнДИ Та пОдiбНi

t|lillarrcoBi суб'сктИ (I{вЕll - 64.з0), iнша допоМi>кна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, KpiM

с,l,рах)/ваl]|.iя та пеьtсiйного забезпечення (КВЕЩ - 66.19), консультування З Питань КОМеРuiйrrОТ

itiя;ll,tIocтi та I(еруванlля (ItВЕЩ - 70.22),
Jlilrеrrзiя tta здiйснення професiйноТ дiяльt-lостi на фондовому ринку - дiяльнiсть з УправлiННЯ

illi,г}lвilIчlи iнститучiйrlих iгrвесторiв (лiяльнiсть з управлiння активами); серiя Aff Nъ 034370 видана

llattit-ltta.llbHoto KoMicicto з цiнrtих паперiв та фондового ринку 05.06.20l2 р.; строк дiТ лiцензiТ з

()5.06.20 l 2 р. rrеобмеlt<еtlий.

2. За гал ь ll а oclloBa форплуван llяl {liH a1,1co воТ звiтllостi
2.1. ffостовiрше подаtlrlя та вiдповiднiсть МСФЗ
Фitlагtсова звiтtлiсть q)онду с сРiнагrсовоlо звiтнiстю загального призначення, яка сформована з

]\4el,oIo .цостсlвiрtlого подаlllJя срiгrансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових

tttl,ttlt<iB Фоttд1' /lJIя задоволеIIIJя iнформашiЙних потреб широкого кола корисryвачiв при прийня,ггi

l lllNl ll cl(ol loM i,tних рiшень.
I(онuепт,уальlJою ocнoBoro фiнансовоТ звiтностi Фонлу за piK, що закiнчився 31 грудня 2020 року,

с Мiлсгrародt-li стандарти фiнансовоТ звiтностi (мсФз), включаючи Мiжнароднi стандарти

бухгалтерСьцого облiку (МСБО) та Тлумачення (ктмФз, пкт), виданi Радою з Мiжнародних
.i,u,,:,nlr,,,iu бухгzt-л,герСького облiКу (РМСБО), в редакЦiТ чигrнiЙ на l сiчнЯ 2020 року, що офiuiйно
()l l риJ] lодl letl гt i на веб-сай,гi М i н icTepcTBa фi Har-rci в УкраТгrи.

IIiдгот,овлегlа ФогtдоМ фiнансова звi,гнiстЬ чiтко та без буль-яКих застереЖень вiдповiдае BciM

I]t]lllol,ay чи1-11-1их мсФЗ з врахуванl-tям змiн, внесених рмсБо, дотримання яких забезпечус достовiрне
llодаIIllЯ irrфорьлаrriТ в фiriансоВiй звiтносТi, а саме, доречноТ, достовiрноi, зiставноТ та зрозумiлоТ

irrt|opпlaшii'.

l.



При формуваннi фiнансовоТ звiтностi .Фо:д. керувався l,aKo)l( виN4оI,аNlи Ilitlll0tlitJlllllllx
законодавчих та нормативних aKTiB щодо оргагriзацiТ i ведегlня бухгалтерського облit(у,|,2l cl(Jltlr{iIllllя

фiнансовоi звiтностi в YKpaTHi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ.
Вiдповiдно до параграфа 21 мсФЗ 10 Фондом визначе}lо, що вiгt с iнвестицiйrlиiчt суб't:l<,t,tlл,t

господарювання, тому що BiH:

а) отримус кошти вiд iгtвесторiв з MeToto tlадання Тм послуг з управ-гl iнняt iгtвсс,гиtliяп,t лt:

б) зобов'язусться перед свотм.и iнвесторами, що Nlе,га його бiзнесу поJlягас у irltlcc rvtlittttli

викJIючно для отримання доходу вtд збiльшеttня капiталу, iнвест,ицiйlrого дох0llу або tlбох rзr,r.,tirl

доходу;
в) вимiрюе та оцiнюе результативнiсть своТх iнвестицiй гlа oct-toBi справедливоТ Bap't,clc't,i.

Вiдповiдно до параграфа 3l мсФЗ l0 (iз BpaxyBall1-1rlM поло)I(еl,|ь rtараграфа З2 cl;tltt,,l Itc

консолiдуе своТдочiрнi пiдприсмства. HaToMicTb, Фонд оцiнюс iнвестицiю в дlочiрrtс ttiдtlllttcMtc,t,trtl ,за

справедливою вартiстю з вiдобралtенням результату переоцilлrtи вiдповiдно до МСФЗ 9, MCl;() 2,Ч.

2.2. МСФЗ, якi прил"tнятi i вступаIоть у с}lлу для рi.lrtих перiодiв, якi llo.1lllltllo,I,bcrl з l ci,ttttt

2021 року i пiзнiше
На дату затверд)I(ення цiсТ фiнансовоi звiтностi Рада з МСФЗ в pafull(ax l)ефоlliчrrt ll]()It

опублiкувала поправки прийнятi станом на 3 l. |2.2020, есРективна дата яких 1-1e 1,1ас"гаJlа:

- МСФЗ 9 кФiнансовi iнструменти>, МСБО 39 <Фiнансовi iнс,груп,Iенти: Визгtаttttя,t,tt clttiltt<itl>,

МСФЗ 7 кФiнансовi iнструменти: Розкриття iнформацiТ> ru 114fСDЗ lб <Ореr;да)), що /lollol}IIl()l(),I,b

випущенi у 2019 роцi та зосереджуlоть увагу на наслiдках реформи базового рiвня процеl|1,1-1},lх с,гаl]оl(

на фiнансОвiй звiтноСтi компанiТ, якi винИкають) коли, напРиклад, базовиЙ показ}lиl( lIpoLlcll'| tl()l

ставки, який використовуеться для обчислегtня процентiв за фiгlансовимI аI(-|,ивоIчl зairtitlctltl

альтернативною базовоIо cTaBKolo.

Поправки до фази 2 розглядають пита1-1ня, якi Mtorl<yTb вплиFlути lla фittаtlсову звiтlriс,l,r, lti,rl ,tac

реформи базового рiвня процентl{их ставок, вклlочаючи наслiдки змiгt договiр}lих l'potllollt.tx lttl-t tlttitl

або вiдносин хед)кування, що виникають внаслiдок замiни базового рiвня гtроtlеt,t'гtlоi'сl'ill}lil].']
€LльтерFlативною базовою cTaBKolo (проблеми iз замiною).

На етапi 2 свого проекту Рада внесла змil-tи до вимог зазначених стаt-tдартiв, що c,1,ocylo,|,bc,| :

змiни договiрних грошових потокiв - компанiТ не доведеться припиняти визllаtjня або Kopt,tl')/l}i1-1 ll

балансову BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB для змitl, що вимагаються реформоlо, а,заlttic,t l, ll|,()l ()

оновить ефективну процентну ставку, щоб вiдобразити зшriну до zLпьтерllат,ивноТ базовоТ с,l,аl}ltи:

облiк хеджування - компанiТ не доведеться припиняти облiк хед)l(увагl1.1rI l]икJllочl|о,|,оi\lч. llt() I}()llil

вносить змiни, якi вимагае реформа, якщо хеджування вlдповiдас iншим критерiяrи облiкч xc.lt)li)l}illll1,1 l

iрозкриття iнформацiТ - компанiя повинна буле розкривати iгrсРормаuiю про гtовi рлlзl|кll. lll()

виникають внаслiдок реформи, та про те, як вона управляе переходом до альтернативllих c,|,alioK,

Поправки до Фази 2 поширtоються лише на зrutiни, якi вимагае реформrа базового рiвня lt1lotlcll,t,ltllx

ставок до фiнансових iHcTpyMeHTiB та вiдносин хед)l(ування.

- МСБО lб <ocHoBHi засоби> - поправки забороняtоть компанiТ вираховувати з Bal]l,()cti t)cl|()l]||l]x

засобiв суми, отриманi вiд реалiзаuiТ вироблених предшrетiв, коли компаttiя готус ак,гl||} ,,t() ii()lo

цiльового використання. HaToMicTb компанiя визнае TaKi надход)l(енtirl вiд гtродоltу та llов'язtttti 'з ttttltt-,t

витрати у прибутку або збитку.
- МСБО 37 кЗабезпечення)) - поправки уточнlоlоть, tllo (I]итрати tla викоllання llогоl]орv>) ll t]jlll lolll

собою витрати, безпосередньо пов'язанi з договором - тобто або додатковi ви,гра,ги l}l.,1 l(()l]аllllя

договору (наприклад, прямi витрати на працю iматерiали), або розполiл ir,tших l]итl)i1,1,. яt<i titt<tutt

безпосередньо пов'язанi з договором (наприкJtад, розподiл амrортизацiТ об'сt<тtt осt]ов1,1их зассlСlitl, rtttl

використовусться при виконаннi договору).
- МСФЗ З кОб'сднання бiзнесу> - Актуалiзацiя посилань в МСФЗ (IFI(S) 3 на I{оltцсlt,гуа;l1,1li

основи пiдготовки tРiнансовоТ звiтностi, lte змiнюlочи вимог до облiку для об'сднаtлня бiзttесiв. /ltl,ttitlttl
виняток щодо зобов'язань iумовних зобов'язань, I_{ей виняток передбаtlа€, що cTocol]l,lo дся|tllх tзtt,,litl

зобов'язань iумовних зобов'язань органiзацiя, яка застосовус МСФЗ (IFRS) 3, llовиttllа llocl.IJlil,|,t|c,I ltil

МСФЗ (IДS) З7 кЗабезпечення, непередбаченi зобов'язання ,га непередбаченi аl(,I,иl],l" або lIil

Роз'яснення КТМФЗ (IFzuC) 21 кЗбори ), а не на Концептуальнi засади cPiHaHcoBoT звiт,tlосl,i 20I [l 1loK5,.

- МСБО 1 <Подання фiнансовоi звiтностi> - поправки роз'яснюtоть критерiй у МСБО l ;urя

класифiкацiТ зобов'язання як довгострокового: вимога до суб'скта господарювання i\4а,l,и IIl]lll]o

вiдкласти погашення зобов'язання принаймнi на 12 мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.

Фонд оцiнrос вплив таких змiн на його фiнансову звiтt,tiсть.
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2.3. Валlота подання звiтностi та функшiональна валюта, сryпiнь округлення
Валюта подання звiтtlостi вiдповiдас сРункцiональнiй валютi, якою с нацiональна вrulюта УкраТни

- I-1)l4вняt сI{ладена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч.

2,4" ПрипуIцення про безперервнiсть дiяльностi
cDiHaHcoBa звiтнiсть Фонду пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi,

tзi/Illовiдttо до якого реалiзаuiя активiв iпогашення зобов'язань вiдбуваеться в ходi звичайноТ
ltiяльгlостi. Фiнансова звiтнiсть не включае коригування, якi необхiдно було б провести в тому
виIlадl(у, якби Фонд не мiг продов)кити подztльше здiйснення фiнансово-господарськоТ дiяльностi
в iдповiдltо до принци п i в безперервностi дiял bHocTi.

2.5, РirшеllrIя про затвердження фiнансовоi звiтностi
Фitlансова звiтl-tiсть Фонду затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керiвником

I(oirlrlattiT 04 сiчня 202l року. Hi учасники Фонду, Hi iншi особи не мають права вносити змiни до цiеТ
t|littarlcoBol звiтttостi пiсля iT затверд)кення до випуску.

2.6. ЗBiTll1.1ii перiод фillаllсовоi звiтllостi
Звiтtlим перiодом, за який формусться фiнансова звiтнiсть, вва}каеться календарний piK, тобто

rrсрiо2l з 0l сiчня по 3l грулня 2020 року.

3. CyTTcBi положеIrIIя облiковоТ полiтик1l

3.1. Осllови otlillKи, застосоваtlа прll складаlrrli фiнансовоiзвiтllостi
I.{я tPirrarзcoBa звi,гнiсть гtiдготовлеt]а на ocHoBi iсторичноТ собiвартостi та справедливоТ BapTocTi

або аплортизаr(iйt-lоj'собiвартостi окремих фiнансових iнструмегrтiв вiдповiдно до МСФЗ 9 <Фiнансовi
itlструплегtти>. Оцiгtlса справедливоТ BapTocTi здiйснюсться з використанням методiв оцiнки фiнансових
itlстр5,уgцliв, дозволених МСФЗ 13 коцiнки за справедливою вартiстю>. TaKi методи оцiнки
I]ltJlIочаIоть використання справедливоi BapTocTi як цiни, яка була б отримана за продarк активу, або
сIIлачеl{а за передачу зобов'язання у звичайнiй операцiТ мiж учасниками ринку на дату оцiнки.
l3окрепла, виl(ориста}Illя бiр>l<оtзих котирувань або даних про поточну ринкову BapTicTb iншого
аttа,tttll,iчгtоr,о за xapaKTepoj\4 iHcTpyMeHTy, аt-tалiз дисконтованих грошових потокiв або iншi моделi
l]l]1]llаL|еIIl]я справедлtавоТ BapTocTi. Передбачувана справедлива BapTicTb фiнансових активiв i

зобоtз'язань вl{зllачасться з виI(ористанням наявноТ iнформацiТ про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки.

J.2. Загальшi положенrIfl щодо облiкових полiтик
3, 2. ], О с t t о в а r|l о prlly в ct tt l tlt о бл i ко в t tx tt ол itll ttK

Облiковi полiтики - KollKpeTIli принчипи, основи, домовленостi, правила та практика, застосованi
с\,б'скl,ом господар}оваIjня при складаннi та поданнi фiнансовот звiтностi. МсФз наводить облiковi
ltо.ltil,иttи, якi, за висlJовком РМСБО, дають змогу скласти таку (liHaHcoBy звiтнiсть, яка мiститиме
/topetllly ,га достовiрrrу iHcPopпlaLlito про операчiТ, iншi подiТ та умови, до яких вони застосовуються.
'|'aKi tlсlлi-l,иt<и не слil1 застосовувати, якщо вплив Тх застосування с несутт€вим.

Облiкова 1,1олiтика Фонду розроблена та затверджена керiвництвом КомпанiТ вiдповiдно до вимог
МС]БО 8 кОб,цir<овi гtолiтики, змiгtи в облiкових оцiнках та помилки> та iнших чинних МСФЗ.

3,2,2. IttQlopjtOLqiя про зi,lillлl в облiковttх пoлittlttKax

Фонд обирас та застосовус своТ облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiй, iнших
гrодiй або yN,roB, якщо МСФЗ конкретно не вимагае або не дозволяс визначення категорiТ статеЙ, для
яl<tлх ittl1_1i полiтики Mol(yTb бути лорочними.

3. 2. 3, Cl, пt tп ев i с ttt ь 1,1l о ?ру ll), в al l Hrl

IIа доре.tгl iс,гь iгrформаrlii'у Фондi мае вплив ri характер icyTTeBicTb. Iнформацiя вважасться
c)rг,t,cBolo, якrt{о j"l'опущенllя або виt<ривлення Mo)I(e вплинути на економiчнi рiшення користувачiв,
ltрийtlя,гi tla oclloBi фiнансовоТ звiтtзостi. CyTTcBicTb оцiнюсться в конкретних умовах значущостi
irзфорrчlачii'в зало)I(ностi вiд вели.tини об'екта, що оцiнtоеться iдопустимостi помилки.

I]iдповiztно до облiковоТ полiтиt<и Фонду встановлено наступнi критерiТ порогу cyTTeBocTi,

()rlepaltiT, обОсктl,t облiку i cTaTTi
звiтllосr,i, зrl я KI,tML|

l]с,га ll tlr]л IocTl)crl поDi г су,гтсвостi

Розмiр
порогу

cyTT€BtlcTi
База для визначеIIня пороry cyTTcBocTi

I 
-ocltoдallcbr<i 

опеllаttiТ i подiТ,

tttlв'язаtti зi змiltами у складi (pyci)
ttt<,гивi в, :зобов' язанt,, власного
lca п i,t,алу

з%

BapTicTb вiдповiдно Bcix активiв або Bcix
зобов'язань, або власного капiталу

t

з"



ОrlерацiТ, обОскти облiку i cTaTтi
звiтllостi, за якими

встаttовлюсться порiг с

В iдхилен ня балансовоТ BapTocTi

фiнансових активiв вiд Тх

ведливоl BapTocTl

Господарськi операцiТ та подiТ

щодо доходiв i витрат

Iншi господарськi операцiТ та подiТ

CTaTTi Балансу (Звiту про

фiнансовий стан)

CTaTTi Звiту про фiнансовi
результати (Звiту про сукупгrий

дохiд)

CTaTTi Звiтч про власний капiтал

База д.llяI вltзllаrlеlIlrя порt;l,у cy,1-1,t,Boc,l i

Справедлива Bap,l,icтb акl-иl]у (об'ск,гiв

сума чистого п зб и,гlt

Загал ьна сум а доход i в/в итраr, л iдп рисiчt c,r,Ba ;

найбiльша за знаLlен}lям класисрiкаLцiйна I,1)\/lla

доходiв (наприклад, чистий дохiд вiд реа,riзаrli'i
пролукчii' (ToBapiB, робi,г, послуг)) i tli/tlltlrli. ttrtl
витрат (наприк.llад, собiварт,iс,t,ь pea.ltiзrlrllttlrl'r'

продукчiТ (ToBapiB, робiт, послуг)) пiдlrри_сл!с,l !]il
Обсяги дiяльностi пiдI-1рttсlчtства, xal]illi,l,cl)

впливу об'екта облiку гtа рiшенllя Kopиc,l,vtlit,l iB

та iншi якiснi фактори, що мо)I(у,гь l]tljlt,,lBt1,1,t,|

1,1a l]изначенLlя порог
CyMra пiдсумку балагtсу; пiдсумок класу
власllого кап iталу, класу зобов' яза1-1 ь

Пiдсумок класу аI(тивiв, власгtого Kaniтa.tly. l(Jlitc\

зобов'язань
Сума tlистого доходу вiд
ToBapiB, робiт, послуг
Фiнансовий резуJIьтат вiд tte
iнвестицiйrlоТ) дiял br rocTi

; rli_( Lr.]

о перацi й ноТ ( i н вести цi й r roT) дi я"п ь r,rocT, i

Розм i р власltого кап i,гал

3.2,4, Форл,rа mп пазвtt (liHttttcoBttx звiпliв
Перелiк та назви фор* фiнаrrсовоI звiтност,i Фонду вiдповiдаrоть I]иNlогаful, Bcl-all()t].teIlt|}l

НП(С)БО l <Загальl-ti вимоги до фiнансовоТ звiтностi>, та форiчrи Примi,гок, що ро,зроб,rсrri у
вiдповiдностiдо МСФЗ.

3,2.5. Мепооdtl поdанrtл futQlоp,vtпцii у r|littattсовttx звitllttx

Згiдно МСФЗ та враховуlочи НП(С)БО 1 Звiт про сукупний дохiд передбачае llоllаIlня t}l.|lpa,l,

визнаних у прибутку або збитку, за класифiкацiсю, осl]ованою на методi кфуrrкuiТ ви,гра,t,> itСlrl

ксобiвартостi реалiзацiТ>, згiдно з яким витрати класифiкуrоть вiдповiд}|о до Тх сРуrrr<цiй яl( Llac,l tllIl,|

собiвартостi чи, наприклад, витрат на збут або адмiнiстративну дiяльнiсть.

Представлення грошових потокiв вiд операцiйноТ дiяльностi у Звi,ri про рух гpolllollllx litlltt,l ill

здiйснюеться iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкривасться irrформацiя rtpo tlctttltзtlt
кJIаси надходкень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв, Iнформацiя гlро ocнot]lli Bl,tilt,t

грошових надходкень та грошових виплат формусться на пiдставi облiкових записiв Фонду.

3.3. Облiковi полiтикlл щодо фiнансових iпструментiв

3.3,1. Влвнаннл mа оцiнка QliпctttcoBttx ittcпlpyMeHmiB

В момент первiсного визнання фiнансових iHcTpyMeHTiB Фонд здiйснюс Тх класифir<аtlitо,l,rl
визначае модель подальшоi оцiнки.

Фонд визнае фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi вiдповiдно до МСФЗ.'Iоrlti i

лише тодi, коли Фонд стае стороною контрактних поло)кень щодо фiнансового itlcTpyMletlтa,

Що фiнансових активiв налея(ать:
о грошовi кошти та ix еквiваленти;
о дебiторська заборгованiсть;
. цiннi папери, якi утримуrоться до погашення;
. цiннi папери, призначенi для перепродая(у;
. iншi фiнансовi активи.

.Що фiнансових зобов'язань вкJIlочаlоться :

о фiнансовi зобов'язання, призначенi для перепродarl(у;
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cvTTcBocTi

10%

2%
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о clliHaHcoBi гарантiТ;
о ittшi.

ОпераuiТ з придбання або продаlку фiнансових iHcTpyMeHTiB визнаються iз застосуванням облiку
за датоIо розрахунку,

За строком виконання фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання подiляються на поточнi (зi
с,],роком вико1lа[Iня зобов'язань до l2 мiсяuiв) та довгостроковi (зi строком виконання зобов'язань
бi:lьtltе l 2 мiсяltiв).

Фоtrд класифiкус фiнансовi активи як Taki, що оцiнюються у подальшому за амортизованою
собiвартiстю або за справедливою вартiстю, на ocHoBi обох таких чинникiв:

а) моделi бiзtlесу суб'скта господарювання для управлiння фiнансовими активами; та

б) характерисl,ик контрактних грошових потокiв фiнансового активу.
(Dоt-tд визгtае TaKi категорiТ фiнансових активiв:

фiнаrlсовi активи, Lцо оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдобрa>кенням результаry
ltеllсоtliнки у прибутку або збитку;

ф i l rarrcoB i акти ви, rцо оцi нtоються за амортизованою собi вартiстю;

Фонд визнас TaKi категорiТ фiнансових зобов'язань:

фiнаItсовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю;

фiнаr-rсовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдобраrкенням результату
tlереоцiltt<и у прибутку або збитку.

Пiд час первiсгlого визнанI-1я фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Фонд оцiнюс1х за
l х l] 1,olo сп раl]едJI и Bo1.o BapTicTto.

Фittаttсовий актив оцiнtосться за амортизованою собiвартiстю, якщо BiH придбава€ться з метою
оllер)I(ання догоtliрних грошових потокiв i договiрнi умови придбання фiнансового активу генерують
t,potttoBi потоl(и, KoTpi с ауто виплатами основноТ суми та процентiв на непогашену частку основноТ
с)/м и.

3.3,2, Гроtctовi коttttltlt tlta txtti еквiвалеttпltt

I-рошовi коulти складаються з l<оштiв на поточних рахунках у банках.

Еквiвzulенти грошових коштiв - це KopoTкocTpoкoBi, високолiквiднi iнвестицii, якi вiльно
l(онвертуlоться у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни BapTocTi.
ltlвесr,ицiя визначасться зазвичай як еквiвалеIlт грошових коштiв тiльки в разi короткого строку
llогаlllеl-i1-1я, llаllриклад, протягом не бiльше HirK три мiсяцi з дати придбання.

l'polLIoBi коlllти та Тх еквiваленти Mo)I(yTb утримуватися, а операцiТ з ними проводитися в

ttattiotta.ilbHiй валютi та в iноземнiй валютi.

Грошовi кошти та Тх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання
активами.

Подальltlа оцiнка грошових коштiв здiйснюеться за справедливою вартiстю, яка дорiвнюе 'rx

t rtlпt i t lал ьгtiй BapTocTi.

Ilода;tt,шtа oLtiHKa еквiвалегlтiв грошових коштiв, представлених депозитами, здiйснюсться за
ам ор1-14зовагlоtо собi BallT,icTto.

1-Iервiсгrа та подztльtла оцiнка гроuJових коштiв та Тх еквiвалентiв в iноземнiй валютi
здiйснюсться у функuiональнiй валлотi за офiuiйними курсами Нацiонального банку УкраТни (НБУ).

У разi обмелtення права використання коштiв на поточних рахунках в у банках (наприклад, у
випа,дll(у гlриз}lаченI]я НБУ в банкiвськiй ycTaHoBi тимчасовоТ адмiнiстрацiТ) ui активи MorKyTb бути
tt.ltacи(liKoBaHi у складi необоротних аI(тивiв. У випалку прийняття НБУ рiшення про лiквiдаuirо
баlltliвськоi'ус,гаllови та вiдсутностi ймовiрrlостi повернення грошових коштiв, визнання Iх як активу
llрипинясl,ься i Тх BapTicTb вiдобраясасться у складi збиткiв звiтного перiолу.

3.3.3. Фiнпttсовi aKtltttBu, иlо оцitttоtоtllься зо (и|орtlluзованою собiварtlоiсmю

llo фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, Фонд вiдносить
i а б i пt о р с ь t<1l з сtб о ll z о в ct н i с tlt ь з п в t td п tt, lt l,t rl п о з ll KoJlt lt.

Гliсля первiсного визнання Фонд оцiнюе позики за амортизованою собiвартiстю шляхом
/t1-1c|{olITyBaH Ilя,

Зас,госовуtочи аtlалiз дисконтоваI]их грошових потокiв, Фонд використовуе одну чи кiлька
c,I,aBot( l(14cKoHTy, KoTpi вiдповiдають перевarкаючим на ринку нормам доходу для фirrансових
ittcTllyblettTiB, якi мають в основному подiбнi умови i характеристики, вкJ]ючаючи кредlfгну якiсть

ý



iHcTpyMeHTa, зuLпишок строку, протягом якого ставltа вiдсотка за коFlтрактом е cPiKcoBaHoro, а ,I,itl(()ii(

з€Ulишок строку до погашення основноi суми.

Щля розрахунку теперiшньоТ (поточноТ) вар,гост,i майбуr-нiх грошоl]их гlo,I,tlt<iB (tцrliltl tttl,ttll<)

Фонд використовуе середньозваrкену ставку за портt[lелеN,l KopoTкocTpoкoвttx банкiвськлtх t<l)c,,1tttitl v
нацiональнiЙ валютi в банках, у яких не введено тимчасоt]у адп,tiнiс,грацitо або lle зallpol]a.i()l(cll()
л iквiдацiйну ком iciro.

Фонд оцiнюс станом на кожну звiтну дату резерв пiд збитки за фir-rансоlJиIчl iHc,t pyl,telIl()II \/

розмiрi, що дорiвнюс:
- l2-мiсячним очiкуваljим кредитгlим збиткам у разi, якtцо креди,t,гlий ризик на зtli,l ttr,,,till\ llc

зазнав значного зростання з моменту первiсного визнан}lя;

- оLliкуваним кредитним збиткам за весь строк дiТ фiнаtrсового iнс,груNlеIIl,у, якLцо tt|;c;lrrt,ltttil

ризик за таким фiнансовим iHcTpyMeHToM значно зрiс iз моменту первiслtого визнаll}lя.

У випадку фiнансових активiв кредитним збитком е теперiшня BapTicTb рiзницi Mirt< договi1)lttl]\lll
грошовими потоками, нatле)I(ними до сплати на користь Фонду за договороiчt, i грошовиiчtи llol,ol(a\4 11,

якi Фонд очiкуе одер)I(ати на свою користь.

Станом на кох(ну звiтну дату Фоrrд оцitltос, чи зtlзllав t<ре2lлtr-t.tий ри:]иl( за r|littatlcrltrr.trt
iHcTpyMeHToM зl{аtlного зростання з моменту первiсного визнаl-tня, llри викоtlангl i ,гакоТ oLlitltitt tllirtt,,1

замiсть змiни суми очiкуваllих кредитних збитr<iв використоl]ус змiну ризику lIac,l,atlllя .,lct|rtl.ttl
(невиконання зобов'язаrrь) протягоtчt очiкуваного строку дiТ фiнансового itlcT,py]vleн],a. /lля Bt.tt<tltratrrrя

такоТ оцiнки Фонд порiвнlос ризик llастання дефоrrт,у за {liнансовим iHcTpyMel]Toivt cтalloi\,l tta,lBirtt_v
дату з ризиком настання десРолту за сРiнансовиtчI iHcTpyMeHTofuI станом на дату гlеlltзiсtlilгtl tlи,зltаttltя. i

вРаХовус при цьому обГрунтовано необхiдrlу r,a пiдтверд)l(увану ir;форrurаLlirо, що с /loc,|,),|ttttlttl бс,t
надмiрних виТрат або зусиль, iвказус на значне зростання кредитного ризику з ]\lo]vletll,_v llcl)l}iclI()1()
визнання.

Фонд BBalItac, що кредитний ризик за фiнансовимl iHcтpyMIeHтoM l]e зазI.Iаl] зl]аtlllого зl]ос,l illll1,I ,t

моменту первiсного визнання, якщо було з'ясовано, що фiнансовиЙ iHcTpyMeI,|l, lvlac низьt<иii 1lillcrlb
кредитного ризику станом на звiтну дату.

У випадку фitlансового активу, що е кредитно-знецillеним cTaHoN,l на звiт,ttу /_la,l,y, ajlc llc (,

придбаним або створеним кредитно-знецiненим фiнансовим активом, Фонд оцiгtlос очiкуваtti t<lэc.,цtittti

збитки як рiзницю MirK валовою балансовою вартiстю активу та теперiшньоrо BapTicTro oч ittvtlaltt.tx
маЙбутнiх грошових потокiв, дисконтованою за первiсною е(lективноtо ставt(ою вiдlсо,t,tt;t за

фiнансовим активом. Будь-яке коригування виз}tасться в прибутку або збитr<у як прибу,гок або,збr.t,t оlt
вiд зменшення корисностi,

, FIa поточну дебiторську заборговагtiсть за видаLlиfulи позиками Фонд c,1,1]opl()(,pc,tcl)I}
очiкуваних кредитних збиткiв на суму заборгованостi в розмiрi 0,5 % вiд суш,rи борr,у,

На прострочеllу дебiторську заборгованiсть за виданиN|и llозиI(аN,lи Фоr-tд cTBopl{)( pc,]cl)|]
о.riкуваних кредитних збиткiв FIa суму заборгованос,гi вiдповiдно до c,l,pol<iB простроLlеlltlя:

-1-12 мiсяцi прострочення платежiв - нараховусться резерв очiкувttгtих кредит}|l.|х,збиtt,irl r

розмiрi 50 % вiд суми боргу;

- бiльше 12 мiсяцiв прострочення платеrltiв- нарахоl]усться резерв очiкуваttих кредрll,}lих збlt,t t<itl

у розмiрi 100 % вiд суми боргу;

fебiпtорська зttборzовсtttiсttlь з0 l17обuрrl, пOслу?tt, ltupoxlBOtlltrl,ttt BiDcomKml.ttt

Безумовна дебiторська заборгованiсть визнасться як актив тодi, коли Фонд c,r-ac c,|,()|]()ll()l()

договору та, внаслiдок цього, набувас юридиLlне право одержати грошовi кошти.
Первiсна оцiнка дебiторськоТ заборгованостi здiйснюеться за справедливоtо вар,гiстtо.

Пiсля первiсного визнання под€шьша оцiнка дебiторськоi заборгованостi вiдбувас,l,r,сlt за
амортизованоlо вартiстю.

Поточну дебiторську заборгованiсть без встагtовленоТ ставки вiдсотка Фоrrд оцitltос за cvi\lolo
первiсного рахунку фактури, якщо вплив дисконтуванI.1я е несуттсвим.

Щебiторську заборгованiсть без встановленоТ ставl<и вiдсотка, щодо яr<оТ icHyc роз,геl]п,t ittvtlatttrlt
платеlкiв, Фонд оцiнюе за сумою договору, якщо впJlив дисl(онтування е несу,rгевим,

На KorKHy звiтну дату Фонд оцiнtос наявгtiсть ознак знецiненtlя фiнансовоr,о актиl]у:rбtl t,1ll,tllt

фiнанСових активiв. Оцiнка зменшення корисностi фiнаllсового ак"гиву в резуль,l,а,гi :tiI'Kpcltr1,|,ll()1,tl

ризику вкJIючас данi, якi пiддаютьсяl спостереженню, про ttаступнi подii:
- фiнансовi трулнощi боржника;
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- порушеrILIя умов договору, наприкJ]ад, простроченFIя виплат;
- |lегат,ивнi нацiональнi або мiсцевi економiчнi умови (збiльшення рiвня безробiтгя, зниження

:tохолiв).
(lонд застосовус для оцiнювання очiкуваI-Iих кредитних збиткiв за торговою дебiторською

заборговаrl icTto практичгt i при йом и з використання матрицi забезпечень.
(lоtlд використовус для оцiнювання l2-мiсячних очiкуваних кредитних збиткiв або очiкуваних

l(l]едитних збиткiв за весь строк дiТ за фiнансовими активами свiй власний iсторичний досвiд
l{l)ell1,11,Hиx збиткiв. Зале;I<но вiд диверсисРiкованостi своеТ клiснтськоТ бази суб'ект господарювання
l}l{l(орис,I,овус вiдповiдr-ri групи (вид фir-rансовосого активу, тип лебiтора, TepMiH заборгованостi), якщо
iiого iсr,оричний досвiд кредитLlих збиткiв указус на значно вiдмiннi закономiрностi збиткiв для рiзних
K.ll ict1-1,c ьttи х гllуп.

На гrрострочеL{у поточгlу лебiторську заборгованiсть по нарахованих вiдсотках за виданими
Ilозиками Фонд cтBoploe резерв очiкуваних кродитних збиткiв вiдповiдно до cTpoKiB прострочення
гt.латеrtliв:

-1_3 мiсяцi прострочення платежiв - нараховусться резерв очiкуваних кредитних збиткiв у
розмiрi l0 % вiд суми боргу;

_ З-6 мiсяltiв прострочення платежiв - нараховуеться резерв очiкуваних кредитних збиткiв у
розмriрi 20 % вiд с5,ми боргу;

- бiльtLlе б мiсяцiв прострочення платеясiв - нараховуеться резерв очiкуваних кредитних збиткiв

у розrчriрi 50 % вiд суми боргу.

пото.tttу дебiтороьr<у заборгованiсть фiзичних осiб за реалiзованими форвардними
l(оll,грактами та кl}артирами Фонд групус в з€шежностi вiд наявностi прострочення та TepMiHiB
llрос,I,рочення платеrl<iв i cTBoptoc резерв очiкуваних кредитних збиткiв на непрострочену суму
заборl,оваtлостi в розмiрi 0,5% вiд суми боргу, та на прострочену суму заборгованостi вiдповiдно до
cTpotci в прострочен ня платея<i в:

-]-l2 мiсяrli простро.IеIIня платеrкiв - нараховусться резерв очiкуваних кредитних збиткiв у
1ltl,1пripi 2 О/о tзiд суми боргу;

- бiльше 12 мiсяt_tiв прострочеtlгtя платеrltiв - нараховусться резерв очiкуваних кредитних ЗбиТКiв

у розмriрi 5 % вiд суми боргу.

I-ia поточну дебiторську заборгованiсть за придбаtlими майновими правами щодо квартиРи
(Dондl cTBoploc резерв очiкуваних кредитних збиткiв в розмiрi 0,5 0% вiд суми боргУ.

Ila поточну дебiторську заборгованiсть за внесками до незаресстрованого статутного капiталу
l,а сllлачеllими аваl{аами за акцiТ Фонд створюе резерв очiкуваних кредитних збиткiв в розмiрi 0,| Уо

tli]l сl,ми боргу.

У зв'язt<1, з поLuиреllням COVlD- l9 icHye ризик середньострокового та довгострокоВого
llсгit,гивll()го вtlJIиt}у tla cBiToBy eKotloMiKy ieKobtoMiKy УкраТни зокрема. На поточну лебiторСькУ
заборговаlliсть Фонд створюе резерt] очiкуваних кредитних збиткiв пов'язаних з COVID-l9 в

1lсlзмiрi 0,5 % вiд суми боргу.

Якщо протягом наступI-1ого звiтного перiолу амортизована BapTicTb фiнансових активiв
,]ростас, iltaHe зростаl]ня Mo)I(Ha об'сктивно пов'язати з подiсю, яка вiдбуваеться пiсля вИЗНаННЯ

збитку вiд згlеttiнення у Звiтi про фiнансовi результати, збиток вiд знецiнення вiдновлЮеТЬСЯ ЧеРеЗ

вi/lобраll<еllLlя резуль,гат,у у прибутку або збитку.

3.-].4, ФittпttcoBi окlпчвLl, tt1o otlitttotollxl,crr за спрпвеdлtlвоtо Ba.ptlli,ct17lo, з Bidoбpaercetttt,ltllt

|) сз.|l [l ь l11 0 tlt)l tt е р ао цi. t t t< t t 1t tt|l u б1l ttt ку 1rfi g з б t t пlK1l

/{о фiнансових активiв, що оцiнюIоться за справедливою вартiстю, з вiдобраlrtенням результату
llереоt.liгtt<и у прибутrсу або збитку, вiдносяться фiнансовi iнвестицiт, якi утримуються в рамках
бiзt1ес-моделi, мета яttоТ досягаеться шляхом продalку фiнансових активiв iякi не оцiнюються за

амортизоваttоtо вар,гiстю або за справедливою вартiстю через iнший сукупний дОХiД,

[1 iсля первiсного визна}Iня Фонд оцiнюс Тх за справедливо}о вартiстю.

справеllлива вар,гiсть акцiй, якi BHeceHi до бiржового списку, оцiнюсться за бiрrковим курсом
tlllгаl.t iзаr,ора торгi вл i.

Сгlраведлива BapTicTb визначасться як цil-tа, яка була б отримана за прода>l( активУ абО СПЛаЧеНа

за llсредачу зобов'язаI-1llrl У звичайнiй операчiт Miik учасниками ринку на дату оцiнки. оцiнка
сtlраведJlиВоТ llapTocTi базустьсЯ tla припуЩеннi, щО операшiя iз продалсу активу або пер_едачi

зобtlв'язаtlttя вiлбулетьсlt або на ocHoB1-1oMy ринку для цього активу або зобов'язання, або за
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вiдсутностi основного ринку - у найвигiднiшому ринку для цього активу або зобов'язаlIl1,1 .

Основний або найвигiднiший ринок мае бути доступним для Фонду.

Yci активи та зобов'язання розподiленi на категорii в мелсах icpapxiT справедливоi'вар,t,ос,t,i. ll r<v

можна описати на ocHoBi найниlкчих piBHiB вхiднихданих, яrti с важливими для оцiгtttи ctlllaBc,l1:ltttзtl't'
BapTocTi заг€шом:

l piBeHb - цi1-1и котирування (некоригованi), lIa ак,гивFlоlиу ринку д.llя iденr,ичtll.,lх aK,I,11 Ijitr ilбtl
зобов'язань.

2 piBeHb - методики оцiнки, для яких найrrиrttчий piBeHb вхiдttих даних, який с вахulиl]1.1]\l iljlя
оцiнки справедливоТ BapTocTi, пiддаеться спостере)I(енню, прямо або опосередl(оl]аlIо.

3 piBeHb - методики оцiнки, для яких найниrкчий piBeHb вхiдних даних, який с Bll)l(Jlиt]lli\t ,t-l1,1

оцiнки справедливоТ BapTocTi, не пiддасться спостере)l(енню.

Справедлива BapTicTb активу або зобов'язання оцiнtосться iз використа1,1t-lяN,t t,lрлtгtуLLtсttt,л яtti
використовуватимуть учасники ринку пiд час визначеl,iнrt цiни для активу або:зобсlв'rll]аllllя.,]
урахуванням того, що учасники ринl(у булуть дiяти з гtайкращоtо eKot-loivt iчноlо l]игоllоlо ll,tlt ссбс.
Фонд використовус методики оцit-lки, якi вiдповiдають наявним обставttнам i llrlя яt<их icttr ltl tt,

достатнi данi для оцiнки справедливоТ BapTocTi, максимаJlьI-1о використоlзуюtlи вiдllовiдrti Bli,,1tli,tillli.
якi пiддаються спостереженню, та мiнiмiзуючи використання вхiдгrих даtlих, якi tte lli/(,цitttl,t L,cll

спостереженню.

Якщо е пiдстави ввarкати, що балансова BapTicTb активу суl-гево вiдрiзнясться вiд cгtpaBe/t.rtlltlo't'.
Фонд визначае справедливу BapTicTb за допомогою iнших методiв оtliнки. Вiдхилеtrня п,tоlttу,гt, бr,гt.t
зумовленi значними змiнами у фiнансовому cTaHi eMiTel-tTa таlабо зрtittами кон'юнк,l-ури 1lt.t ttt,itl. lta
яких eMiTeHT здiйснюе cBoto дiя.ltьl-tiсть, а тако)к змiнами у кoH'toHKTypi сРондового ринку.

При вiдсутностi вiдкритих даних, визначен1-1я Фондом справедJlиt]оi' вар,гос,гi ,lrtc,t tttt l
статутному капiталi суб'екта господарювання полягас у визна.tеttt-ti iнr,еграrrьноi xapaK,I,el]llc,l lll(11

окремого пiдприсмства як об'скта iнвестування, зокреNlа, з гrозицiй виробtlичого tlо,геttLlill.itчл
ефективностi використанItя активiв, Тх лiквiдностi, стану платосгlромох<ttостi та фiнаttсово'l c,l,ili t.ttc,l i.

Вiдобраrкення Фондом справедливоТ BapTocTi частки у cTaTyTHoluy t<аtli,га.lt i ol(l)cNt0l ()

пiдприсмства полягае у визначеннi iнтегрального iндексу (liнагrсового стану гtiдпlэисмlст,ва:

J\ъ FIазва пок€lзника
Норrurативгtе

значення

Крит,ерi й в iдl-tоtl illt lclc,t

ГIОРN,lаТИ I]llOlvlY ЗНаtlе}l l l l

(TaI() (н l)
y\lc

ll()1]llil

1 Коефiцiент покриття >l 1,1 0,9 l{,

2 КоесР i цiент абсолютноi лiквiдностi >0 1,1 0,9 I(

J КоесР i цiент платоспромоrI<ностi (автоно м iT) >0,5 1,1 0,9 I(

4
Коефiцiент забезпеченостi власними
оборотними запасами

>0, l 1,1 0q l{

5 КоесР iцiснт рентабел bHocTi акти в i в >0 1.1 0,9 l(,

включенi до Списку eMiTeHTiB, що MaIoTb озl{аки фiктивностi, Сгlисt<у eMiтeH,l,iB аl<tliй tt(o,,lt) яlillх
прийнято рiшеt-lня НКЦПФР про заборону торгiвлi та про зупинен1-1я вI-lесеtlня зрtitl llo clIclc\llt
депозитарного облiку, протягом трьох робочих дtliв з дати оприлюднен|lя вiдповiдного pitttcrtrrя
НКЦПФР пiдлягае уцiнцi до нульовоТ BapTocTi.

Якщо обiг акцiй, яких було зупинено, акцiй щодо яких прийtlято рiшенtlя I,,lKL(tIclll) rlptl
заборону торгiвлi та про зупинення внесення змiн до системи депозитарI-rого об;lit<у, вiдlttсlв;tlоr:-l r,ся
згiдно з рiшенням НКЦПФР, TaKi акцiТ пiдлягають дооцiнцi до справедливоТ вар,госr,i проl,яг,()N4 ,l 

l)I,ox
робочих днiв з дати оприлюднення вiдповiдного рiшеrrня НКЦПФР. Вiдгtовленtlя Kopttctttlcti lil
збиток вiд знецiнення фiнансового активу вiдобрa>ltаеться у Звiтi про фiнаtlсовi резульl,а,l,и.

Змiна справедливоТ BapTocTi фiнансових активiв (корпоративrlих прав) вiдобра>кас:,l,r,ся l]

звiтному роцi в бухгалтерському облiку пiсля оприлlодtlе1-1ня сРiнансових звiтiв ept i,l,etI,t,iB,]tl
попереднiй звiтний piK за рахунками доходiв або витрат.

3,3,5, Зобов'язанrul
Кредиторська заборгованiсть визнасться як зобов'язання тодi) коли Фонд c,t,ac c,l,()l)()ll()l()

договору та, внаслiдок цього, набувас tоридиLlне зобов'язанtlя сплатити грошовi кошти. 
,
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По,гочнi зобов'язання - це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз ниrItченаведених
озllак:

о ltерiвництво КомпанiТ сподiвасться погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягае
I loгal|JelJ }l lo протя гом дванадцяти м iсяцiв пiсля звiтного перiоду;

о |{ерiвttицтво I(омпанiТ не мас безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання
п l]отя гом tцоtlайме1-1 lxe дваFIадцяти м iся цi в п iсля зв iтного перiолу.

Пот,очtli зобов'язання визнаються за уI\4ови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання
зобов'язан ь.

Пото.tнi зобов'язагIня оцiнlоtоться у подальшому за амортизованою вартiстю.

Поточну кредиторську заборгованiсть без встановленоТ ставки вiдсотка Фонд оцiнюе за сумою
первiсного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування с несуттсвим.

3, 3. 6. Зzо р пt пt t t t я tll i t t п t l со в ltx aKtlt uв iB tloo з о бо в' яз ан ь

Фiнансовi активи та зобов'язання згортаlоться, якщо Фонд мас юридичне право здiйснювати
залiк визttаних у балансi сум i мае HaMip або зробити взасмозалiк, або реалiзувати актив та виконати
зобов' язан }lя одLIочасtlо

3.4. Облiковi полiтlлки tцодо основних засобiв та нематерiалыlих активiв
3.4.]. Вttзпонlrя пlа оцiпt<а осповllлN зпсобiв

Фонд визнас матерiальний об'скт основFlим засобом, якщо BiH утримусться з метою використання
i'x у процесi свосТ дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-
l(ультурtlих фуrrкчiй, очil<уваний строк корисного використання (експлуатацij) яких бiльше одного
pol(y та BapTicTb яких бiльше 6000 грн., для придбаних пiсля 23.05.2020 року BapTicTb бiльше 20 000
|,pll,

|-IepBicl,to Фоlлд оцiнюе ocHoBHi засоби за собiвартiстю. У под€шьшому ocHoBHi засоби оцiнюються
за Тх собiвартiстrо MiHyc буль-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд
зl\4еl]шеilLlя корисностi. Сума накопиченоТ амортизацiТ на дату переоцiнки виключаеться з валовоТ
балансовоi BapTocTi активу та чистоТ суми, перерахованоТ до переоцiненоТ суми активу. .Щооцiнка, яка
входить до складу власного капiталу, переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припинясться
Bl41]tlaH ня вiдповiд1-1ого активу,

Матерiальгti аl<тиви з TepMiHoM корисного використання понад один piK, вартiстю до 6000 грн., для
tiридбаtlих пiс.rrя 23.05.2020 року вартiстю до 20000 грн., вважаються малоцiнними необоротними
Mal-epia.lt btl t4M и активами (М НМА).

3, 4. 2. П oD tb,t ь ttt i в t,t tlt 1l о tllt.t.

Фоr-rд lle виз1-1ас в балансовiй BapTocTi об'скта основних заообiв витрати на щоденне
обслуговуваljня, ремонт та техlliчне обслуговування об'скта. I_{i витрати визнаються в прибутку чи
збиr,ку, l(оли вони понесенi. В балансовiй BapTocTi об'скта основних засобiв визнаються TaKi подальшi
витl)а,гl4, якi задоволь1-1яють критерiям визнання активу.

3, 4. 3, Дл,tорtпuзпцiлt 0с t l ов t r шtr засоб iB.

Д пл ортизацi я octtoBl-t их засоб i в здi йсгtюеться щом iсячно.

llля нарахуваIlня амортизачiТ о9новних засобiв використовусться прямолiнiйний метод
llаl]ахуваIIня амортизашiТ. Амортизацiя нараховусться у вiдповiдностi до груп основних засобiв i

тepivr itry корис1-1ого використання за ко)I(ним об'ектом основних засобiв до досягнення балансовоТ
BapTocTi об'екта }lул ьового значення.

[1ри розрахунку амортизованоТ BapTocTi лiквiдацiйна BapTicTb основних засобiв прирiвнюсться
llo нуля,

f]iапазон cTpoKiB корисного використання включас:

Л} r pylll,t FIайменуваtIIiя ocнoBHllx засобiв TepMiH корисного використаIlня, роки
I'pyrla l Земельнi дiляltки
Група 3 [i5,дiв,lti,споруди l5_20
Г'рупа 4 Маtпини та обладнаtlня (KpiM

кoM п'ютерt-tоj' техн iки)
5

I-'pylla 4 [{ом гl' tотеlэl-tа техн i Ita 2

Група 5 траItспоtэтнi засоби 5

I'pvrla 6 I ltструменти, прилади, iгlBebtTap 4

Г'рупа 9 Itrrtti ocllotзtti засоби l2
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Амортизацiя МНМА нараховусться в першому мiсяцi використанrtя об'екта в 1эозмr ipi l00 0% iitlr tl
BapTocTi.

Капiтальнi вкJlадення в орендованi примiщення амортизуються протягоN,l терruiну i'x Kopllctttlt tl
використання. Амортизацiю активу починають, коли BiH стае придатниlчl для t}икорис,|,аlllIя.
Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувасться ранiше: lla дату, з яI(оl tlIill..1l]

класифiкують як утримуваний для продalку, або на дату, з якоТ гlрипинrlють визнаFIня ак,гиl]у.

3. 4, 4, Н емаmер icbl ь t ti а,<пхuв rt

I-Iематерiальнi активи оцiнюtоться за собiвартiстю за вирахуваIlням буль-якоi'llal(olllt,tctttll
амортизацiТ та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисносr,i. Нема,герiальгli аt<l,ttlзtt. яtti
виникають у результатi договiрrlих або iнших lоридиLIних прав, аN,lор,Iизуlоться гlроl,ягоl\,l ,t cllrlitlr
чинностi цих прав.

3,4,5, 3lпertшleпltrl Kopucllocllli ocHoBttttx зсtсобiв и10 tlелlr{lпlёрittльttu-t ttKt,ttuBiB

На колtну звiтtlу дату Фонд оцiнюс, чи с якась ознака того, що коllисttiсt,ь ill(,1-1lL]), \t{)7|(c

зменшитися. Фонд зменшус балансову вартiс,гь активу до суми його очit<уваltого Bilц1_ltl<ol1yBttttl]я. ,I lilll()
iтiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балаtlсовоi Bapтoc,l,i. llrKc
зменшення негайно визнаеться в прибутках чи збитках, яl(що актив не облiковуtоть за гlереоцittсttоttl
вартiстю згiдно з МСБО 16. Збиток вiд зрtеншеllня корисностi, визtIаний дllst aK,l,tlI}y (за tзиttяlttrlrt
гулвiлу) в попереднiх перiодах, Фонд сторнус, якщо i,гiлькtt якt_llо зрtittиJlися llоперс/1IIi оttilllil!л
застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодуваtlня. Пiсля визнанllrl збит,t<у lli.гl зл,lсttttlсttttя
корисностi амортизацiя основних засобiв коригусться в мrайбутl-riх гlерiодах з i\le,|,oIo 1)o,зllr.l.,1i.tcrrltlr
переглянутоТ балансовоi BapTocTi необорот[Iого активу на систематичнiй осгlовi llроl,яl-омl c,l l)()l(\
корисного використання.

3.5. Облiковi полiтlлки щодо iнвестицiйноТ lIepyxoMocTi

3, 5. l. В ш t t at t t п i н в ес tn u цi йtt oi tt epyxo.,l,t о с l11 i
Що iнвестицiйноТ HepyxoMocTi Фонд вiдtlосить t,lepyxoMicтb (зеvrлtо чи будiв"rti, або .lrtct,ttttl

булiвлi, або Тх посднання), утримувану на правах власностi або згiдttо з угодоlо гIро фirrаlrсоl]у ol]cl1.1,\, t

метою отриманllя орендних платеrtсiв або збiльшення Bap,],oc,l,i капi,галу чи для дося1,1lеlltlrl обох tti.lcii. lt

не для: (а) використання у виробництвi .tи при постачанt.ti ToBapiB, гlри надаtлгti гlосJIуг tltl ,,[. lя
адмiнiстративних цiлей, або (б) продa>ку в звичайному ходi дiяльностi.

Iнвестицiйrlа HepyxoMicTb визнасться як актив тодi iтiльttи тодi, коли: (а) с ймовiрttiс,гь,t,оl tl. tttrl

Фонд отримае майбутнi eKoHoMi.tt-li вигоди, якi пов'язанi з цiсю ittвестицiйноrо tlepyxol\l icгrrl. (б)
соб iBapTicTb i н вестицi йноi HepyxoMocTi MolcHtt достов i р tlo о цi н ити.

Якщо булiвлi включають одну частину, яка утримусться з NIе,гоlо отриN,IаllЁIя opett;lttcti'llJltI,1 lI lit
другу частину для використання у процесi дiяльностi Фоrrду або для адrчl iнiстрtt,гиl]llих tti;tcii. rl

бухгалтерському облiку TaKi частини об'скту HepyxoNIocTi оцillюtоться та вiдобра)l(аlо,l,ься ()l(l)c\,l().

якщо вони можуть бути проданi окремо.

3,5.2, ПepBictta пtа ttocлidyto,ta оцiнка ittBecпlltt1iйtюi ttellyxo,ltocпli
Первiсна оцiнка iнвестицiйноТ HepyxoMocTi здiйснюсться за собiвартiстю. Ви,гратлt rta otlc1-1atlittl

вкJIючаються до первiсноТ BapTocTi. Собiвартiсть придбаноТ iнвестицiйноТ HepyxoMocTi вклtо.lас llittt, il'
придбання та буль-якi витрати, якi безпосередньо вiднесенi до придбання. Безгtосере/ll{ьо Biltttccctti
витрати охоплIоlоть, налрикJlад, винагороди за l]адання професiйrrих. lоридиtlних послуг) пo/l{il,1,I(1,1,

пов'язанi з передачею права власностi, та iншi витрати на операцitо.

Подальша оцiнка здiйснюсться за справедливоlо Bapr-icTto, яl(а lla дат,у оцitlt<л| /lopiBllloc гtellrlictriii
BapTocTi за ви рахуваI]ням наl(оп и ченоТ амортизаLlii'.

3.б. Облiковi полiтиклt щодо lIeoбopoTtlllx ак,гивiв, утрп]чlуваltлtх для ltpolta}Ky
Фонд класифiкус необоротний актив якутримуваI-lий для продаlку,,lкщо його балаtlсова Bttp,t,icrt,

буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiТ продаll(у, а не поточного викорt|с,I alll1,I .

НеОборотнi активи, утримуванi для продаrку, оцiнюються iвiдобраrкаються в бухга.lt,герсьl(оi\,lу o6;tir<y
За НаЙменшою з Двох величин: балансовою або справедливоlо варr,iстю з вирахуванlJяjvl l]и1,1]iIl,tla
ОПеРаЦiТ, пов'язанi з продarl(ем. Амортизацiя на TaKi активи не }rараховусться. Зби-гок вiл змеttttlсttttя
ltОРИСНОСтi при первiсному чи подzlльшому списаннi активу до справедливоt'вартосr,i за l]иl)axvlзalll1,1\l
витрат на продаrл( визнаеться у звiтi про фiнансовi результати.

3.7. Облiковi полiтики щодо оренди
ФiнанСова оренда - це оренда, за якою передаються в ocнoBl-loMy tзci ризики та виtlагоl)о.illi,

пов'язанi з правом власrlостi на актив. Фонд як орендатор на початку строку орендlи визнас c|liltattctlrlv
ОРеНДУ яК активи та зобов'язання за сумами, що дорiвнrоють справедливiЙ BapTocTi ореl|доваll0l,о
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майllа t]a початок оренди або (якщо вони меншi за справедливу BapTicTb) за теперiшньою BapTicTlo

мittiмальtrих орендtJих плате)I(iв. Мiнiмальнi орендtti плател<i розподiляються MirIc фiнаНСОВИМИ
Rllтраl,аI\4и та змеllш-|енням tJепогашених зобов'язань. Фiнансовi витрати розподiляються на кожен
ttеlэiоД такиМ Llином, щоб забезпеLIити сталу перiодиLIну ставку вiдсотка на зaшишок зобов'язань.
Ilепередба.tеl-ti оренднi платеrкi вiдображаються як витрати в тих перiоДах, у яких вони були понесенi.
Полiтика нарахування амортизацiТ на орендованi активи, що амортизуються, узгоджена iз стандартноtо
полiтиl<оtо Фонду щодо подiбних активiв.

Орелrда активiв, за яl(оtо ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на аI(тив, фактично
залиtl]аlо,гься в орендодавця, класифiкуеться як операuiйна оренда. Оренлнi платежi за угодо}о пРО

оrtерашiйгtу ореLlду визнаlоться як витрати на прямолiнiйнiй ocHoBi протягом строку оренди. Щохiд вiл
оре1,1ди за угодами про операцiйну оренлу Фонд визнас на прямолiнiйнiй ocHoBi протягом строку
ol]el{/]l4. Зат,рати, вItлючаlочи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, визнаютЬся як
R итl]ат,l.i.

J.8. Облiковi полiтиlси шIодо податку lta прибуток
[3итраr,и з податку на прибуток являютIr собою суму витрат з поточного та вiдСтрОчеНОго

ltода1кiв. поточний податок визl|аtlаеться як сума податкiв на прибуток, що пiдлягаЮть СПЛаТi

(вiлLrrко.ttуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод, Поточнi витрати Фонду
за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (абО в ОСНОВНОМУ ЧИННИХ)

Ila лату балансу.

3.9. облiковi полiтпкl| lIlоло illшrих активiв та зобов'язаttь

3.9. ]. Зп без ll e|t el ! t! rl

Забезпеченt,tя визнаються, коли Фонд мас теперiшl-tю заборгованiсть (ЮРИличну абО

IiонструItтивrrу) внаслiдок минулоТ подiТ, icHyc ймовiрнiсть (тобто бiльше мо)l<;lиво, Hilc немо>ttливо),

lilo погашеllгlя зобов'язан}lя вимагатиме вибуття pecypciB, KoTpi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i

l\4 o)I( rla лосто в i р гrо оцi н ити суплу зобов' язання.

3, 9. 2. В t t пл пtlt t.t tt 1l п t.li.B l t ll кtи|

lIa Фондi найманi працiвtlики вiдсутнi. Ведення господарськоТ дiяльностi та упРавлiННЯ
акl-ивами здiйснtосться Компанiеtо згiдt-tо Закону Укратни "про iнстиryти спiльного iнвесryвання".
[]iдtlовiдлrо до tlиIIt]ого законодавства Фонд сдиний соцiальний внесок не нараХОВУС.

3.10. tHuIi застосоваIIi облiковi полiт1,1ки, що е дореrIrIими для розумiнrlя фiнансовоТ звiтностi

3. l 0. I /{oxoi tt l1lo в tlпlрппх.t

Фоttд tзи:зt-tас дохiд вiл ltадання поQлуг, коли (або у Mipy того, як) BiH задовольняс зобов'язання
lцодо I]икоlIаlJня, передаюLlи обiцяну послугу (тобто актив) клiентовi. Актив передаСтьСя, КОЛИ (абО У
Mip1, того, як) клiснr,отриму€ l(о1-Iтроль над таким активом.

/{охiл Bi/_t гtродаllсу tрirrаrlсових активitз визl]асться у прибутку або збитку в разi задоволення Bcix
l lавс.tlеIJих лал i умов:

а) ср9l1о передае договiрнi права на одер)кання грошових потокiв вiд такого фiнансового активу;

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

в) за Фоtlдом не залиuJасться aHi подальша участь управлilлського персоналУ У фОрмi, ЯКа

зазвt.1чай пов'язаt]а з володiнням, aHi еdlективний контроль за проданими фiнансовими iнструментами,
i н весr,ицi й ною l-lepyxoм iстю або i н ш им и активам и;

r,) сl,цу доходу I\4o)I(Ha достовiрно оцiнити;

л) ймовiрtrо, Lt[o до Фонлу гlадiйдуть eKoHoMi.lHi вигоди, пов'язанi з операuiСrО;

е) вит,ра,ги, якi були або булуть понесенi у зв'язку з операцiею, можна достовiрно оцiнити.

f{ивiдеtlли визllаlотl,ся доходом лиtl]е у разi, якщо:

- rlраво Фонду Lla одерl(ання виплат за дивiдендами встановлено;

- е ймовiрrriсть, ulо економiчнi вигоди, пов'язанi з дивiдендами, надiйдуть до Фонду;

- суму llивiдеtrдiв можIIа достовiрно оцiнити,

{охiл визнастl,ся у звiтi про (liHaHcoBi результати (звiтi про сукупниЙ дохiд) За УМОВИ
вiltповiдttостi визI]аLlеlll]tо,га t<ритерiям визнання. Визнання доходу вiдбувасться одночасно з

l]изl la tl t{я l\4 зб iл bt шен н я акти в i в або змеt-t l,пен ня зобов' язаl,t ь.

[3иr,раr,и - 1-1e змеIIIl1еt-tгtя аr<тивiв або збiльшеtlня зобов'язань, наслiдком якого с зменшення
власtlого I<апiталу, KpiM яt< уlласлiдок здiйснення розподiлу держателям вимог до власного капiталу.

Визtlанrlя витрат вiдбуваеться одночасно з:
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. ПеРВiСНим визнанням зобов'язання чи збiльшеtlням балансовоТ BapTocTi зобов'язаrItrя; або

. ПрипиНенням визнання активу чи зменшеннярt балансовоi'варr,остi аrtr,иву.

3.10.2. Вuпlра,mч з0 позrlкаJчttl

ВИТРаТИ За ПоЗиками, якi не с частиьIою фiнагtсового it-lструменту,га 1-1e капi,t,а.ltiзуtоl,ься яli
ЧаСТИНа СОбiВаРтоСтi активiв, визнаються як витрати перiоду. Фонд ttапiталiзус ви,граl,и tta ttозикtt. lt tii
безпосередньо вiдносяться до придбання, булiвниuтва або виробниц,гва кваlliфiковаtlо1,0 ill(l,иt]\/. ,l l(

частина собiвартостi цього активу,

3, 1 0.3, YMцBt-ti зобов'язttttlrя пlа uкп7lлвrt,

Фонд не визнаС yMoBHi зобов'язанГtя в звiтi про сРiнаrrсовий с,ган Фонду. Iнформrачiя гlро yMOl]llc
зобов'язання розкривасться, якщо мо)t,llивiсть вибутгя pecypciB, якi втiлtоють у собi ekotloп,t i,ttli
вигоди, не е вiддаленою. Фонд не визнас yMoBHi активи, Стисла iгrсРормацiя про уiчlоl]llий аtt,t,t,tlз

розкривасться, коли надход)кення економiчних вигiд с ймовiрниlчt.

4. OcHoBHi прлlпущенllя, оцiпклl та судже[lltя
При пiдготовцi фiнаrrсовоТ звiтностi ФонД здiйснюс оцiгtt<и,га припуЩегttlя, якi lvlillo,|,l, l]lIJl1.1 l} lIil

елементи фiнансовоТ звiтttостi, грунтуlочись на МСФЗ, мсБо та тлуNlачеНttях, розроблеllих I(oivt i,t с tLlrt
з тлумаченЬ мiжнароднОТ фiнансовОТ звiтлlостi. ОцiнкИ та суд)(енНя базуютьСя tla погlередньоiчl)' llocrli;ti
та iнших факторах, що за iсную.tих обставин вваrl(аються обrрунтовагlими iза резуль.гатаfulLl яlillх
приймаютЬся судя(еннЯ щодо балансовоТ BapTocTi активiВ та зобов'язаttь. Хоча цi розрах),llt(11
базуються на наявнiй у керiвrrицтва Коп,tпагliт iнформацiт про поточнi подiт, срак,l,и.ttli резу.llt,.t tl ltl
можутЬ зрештоЮ вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв. Обласi,i, де TaKi суд)I(е}lllя с особливtl l]il)l(jI1.1l]llIllj.
областi, що характеризуються високим piBHеM складностi, та об.гtас,гi, l] яl(их пригlуlllеllltя й розрахr rtt<rt

МаЮТЬ ВеЛИКе ЗНачення для пiдготовки фiнаtлсовоТ звiтttостi за МССDЗ, наведеtti l|и)ltче.

4.1. СУджеlrня щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутIlостi конкретнпх МСФЗ
Якщо немае МСФЗ, який конкретно застосовусться до операцiТ, iншоI rrодiТ або y]v|()l]}t.

керiв1,1ицтво Компанiт застосовуе судх(ення пiд час розробленriя та застосуt]ання облiковоj'tlоiti,t l,ttl-t.
щоб iнформацiя була доречноtо для потреб користувачiв для прийttя,rгя екогlомl i.tгtих pitttcttt, lil
достовiрною, у тому значеннi, що cPiHaHcoBa звiтt-tiсть:

, подас достовiрно фiнансовий cr-aH, фiналtсовi результати дiяльttостi та грошовi lI0I()li1.1
Фонду;

' ВiДОбРаЖаС еКОНОМiЧНУ cyTHicTb операцiй, iнших подiй або yN/lol], а lle Jlиtlle lоридичtlу (ltlpllr,:
. е нейтраJlьною, тобто вiльною вiд упередяtень;
. е повноtо в ycix суттсвих аспектах,
ПiД ЧаС ЗДiйСНеННя СУдження керiвництво КомпанiТ посилаеться на прийrtя,гнiс.l.ь ltaBel{cttllx,tlt:li

джерел та враховус Тх у низхiдному порядку:

а) ВИМОГИ В МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов'язанi з лlиtчtи питання;
б) визначен}lЯ, критерiТ визнанLIЯ та концепЦiТ оцiнки активiв, зобов'язань, дохtlдitз,I.а ttи,1,1lil,| \.

Концептуальнiй ocHoBi фiнаrrсовоТ звiтностi.
Пiд час здiйснення судr(ення керiвництво КомпанiI враховус HaйocTaHHi1.1li полоrкеrIltя itttttt.lx

органiв, що розробЛяIоть та затверджуЮть стандарТи, якi застосовуютЬ подiбну коllцегlтуаJtь1.1у ocll()l]\,
для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi праr<.гЙки, .litlro
Mipolo, якою вони не суперечать вищезазначеним дх(ерелам.

ОперацiТ, що не регламенту}оться МСФЗ Фондомl tle здiйснювzLлись.

4.2. СулжеlIня щодо спраl]едливоТ BapTocTi активiв Фонду
справедлива BapTicTb iнвестицiй, що активно обертаютьоя на органiзованих фiнанссlвлlх pltlll(a\.

розраховусться на ocHoBi поточноТ ринковоi BapTocTi на MoMe}lT закри,I-гя торгiв t.ta звi-l-tlу ла,r 1,. [}
iншиХ випадкаХ оцiнка справедлиВоТ BapTocTi грунтусться на судr(еннях щодо ,,,.р.дбuчу,,,,,,ч,,
майбутнiХ грошових потокiв, iснуючоТ економiчноТ ситуацiI, ризикiв, властивих рiзtlиtчt фittаitсоrзltrr
iHcTpyMeHTaM, та iншиХ факторiВ з врахуванНям вимог мсФЗ lj коцiнка 

",,рuu.дп"ЬоТ 
Bap.r.ocT.il,.
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4.3. Сулжеlлtlя щодо змill справедливоi BapTocTi фiшансових активiв
I(ерiвництво КомпанiТ вважае, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до оцiнки

(litrансових iHcTpyMeHTiB, де ринковi котирування не доступнi, с кJIючовим дя(ерелом невизначеностi
ol l| 1-1oK, Toi\4y tl-lo:

а) воIIи з високим ступенем ймовiрностi зазнаlоть змiн з плином часу, оскiльки оцiнltи
базуються на припущеlJнях керiвництва КомпанiТ щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн
вzullотI,1их KypciB, показниtсiв кредитоспромоrкностi контрагентiв, коригувань пiд час оцiнки
iHcTpyMeHTiB, а Talcolк специфiчних особливостей операцiй; та

б) вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на доходи
(виr,раr,и) мо>ке буr,и з}Iачним,

Якби керiвниtlтво КомпанiТ використовувало iншi припущення щодо вiдсоткових ставок,
Rолаl,ильнос,гi, KypciB обмiну валlот, кредитного рейтингу контрагентц дulи оферти iкоригувань пiд
час оtliнки iгtcTpyMet,tT,iB, бiльt_tlа або менша змiна в оцiнцi BapTocTi фiнансових iHcTpyMeHTiB у разi
вiлсутrtостi ринкових котирувань мала б iстотний вплив на вiдобраlкений у фiнансовiй звiтностi
.ltастий прибуr,оrt та збиток,

Розумitо.lи ва>ttливiсть використаtlня облiкових оцiнок та припущень щодо справедливоТ BapTocTi
(litlаtrсових активiв в разi вiдсутностi вхiдних даних щодо справедливоТ BapTocTi першого рiвня,
l{ерiвництво Компанiт планус використовувати оцiнки та судження якi базуються на професiйнiй
компетеtlцiI прачiвникiв Пiдприемства, досвiдi та минулих подiях, а також з використанням
розрахунr<iв та моделей BapTocTi (liнансових активiв, Залучення зовнiшнiх експертних оцiнок щодо
l,аких (lirtансових iгtструментiв де оцiнка, яка базусться на професiйнiй компетенцiI, досвiдi та

llозрахуlIl(ах с I]едостатtlьоlо, на думку керiвництва КомпанiТ с прийнятним та необхiдним.

[}икорlлстанttя рiзних l\4аркетиtlгових припущеrrь та./або методiв оцiнки тако)к може мати значний
вIlлив tta llередба,lуваIJу справедливу BapTicTb.

4.4" Сулжеlltrя Iцоло o.1iKyBaп1,1x TepMiltiB утрлIмуваtIllя фiнаtlсовlлх iHcTpyMeHTiB

l{ерiвtлиllтво КомпанiТ застосовуе професiйне судI(еI-1ня щодо термiгliв утримання фiнансових
ittcT,llyпlettr-iB, tt(o входять до складу сРiнансових активiв, Професiйне судження за цим питанням
I,pytlTyc,l,bcrl tla оцitlцi рt.lзиltiв фiнансового iHcTpyMeHTy, його прибутковостi й динамiцi та iнших
фак,горах, I--[poTe iсгtуtоть I,1евизI-IачеLIостi, якi Mo)I(yTb бути пов'язанi з призупиненням обiгу цiнних
ltаперiв, lIto lIe с пiдкоtt,t,роJl ьним керiвllицтву КомпанiТ фактором i Morl<e суттсво вплинути t-la оцiнку
t|tit tat tcoBtlx it lcT;lyMct t,t iB.

4.5. I} п ко р и с,га Ii ll я ста вок дlл cKo}t,I,yBaIt rt я

Ставка дисl(оll,гу - це процентна ставка, яка використовуеться для перерахунку майбутнiх
потокiв доходiв в едине значенIjя теперiшньоТ (поточноТ) BapTocTi, яка с базою для визначення
ptlгtt<oBoT вар,гостi бiзrrесу. З економiчноТточки зору, в ролi ставки дисконту е балtана iHBecTopy ставка
дохолу tla вкладений капiтал у вiдповiдr;i з piBHeM ризику подiбнi об'скти iнвесryвання, або - ставка
lloxo/ly за альтер}lатив}]ими варiантами iнвестицiй iз зiставляння рiвня ризику на дату оцiнки. Ставка
llисl(оllту N4ae визнаtlатися з урахуванням трьох факторiв:

а) BapтocTi гроLшей у часi;

б) Bap1,ocTi д)I(ерел, якi залучаtоться для сРiнансування iнвестицiйного проекту, якi вимагають
рiзrr i piBtr i компенсацiI;

в) факr,ору ризику або мiри ймовiрttостi отриманtля очiкуваних у майбутньому доходiв.

CтattoM lla З1,12.2020 р. середньозва)I(е}Iа ставка за портфелем банкiвських кредитiв у
ttацiоltа,ltьнiй валюr,i в банках, у яких не введеl]о тимчасову адмiнiстрацiю або не запроваджено
.ltitttзiдаLtiйtlу Koпlicito, стаlIовила l4,5 0% рiчних. Iнформаuiя, що використана для визначення
ссредllьозваiltеrtоl' ставки одер)I(ана з офiuiйного сайту НБу за посиланням
htlps:/i[larll<.gov.ua/statistic/sectoг-firlancial/data-sector-finattcial роздiл "Вартiсть кредитiв за даними
с-га-гисl,иLll]о'i'звiтнос,гi баrrкiв Уrсраi'ни (без урахуванlIя овердрафту)".

4.6. Сулжеrlrlя ulодo в1.1явлення озtIак зllецiIlеrlllя aKTl,tBiB

Вiдлrосно фiлtансових активiв, яtti оцiнюtоться за амортизованою вартiстю, Фонд на дату
виниl(tlеllI-1я фiнансових активiв та на ко}кну звiтну дату визначас piBeHb кредитного ризику.

(Dоttд визt-lае резерв пiд збитки для о.liкуваних кредитних збиткiв за фiнаноовими активами, якi
оt,lirttоlоться за tlмортизоваl]оtо BapTicTto, у розмiрi о.liкуваних кредитних збиткiв за весь cTpolt дiТ
(littattcoBoгo ак,г|4Rу (при зltа.ttлому збiльшlегtьti кредитного ризику/для кредитно-знецiнених фiнансових
аttтивiв) або l2-п,liсяLlllими очit<уtзаrtими кредитними збитI(ами (у разi незначного зростання кредитного

Ри:]1,1к)/).
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Зазвичай очiкуе,гься, що очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дiТ маю,гь бут,и вltзtlаtti llo,1 otr.l.

як фiнансовий iHcTpyMeHT стане простроче}lий, Як правило, кредиr,ниЙ ризиl( зllачtlо зрос,гас lllc .,l()

того, як фiнансовий iHcTpyMeHT стане простроче}lиN,l або буле tlo,tti.tetto iгtшi чиttttиl(rl зa,|,l)ltllI(li

платеlкiв, що е специr|tiчними длrl позичаJlьника, (паприклад, здiйснеrtня rvоllиtЬiкаLtii' tlбtl

реструктуризацiТ).
Кредитний ризик за фiнансовим iHcTpyMeFlToM ввarкасться низькиlчl) якlцо cPiHattcoBttй iгtc,l,pyмtctl,t

мае низький ризик настання дефолту, позиLlаль1-1ик мае потуltнiй потегtцiал викогtуваr,и cBoi'дclt,cltlilltli
зобов'язання щодо грошових потокiв у l(ороткостроковiй перспек,гивi, а несприяl,Jlивi ,зivl ilttl l]

економiчних iдiлових умовах у довгостроковiй персгIективi tиort<yTb зt{изиl,и, iLле не 0боt]'я,]titltltl
здатнiсть позичaurьника виконувати своТ зобов'язання щодо договiрних грошових потокiв.

Фiнансовi iнструменти не ввall(аlоться такими, що MaloTb гtизькиЙ креди,гниЙ ризиl(.гl иl-tlс l]iI

пiдставi того, що ризик лефолту за ними е ни)I(LlиNI, Hiltt ризиt< лефолту за iншtимtи c|tittaltcotlr,rltt.t

iнструментами Фонду або нiяt кредитний ризик rорисдикцiТ, в якiй Фонл здiйснrое дiя.пьt,tiст,ь.

Очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дii не визнаються за фiнансовим itrс,гру,лtеFI,I,ом гll)ос,I,() lla

пiдставi того, що BiH ввоltався iHcTpyMeHToM iз низьким кредитним ризиком у поперед}lьоiчtу звi,t,rttlлtv

перiодi, zLле не ввая(аеться таким станом на звiтну лату. У такому l}ипадку Фонд з'ясов}е, ч1,1 л,,,,,u

мiсце значне зростання кредитного ризику з моменту первiсного визнання, а oT)I(e чи гlостаJIа по,t,llсба

у визнаннi очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк дiТ.

Очiкуванi кредитнi збитки вiдобраrкають власнi о.liкуванt-tя Фонду щодо кредиr,tlрtх збиткiв.

Дналiз зростання кредитного ризиl(у та MoNIeHTy llастаllllя десРолту Nto)l(e базува,r,rlся

нарiзноманiтних кiлькiсних таякiсних показниках, однак МСФЗ 9 гlрипускас, щосу,l-t'сt]е зр()с-|,аllllrl

ризику вiдбуваеться при прострочелtнi на 30 днiв (параграф 5.5.1 l МСФЗ 9), а /tе(lоlt,г (lttl.,lllr

знецiнення) - при простроченнi на 90 днiв (параграф Б5.5.37 МСФЗ 9). [_{е r,aK зваtti cltpclc,ltltrtti
припущення) МСФЗ 9.

5. Розкриття iнфорпrацii щодо використаltня справедливоТ BapTocTi

5.1. Методики оцiнюванllя та вхiднi данi, викорлlстанi для скJlадання оцiнок з1l сllраl]сдлlll]оlо
BapTicTlo

Фонд здiйснюс викJIючно безперервнi оцiнки справедливоТ BapTocTi аl<r,ивiв t,a зобов'язilllь. ,I ()б l()

TaKi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ l3 у звiтi про фiнансовий c,r,at-t t,ta Kitletlb l(o7lil|()l()

звiтного перiолу.

класи активiв та
зобов'язань,
оцiнених за

справедливоIо
вартiстю

Методики оцiнювання

Метод оцiнки
(ринковий,
дохiдrtий,
витра,гний)

Вхiднiдаrli

Грошовi кошти Первiсна та подаJlьtuа оцitlка
грошових коштiв здiйснюсться за
справедливоlо BapTicTro, яка

дорiвнюс iх номiнальнiй BapTocTi

риl t ковий ОфirtiйIli курси lIli

Iнструменти
капiталу

Первiсна оцiнка iHcTpyMeHTiB
капiталу здiйснюсться за Iх
справедливоrо вартiстю, яка
зазвичай дорiвнюе цiнi операцiТ, в

ходi якоТ був отриманий актив.
Подальша оцiнка iHcTpyMettTiB
капiталу здiйснюеться за
справедливою BapTicTto на дату
оцiнки.

риttковий ОсРiцiГлrli бiржовi
ор гаt-tiза,г<_l р i в ,1,op г

даrу оtliгtt<и, за вiдlсу,

визнаLlеного б iplr<

liypcy t,ltl да,|,у ol
t] и l(орисl,оtзуlо,гься
заl(рl.tl-гя б ipir<

торгового дня. f]al-
вчиненi прtlвоLlиllи

фондовоtо бiржею.

фiнаrlсовоТ звi,t

пiдприемства (cMt i,t

дJlя t]1,1зна

iн,геграл bt,lot,o irr

dlitlаtлсового
п iдtlрисмlс,гtза (ешt i,tK

у
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l{ласи активiв та
зобов'яза нь,
сltliгtеttих за

cI,] ра ведл и вою
вар,гiстtо

Методики оцiнlовання

Метод оцiнки
(ринковий,
дохiдний,
витратний)

вхiднiданi

lгtвес,t,иLliйна
нерухом icTb

Первiсна оцiнка iнвестицiйноТ
HepyxoмocTi здiйснюеться за
собiвартiстю. Подальша оцiнка
здiйснtоеться за первiсною
BapTicTto за вирахуванням
накоп иченоТ амортизацiТ.

Ринковий,
дохiдний

I-{iни на ринку
Hepyxoмocтi, данi оцiнки
професiйних оцiнювачiв

.Г{ебiторська
заборгованiсть

Первiсна оцiнка лебiторськоТ
заборгованостi здiйснюеться за
справедливоIо BapTicTto, яка

дорiвltюс BapTocTi погашег{rIя,
т,об,го сум i очiкувагlих контрактних
гроtllових потокiв на дату оцitлки.
Пiсля первiсtlого визнання
подальша оцiгtка дебiторськот
заборгованостi вiдбуваеться за
аN4оl]тизованоtо BapTicTto.

Ринковий,
дохiдний

KoHTpaKTHi умови,
ймовiрнiсть погашення,
очil<уванi вхiднi гроrловi
потоки.

[lоточ н i

зобов'я:зан l-tя

Первiсна оцiнка грошових
зобов'язань здiйснtосться за

BapTicTto погашеFIня. Поточtti
,lобов'язаt-ttlя оI(iнlоtотt,ся у
подаJIьшому за амортизованою
BapTicTto,

Витратний ItoHTpaKTHi умови,
ймовiрнiсть погашеtlня.,
очiкуванi вхiднi грошовi
потоки.

5.2" |Jrtлllв BllKopl|cTalllIя зaKpIlT1,1x вхiднl|х даних (3-го рiвlrя) для перiодlлчних оцi1,1оlс

сIlраRедJlt,lllоТ BapTocTi lla прибуток або збиток
У результатi визttаче1-1|]я справедливоТ BapTocTi чаотки у стаryтному капiталi згiдно метОдики

I]изI{ачеlIllя iнвестиLliйttоi' llривабливостi пiдприемства за даними бухгалтерськот фiнансовоi звiтностi,
було rlроведегlо yuitlt<y фirrансових активiв Фонду, зокрема: частку в статутному капiталi ТзОВ
<<I]кобiзtrесtРiгrаrtс> учiнено на 1246 тис. грн., частку в статутному капiталi ТзОВ (СТРАНС)> уцiнено
rra 7 03 l T,tlc. гргt.

У звi,гttому 2020 porri вiдбулося придбання корпоративних прав, зокрема: частки в статутному
ttatti,гa.tti ТзОВ <Екобiзttесфirlанс> tra суму 4 95 l тис. грн.; частки в статутному капiталi ТзОВ
KCT'PAIIC> Ita суму 7 В69тис. грtl., чдglц, в cTaTyTlloмy капiталi ТзОВ KKOPBIH ПРАИМ)) на сумУ l
l,ис. грtl, У звiтtIому 2020 porri вiдбувся продarl( корпоративt-lих прав, зокрема: частки в статутнОмУ
rtапi,галil-зОВ (CI'PA1-1C)) на суму 838 тис. грн., частки в cTaTyTFIoMy капiталi ТзОВ кКПП L{EHTP> на
с),му 7 В69 тис. грн.

5.J. I'iBellb icllapxiT cllpaBcltJIlrlloi BapTocTio до якого tiалежать оцiнки справедливоi BapTocTi

к.ласи активiв
1,а

зобов'яlза1-1l,,

оцittегtих за
справOдливоIо

BapTicTto

lpiBellt,
(r,i, tlцо мають

l(отируваI{LIя, та
спостережуванi)

2 piBeHb
(Ti, що не мають
котируваI-Iь, €tле

спостереlкуванi)

3 piBeHb
(Ti, Lцо не MaloTb
котирувань i не е

спостережуваними)

Усього

/J,a,r,a oltiHr<tl з1,12.19 3|.l2,20 з l ,l2,l9 з1,12,20 з1.12.19 31,12.20 3 l .12.1 9 з1.12,20

l {o в гtlс,гро ко в i

tP irrarrco в i

itlвес,rиLtiТ якi
обл it<овуtоться

за i\lетодом
y'tacTi в

r<atr i,t,a.tl i i t-tt.ttl.tx

tt iд гl р и с: iчtсr,tз 72 844
,76 

549
,72 844

,76 
549
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класи активiв
та

зобов'язань,
оцiнених за

справедливоtо
вартiстю

1 piBeHb
(Ti, що мають

котирування, та
спостере>куван i)

2 piBeHb
(Ti, що не мають
котирувань, але
спостережуванi)

3 piBerlb
(Ti, що не Nlaloтb
котируваl-tь i не с

cпocTepe)I(yBat,t им и)

Усього

Дата оцiнки з|.l2.19 з1.12.20 з1.12.19 з|.12.20 з1.12.19 зl.|2.20 зl.|2,19 з1.1

Щовгостроковi
фiнансовi
iнвестицiТ:
iншi фiнансовi
iнвестицiТ

,7 
в69 l

,7 
869

Iнша поточна
дебiторська
заборгованiсть 40 755 l04 8l8 40 755 l04
Пото.tнi

фiнансовi
iнвестицiТ з,7з5 402 з 735 40
Грошовi
кошти 656 2,]l 656 1

1

l

5.4. Рух активiв, що оцiнlоlоться за спраl}едллlвоltl BapTicтto з t}иltoplrcTatltrяilr Bllxi/lIl1,Ix /lilllllI
3-го рiвrrя icpapxiT

I'Iриrл,r ir-r<a

ц ZU; (зо,пr,,п uiд,rГi,,,ч,
с гl pal}e/ul и воi' Bapтoc,t,r
t|ас1-1(и v cT2ll-v]-1 l()lvlv

+12 820 (I Ipr.l;lбarrrlll (lilc,l l(

у ста,гу1,1 tоN,tу t<atli,t,a.rl i ):

-838 (Прола)tt часl,ки у
t<atliTa"lIi)

+l (Придбаtltlя Llасl,I(и 
},

c,I-al,y,|,l loivty l<a l l i,га.lt i ):

-7 В69 (I Ipo:talrc tlac,l l(tl .\

cl'al'y,|,l]orvl), ка r t i,l a:t i ):

+8 l2 (1-1риllбання
(lорварлrr их KoHтpat<,I,i rз)l

-4 (13и,r,раr,rл tliд рсlзi1-1вitr tttlr

сРорварлн их t<ot t,t,paK,t,i tl )l
-4 l41 (Реа;riзаuiя

t]ард1-1их l(ol1,1

5.5. Illmi розкриття, що вимагаIоться МСФЗ 13 кОцillка сtIравсдлrtвоТ Bapтocтi>
Справедлива BapTicTb фiнансових irrcTpyMeHTiB в порiвtlянrri з Тх балансовоtо вар,гiс,гtо.

з.jр_

tJl8

Класи активiв,
оцiнених за

справедливоtо
вартiстю з

виI(ористанням 3-го
lвня lcDapxll

залишки станом
на 3 l .12.2019р.

Придбання
(пролажi)

Залишlt<и c,l,atloivl

на 3 1.12.2020 р.

flовгостроковi
фiнансовi
iнвестицiТ:
якi облiковуються
за методом участi в

капiталi iнших
пiдприемств

!овгостроковi
фiнансовi
iнвестицiТ:
iншi фiнансовi
iнвестицiТ
Поточнi фiнансовi
iнвестицiТ

Фiнансовi активи i зобов'язаt-tня
Балансова BapTicтb Сп равелл и ва вар,гiс,l,ь

з1.12.2019 з|.|2.2020 з|.l2.2019 зl.|2.2()20
Щовгостроковi фiнансовi iнвестицiТ:
якi облiковуlоться за методом участi
в капiталi iнших пiдприсмств 72 в44 ,76 

549 -]2 844
,76 

549
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Фir rarlcoBi а|(тиви i зобов'язаttt-tя
Балансова BapTicTb Справедлива BapTicTb

з|.|2.20|9 з|.12.2020 з\.12.2019 з1.12.2020
.Щ,о в гост,роttо в

it,tt-ui фillагtсов
фiнансовi iнвестицiТ:
it.l вести цiт

,7 
869 l 7 869 l

l t tш.lа поточ tla дебiторська
заборгованiсть 40 155 l04 Bl8 40 755 104 81 8

Ilоточt-ri фi HablcoBi i1-1вести цiТ з 1з5 402 з,l35 402
Гроtttовi коtl]ти 656 2,71 656 2,7 \

l lor o,ttti зобов'язаtlt lя l8 77l 1,| 1в 11| 17

I{ерiвtлиrtтво КомпанiТ BBa)I(ac, шlо LIаведеIji розкриття щодо застосування справедливоТ BapTocTi с
/tocTaTttitvtи, i tle BBartcac, що за меrl(ами фiнансовоТ звiтностi заJIишилась будь-яка суттсва iнформаuiя
tцодо застосування справедливоТ BapTocTi, яка може бути корисною для користувачiв фiнансовоТ
звir,ностi.

6. Розкрltття iнформаuiТ, що пiдтверджу€ cTaTTi поданi у фiнансових звiтах
6.1. Доходlr
сDонд склаl(ас Звiт про cpilrar-rcoBi результати (звiт про сукупнi доходи iвитрати) за методом

<Функrtiй витрат)).

Розши(lрувагlня доходiв i витрат за K(lyHKitioHaJ]bHиM призначенням) отриманих Фондом за 20 19
pitc та за 2020 piK IJаведено в таблицi.

/Iоходrl
Itод
звiтy

2019 р. 2020 р.

Illшri фillансовi лохоллl р,2220 30 18

/{охоли вiд гtараховаt-lих вiдсотк в по поточIIоi\{у депозиту 2в l8
,{охоли вiл нарахованих вiдсоткiв за залиrrlками коштiв на
| |oTOtlI Ioi\,ly paxyl I ку 2

IlIllli ltoxoltll р.2240 163 560 99 5,77

fiохоли вiл п a)I(y акtllи 2 121

fiохоли вiл реалiзачii' ко ,гивIIих пDаI] зб 296 8 706

/_[oor ti rrKa rPitlattcoBtlx ilrвестицiй ,7 
624

оходи I]lд реалlзаLlll д}lих I(oFl KTlB l 17 519 90 871

Всl,tlго ltоходiв: 163 590 99 595

6.2. I}лl,гр:t,1,1,1

[lllr,lraT1.1
Код
звiтч 2019 р. 2020 р.

Аllп,l i lt iстрдтlл в lli B1.1T в т !J р.21З0 4зз 395
[}иt,lагорода ttoivtпatliT з угlравлiгlня активами 244 24з
[}итрати на Ilослуги аудитора 15 30

Виr,Dати lIa послуги зберiгача 6 6

}итllати tIa Ilосл)/ги 1,орговllя 8 l

}и,т,llат,и lla lIослугIл баttt<1,, деllозитарttоТ устаttови 52 l9
Jитрати послуги бiржi l0в 96
I},гра,1,1.I lзiд у.lдg,.1 в капiталi р.2255 8 z,7,7

I tt tll i в rr,грtr,г1,1 р,2210 126 9lз 15 987
[lи,гtэат,и :] 1,1рода)I(у коl]поративних прав зб 294 8 706

[}и,t,llit,t,и з tt1,1o/lartcy аrtцtй l 938
\/tlit llta c|lit tattcoBttx iгlвссr,иtti й 85 lI8
С]об i ваtlт,iс,гь lэсал iзова ll их d;op tзардtt их KottTpaKTi в з 56з 4 l4l
[}итраr,tл, пов'язаt-ti зi списаtlllям заборгованостi за

dlopBapitгt 1.1M и Ko1-1TpaKTal\4 и 4

[} t t г;lат t t в i,,t змеt tI.I lcl l I lя I(орисt]остi активt в 930
[} ит,llат tl, пов' язаtз i з t tепред' я BJIell llяI\4 до ви конання
dlорваllдгt их KorlTlraKTi в 2 206
l]сього Brrl,|)al,: l27 346 24 659
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Розшифрування t]итрат Фонду за методоNl характеру витрат tlаljелеllо в r,аб.rtиtli.

С,гат,гi 2019 р. 2020
матерiальнi витрати
виплати працiвникам
виплати фондам соцiальl-tого забезпечення пов'язагti з заробiтгlоIо гlJlа,l,оtо

Амортизацiя
iншi витрати 4зз
Всього витрат: 433

6.3. Податок па прибуток
Фонднемаевитратзподаткунаприбутокузв'язкузтиrчl,щовiдповiднодопп. l41.6.1 п. lzl I.б

ст. 14l Податкового кодексу УкраТни звiльняttоться вiд оподаткува}Iня l(ошти спi.ltьt-tого iгtвестуваttttя. it

саМе: кошТи, BHeceHi засноl]никами корпоративного фонду, кош,Iи,l,а itlttli ак,гиl}и. за.гtуLlg1,1 lli,t

учасникiв iнституту сгliльного itrвестуванtIя, доходи вiд здiйснення огlераLliй з at<,t,ltBaivlи i}lc,1,1|-l\,,lv

спiльного iltвестування, доходи, HapaxoBaHi за активами iнституr-у cl-t i.llьtlого ittвес,гуваttгlя,,t,а illttti
доходи вiд дiяльностi iнституту спiльного itlвесrувагlня (вiдсот,l(и за позиl(tlN,lи, ореttднi (,,liзltttttltli)
платеяti, роялтi тощо).

6.4, Фiнансовi активи, що оцiнlоlотьсrl
результату в прибутках або збитках

за сllраведллll}оlо BallT,icтltl, з Bi;ltlбllatl(clll1,1rt

У зв'язку з вiдсутнiстю активного ринку щодо вищевказаних товарисl,в з oбpIeit<ettottl
вiдповiдальнiстlо станом на 31.12.2020 р. оцiнка iнвестицiй за справедливою BapTicl,to (часr,l<tt r
статутному капiталi тоI]ариств з обме)кеною вiдгIовiдtr-льнiсr,ю) вiдобраrкеtlа в 3-оrиу piBrri icpapxii'.

СТаном на 31.12,2019 року на балансi Фонду облiковуюr,ься гlоl,оtllli фiнаrrсовi iнrзес,t,иL(i't'lla c,\ t\,

З'lЗ5 тис. грн. Протягом 2020 р. вiдбулося Itридбалttrrl потоLlllих сРitлагtсових ittBec,t,llцiii lla cv t\

8l2 тис. грн., реалiзацiя поточних фiнансових iнвесr,ицiй rla cyrvry 4 lzll ,гис. грtl.,l,а Billtteccttttlt ttlt
витрати у зв'язку з розiрванням сРорварлllих KoHTpaKTiB суми 4 т,ис. грIt.

Станом на 3 l. |2.2020 року на балансi Фонду облiковуються tloтo.ttli фirrаrrсовi iItBecтprtti'l' lla с\ lI\
402 тис. грн,

б.5. Грошовi кошти
Станом наЗ1.12,2019 р. грошовi кошти за номiнальною BapTicTro облiковуваJIись в cyMi 656,r,r,rc.

грн.: на поточному депозитному рахунку, вiдкритому в АТ КБ кПриваr,банк> - 655 тис. гр}l.; гIoTorlll()N,tу

рахунку, вiдкритому в АТ кМЕГАБАНК) - l тис. грн.

СТаНОм на 31.12.2020 р. грошовi кошти за номiнальною вар,гiстrо облiковуваJlись llil llo,|,ol| lI()\lv
ДеПОЗИТНОМУ РаХунку, вiдкритому в АТ КБ кПриваr,банк> в cyMi 208,r,ис. l,pll.; llо,|,очllоiчlу pax\llli.\,.
вiдкритому в АТ <Укрбудiнвестбано - бЗ тис. грн.

За Даними рейтингу надiйностi банкiв, що здiйснюеться рейтинговим агентс1-1]оiчl, яl(е l]Llcccllc .l(()

!еРrкавного ресстру уповноваrкених рейтингових агеtlтс,l,в FII{ЦПФР, АТ кУкрбудiltвес,гбаttl() i\lil(],

КРеДИТНиЙ реЙтинг iнвестицiйгtого рiвня uаАА (бiльш детальний аttа.lliз l]аведе}lо у rrpиMril,r,li 7.З.l).
6.б. Фiнаtlсовi активи, що оцilItоються за арtорr,изоваlIою собiвар,гiсr,ю
СТаном наЗ1.12.2020 року еквiваленти грошових коштiв на суму 208 r,ис. грtl, у,|,римуtо,|,l,с}l \

виглядi банкiвського поточt]ого депозиту в АТ КБ кПриватбаrrк> згiдt-tо Додатковоj'уго/lи ло .I],ot.tltltlll.t,
J\г9 796854 вiд 03. \2.2019 року, Строк повер1.1ення вкладу В березня 202l року.

ГРОшОвi кошти на поточному депозитFIому paxy}rKy розмiLценi у баrлку, який с надiйним.

l8

l]l _

j9j

J25

Назва суб'скта господарюван Il я з 1.12.20l9 J 1.12.202()

Частка у статутному l<апiталi ТзОВ кЕкобiзнесс|liнаrrс> ,72 
844

,76 
549

Частка у стаlутному капir,алi ТзОВ KKOPBlH ПРАЙМ) l

Частка у статутному капiталi ТзОВ кItПП ЦЕНТР)) 7 869

Всього 80 713 76 55()

Форварлнi коtlтракти 3 735
-4 |4l
+8l2

-4
402

Разом 3 735 х 4(l2



За лалtими рейтингу надiйностi банкiв, що здiйснюеться рейтинговим агентством, яке внесене до
,Гfержавltого ресстру уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР, даний банк мас кредитний

рсйr,иttг ittвестицiйttого рiвня rraAA (бiльш детальFIий аналiз наведено у примiтui 7.З.1), Кредитний
pl.tl]14l( вl..lзttа.tелtий як гlизький. Враховуlочи той сРакт, що строк розмiщення коштiв на поточному
llеllозитtlому paxyllKy с liороткостроковий (до 3-х мiсячiв) з мохсливiстю щоденного повернення
коt.t_t,гiв за баrl<ангlяп,t, о.tit<l,вдllий кредитний збиток Фондом визнаний при оцiнцi цього фiнансового
аl(,ги в)/ становить к0>.

/(сбiторська забtlрговаltiсть

Itttла пoToч1,1a лебiтороька заборгованiсть Фонду е KopoTкocTpoкoBolo, .Щебiторська
заборгованiсть Фонду не мае забезпечення. Простроченот дебiторськот заборгованостi не icHye. Фонд
IIl]оволить аналiз та оцiнr<у рiвня кредитного ризику з використанням iндивiдуального пiдходу до
l(он,грагеI,Iта,

Illtlla поточна дебiторська заборгованiсть станом наЗ1l.12.2019 р, складаеться з:

- заборгованостi l'зОВ кБI] кЛук'янiвський> за проданi облiгацiТ ТзОВ кIБК кАРТЕМ> на суму
(l 793 r,ис, гргr.

- заборгованостi фiзичних осiб за вiдчуrItенi сРорварлнi контракти на суму ЗЗ 962 тис, грн. та с
l(ороткостроковою, i rцодо неТ с впевненiсть у погашеннi.

Станопл на 3l грудня 20l9 року резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки щодо дебiторськоТ
заборl,оваt toc,l,i становить <0>.

lttt.lla поточна дебiторська заборгованiсть станом на 3 l , 12,2020 р. складасться з:

- заборговаllостi фiзи,lних осiб за вiдчуrIсенi форварлнi когIтракти i нерухоме майно на суму
] 7 l 85 ,rис. t,рtl, та с l(opoTкocTpoкoBolo, i rцодо неТ с впевненiсть у погашеннi;

- BltcctiiB llo незареестровагlого статутного капiталу товариств на суму 88 562 тис. грн.;

- itttllоl'заборгованос,гi, яка складаеться з розрахункiв за послуги на суму l тис. грн.

CTaHoirl на 3l грудг1я 2020 року резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки щодо iншоТ поточноТ

дебiторсьr<оТ заборговагrостi становить 930 тис. грн.

6.7. I};lacll l,t i,i кirп iTa.ll

С],гаrlопl rra j l . 1 2.20l9 р. та з\ .l2.2020 р. заресстрований капiтал складав 20 000 тис. грн,
(,' l 1l1 rtty1llt l]JIacllo1-o капi гаltу:

31.12.2018 31.12.2019

Заресстрован и й (llайовий) капiтал 20 000 20 000

I-1сро:lllоltiлегr и й прибу,гоr< 1 04 5вв 119 524

I Icol tла.tсttltй Katl iTaзl -l 7 500 17 500

l]c1,oго tlJtacll lrli кап iтa.lr 107 088 l82 024

6.8. То рговсJl l)llil,гtt i ll ltla кредиторська заборговаrliсть

31.12.2019 з1.12.2020

ltрелиторсьt<а заборговаttiсть за товари, роботи, послуги J 5

I ttша креllиторська заборгованiсть 18 768 12

всього кредиторська заборговаlIiсть 18 77| 11

l(релиr,орсr,ка заборговаtliсть за товари, роботи, послуги станом на З1 ,12.2019 р. склалаеться з
,заборl,оllаttосr,i за депозитарtli послуги, послуги бiржi та по винагородi перел Компанiсtо на суму 3 тис.
IpI|,

Itlt,t.ta кредИ,гоl]ська заборговаttiс,гь стагlоМ rra 3l.|2.20|9 р. складаеТься з заборгованостi перед

31.12.2019 31.12.2020

l tt l lt а пото.t tl а леб iTopc ька заборговаtl icTb 40 155 105 748

Очiкуваrri крелитнi збитки щодо дебiторськоi
заборгованостi (930)

Iiалit ll со ва lr:r р,гiсr-ь r}сього : 40 755 104 818

19 с



ТзОВ кФК кФiнроял> за придбання акцiй ПрАТ кIIt KXXI столiття> на суму lB 768,гис, !,l)ll.
КРедиторська заборгованiсть на кiнець звiтгlого перiолу носить по,t,о.tний *uрЪ*i.р itle uBalttac,,, t,.u
простроченою.

КредиторсЬка заборгоВанiстЬ за товари, роботи, послугИ cTallorvl на 3 l . 12.2020 р. скJlадас,|.l,ся 1]

ЗабОРГОВаНОСтi задепозитарнi послуги, послуги бiрlкi та по.Rинагородi перед Koprгtatticto t-ta суму 5 l,r.lc.
грн., частки у статутНому капiталi ТзоВ KKOPBIH ПРАЙМ)) lla cylv|y l тис. гр}t. та з llадJlиtl]l(()ll()
сплачених коштiв за реалiзованi сРорварлнi контракr.и Flа cyivly l l тис. гргt.

КРеДИтОрська заборгованiсть на кiгrець звiтного перiолу l|оси],ь поl,очttий xapalfl,cp ittc
ввa)каеться простроченою.

б.9. Звiт про рух грошових коштiв за перiод з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р.
ЗВiТ ПРО РУХ ГРошових коштiв за перiод з 01.01.2020 р. гlо 3l,|2.2020 р. сl1.1адеI.1о за B}li\tol,il\lи

мсБО 7 кЗвiт про рух грошових коштiв> за прямиlчI Nlе,годоrчl, згiдгlо з якиNl розкриt]ас,l,ься ittфор;r,rirrtiя
про ocHoBHi класи надходr(ень грошових коштiв чи виплат грошових l<ошtтiв lta 1,1еl-го-осtlовi. У зtlili
вiДОбРажено рух грошових коштiв вiд операцiйноТ та неоперацiйноТ (iнвесr,ицiйноi' ,га 

фiHattctltltli')
дiяльностi.

Операцiйьrа дiяльнiсть - полягае в отриманнi прибутку вiд звичайноТ дiяльнос,гi, cyvla яttоt,о
скоригована на амортизацiю необоротних активiв, витраl,и на оплатУ гrраrli персо}]аJlу, cll,jlil lY
податкiв, вiдрахування на соцiальнi заходи та illшi витрати.

Iнвестицiйна дiяльнiсть * це придбангtя та прода)l(: tлеоборотltих aKTttBiB, у 1-oivlv .tltc.lli atttttttitl
вiднесениХ до довгос,Грокових, та поточнИх фiнаtrсовttх iгrвес,гицiй, ви,I,рат,и tta гtридбаttttя oбolltrt.ttltx
аКТИВiВ, iНШИХ ВкJ]аценЬ, Що не розГлядаються як грошовi еквiвален,ги, отриманi вiдсотt<l.t l,rt дивi,,tсtl.ttt.
отримання та погашеFI}lя позик.

Фiнансова дiяльнiсть - це надход)кення чи використання коштiв, що мiLли мiсце в рез\/Jll,,l,.1,I.'
емiсiT цiнниХ паперiв, викупУ власниХ акцiй, виплата дивiдендiв, погашенllя зобов'язаtlь за боргtlви,rttt
цiнними паперами.

ЧистиЙ рух грошових коштiв вiдоперацiйноТдiяльrrостi за перiодз 01.01.2020 р, по 31.12.2()2() 1l.
становить - -З9З тис. грн, (витрачання), за перiод з 01.01.20l9 р. по 31,12.20l9 р. сr-аtrови.t.ь - -zlOJ ,rr.rc.

грн. (витрачання).
Рух коштiВ у результатi операцiЙноТ дiяльнОстi у звiтi про рух гроtUових кош,t,iв (за ll1эя,rlrlr,l

методом) вiдображений наступним чином :

Стаr,тя Код 01.01.2019_
31.12.2019

01.0l
J 1.12

Надходлtення вiд вiдсоткiв за заJlишками коштiв tla
потоLlних рахунках р.3025 2

lншi надходження р.З 095 46l
Витрачання на оплату ToBapiB (робiт, послуг) tэ.3 l00 _38з
Iншi витрачаtlня р.З l90 -483
Чцgтий рух коштiв вiд операцiйноТдiяльнос.гi p.3l95 -40J

i]liil-
.2020

?]l
-- j,,ii
--з9з

Чистий
01 .0l .2020 р.
з1.12.2019

рух грошових
по 3 1. |2.2020
:тановить - -25

коштiв вiд не операцi йноi' дiяльлlостi ( i rr вести цi й Hoi' дi яrr bt toc-t.i )

р. становить - В r,ис. грн. (надходlt<еtlt.tя), за llсрiол з 0 | ,0l
з

за llcl]l(),](,]
20l9 р. lltl

_l

__]

l2

lJ

ii
0
,ti
.
5

_q

),

с

J2
0i
6

)20-
02()

662
IB

вtli
!2'q

-ti

_qц

()?

QI

-Br

d:()л

т 1

l

1t
Ql
{
:,:
)5

z
а

Результатом чистого руху коштiв вiддiяльностi Фоrrду за перiод з 01.01.2020 1о. Ilo 3 l .12.20?-0
с витрачання грошових коштiв в cyMi -385 тис. грн., за перiод з 01.01,20 l9 р. по
витрачання грошових коштiв в cyMi -2946 тис. грн,.

Грошовi потоки в iноземнiй валютi вiдсутнi.

20

. становить 4 тис Llання

Стаття Кол 01.01.20l9_
з 1.12.20l9

01.0 l .

31.12
Надход>кення рiд реалiзацiТ сРiнансових ittвестицiй р.3200 40 091 l

Надходrкення вiд отриманих вiдсоткi в р.з2l 5
-i 

ilНадходлtення вiд деривативiв р.З225 l06 604
Витрачання на придбання фiнансових iнвестицiй р,з255 - l 48670 l

Виплата за деривативами р.з2,70 l84
Iншi платежi р.3290 -390 -l0
Чцщ" й рух коштiв вiд ill вестицili н oi дiял ь н ос,гi р.3295 -2 543

ЗI.12.20l9 р



6.14. Звir,про власIlIлli капiтал за перiод з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р.

Облiк заресстрованого (пайового) капiталу, нерозподiленого прибугку та неоплаченого капiталу
здiйсtllос-гься вiдповiдrtо до чи}|ного законодавства УкраТни. BapTicTb статей власного капiталу, яка
вiлобраlкеllа у звiтi про власний капiтал вiдповiдас балансу (звiту про фiнансовий стан) Фонду:

Заресстрований (пайовий) капiтал станом на 3 l . l 2.2018 р, становить 20 000 тис. грн.
lJерозгlо.ltiltений прибуток станом на 3 l . l 2.2018 р. становить 108 292 тис. грн.
I Iеоплачегtий кttпiтал cTaHoN4 на 3 l . l 2.20 l 8 р. становить - l 7 500 тис. грн.
I]ласttий капiт,ал cTalloм на 3l.|2.2018 р, становить ll0 792тис. грн.
Чистий прибутокза перiодз 01.01.20l9 р, по 31.12,2019 р. становить36244 тис. грн.
lншiзрtiгlи (списання акшiй) за перiодз 01.01,2019 р. по 31.12.20|9 р. становлять-39 94Втис. грн.
Заресстрований (пайовий) капiтал станом на 3 1 . 1 2,20 l 9 р. становить 20 000 тис, грн.
Ilерозполiлений rrрибуток станом наЗ1r.12.2019 р. становить 104 588 тис. грн,
I-1еоплачений кап iтал станом на 3 1 .12.2019 р. становить - l7 500 тис. грн.
I]ласttий капiтал станом на 31.12.20119 р, становить l07 088 тис. грн.
LIистий прибутоr< за пеlliод з 0l .0l .2020 р. по З l . 12,2020 р. становить'l4 936 тис. грн.
Зареестроrзаний (пайовий) капiтал станом Ha31,12,2020 р. становить 20 000 тис. грн,
I lерозподiлеtrий прибугок стаFIом на 3 l .l2.2020 р. становить 119 524 тис. грн.
I-Iсоплачеrltlйкапir,алс,I,аноiчIна31.12,2020р,становить-l7500тис.грн.
Власtlий капiтал cTaIloM на 3 l .12.2020 р. стаlIовить |82 024 тис, грн.

7. Розк;llл,гтя ittlltoi iнформаrtiТ

7. 1 YпroBlli зобов'язанlrя.
7, I. l. C.ydoBi ttозовt,t

l1poTrr Фоttд1, в звiтному перiолiв rle було подаI{о судових позовiв. Керiвt-lичтво BBa)I(ac, що Фонд
lle llollocc iсr,отttих збиткiв, зiд1l9вiдttо, резерви 5, фiнансовiй звiтностi не створювалися.

7, l, 2, О п oDol1l l{yB0 t r l lrr

внаслiдоt< ttаяlзгtос,гi в ykpai'гtcbltoмy податковому закоtIодавствi полохtень, якi дозволяlоть бiльш
ltixc одилt BapiaHT тлумачення, а TaKo)It через практику, що скJIалася в нестабiльному економiчному
середовиtlцi, за якоТ податttовi органи довiльно тлумачать аспекти економiчноТ дiяльностi, у разi, якщо
ltодаткоtзi оргаllи пiддалуть cyMHiBy певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва КОмПанiТ
cKottoмt i.tttoT дiяльностi (DоLIду, ймовiрно, що Фонд змушений буде сплатити додатковi податки,
rlrтраrРи,rа lteгti. Така rtевизна.tегtiсть Mo)I(e вплинути на BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB, втрати та

рсзерви lliltзttеtliгtеllllя, а Tal(o)l( l]a ринковий piBeHb цiн rlаугоди, Налумку керiвництваКомпанiТФонд
cllJla1,14l] yci полатки, l-о1\4у cPiHatlcoBa звir,нiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки. Податковi
звir,и lvtoltyTb перегJlяllаr,ися вiдповiдними податковими органами протягом трьох poKiB.

7.1,3, Cпtyttittb ttoBellttettttя deбitttollcbKoi| зпборzовпносtlti tlla itttuux фittattcoBltx aKttluBiB

[]наслl iдоt< ситуаLtii', яI(а сl{лалась в еконорriцi УкраТни, а TaKo)I( як результат економiчноТ
ttсотабiлt,ttос,гi, t_t.to cl(лaJlilcb }la дату балансу, icl-tye ймовiрнiсть того, що активи не змоrкуть бути
peii.ttiзоtзаtliза j'xrtboto ба;tаttсовою BapTicTto в ходi звичайноТдiяльllостi Фонду.

Ст1,;11,,,, поверllеllllя аttтивiв у згtачнiй Mipi залежить вiд е(lективностi заходiв, якi знаходяться поза
зоtlоIо коli]-l)олlо (Dоl|/{),,Ступiнь повернен}Jя дебiторськоТ заборгованостi Фонду визначасться на
rtiдст,аlli обст,авt-itt та illсрорплацiт, яr<i наявнi на дату балансу. На лумку керiвництва Компанiт, виходячи з

ltаяв}I1,1х обсr,авигl тa iH(lopMallii', кредитllий ризиt< лля сРiнансових активiв Фондом визначений як дуже
tlизr,tсий.-гоNlу креди,гttий збиток не був визгtаний при ouiHui цих активiв. Враховуючи тоЙ факт, щО
Iloтotllla лебiторсьtса заборгованiсть буле погашеl]а у 202l року, а строк розмiщення коштiв на

llеIlозит}lому paxytll(y с l(ороткостроковий (3 мiсяui), icTpoK повернення вкладу 8 березня 2021 року,
о.tiкуваний кредитний збиток Фогrдопл визнаrtий при оцiнцi цього фiнансового активу становить к0>,

7.2 Розкрlлття itl{lopпrarliT lIpo пов'язаtli cTopoнIr

/{о пов'язаttих cTopiH ФоIлду нале)I(ать Компанiя та lоридичнi особи - резиденти, корпоративнi
Ilpal}a яl(их об:lit<оtзуtот,l,ся в а.к,I,ивах Фонду, а саме:

I(оь,ttlаttiя та, зокрема, t'i lсеlэiвt-tиt(, мас
акl,ивамtl -га органiзаrlil' ltiяльностi Фонду.

вплив на Фоr-tд внаслiдок виконангIя функuiй з управлiння
Прямi родичi керiвника l(омпаtriТ пов'язаностi не мають.

}г,r

зltl
1-1айменуваtl llя lор14диtltlоl' особи-

власниl(а icToTHoT участi

Код за
сдрпоу

Розм ip частItи,
грн.

Вiлсоток у
cTaTyTI-IoMy
капiталi,0%

l
-I'зОI] кЕкоб iзltесфi rraHc> 42924в99

,76 
549 258,вб 29,81

2|.



Протягом звiтного перiоду здiйснювалися операцiТ з нарахуванFlя l]иllitгородl| Коiчtгtаttil'у суп,r i 2.[() rr.lc.

грн. та проведення оплати винагороди КомпанiТ на cyN,Iy 24З тис. rрн,

У 2020 р, Фонд проводив операцii з пов'язаними особами) а саме:
- внесок частки до статутного капiталу ТзОВ кЕкобiзнесфiнанс)) lla cyмIy 4 95l тr,rc. гргl.

7.3. t(iлi та полiтлtклl управлiння фiIlансовирIи pllзиKajvlll

Управлiння ризиками мас першочергове значенllя для веденI-tя бiзнесу (Dонду ic Baltt.ltltBtt;r,t

елементом 'tT дiяльllостi. Полiтика управлiння ризиками cl(oHlletl,гpol]al]a Ila tlепсре2lбачувttltос l i

фiнансових ринкiв iнацiлена на мiнiмiзацiю потегtцiйного негативного впливу на (liHaгtcoBi гlot<aзtttttttt

Фонду. Оперативний i юридичний контроль мае tta preTi забезпечуватrl },laJle)I(lre функцiоrlуl]аllll)l
внутрiшньоТ полiтики та процедур з метою мiнiрriзацi'i'оllерацiйtlих i tоllидlичгtих ризикitз.

Керiвництво КомпаrriТ визнас, що дiяльнiсть Фонду llов'лзаllа з tРitlагtсови1\,l 1.1 ризиl(аiчl и i Bap,t icrr,
чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi lvlo)l(e сут,гево зIчl il|l,t,гись ytlac.rlillt)l( ltl1.1lll]\,

суб'ективних чинникiв та об'ективrlих Llинl,tикiв, вiрогiлt-tiсть i нагlряlчlок вгlлиli}/ яl<их зазitа.tсl i.,|t,

точно передбачити немо)шиво. !о таких сРiгrансових ризикiв вiднесено tiре,l1итгtий рLlз1.1к, 1lиttl<tlrlrtii
ризик та ризик лiквiдностi.

Полiтика з управлirrня ризиками opicHToBatla на визнаL|еt|ня, аttалiз iуllравлitlt]я ризиl(аi\|1.1.,]
якими стикаеться Фонд, на встановлення коIjтролlо за ризикаfuIи, а Taкo)l( tlостiЙtlрtЙ пlotti,t,opltttt"зa
piBHeM ризикiв, дотриманFIям встаI-1овлеrrих обрIел<егtь та гtоJtir,ики уt,l1lавлiril|я ризllliаl\l1,1.

Управлiння ризиками керiвництвом КомпанiТ здiйсrrюеr,ься }|а осгtсlвi рсlзумt itlttя lll]14tlllll
виникнення ризику, ttiлькiсноТ оцiнttи його NIо)кливого впливу tla варr,iс,гь Llистих aK,t,ttBitз,t,it
застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення.

7, 3. 1. Kped ltпtt t ttй р uз rlк
Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про сРiнансовий iHcTpy]vleнl, }le з1\l())l(с

виконати зобов'язання i uе буле приLIиноlо виllикненнrI фiнаtrсового зби,гt<у ittшtоi'сr,ороttи. Kpelllt,r trrlii

ризик притаманний таким (liналtсовиiчt iгtструtчtен,гitм, як гtоточнi ,l,a деllоз},ll,tt i 1lахуttки в бitttt<ttx.

дебiторська заборгованiсть (в r,.ч. гlозики).

Основним методом оцitлки кредитних ризикiв Фонду с оцiнка KpellитocIlpoivlOitttttlc,l i

контрагентiв, для чого використовуються кредитнi реЙтилtги та будь-яка it;tila 21ост,угIttа itttllopllltl{ilt
щодо iх спроможностi виконувати борговi зобов'язання.

Станом на З1.12.2020 р. кредитний ризик по фiгrансовим ак,l,иваiчt, Lr{o оLцiгtюtоr,ься ,ta

аМОрТиЗованою собiвартiстю, е НизькиNl, що пiдтверд)l(усться Llиl]ниl(аlчlи, яt<i Bpaxol]ylo,1,b сгtсttиt|lirtv
коНТраГеНТiв, загальнi еконоМiчНi Умови та оцiltку як по,гоtlного, 1,ак i гtроt-нозtltll,о lIillIp,li\tl(iB,lrrirttl
умов станом на звiтну дату.

Щ о d о п ol11 о ч l1ux р аху н tc i в

При визначеннi рiвня кредитного ризику (liнансового активу у влtглядi еквiвалеttт,il] гроltl()l}l1\
коштiв, розмiщених Fla поточному рахунку в АТ кУкрбулiнвесбанк> були BpaxoBaHi, в Ilepuly чсl)l,,чл

Данi НБУ. Вiдповiдно до цих даних скJ]адаються рейтинги банкiв. За даt-tимtи рейr,иllгу tlaдiiitttlc,t i

банкiв, що здiйснюеться рейтингоI]им агентством, яке BHeceFIe до Дер)(авного ресстру уtlовllоI]а)l(сllих
реЙтингових агентств НКЦПФР (https://wtvw,llssmc.gov.ttalгating-agencies/) АТ кУкрбулittвесбаtlt<> п.tас.:

кредитниЙ реЙтинг iнвестицiйного рiвtlя (LraAA http://rLrгik.cotl,t.t-la/doctltnettts/vistlovki/UKBIt]-Kt(l'-0()7-
OH-visnovok.pd0.

30 жовтня 2020 року Рейтинговий KoMiTeT рейтиtlгового агентства <Рюрiк> t,tрийгtяв pitueltrlll
про оновлення кредитного рейтиrrгу АТ кУкрбулir.tвесбанк) за tlацiоtlальllоlо tlll(алоlо }la piBгri LrаДч\.
Позичальник або окремий борговий iHcTpyMteгtT з рейтиttгом uаАА харак,I,ериз}с,гllся вис()l(()l()
КРеДИТОСПРОМОrКнiСТtо поРiвняно з iншимtи украТнськими l1оз1,1чальllиl(аiчlи або бopl,t.lttt.tllt.t
iнстрУментами. Знаки к*> та (-) позначаtоть промirtсний рейтинговий piBel,tr, Biлtloctto ()cllol]Hol.о 1lirlrrя,
Стабiльний прогноз вказус на вiдсутнiсть на поточllий мошtент передумов для змiгrи реii,гиlIгу llр(),|,яl()\l

року.

Шоdо dепозuп,tiв

ПРИ визна.tеннi рiвня кредитного ризику (liнансового активу у виглядi eKBiBalteгt,t,it] гl)0tll()l}llx
КОШТiВ, Розмiщених на депозитному рахунку в АТ КБ кПриваr,банк> були BpaxoBaнi, в llepul), Ltcl)I)..

ДаНi НБУ. Вiдповiдно до цих даtlих складаються рейтинги банкiв. За даними рейl,лtttгу lta,lliii tttlc,r i

баНКiВ, ЩО здiйснюеться рейтинговим агентством, яке внесене до !,ерltавного ре€стру yгlot]lloBan(cltlix
реЙтингових агентств НКЦПФР (https://www.nssmc.gov.Lla/rating-agencies/ ) АТ l(Б кГlриваr,баIll()) NIa(]

кредитниЙ реЙтинг iнвестицiЙного рiвня uaAA (http://standard-rating.bilrLrs/rl_pгivatbank ).
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02 грулlrя 2020 року рейтинговий KoMiTeT рейтингового агентства кСтандарт-Рейтинг> прийняв

1эilllенttя tIpo оlJовлен}lя кредитtлого рейтингу АТ ItБ кПриватбанк> за нацiолtальною шк€ulоIо на
piBHi traAA. Позl.tчальttик або окремий борговий irrcTpyMeHT з рейтингом uaAA характеризусться дуже
в1.1сокою кl]едитоспромо>t<l-tiс,гtо порiвняно з iншими украТнськими позиччuIьниками або борговими
itlстlэl,ц49р1,1-ами. Знаки (+) та (-)) позначають промirкний рейтинговий piBeHb вiдносно основного рiвня,
стабiльгrий прогноз вказуе гrа вiдсутнiсть на поточний момент передумов для змiни рейтингу протягом

року.
[}раховуrочи проведений аналiз, кредитний ризик визна.lений Фондом як дух(е низький,

враховуtочи ,ге, що -герп,riн розмiщення грошових коштiв на депозитах до З-х мiсяцiв i с молtливiсть
IllодеtllIого tlоверне}tllя t<ошtтiв з поточI-iого депозиту, сума збитку вiд знецiнення визначена на piBbri
{)%.

1_1o захо:tiв мirliмiзацii впливу кредитного ризику Фонд вiдносить:
- встановлеllня вt-tут,рiшlнt,ого обмехсення обсягу дебiторськоТ заборгованостi в активах;

- j(1,1Rе[]сифiкашirо струlсури активiв;

- аttа.ltiз llJlaTocпpoMortcHocTi t<онтрагеt-tтiв;

- здiйсгrенttя заходiв tltодо недопущення наявностi в активах Фонду простроченоТ дебiторсы<оТ
заборговагlостi.

У Фоtlду лlrя BHyTpit_utlboT системи заходiв iз запобiгання та мiнiмiзацiТ впливу ризикiв cTBopeHi:
сисl,емlа уп 1lа B.lt i t t t tя р1.1:]и ка м и ! в tlyTp i rл н i й ауди,г (контрол ь).

Фонд Bl.tкopиcтoByc ttacTytlHi l\4етоди управлiгtня кредитними ризиками:
. лiплiти шtодо боргових зобов'язань за класами срiнансових iHcTpyMeHTiB;
. лiмiти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоцiйованоrо групоlо);
. лittлiти lllодо вкладень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за

I Iаttiоilал bHolo рейтинговою шк€цою;
. лitлtiти rrlодlо розплiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами.
7, 3, 2, Р lt t t t<o в tt ti 1l t,t.з tt к
l)иtlttсlвий рl4зиl( --Lle ризик 1,ого, що сItраведлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд

(littа1lсового iHcr-pyMetlTa колиl}аl,имуться внаслiдок змitл ринкових цiн. Ринковий ризик охоплюс три
l,иIlи |]изику: iгlший цitlовий ризиl(, валtотний ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик виникас у
зв'язl(у з ризl.iкаi\4и збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцiТ, вiдсоткових ставок та ваJIюТних
rcypciB, сDоttд нара)I(атиметься tзa ринковi ризики у зв'язку з ilлвестицiями в акцiТ, облiгацiI та iншi
(li rlalrcoBi i tlсr,румен,гt-t,

lttltlий ttittовий ризик - Lte ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд

фitlаllсовоl,о ittс,грl,рlgl{l,а коливатимуться внаслiдок змiгl ринкових tlil-t (oKpiM тих, tцо виникають

)/llitcJliдol( вi/lсо,гкоlзого р1,1зику чи валIотного ризику), незале>ltно вiд того, чи спричиIlенi ВоI{И
tI1.1l]llиl(alvlи. xapat(l,eph|14l\4li дJIя окремого (liнаtlсового iHcTpyMeHTa або його eMiTeHTa, чи чинникаМИ, Що
l]IIJltlt]iiK)Tb ltа Bci полiбtli фiгlаrlсовi iнструмеrlти, з якими здiйснrоються операцiТ на риltку.

Основtlим l\4етодом оцiнки r(iнового ризику е аналiз чутливостi. Серел методiв пом'якшенIlя
lliнового l]изику Фоtlд використовус диверсифiкацiю активiв та дотримання лiмiтiв на вкладення в

akrtir"га irrrui фiгrансовi iнструменти з нефiксованим прибутком.

Валю,гний ризик - ll9 ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд
(litrаrtсового iHcTpyMerlTy коJIиватимуться внаслiдок змiн валtотних tcypciB.

[]а"пюr,rti l]t.jзики виlll.]каlоть у зв'язку з володittltям сРiнансовими iнструментами, номiнованими в

illозсмlriлi ва.лtоr,i. (Dоliд не iHBecTye кошти в банкiвськi дегlозити, цiннi папери та iншi фiнансовi
ittс,гllумеttr,и ttoпlitloBall i в iltо:земrtiй валtотi, тому не с чутливим до валlотних ризикiв.

[Ji,,tсо,t,r<овий ризик * Lle ризик,гого, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi пОтОки вiД

(littаttсового illcTpyMeнTa коJIиватимуться вrlаслiдоlt змiн ринкових вiдсоткових ставок, КерiвництвО
I(омгrаrrij'усвiдомлlос, lцо вiдсотковi ставки Mo)I(yTb змiнюватись i це впливатиме як надоходи Фонду,
тaK i tla сllравеllливу вар,гiсть Llистих активiв.

усвiдорtлtоlочи зtlа.tt-ti ризики, пов'язанi з коливанLlями вiдсоткових ставок У
tзисtll<оitI(l.llяltiйrrоплу сеllеllовиt.l1i, яке с властивим лля фiнансовоТ системи УкраТни, керiвництвО
l(oMlrarrit'll1эtлйtзяло рitllеtlня tle ittBecTyBaTrl у борговi зобов'язання у нацiональнiй валютi з фiксОванОю
Billcoтt<oBoto cl,aBl(oIo. КерiвttиLtтво Компаrtil'здiйсtrюс моt-tiторинг вiдсоткових ризикiв та контролюе Тх

l\4aKc1,1]vlaJll,}lo IIр1.IIустимий розrчliр, У разi зроQтаIIня вiдсоткових ризиrtiв Фонд мае HaMip позбУВаТися
боргових сРittаtlсових itlcTpyMet,tTiB з rРir<сованою вiдсотковою ставкою. Монiторинг вiдсоткових
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ризикiв здiЙснюсться
вiдсоткових фiнансових

шлrtхом оцlнки впливу
iHcTpyMeHTiB.

мо)ItJIивих зм iгl вiдсотliових c,|,al]ol( lla tзit11,1 ic l l,

Акl,иви, якi HaparItatoTbcя FIа вiдсоr,ковi l]изиl(1,1

Тип активу 31.12.20l9 3 t .12.2020

Банкiвськi депозити 655 208

Всього 655 20tj

Частка в активах Фонду, 0% 0,52% 0.1 l%

ДЛя оцiнки мо)IuIивих коливань вiдсоткових cTaвoI( Фottll вI,1корис,I,оI]уl]аl] ic,t,clpt.t,tttv
волатильнiсть вiдсоткових ставок за короткостроковиN,lи llепози,I,аN,lи за остагlнi 2 poKlr зil
ОПРИЛЮДНеНОЮ iНфОРмацiсю НБУ, Фонд визtlае, що обГрунтовано мо)lшивим с l(оIIиваlIllя pиlll(ol]I-lx
ставок на *6,6 процентних пуl{кти. Проведений аналiз .tутливостi засttований l]a приltуtllсttгl i, ttto tзсi
iншi параметри, зокреrчrа валrотний курс, залишатиlчlу,гься незп,tit,tгtttрtи, i показус tvtorlc.lll.tBl,tij Btt.llt.tB,lrliltlt
вiдсоткових ставок на 6,6 процентних пуIll(,ги гtа BapTicTb чистих aKT,ttBitз Фоrr:lу.

Мох<лива змil-tа сгIраведливоt'варr,осr,i боргових (liнztнсових iгrc,l,pyMtett,l,iB з r|liKcotlatltlttl
вiДСОТКОвОtо сТаВкою розрахована як рiзниtlя Mirtt дискоll1,оl]аLlиlчtи l,pottlol]иNl1.1 llоl,оl(а1\4и за.цilti,ttlttl
cTaBкoto Та ДискоIlтоl]аними грошовиIчlи потокаN,lи у разi зtчl iлrи вiлсоr,ково't cl,?ll]l(l.| за l(0)l(lllItl
фiнансовим iHcTpyMeHToM.

Потенцiйний вплив на чистi ак,l,}.ll]и (Dolul\

в разi зм itttt вiдсо,гковоt' cTatjKll
На 3 1. |2.2019 р.

молiливi коливання ових ставок + 6,6о/о lt ll кl-и

+43

+43
НаЗ1r.12.2020 р.
можливi коливання инкових ставок + 5,5о^ 5,5% п

7, 3, 3. Р ш uк лiкв iD rtoc пli
РИЗИК ЛiквiДностi - ризик того, що Фонд матиме тlэудtlошli гlри виконаtlrri зобов'я:з:lltL.

ПОВ'ЯЗаНИХ iз фiнансовими зобов'язаннrIми) lцо погашаlоться шляхоiчl поставки гроlхOвих l(otill,il} llС)()

iншого фiнансового активу.

ФОНД ЗДiйСнюе контроль лiквiдностi tltляхом плануваtlня noTo.tlloT лir<вiдUtосr,i. Фоtut atlalti,l1 t:

ТеРМiНИ платехtiв, якi пов'язанi з дебiторськоlо заборговаrлiстю та ittrширtи c|littat-tcoBltMlи al(,Iиt}tlllll.
ЗОбОв'ЯЗаннями) а тако)( прог1-1ознi потоки грошових кошr,iв вiд tle операцiйt-tоi' (irlBec,r r,rrliilrrtli')
дiяльностi.

IНфОРМаЦiя Щодо недисконтованих платежiв за фiнансовимtt зобов'язалtttямlи Фон:tу в рtl,зlli,зi
cTpoKiB погашення представлена наступI{им чином:

PiK, щq закiнчився
31 грулня 2019 року

До1
мiсяця

Вiд 1 мiсяця
до 3 мiсяцiв

I}iд 3
мiсяцiв до 1

року

Вiд 1 року
до 5 poKiB

Бi.llbllte 5
ptlKill [Bc1,oI,o

Торговельна та iнша
кредиторська заборгован icTb

а
J .,)

Iнша поточна кредиторська
заборгованiсть

|8 768 l8 7(ltl

Всього 3 lB 76в 18 "7,71

PiK, що закiнчився
31 грудня 2020 року

До1
пtiсяця

Вiд 1 мiсяця
до 3 мiсяцiв

Вiд 3
rчIiсяцiв до 1

DокY

I]iд 1 року
до 5 poKiB

Бillbtlle 5

ptllciB
l}c l,tl t 

,tl

Торговельна та iнша
кредиторська заборгован icTb

5 5
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Вiдсо,гr<овi ризиl(и

Тип активу Середн ьозваrI(еtlа
сl,авка

BapTicTb

,6,6ul, llYl|к'I lt

Банкiвськi
депозити

655 9,зоh -43

РазопI б55 _43

Банкiвськi
депозити

208 | 4,5О/о -ll +1|

РазорI 208 -ll +ll



I)iK, tl(o закil1.1лlвся
Jl грулllя 2020 року

До1
мiсяця

Вiд 1 мiсяця
до 3 мiсяцiв

Вiд 3
мiсяцiв до 1

DoKv

Вiд 1 року
до 5 poKiB

Бiльше 5
poKiB Всього

l tttua поточl]а кредиторська
заборговагtiсть

12 |2

lJc ь о гtl 5 12 l,|

7.4. Управ.пillня капiталопr
()оt,tд розглядас управлiння капiтtutом як систему принципiв та методiв розробки iреалiзаuiт

),ltравлitrсьt<их piLuet,tb. гlов'язаних з оптимzLльниiчt формуваl{ням капiталу з рiзноманiтних джерел, а
l,aKo)I( забсзпечеttttяшt е(lективl]ого його використання у лiяльнос,гi Фонду. Ключовi питання та пото.lнi
рilлеttttя. Ltto впливають FIа обсяг icTpyKTypy капiталу, а тако)к джерела його формування,
llозгля/lа}оться упраtзлiгtським персоналом. Мехаl-tiзм управлiн1-1я капiталом передбачае чiтку
llocTalloBl(y ltiлей iзавда}lь упllавлiнt-tя капiталом, а Taкo)l( контроль за Тх дотриманням у звiтному
rrepio;ti: )//tосl(оllаJIеlIl]я N4етодики визначеltня й аналiзу використання ycix видiв капiталу; розроблення
за г,а.lt ь t-toj' сr,ра,ге гii' у ll ра в,гt i tl tt я ка п iтало м.

Угlравлiнський персонал здiйсrtюс огляд струI<тури капiталу на кiнець кож1,1ого звiтного перiолу.
['Iprl rtboMy гIроводlитLся агtалiз BapTocTi капiталу, його структура та мояtливi ризики. На ocHoBi
отl)l4i\4аl,iих висгtовt<iв Фоr.tд здiйснюс регулювання капiталу шляхом залучення додаткового капiталу
або tРiгrаrrсуваll}lя, а TaKo)t( виплати дивiдегlдiв та погашення iснугочих позик. Фонд може здiйснювати
l]ег,llлlg,,,,,rt,, капiталу ttlJIяхом змiни структури капiталу. Система управлiння капiталом мо)ке
li()l)14г)lва,гI4сь з урахуваtltlям змiн в операцiйгtоi\{у середовищi, тенденцiях ринку або стратегiТ розвитку.

Уltраrзлiгttlя капi-галом q)оtlду спрямовано на досягнеLIня наступних цiлей:
. зберегr,и cпl]oMo)t<rticl,b Фонлу продов)I(увати свою дiяльнiсть так, щоб BiH iнадалi

,забезгlе.lував дохiд для yrlng,,,"KiB Фонлу та виплати iншlим зацiкавленим сторонам;
r забезгtечи],и llале)lсний прибуток учасникам Фонду завдяки встановленню цiн на послуги

Ф)оF{ду, r-lto в iдllовiдаtо,гь р i Btlto ризику;
. /lо],l)и]\4аtlllя вимог до капiталу, встаllовлених регулятором, i забезпечення здатностi Фонлу

(ly t t tt lli о tlyBaTll в я t(ocl-i безгrерервrlого дi tочого п iдприсмства,

Фонд BBa>l<ac, lllo загальl|а сума капi,галу, управлiння яким здiйснюсться, дорiвнюс cyMi капiталу,
вiдобраlкеt lого в ба,гtаt tci.

Склад вJ|асного капiталу на дату (liHaHcoBoi звiтностi - l82 024 тис. грн.:

- Зарессr,роrtалIий капiтал (пайовий капiтал) - 20 000 тис. грн.

- I-Iерозподiлений прибут,ок -|19 524 тис. грtl.

- l-[еоплачений капiтал - (- l7 500) тис. грн.

Розм ip заресстроваt,tого пайового капiталу вiдповiдас вимогам, встановленим для пайових
фоrl:tiв.

l(otrlteпlticlo збереrtсеtrtlя капiталу в Фогrдi с фiнансова концепцiя капiталу (капiтал с синонiмом
tltic1,14x аt<тивiв або власttого ttапiталу, прибутоl< е збiльшенням фiнансовот суми чистих активiв за
rrcpio;t), Ollкe, С[rоrrд здiйсIIюс управлiнt-tя капiталом, яке спрямоване на збереження спромохtностi
ФоlIду продов)I{увати cBolo lliяльгtiсть так, ш{об забезпечувати дохiд для учасникiв Фонду та виплати
iншlим заt.tiкавлеtлиN{ сторонам. Керiвництво КомпанiТ аналiзуе BapTicTb капiталу та ризики, що
пllи,гамаttll i його складовипл.

Осtlt-lвlttами }lормативIlо-правовими актами, що регулюють порядок визначення BapTocTi чистих
активiв irrс,гиrуr,iв спiльttого iнвестуванtlя та порядок, строки подання та склад iнформаuii про

l]сз)tll,т.,|,и.ttiяльtlосr,i та розрахуllоl( BapTocTi .tистих активiв iнститутiв спiльного iнвестування с,

lзillпt,lвiлttо, рiшlення I-IКLlГIФР вiдr 30,07.20l3 р, JФ l336 кПро затвердження ПолоrIсення про порядок
I]1.1зl|ачеllIjя BapTocтi чистих активitз iнститутiв спiльного iнвестування> (iз змiнами) та рiшення
I ll(I lГlФР вiд 02,l 0.20l2 р, М l343 кПро затвердх(еLiня ПолоrItеt-lня про порядок складанFIя та

розкриття iгrtРорплачiТ компаrtiями з управлiння активами та особами, що здiйснюtоть управлiння
актI,1ваl\4и не.tlер)I(авtlих пегrсiйних фоtrдiв, та подаtIня вiдповiдних документiв до НацiональноТ KoMiciT з

ttit-tгtt'ix паllерiв та фондового риIJку) (iз змiнами).
BapTicr-b чистих активiв - величиIlа, що визI{ачасться як рiзниця мiяt сумою активiв iнституту

cltiJtbitoгo iHBecтytlattttя з урахlzваttt-tям Тх ринковоТ BapTocTi i розмiром зобов'язань iнституту спiльного
i rt tзесr,у ва t t tl я .

,ý



ПоказIlиr<
Зtлачеl-tгlя tlot< zIзни lta c,|,a1.1o]\l l la

31.12.20l9 tl 3l.|2,2020p
Сума активiв, грн, l 25 859 485,33 I 82 04 l 422.5

Сума зобов'язаrIь, грн. l 8 77l 0з l"6з lб 9tt7 25

BapTicTb чистих активiв, гр1-1. l07 088 453,7 l82 024 4з5,25
Кiлькiсть iнвестицiйних сертифir<атiв, що
зIlаходяться у обiгу, од. 2 500 000 2 500 000
Ном irlал ьна BapTicTb одного iH вестицi йного
сертифiката, грн. 1,00 l .00
BapTicTb чистих активiв СDонду в розрахунl(у
Flа один iнвестицiйний сертифiкат, грн. 42,8з54 72"8098

BapTicTb чистих активiв Фонду в розрахунку 1-1a один iнвестицiйгrий сер,r,ифiкаr, виLца iitlt,il
номiнальноТ BapTocTi.

Протягом звiтного перiоду не вiдбувалося первиllного розмriщеtttля irtвестицiйrtих сс1l,гиt|liка r itl,

Виплати учасникам (дивiденди) не здiйснtовчulися,
Iнфор,l,tацЬt tцоdо cKltady пlа розJуl.iру BLll11pcll11,;LKi Bidttu<od()(jyloll1bcrl зсl p(tx.yl!oli ctKtrt[ttiiti (l)rlttr).t,.

Вимоги щодо складу та розмiру витрат, якi моlкуть буr,и вiдtлt<оll.оваtli за paxyllol( iltс,t,и,l y,r,y clti,tt,tlttltl
iHBecTyBaHHrl, встановлеl-ti рiшенням I-IКLI.ПФР вiд l3.0B.20l3 ЛЪ |468 <<Гlро заl-веl]д)l(еlItlя I lo;tclit<cltttя
ПРо скJIаД та Розмiр витра'г, що вiдшкодовуIоться за paxyllol( аl<т,ивiв iнс,гиr,у,гу clli.ltbttot,o ittвес1,1,зп111111;2

(iз змiнами). Так, максимальний розмiр винагороди комttlаtli'i'з управлir,rrlя акl,иl]аiчlи BelItl\/l)llo1,сl r|ltltl.tr,

роЗрахоВаноТ у спiввiдrlошенrti до вар'гостi tlистих tlt<тивiв iгrс,ги,t,у,гу сtliльttсlго ittBecтyBattttя, llc \I()7I(c

перевищувати l0 вiдсоткiв середньорiчноi BapTocTi Llистих ак,I,ивiв ittстит,уrу сгti.llьrrогсl ittBec,l,1 BttIlttlt

протягом фiнансового року. Iншi витраr,и (KpiM l]инагороди коiчtпаttiТз упрttвлitttlrl аl(,гиt]аjчl lt, llo,1lrl tltiti ttt

зборiв, передбачених законодавством УкраТни) не повиннi перев1lll{уIза,ги 5 вiдсо,гкiв cepe,,1Hbcllli,ttrtli'
BapTocTi чистих активiв itlституту спiльt;ого iгtвестуваt-tгIя протягоNl фiнаrrсового l]ol(y. Заl,а..llьttа cvr,llt
витрат, якi вiдшкодовуlоться за рахунок активiв Фонду за звiтttий tlepio/l, cKJlallac З94 786.3.1 1,1]ll.. t} l,tl.
Сума винагороди компаrriТз управлiння аlt,гива,уtи-24З 065,62 грrl. (що cKJlallac 0,1] 0Л Bill cepe/ltlt,tllli,tlttr't'
BapTocTi чистих активiв iнституту спiльного iнвестуваtlня), сума iншlих l]ит,рtl,г (olrrlaTa llосJlуг бattttiBct,tiol'

УСтанОВи, депозитарilо, аудитора, бiрlкi, зберiгача, торговця) - 15l'720,'12 грн. (tцо ct<.ltaltac 0, l0 Ozb rli.t
СеРедньорi.lноТ BapTocTi чистих активiв iнституту спiльtlого iнвестуваr.lгtя). OTrKe, склал т,а рсlзtчtilэ I]l1,1,1)a,l,

Фонду вiдповiдають вимогам законодавства про дiялыliсть iнститу,гiв сгtiльгtого iнвес,гуваttttя.

2 ст. 4| Закону УкраТrlи кПро iнституr,и спi"гtьt-tого iгtвесr,уваtлtlя>> вiл 05.07.20l2 р. N,r 50tl()_\'l
ВСТаНОВЛеНИЙ мiнiрtальниЙ Розмiр аt<'гивiв паЙового ittвестицiЙtlого фоllдцу, яt<иii tttltlttttctt .1tll)iBttlt,tr;ttlt
1250 мiнiмальних заробiтних плат у мiся.tномtу розмiрi, вс,гtl1-1оl]леllоlчlу зtll(oFlojvl rla llelll, 1lecc,rllaLlii'(I)()ll.,l,),
(12.08.2016 р. - l 813 тис. грн.), Розмiр активiв Фонду складас l82 04l тис. l-pll., ll{o lIcl)cltt|llt\,(,
мiнiмальний обсяг активiв Фонду.

IнQlор.маtliя ttyo)o iнвеспttщiйноi' полiпtttкtt. Iнвестицiйна гIолiтика q)о1-1лу llоJIягас в розлl ittlcrrtli
КОШТiв спiльного iнвестування Фонду l] аl(тиви, сl<лад та с,груlfl,урtl яких t]c суIlереча,I,ь tlиllllo\,l\
ЗаКОНОДаВСТВУ iякi, l-ta ПоГЛrlД особи, яка здiЙсt-ttос управ.гtiння аl(,l,иt]ами, забезtlе.tуlо,|,ь t.lll,гplNltul1,1]c
СПiввiдношення MirK Тх дохiднiстlо та надiйгtiстtо. OcHoBHi гlапряNlи ir-rвест,ицilittоi'дiя",tьt.tосr,i. 1ltt,lttt<tl.
ЩО ПОв'ЯЗанi з iнвестчванням та. обмел<ення iнвестицiйноl' дiяльгlос,гi Фонду t]изllitLlаlоl,ься iitlt rl

7.5. ПодiТ пiсля дати Балаllсу
Мiлt датою скпадання та затве я cPiHaHcoBoT звiтностi вiдбулися подiТ, якi б vtol ;tt.t

та iчrl i pi шеtltlя r<орисr,ува.r i в.

Г. lO. []acr<irr

I. [}. lIat<otle,tttit

l3. О. Озсраrl
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вплинути на показники t$.iHaHcoBol зdiтl
Голова Правлiгiня ,/.

Головний бухгалтер
Затвердлсую:
Генеральний директор
аудитор (сертифiкат АПУ cepii
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